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ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

 

УДК 336.14:352(045) 

В.П. Безносюк 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ДОХОДИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЯК ОСНОВА ФІНАНСОВОЇ 

НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

У статті досліджуються теоретичні підходи до визначення категорії 

«фінансової незалежності» органів місцевого самоврядування. Проаналізовано 

склад та структуру доходів місцевих бюджетів України протягом 2014-2016 

років. Проаналізовано основні недоліки формування місцевих бюджетів. 

Запропоновано шляхи покращення функціонування місцевих бюджетів та 

підвищення самостійності органів місцевого самоврядування. 

Ключові слова: місцеві бюджети, доходи місцевих бюджетів, фінансова 

незалежність, міжбюджетні трансферти, податкові надходження. 

Постановка проблеми. Бюджет відіграє важливу роль у фінансовій системі 

держави. Адже саме через бюджет здійснюється фінансування заходів як 

економічного, так і соціального розвитку, що мають загальнодержавне 

значення і стосуються міждержавних відносин. Через бюджет 

перерозподіляється частина фінансових ресурсів між адміністративно - 

територіальними одиницями України з метою вдосконалення структури 

суспільного виробництва і забезпечення соціальних гарантій населенню.   

В сучасних умовах розвитку України значно посилюється роль місцевих 

бюджетів. Виникає необхідність розширення та зміцнення фінансової бази 

місцевих органів влади, на які покладено виконувати свої повноваження 

відповідно до чинного законодавства України. Адже можливість органів 

місцевого самоврядування формувати місцеві бюджети визначає їх 

самостійність і, як результат, стимулює господарську діяльність в регіоні, дає 
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можливість розвивати його інфраструктуру, розширювати економічний 

потенціал визначеної території та підвищувати рівень життя населення. Таким 

чином, актуальності набуває дослідження сутності місцевих бюджетів та 

особливостей їх формування. 

Над дослідженням джерел формування доходів місцевих бюджетів та над 

питанням підвищення фінансової незалежності органів місцевого 

самоврядування працюють провідні українськи науковці: О. Кириленко,                

Ю. Пасічник, І. Януль, К. Павлюк, О. Кравченко, О. Сунцова, Ю. Воробйов,              

І Когут, Н. Вишневська та інші.  

Метою статті є дослідження процесу формування та розподілу доходів 

місцевих бюджетів та пошук шляхів подальшого зміцнення фінансової 

спроможності територіальних громад і регіонів. 

Виклад основного матеріалу. В умовах трансформації економіки України 

та її євроінтеграційного курсу розвитку система бюджетного регулювання 

повинна бути спрямована на забезпечення ефективного і раціонального 

вирівнювання дохідного потенціалу територіальних утворень, забезпечення 

обґрунтованого розподілу дохідних джерел і видаткових повноважень між 

рівнями бюджетів. Механізм бюджетного регулювання повинен сприяти 

регулюванню соціально-економічного розвитку адміністративно-

територіальних одиниць, забезпечувати стимулювання розвитку податкового 

потенціалу місцевих органів влади. 

Місцеві бюджети є основним джерелом, фінансовою базою органів 

місцевого самоврядування, активною формою акумуляції певної частини фонду 

фінансових ресурсів, бо саме тут концентрується більше 70% загального обсягу 

фінансових ресурсів  місцевого самоврядування. Вони впливають на всі 

сторони життєдіяльності і розвитку, як регіону, так і країни в цілому. Напрямки 

впливу місцевих бюджетів зображено на рисунку 1. Місцеві бюджети є 

основною ланкою бюджетної системи держави, утворюючи систему  

фінансових відносин, що формуються між місцевими та державними 

бюджетами і в середині між місцевими бюджетами. Вони передбачені для 
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перерозподілу вартості між територіями, галузями народного господарства, 

секторами економіки і сферами суспільної діяльності. Наявність місцевих 

бюджетів закріплює економічну самостійність місцевих органів 

самоврядування, що дає можливість останнім в більш повному обсязі 

задовольняти потреби та інтереси територіальних громад і сприяє 

економічному та соціальному розвитку територій.  

 

Рис.1. Напрямки впливу місцевих бюджетів 

 

Тому держава, надаючи свободу дій місцевим органам влади у розв'язанні 

фінансових питань, забезпечує собі тим самим успішний розвиток та 

економічне процвітання. 

Для кращого розуміння фінансової незалежності та свободи органів 

місцевого самоврядування звернимось до трактувань даного поняття різними 

вченими та науковцями (табл. 1). 

Отже, аналізуючи думки різних вчених щодо поняття «фінансової 

незалежності» дозволив визначити ряд особливих ознак, що йому властиві: 

1) самостійне володіння, розпорядження та користування власними 

доходами; 

2) адекватність власних доходів повноваженням, що покладаються на 

місцеві органи влади відповідно до законодавства; 

3) відповідальність за ухвалені рішення. 
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Таблиця 1 

Трактування фінансової незалежності місцевих органів влади 

вітчизняними та закордонними вченими. 
Вчені Трактування фінансової незалежностї органів влади 

К.В.Павлюк та 
Л.І.Василенко,  
П.С.Бабич  

фінансову незалежність місцевих органів влади це можливість 
самостійного розв'язання питань комплексного фінансового 
забезпечення економічного і соціального розвитку даної території, 
що входять до компетенції відповідного рівня місцевого 
управління. 

К.В. Павлюк основним показником фінансової незалежності є забезпечення 
самостійності складання балансу фінансових ресурсів і витрат 
регіону. 

Л.І.Василенко і 
П.С.Бабич 

основну увагу приділяють визначенню співвідношення власних, 
закріплених та регульованих доходів як основних елементів 
міжбюджетних відносин в Україні, питанням бюджетного 
регулювання, розподілу бюджету на поточний та бюджет розвитку 
як основи фінансової незалежності. 

О.П.Кириленко головною ознакою фінансової незалежності органів місцевого 
самоврядування є: володіння і самостійне розпорядження 
фінансовими ресурсами, розмір яких відповідає функціям і 
завданням, що покладаються на ці органи для реалізації намічених 
цілей і програм соціально-економічного розвитку території, 
незалежність від загальнодержавних органів влади в ухваленні 
певних рішень щодо місцевих проблем і, головне, як забезпечення 
їхнього розв'язання за допомогою коштів

О.О.Сунцова фінансова автономія може розглядатися лише в контексті функцій, 
які покладаються на місцеві органи влади. Відокремлення від 
завдань центральної влади завдань, що покладаються на місцеву 
владу, зумовлює потребу в таких фінансових джерелах, на які 
може впливати місцева влада

О.С.Дроздовська  та 
В.І.Барецький  

в поняття "фінансова автономія" включають три такі ключові 
аспекти щодо встановлення джерел доходів: бюджетну, податкову 
та цінову й тарифну самостійність.

О.С.Дроздовська, Фінансова незалежність неможлива без фінансової децентралізації, 
яку визначають як процес розподілу функцій, фінансових ресурсів 
і відповідальності за їх використання між центральним і 
локальним рівнями управління. Автор вважає, що "розподіл 
функцій управління між державою й місцевими органами має 
відповідати принципу доцільності: те чи інше завдання потрібно 
відносити до компетенції того рівня управління, який краще та 
економніше може його виконати".

 
Враховуючи зазначене вище, можна сформулювати, що фінансова 

незалежність - це можливість самостійного володіння, розпорядження та 
користування власними фінансовими ресурсами, адекватних бюджетним 
повноваженням будь-якої адміністративно-територіальної одиниці, виходячи з 
інтересів і потреб територіальної громади й у межах законодавства, а також 
необхідність нести за них відповідальність.  
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Саме фінансова незалежність забезпечує реальну самостійність місцевих 

бюджетів. 

В Законі України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 26 травня 

1997 року визначається, що самостійність місцевих бюджетів гарантується 

власними та закріпленими за ними на стабільній основі законом 

загальнодержавні доходи, а також правом самостійно визначати напрямок 

використання коштів місцевих бюджетів відповідно до Закону [3].  

Прийняті Верховною Радою України в грудні 2014 року зміни до 

Податкового і Бюджетного кодексів України, стали найбільшим кроком у 

напрямку бюджетної децентралізації за роки незалежності України. Цими 

змінами було запропоновано нові підходи до визначення взаємовідносин  

державного бюджету з місцевими бюджетами, які покликані розширити права 

місцевих органів влади і надати їм значну бюджетну самостійність [5]. 

Фінансовою базою органів місцевого самоврядування є доходи місцевих 

бюджетів. 

За джерелами доходи місцевих органів влади поділяють на: 

-  податкові; 

-  неподаткові (платежі, доходи від оренди майна, що належить місцевій 

владі, та від господарської діяльності підприємств комунальної форми 

власності); 

-  доходи за рахунок кредитів і позик; 

-  трансферти від центральної влади та органів влади вищого 

територіального рівня.  

За економічною природою доходи місцевих органів влади поділяють на 

власні й передані.  

До власних доходів належать доходи, мобілізовані місцевою владою 

самостійно на основі власних рішень і за рахунок джерел, визначених місцевим 

органом влади. Це - місцеві податки і збори, доходи від майна, що належить 

місцевій владі, та від господарської діяльності комунальних підприємств, 

комунальні платежі, доходи за рахунок комунальних кредитів і позик [1].   
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Враховуючи, що фінансові ресурси органів місцевого самоврядування в 

більшості випадків обмежуються доходами, які поступають до місцевих 

бюджетів, особливого значення набувають проблеми зміцнення дохідної бази 

та розвитку місцевого оподаткування. За даними Державного казначейства 

України, до загального та спеціального фондів місцевих бюджетів (з 

урахуванням міжбюджетних трансфертів) у 2016 році надійшло 366,0 млрд. 

грн., що на 14,1%, або на 41,6 млрд. грн., більше за відповідний показник 

минулого року. Без урахування міжбюджетних трансфертів надійшло 170,6 

млрд. грн., що на 50,2 млрд. грн., або на 41,7%, більше, ніжу 2015 році.  

Річний план доходів, затверджений місцевими радами, виконано на 

116,8%. Частка доходів місцевих бюджетів у зведеному бюджеті становила 

21,8%, що на 3,3 % більше рівня минулого року.  

Таблиця 2 

Доходи зведеного, державного та місцевого бюджетів у 2014-2016 роках [7] 
Доходи Роки 2016 рік проти 2015 року 

2014 2015 2016 Абсолютний 
приріст, 
млрд. грн. 

Темп 
приросту, 
% 

1 2 3 4 5 6 
Зведений бюджет, млрд. грн. у т.ч.: 455,

9 
652,0 782,7 130,7 20,0 

‐ Загальний фонд 388,
9 

602,7 718,3 115,6 19,2 

‐ Спеціальний фонд  67,0 49,3 64,4 15,1 30,6 
Державний бюджет (без урахування 
міжбюджетних трансфертів), млрд. 
грн., у т.ч.: 

354,
8 

531,5 612,1 80,6 15,2 

‐ Загальний фонд 308,
7 

501,1 571,6 70,5 14,1 

‐ Спеціальний фонд 46,1 30,4 40,5 10,1 33,2 
частка у доходах зведеного бюджету, % 77,8 81,5 78,2 - - 
Місцеві бюджети (без урахування 
міжбюджетних трансфертів), млрд. 
грн., у т.ч.: 

101,
1 

120,5 170,6 50,1 41,6 

‐ Загальний фонд 80,2 101,6 146,6 45,0 44,3 
‐ Спеціальний фонд 20,9 18,9 24,0 5,1 27,0 

частка у доходах зведеного бюджету, % 22,2 18,5 21,8 - - 

Місцеві бюджети (з урахування 
міжбюджетних трансфертів), млрд. 
грн., у т.ч.: 

231,
7 

294,5 366,1 71,6 24,3 
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‐ 1 2 3 4 5 6 
‐ Загальний фонд 197,

01 
247,7 341,4 93,7 37,8 

‐ Спеціальний фонд 34,7 19,7 24,8 5,1 25,8 
Офіційні трансферти 130,

6 
173,9 195,4 21,5 12,4 

частка трансфертів доходах місцевого 
бюджету, % 

56,4 59,04 53,4 - - 

 

Наведені дані у табл. 2 яскраво засвідчують нестабільність формування 

доходів місцевих бюджетів. Фактично місцеві бюджети функціонують за 

рахунок міжбюджетних трансфертів. 

Так частка міжбюджетних трансфертів у доходах місцевих бюджетів 

України за 2014-2016 роки коливається в межах 53-56%. Це достатньо великий 

показник, який свідчить про певну централізацію та неможливість органів 

місцевого самоврядування самостійно забезпечити розвиток адміністративно-

територіальних одиниць. Проте ще більшу частку серед доходів міжбюджетні 

трансферти займають у районних бюджетах: показник сягає навіть 80%.  

Це достатньо негативна тенденція, адже збільшення обсягів дотаційних 

ресурсів сприяє незацікавленості органів місцевого самоврядування в пошуку 

додаткових джерел доходів бюджетів для фінансування своїх зобов’язань, 

зниженню ефективності використання одержаних коштів і, як наслідок, низьку 

результативність усієї системи міжбюджетних відносин.  

Таблиця 3 

Структура доходів місцевих бюджетів України [8] 
Групи статей доходів 2014 рік 2015 рік 2016 рік 

млрд. грн. частка млрд. грн. частка млрд. 
грн. 

частка 

Податкові надходження 87,3 
 

37,6% 98,2 33% 146,9 40,1% 

Неподаткові 
надходження 

12,3 5% 20,1 7% 21,8 6% 

Доходи від операцій з 
капіталом  

1,13 0,5% 1,63 0,5 1,42 0,4% 

Цільові фонди 0,4 0,17% 0,4 0,17% 0,5 0,1% 
Офіційні трансферти  130,6 56,4% 173,9 59% 195,4 53,4% 
Усього 231,7 100% 294,5 100% 366,1 100% 
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Сучасне формування доходів місцевих бюджетів нераціональне. Це 

обумовлене тим, у будь-якому бюджеті частка власних надходжень повинна 

бути більшою, ніж кошти, що надходять у порядку міжбюджетного 

перерозподілу. 

В реформуючій системі децентралізації бюджетних ресурсів, що діє 

сьогодні, розширено джерела наповнення місцевих бюджетів за рахунок:  

1) передачі доходів з державного бюджету (100% плати за надання 

адміністративних послуг, 100% державного мита, 10% податку на прибуток 

підприємств приватного сектору економіки);  

2) запровадження акцизного податку з реалізації суб'єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (пиво, алкогольні 

напої тютюнові вироби, нафтопродукти) за ставкою 5 відсотків вартості 

реалізованого товару;  

3) розширення бази оподаткування податку на нерухомість шляхом 

включення до оподаткування цим податком комерційного (нежитлового) майна 

та автомобілів з великим об'ємом двигуна;  

4) збільшення нормативу зарахування до місцевих бюджетів екологічного 

податку  з 35% до 80%. [5] 

Головне завдання, яке має вирішити бюджетна децентралізація - це пошук 

достатніх обсягів фінансових ресурсів, які б в повній мірі забезпечили 

фінансову незалежність місцевих бюджетів бюджетної системи України. 

Фінансова база місцевих бюджетів повинна задовольняти виконання 

повноважень органів місцевої влади щодо виконання ними  всіх завдань і 

програм розвитку регіону. 

Висновки. Основою фінансової незалежності органів місцевого 

самоврядування є доходи місцевих бюджетів. Саме тому особливої уваги 

потребує вирішення проблеми зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів, 

проведення ефективного фінансового вирівнювання. Шляхами щодо вирішення 

даного питання є наступні: 
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‐ подальша децентралізація бюджетної системи й управління фінансовими 

потоками на рівні місцевого самоврядування ; 

‐ подальше розширення переліку власних доходів місцевих бюджетів; 

‐ стимулювання органів місцевого самоврядування до участі у 

міжнародних проектах; 

‐ контроль за формуванням та використанням доходів місцевих бюджетів; 

‐ детінізація системи оподаткування і внаслідок цього збільшення доходів 

до бюджетів територіальних громад; 

‐ удосконалення системи та інструментів врахування регіональних 

особливостей при розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів. 

Вищезазначені заходи значною мірою сприятимуть зміцненню системи 

фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування, які отримають 

більше самостійності щодо розпорядження коштами місцевих бюджетів.  
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ 

ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У статті дана характеристика економічного змісту фінансового механізму 

державного регулювання банківської діяльності та окреслення основних 

можливих напрямів їх вдосконалення. 

Ключові слова: державне регулювання банківської діяльності, банки, держава, 

механізм впливу на фінансову діяльність банків,  грошово-кредитна політика. 

Одним із пріоритетних завдань в економічній політиці на даному етапі в 

Україні є поглиблення реформи банківської системи. Для розвитку економіки 

важливим елементом є успішна діяльність банків, збільшення банківських 

послуг та операцій. Для досягнення відповідного результату потрібен контроль 

та нагляд зі сторони державних органів грошово-кредитного регулювання. В 

Україні такі функції виконує Національний банк України через інструменти 

відповідної грошово-кредитної політики. 

Стабільність розвитку банківського сектору залежить від вибору 

пріоритетних напрямків державного регулювання банківської діяльності.  

Одними із найважливіших завдань держави у банківській сфері має бути 

сприяння накопиченню грошових коштів та концентрації їх на пріоритетних 

напрямках розвитку економіки, що буде сприяти подоланню інфляційних та 

кризових процесів, посиленню кредитної та інвестиційної діяльності, 

стабілізації економіки держави загалом [4, с. 56]. 
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Застосування і визначення інструментів і методів механізму державного 

регулювання банківської діяльності повинні відповідати стану фінансової 

системи та економіки загалом. Головною метою регулювання банківської 

діяльності є забезпечення фінансової стійкості та стабільного функціонування 

банківської діяльності при одночасному захисті інтересів вкладників і 

кредиторів. 

Багато вчених присвятили свої роботи регулюванню банківської 

діяльності. До них можна віднести О.Василика, В.Вітлінського, В. Вдовіна, 

А.Гальчинського, А.Даниленка, О.Дзюблюка, О.Заруби, Т.Ковальчука, 

Н.Костіної, А.Мороза, П.Нікіфорова, А.Пересади, О.Пилипченка, 

М.Пуховкіної, М.Савлука, В. Стельмаха, О.Шарова, В.Ющенка та багатьох ін. 

Метою статті є дослідження механізму державного регулювання 

банківського сектора економіки України та розробка пропозицій щодо його 

удосконалення. Незважаючи на значні здобутки в дослідженні питань 

оптимальної побудови системи банківського регулювання і механізмів 

державного нагляду з інституційної точки зору, ще не знайдено єдиного 

погляду в теорії і практиці як в Україні, так і у розвинутих зарубіжних країнах 

оптимальних підходів щодо організаційної побудови механізмів регулювання 

фінансової та банківської діяльності, а також нагляду. Дискусійними 

залишаються окремі аспекти наглядово-регулятивної діяльності Національного 

банку України.  

Власне це й визначає актуальність і практичну цінність аналізу сучасного 

стану банківської діяльності і вдосконалення механізмів державного 

регулювання в Україні та ефективності системи банківського нагляду з метою 

мінімізації негативних наслідків, забезпечення безперебійного та стабільного 

функціонування системи банківських установ загалом та окремих банків 

зокрема і підвищення рівня довіри до банківської системи держави. 

В умовах ринкової трансформації економіки фінансовий механізм 

державного регулювання банківської діяльності слід розглядати як сукупність 

економіко-правових форм, методів та інструментів, які використовує держава у 
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процесі регулювання, та за допомогою яких здійснює вплив на суб’єктів 

грошово-кредитного ринку, з метою забезпечення стабільного функціонування 

як банківської діяльності і захисту інтересів вкладників, так і економіки в 

цілому [5, c. 51]. 

У кожній країні світу органи державної влади суттєво втручаються у 

діяльність банківського сектора економіки. Можна виділити два основні 

компоненти впливу держави на функціонування банківських установ.  

З однієї сторони, держава намагається забезпечити стабільність 

банківської системи та безпеку діяльності банків, що проявляється у створенні 

державної системи гарантування вкладів громадян, підтримці ліквідності, 

безперебійності роботи банківської системи через належне виконання функції 

«кредитора останньої інстанції» центральним банком держави. 

З іншої, держава здійснює вплив як на окремі банки, так і на банківську 

систему у цілому через різні механізми - встановлюючи вимоги щодо 

підтримки необхідного рівня капіталу банків, показників ліквідності, 

максимальних розмірів ризиків у діяльності банку, а також надаючи органам 

банківського нагляду повноваження щодо застосування заходів впливу до 

банків, діяльність яких є надто ризиковою. 

Тому сутність державного регулювання банківської діяльності полягає в 

тому, що механізм регулювання здійснюється, перш за все, в межах банківської 

системи та виражається у впливі центрального банку на комерційні. Метою 

державного регулювання банківської сфери є підтримка стійкості національної 

банківської системи, запобігання банкрутства окремих банків, підтримка 

конкуренції в банківській сфері, задоволення потреб суспільства та клієнтів 

банків у отриманні якісних банківських послуг [1]. 

Для здійснення ефектиного державного регулювання банківської 

діяльності можна виділити основну складову частину механізму - фінансові 

інструменти, що регулюють таку діяльність: 
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- інструменти, які прямо не впливають на діяльність банківських установ 

та регулюють надходження та використання податків, розподіл бюджету, 

зовнішньоекономічну діяльність; 

- інструменти безпосереднього впливу на банківську діяльність такі, як 

використання обов’язкового резервування, облікової ставки, штрафних санкцій, 

страхування. 

Для впровадження фінансового механізму державного регулювання 

банківської діяльності застосовують різні напрями, методи та механізми. Як 

правило, у світовій практиці здебільшого не допускається встановлення прямих 

заборон або лімітів. Тому там використовують три основні види методів 

державного регулювання: податкові, нормативні та коригуючі. Центральний 

банк використовує, як правило, лише нормативні та коригуючі методи. Тому 

слід зазначити, що у процесі регулювання приймають участь і податкова 

адміністрація, яка контролює надходження до Державного бюджету, і органи 

законодавчої влади, розробляючи та приймаючи нормативні акти стосовно 

діяльності банківських інститутів, і фонд гарантування депозитів оскільки 

повинен виконувати функцію моніторингу банківської діяльності та 

Національний банк України. Тому, на нашу думку, фінансовий механізм 

державного регулювання банківської діяльності повинен працювати системно. 

Нормативні методи пов’язані з кількісними характеристиками операцій 

або напряму діяльності, які регулюються, тобто визначаються певні обмеження, 

або пільги. Що стосується коригуючих методів, то можна вважати їх 

доповнюючими до вище названих, бо за допомогою коригування можна 

стимулювати вплив на різні економічні процеси залежно від ситуації, яка 

складається на грошовому ринку та ринку банківських послуг. Тому цей метод 

можна вважати найбільш оперативним та гнучким. Крім різноманітних методів 

регулювання банківської діяльності, в економічній літературі зустрічаються 

різні засоби впливу на процес регулювання з боку держави. 
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З огляду на це, фінансові інструменти державного регулювання 

банківської діяльності можна розподілити на такі складові: інструменти 

грошово-кредитної політики, інструменти бюджетної політики та інструменти 

страхування. Але всі ці інструменти є взаємодоповнюючими, і використання 

одних виступає передумовою використання інших у різних економічних 

ситуаціях [3]. 

Як зазначалося раніше, існують різні підходи до побудови системи 

регулятивно-наглядових органів, оскільки в кожній країні спочатку 

десятиріччями, століттями формувалася сама банківська система, а потім вже 

система регулювання та нагляду. Що стосується України, то у нас в умовах 

перехідної економіки ці процеси проходять паралельно, і це, безумовно, 

ускладнює процес розвитку, але водночас Україна має й деякі переваги, бо вона 

може і повинна скористатися накопиченим світовим досвідом у галузі 

банківського регулювання та нагляду. Оскільки в Україні протягом десятиріч 

до 1992 року була відсутня практика ведення банківського бізнесу в сучасному 

розумінні, то зрозуміло, що ніякі грошово-кредитні важелі регулювання як 

економікою в цілому, так і банківською діяльністю не проводились. 

Що стосується інституційної побудови фінансового механізму державного 

регулювання та нагляду, то в Україні вона має перехідний характер і 

представлена лише Національним банком України, який виконує функції як 

регулювання, так і нагляду через свої департаменти [2]. Хоча, на нашу думку, 

інституційна побудова система державного регулювання банківської діяльності 

повинна бути представлена крім Національного банку і Фондом гарантування 

вкладів фізичних осіб, так як цей фонд повинен виконувати функцію нагляду за 

банківською діяльністю, а система банківського регулювання повинна бути з 

подвійним механізмом. Для цього необхідно внести зміни до Закону України 

“Про фонд гарантування вкладів фізичних осіб” та надати фонду необхідні 

повноваження. 

Отже, фінансовий механізм державного регулювання банківської 

діяльності представляє собою явище, яке застосовують з метою підтримання 
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стабільності та ефективної діяльності банківської системи в цілому і захисту 

інтересів вкладників та кредиторів. Здійснює його система регулювання та 

нагляду, яка співпрацює з органами державної влади і створює формальні та 

неформальні правила функціонування банків через різноманітні методи (прямі, 

опосередковані та змішані), віддаючи перевагу інструментам, які носять не 

примусовий характер.  

Враховуючи всі вище перераховані причини, методи та інструменти, які 

використовують у регулюванні в банківської сфери, можна зазначити, що 

фінансовий механізм державного регулювання банківської діяльності 

спрямований на впорядкування та коригування банківської діяльності через 

нормативні акти, методи нагляду за їх виконанням, та спрямований на 

підтримку ефективної і стабільної діяльності банків та захисту інтересів 

вкладників. 

Основний вплив держави як регулятора макроекономічних процесів на 

банківську систему здійснюється через центральний банк, який виступає 

головним органом державного регулювання макроекономічних процесів за 

допомогою грошово-кредитних методів. 

Розглянувши світовий досвід у сфері регулювання та нагляду, слід 

зазначити, що в нашій країні триває процес формування системи нагляду й 

регулювання, його необхідно наблизити до європейського, а саме передати 

окремі функції нагляду Фонду гарантування депозитів.  

Крім того, необхідно вдосконалювати правову базу, щодо регулювання та 

діяльності комерційних банків, важливим елементом тут є прийняття змін до 

Закону “Про фонд гарантування вкладників фізичних осіб” щодо надання 

Фонду необхідних повноважень для проведення нагляду та контролю. 

Необхідно переглянути побудову та механізм використання Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб, тобто гарантією повинна бути не лише 

держава, а й самі банківські установи взагалі. 
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Постановка проблеми. Зберігаючи механізми оперативного управління в 

кредитній сфері, банки переходять на методи стратегічного планування та 

управління, що в довгостроковій перспективі сприятиме підвищенню 

ефективності управлінського процесу і зниження рівня потенційних кредитних 

ризиків. Тому процес розробки концептуальних основ комплексної системи 

кредитного менеджменту і його оцінки є одним з провідних елементів системи 

оптимізації кредитної діяльності в банках. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Управлінню кредитною 

діяльністю, управлінню кредитним процесом, розробці та реалізації кредитної 

стратегії та кредитної політики присвячені праці Р.Т.Балакіної, В.С.Галанова, 

Ю.В.Луньової, Д.Ю.Пендюхова, А.М.Сидоренко. 

Наявність невирішених проблем у кредитній діяльності банків України, 

недостатність наукових досліджень питань щодо управління кредитною 

діяльністю банку обумовили вибір теми дослідження.  

Метою дослідження є поглиблення теоретичних засад банківського 

управління кредитною діяльністю в сучасних  умовах.  

Виклад основного матеріалу. Формування ефективної системи 

функціонування кредитного менеджменту в сучасних умовах можливо на 

основі детального аналізу накопиченого українського та зарубіжного досвіду, 

глибокого вивчення існуючих теоретичних розробок, а також шляхом 

концентрації значних практичних узагальнень.  

Ключовою метою кредитного менеджменту є підвищення ефективності та 

надійності кредитної діяльності  банків і одержання на цій основі максимально 

можливого прибутку [1, с. 23]. 

Ефективне управління кредитною діяльністю банку може бути досягнуто 

за допомогою застосування основоположних принципів, найважливішими з 

яких є: 
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1) взаємозв'язок кредитного менеджменту із загальною системою 

управління банком (загальнобанківський менеджмент, фінансове забезпечення, 

організаційна структура, банківський маркетинг); 

2) комплексний характер прийняття та реалізації управлінських 

рішень; 

3) варіантний або сценарний підхід до розробки найбільш важливих 

управлінських рішень; 

4) орієнтація кредитного менеджменту на стратегічні цілі розвитку 

банку; 

5) високий динамізм кредитного менеджменту банку на всіх 

ієрархічних рівнях управління. 

З урахуванням змісту, мети і принципів кредитного менеджменту, 

відповідно, можна сформувати його основні завдання: 

1) досягнення формування достатнього обсягу ресурсної бази для 

проведення кредитних операцій; 

2) забезпечення високоприбуткових і низькоризикових вкладень 

кредитних ресурсів; 

3) оптимізація кредитного процесу банку; 

4) забезпечення сталого розвитку та вдосконалення кредитної 

діяльності банку; 

5) впровадження сучасних управлінських технологій в кредитну 

діяльність банку. 

Звичайно ж, продовжуючи розкриття поняття «кредитний менеджмент», не 

можливо не сказати про його зміст з точки зору структури управління. 

У широкому сенсі під структурою управління розуміється упорядкована 

сукупність взаємопов'язаних елементів, що знаходяться між собою в стійких 

відносинах, що забезпечує їх функціонування як єдиного цілого. По суті, мова 

йде про логічні взаєминах рівнів управління та функціональних підрозділів для 

забезпечення досягнення стратегічних цілей і виконання тактичних завдань 

кредитної політики банку. 
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У структурі кредитного менеджменту необхідно виділити ланки і рівні 

управління, а також їхні зв'язки - горизонтальні та вертикальні. До ланок 

управління відносять структурні підрозділи і окремих фахівців, що виконують 

відповідні кредитні функції, в тому числі менеджерів, що здійснюють 

регулювання та координацію діяльності декількох структурних підрозділів. 

Ланки управління можуть включати в себе аналітичні відділи, кредитні відділи, 

що займаються видачею та погашенням кредитів, оформленням договорів, а 

також служби, контролюючі виконання умов кредитних договорів, стан застави 

і поточний стан справ у позичальника. При цьому в складі цих кредитних 

підрозділів, як правило, виділяють відділи для обслуговування великої, 

середньої і дрібної клієнтури. В основі створення ланки управління лежить 

виконання відділом певних управлінських функцій. Утворені між відділами 

зв'язки носять горизонтальний характер. 

Під рівнем управління слід розуміти сукупність ланок управління, що 

займають певну щабель в системі кредитного менеджменту. Щаблі управління 

знаходяться у вертикальній залежності і підкоряються один одному за 

ієрархією. У зв'язку з чим кредитний менеджмент можна підрозділити на 

макрорівень і мікрорівень. З державних позицій макрорівень представлений 

Національним банком України та його територіальними підрозділами. На 

даному рівні формується єдина стратегія розвитку банківської системи, 

грошово-кредитна політика, що здійснює регулювання діяльності банків у 

сфері кредитування за допомогою законодавчих і нормативних актів, а також 

реалізуються контрольно-наглядові функції. Даний рівень є вищим ступенем 

кредитного менеджменту. 

Середній і нижчий щаблі в управлінській ієрархії кредитної діяльності 

будуть відноситися до мікрорівня, тобто безпосередньо до сфери тактичної 

реалізації кредитної політики банку. Отже, до середнього рівня кредитного 

менеджменту належить: Збори акціонерів, Рада банку, Правління банку та його 

Голова, Кредитний комітет. Дана група представляє інтереси і потреби 

власників акцій, виробляє і затверджує кредитну політику банку, а також 
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сприяє її реалізації. Тут необхідно зазначити, що віднесення до середньої ланки 

кредитного менеджменту вищого керівництва банку є досить умовним, 

оскільки безпосередньо для працівників банку даний рівень втілює вищу 

керівну ланку. 

Нижчий рівень кредитного менеджменту буде представлений керівниками, 

що забезпечують реалізацію кредитної політики банку. Вони відповідають за 

доведення конкретних завдань до підрозділів і відділів, а також за їх чітке 

виконання. Фахівці, що входять в цю групу мають широке коло обов'язків і 

володіють великою свободою прийняття рішень – це керівники структурних 

підрозділів, що входять до Кредитного комітету, а також начальники 

функціональних відділів, їх заступники і безпосередньо виконавці – кредитні 

менеджери. 

Слід зазначити, що кредитний менеджмент є складовою частиною 

загальнобанківського менеджменту і знаходиться в нерозривному зв'язку з 

такими функціональними видами банківського менеджменту як: фінансовий 

менеджмент, маркетинг-менеджмент, менеджмент персоналу, менеджмент 

якості, інформаційний менеджмент, стратегічний менеджмент і т. д. [2, с. 287].  

Розглядаючи зміст і набір функцій, які здійснюються у процесі 

банківського управління необхідно відзначити, що вони цілком залежать від 

типу банку, сфери його діяльності, рівня в управлінській ієрархії і від функцій, 

виконуваних його внутрішніми підрозділами. Проте, ряд авторів у своїх 

дослідженнях стверджують, що для всіх процесів управління як в цілому, так і 

для банку зокрема, характерна наявність однорідних видів діяльності, тому 

можна згрупувати всі види управлінської діяльності в чотири основні функції 

управління:  

1) планування, що полягає у виборі цілей і плану дії щодо їх 

досягнення;  

2) функція організації, за допомогою якої відбувається розподіл 

завдань між окремими підрозділами або працівниками встановлення взаємодії 

між ними;  
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3) керівництво, яке полягає у мотивуванні виконавців до здійснення 

запланованих дій і досягнення поставлених цілей;  

4) контроль, що полягає у співставленні реально досягнутих 

результатів з тими, які були заплановані. 

Для формування цілісної системи управління в сфері кредитування 

необхідно визначити функціональну структуру управлінського процесу і 

напрями кредитної діяльності банку. Так, функціональний вплив буде 

здійснюватися за допомогою планування, організації, координування, 

регулювання, мотивації, контролю, обліку і аналізу. 

Ефективність застосування кредитного менеджменту досягається тільки у 

комплексній взаємодії зовнішніх і внутрішніх регулюючих механізмів, чіткому 

функціонуванні всіх взаємозв'язаних елементів, фінансових методів, 

фінансових важелів, правового, нормативного та інформаційного забезпечення 

[3, с. 108]. 

Система управління кредитною діяльністю банку повинна відповідати 

певним вимогам, до числа яких відносять цілісність, стійкість, 

цілеспрямованість, гнучкість, однаковість, оперативність, надійність, 

оптимальність і економічність. 

Оцінка кредитного менеджменту складається, по-перше, з оцінки різних 

сторін діяльності банку в сфері кредитування, а, по-друге, з оцінки власне 

системи управління кредитною діяльністю. 

Незважаючи на наявність в кожному банку індивідуального підходу до 

формування системи управління кредитною діяльністю, слід визначити певні 

стандарти системи управління. Під системою прийнято розуміти узагальнену 

модель управління, що включає: 

- основні блоки системи; 

- опис вимог до змісту кожного блоку; 

- кількісні та якісні показники; 

- правила та інструкції з виконання відповідних вимог; 

- повноваження і відповідальність менеджерів і співробітників банку. 
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Позитивно може характеризуватися система управління, яка відповідає 
сучасним стандартам і вимогам, є ефективною, тобто забезпечує високу 
результативність діяльності кредитного підрозділу. У свою чергу негативно 
може характеризуватися система управління, яка не відповідає стандартам і 
вимогам, а також малоефективна. 

Однією зі складових оцінки кредитного менеджменту є якість 
управлінського рішення в сфері формування і використання кредитних 
ресурсів, залучення нових джерел кредитування та оптимізації кредитного 
портфеля. Під якістю управлінського рішення прийнято розуміти сукупність 
параметрів рішення, що задовольняють конкретного споживача і забезпечують 
реальність його реалізації [4, с. 77]. 

Висновки. Таким чином, грамотна організація системи управління 
кредитною діяльністю сучасного банку, її оптимізація в умовах посилення 
конкуренції та збільшення ступеня ризику кредитних вкладень сприятиме 
ефективності кредитної діяльності та банківської діяльності взагалі. Очевидно, 
що в зазначених умовах використання кредитного моніторингу як інструменту 
підвищення ефективності управління кредитною діяльністю є доцільним та 
необхідним. 
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Постановка проблеми. В сучасних умовах інформаційного суспільства і 

розвитку технологій, безготівковий обіг становить основну частину розрахунків у 

розвинених країнах. Платіжні системи, як свідчить досвід розвинених країн, це 

зручний спосіб розрахунків, який сприяє мобілізації фінансових ресурсів банку, 

що підвищує інвестиційні можливості країни. Пластикові платіжні засоби в 

економіці розвинених країн світу зменшили обіг готівки до 10%-15% грошової 

маси. Здійснення електронних платежів за допомогою пластикових карток через 

мобільний зв’язок та Інтернет мережу дозволяє значно прискорити швидкість 

розрахунків, що у свою чергу сприяє збільшенню товарообігу, зростанню 

сукупного попиту і, як наслідок, забезпечує стабільне економічне зростання.  

Завдяки активній політиці Національного банку України  та комерційних 

банків пластикова картка стала одним з основних інструментів здійснення 

розрахунків населення, що зумовлює актуальність обраної теми. 

Метою статті є аналіз способів використання банківських платіжних карток 

їх власниками та механізм здійснення банківських операцій з пластиковими 

картками. 
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Викладення основного матеріалу. Вітчизняний ринок платіжних карток за 

короткий проміжок часу почав набувати рис, які в значній мірі притаманні 

західному ринку, головні з яких - різноманітність форм і територія 

розповсюдження. Карткові рахунки поступово замінюють собою, більш звичні 

раніше, поточні рахунки. Зусилля банків, направлені на залучення коштів через 

зарплатні проекти призвели до того, що значна частка населення України 

поступово звикає до користування більш технічно складними банківськими 

продуктами. 

За загальною кількістю емітованих карток Україна вже у 2007-2008 роках 

значно випереджала Бельгію, Нідерланди, Швейцарію, Швецію та Сінгапур 

(таблиця 1). Статистика свідчить, що для сучасного розвинутого карткового 

ринку типовим є показник у діапазоні 1500-1700 емітованих карток на тисячу 

жителів. Вищі рівні емісії у відносному вираженні характерні для США, 

Сінгапуру і Великобританії – країн, де карткові  ринки функціонують найдовше 

– уже 55-65 років [1, с.40]. 

Таблиця 1 

Кількість пластикових  карток у деяких країнах світу* 

* Джерело: [1, c.41; 4] 

Згідно зі статистичними даними станом на 1 липня 2009 року 140 банків 

(79% від загальної кількості) є членами внутрідержавних і міжнародних 

карткових платіжних систем і здійснюють емісію та еквайринг платіжних 

карток. У цей період український ринок платіжних карток активно 

розвивається, так як у 2001 році кількість банків, що здійснюють емісію та 

Країна Кількість карток (млн. шт.) Кількість карток 
На 1 тис. населення (шт.) 

2005р. 2006р. 2007р. 2008р. 2005р. 2006р. 2007р. 2008р. 
Україна 24.7 32.4 41.1 38.5 530 698 891 839 
Бельгія 15.9 16.6 17.4 18.7 1517 1581 1650 1749 
Швеція 12.7 14.0 14.3 15.2 1413 1542 1555 1632. 
Швейцарія 9.8 10.5 11.3 12.2 1316 1386 1492 1580 
Сінгапур 23.0 25.3 28.4 31.4 5357 5770 6185 6538 
Нідерланди 31.4 31.7 31.3 30.9 1929 1946 1911 1874. 
США 1543.9 1588.9 1600.7 1556.8 5250 5350 5299 5119 
Великобританія 164.4 164.0 164.8 168.7 2731 2707 2702 2747 
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еквайринг платіжних карток становила лише 58. До подій фінансово-

економічної кризи кількість банків членів карткових платіжних систем 

постійно збільшувалась, досягла свого максимуму на 01 січня 2010 року. За 

станом 1 січня 2010 року 146 банків є членами внутрідержавних і міжнародних 

карткових платіжних систем і здійснюють емісію і еквайринг платіжних карток. 

Проте на 1 липня 2012 року їх кількість скоротилась до 143 банків з 176 

функціонуючих в Україні [2, c.28;3]. 

Так, якщо у 2011 році частка безготівкових платежів з використанням 

карток в Україні становила 8%, то за підсумками 2016 року вона перевищила 

35% [6]. Показники ринку платіжних карток за результатами 2016 року також 

продемонстрували суттєве зростання кількості та обсягів безготівкових 

розрахунків в Україні (таблиця 2). 

Таблиця 2 

Показники використання платіжних карток за 2016 рік* 
 Абсолютні показники Темпи приросту 
Кількість операцій з 
використанням платіжних 
карток (шт.) 

2513 млн. + 28 % 

Обсяги операцій (од.) 1610 млрд. + 30.6% 
Частка безготівкових 
платежів з використанням 
платіжних карток (грн.) 

571.3 млрд. 
+ 4.3% 

(35.5% від загального обсягу 
операцій) 

Кількість операцій 
безготівкових розрахунків 
(од.) 1775 млн. 

+ 5.1 % 
(70.6% від загальної кількості 

операцій за платіжними 
картками) 

Кількість безготівкових 
розрахунків серед клієнтів 
підприємств торгівлі та 
сфери послуг (од.) 

145 938 + 11% 

*Джерело: систематизовано автором на основі [7] 

На основі даних наведених у таблиці 2 можна дійти висновку, що платіжні 

картки активно використовуються серед населення, стимулюючи розвиток 

ринку безготівкових розрахунків. На вітчизняному ринку безготівкових 

розрахунків банки – єдині емітенти платіжних карток. В Україні на 1 січня 2017 

року працює 87 банків – членів карткових платіжних систем. Серед банків за 

кількістю емітованих платіжних карток та ступенем розгалуженості 
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інфраструктури їх обслуговування станом на 1 січня 2017 року лідерами були 

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "Ощадбанк" та АТ "Райффайзен Банк Аваль" 

відповідно. За кількістю платіжних карток та встановлених пристроїв для їх 

обслуговування у регіональному розрізі найвищі показники демонструють м. 

Київ, Дніпропетровська та Харківська області [6]. 

Національний банк України послідовно втілює у життя проект Cashless 

economy, який є одним із основних стратегічних напрямків розвитку 

фінансового сектору України. Відповідно до Комплексної програми розвитку 

фінансового сектору України рівень готівки в економіці у 2020 році має 

знизитися до 9.5%, а мережа платіжних терміналів – зрости до 11 000 од. на 1 

млн. населення (зараз – 5 500 од.) [6]. 

Українські банки використовують різні стратегії виходу на ринок 

пластикових карток. Серед них є такі, які ще з 90-х років почали випускати 

пластикові картки і приєднались до міжнародних платіжних систем. 

Безперечним лідером у цій галузі є ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», який лідирує за 

усіма позиціями: за обсягом випущених карток (50%), за обсягом активних 

карток (47%) і за кількістю встановлених банкоматів (30%) та терміналів (43%). 

У грудні 2016 року ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» перейшов у державну власність 

[7]. 

Інноваційна політика банків орієнтована на запровадження на українському 

ринку принципово нових високотехнологічних послуг, які надають клієнтам 

нові можливості управління власними фінансами. 

В умовах сьогодення актуальними напрямами реалізації інноваційної 

політики в банківській сфері є: комп’ютеризація і гарантування інформаційної 

безпеки. 

Для зручності та швидкості обслуговування клієнтів у торгівельних 

мережах починають встановлюватись безконтактні технології PayPass, які 

дозволяють сплачувати покупки на невеликі суми без участі касира. Карта-

стікер піднесена до зчитувального пристрою на касі чи терміналі дозволяє 

клієнту зразу списати кошти з рахунку. Даний вид послуг за кордоном уже 

досить успішно реалізується. 
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Рис. 1. Інновації у сфері використання банківських карток 

 

У 2016 році «ПриватБанк» і Київський метрополітен запустили 

безконтактні розрахунки в метро за технологією NFC (Near Field 

Communication), а у березні 2017 року «ПриватБанк» спільно з  Mastercard 

впроваджують цю технологію для розрахунків за товари та послуги в торгових 

точках POS-терміналами з підтримкою технології безконтактної оплати 

Mastercard. NFC технологія дозволяє замінити пластикову картку та здійснити 

платіж за допомогою мобільного телефону, з вмонтованим NFC-чіпом, 

піднісши розблокований телефон до терміналу. Платформа MDES (Mastercard 

Digital Enablement Service) була представлена в 2013 році. Вона використовує 

найбільш інноваційні методи захисту платежів, включаючи криптографію, 

стандарт EMV, біометрії і токени - одноразові цифрові коди для шифрування 

даних карти при оплаті. Уже зараз можливостям MDES користуються емітенти 

та сервіси цифрових гаманців в США і в 18 європейських країнах. Серед 

операторів цифрових гаманців, які працюють з MDES, числяться такі гіганти як 

Apple, Samsung і Google. 
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Мережа безконтактних розрахунків в Україні активно розширюється: 

сьогодні більше 50% POS-терміналів в торгових точках приймають такий 

вигляд оплат. Безконтактно, зокрема за допомогою смартфона, можна 

розрахуватися в вендингових апаратах, паркомати, на АЗС, оплатити проїзд в 

громадському транспорті Києва. Так, наприклад, за майже два роки існування 

технології в метро користувачі більше 7 млн. разів розрахувалися 

безконтактними картами і пристроями. При цьому 72% українських онлайн-

користувачів стверджують, що вважали за краще б оплати саме за допомогою 

смартфона [7]. 

Висновки. Український ринок банківських пластикових карток активно 

розвивається, банки активно беруть участь у випуску таких продуктів. Серед 

українських банків на цьому ринку лідером є ПАТ КБ «ПриватБанк», який 

емітував 50% всіх карток у країні і має найбільшу часту банкоматів та 

терміналів. 

Активна політика українських банків передбачає надання кожному клієнту 

банку пластикової картки з багатьма функціями і доступу до новітніх 

банківських послуг. Поширення пластикових карток та розвиток інновацій 

забезпечить підвищення рівня обслуговування клієнтів, зниження витрат на 

обслуговування грошового обігу, підвищення захисту від шахрайських дій та 

розвиток сфери безготівкових платежів до рівня розвинених країн Європи. 

Список використаних джерел: 

1. НСМЕП: особливості розвитку на фоні фінансової кризи // Вісник 

НБУ – 2009. - №8 – с.40-41 

2. Підсумки діяльності банків України на ринку платіжних карток у 

2009 році / В.Харченко // Вісник НБУ – 2010. - № 6 –с.26-33 

3. Подчесова В.Ю., Кибкало О.О. Подальші перспективи розвитку 

платіжної сист. України на основі впровадж. SEPA // Наука й економіка – 2010.- 

№2(18) – с.71-75 



41 
 

4. Статистичний аналіз ринку банківських платіжних карток в Україні 

у контексті країн із розвинутими картковими ринками / В.Харченко, 

Р.Капралов // Вісник НБУ – 2010.-№5-с.44-52 

5. Сучасна банківська установа : організація управління фінансів. 

Монографія / Хмельницький -2009-с.305-340  

6. www.bank.gov.ua Офіційний сайт Національного банку України 

7. www.privat.com.ua Офіційний сайт ПАТ КБ «ПриватБанк» 

 

УДК 336.221.4 

Ю.В. Бовсунівська 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СТРАТЕГІЯ ВИБОРУ ПОДАТКОВИХ ПРІОРИТЕТІВ В УМОВАХ 

СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ  

В роботі наведено особливості вибору податкових пріоритетів та 

виокремлено чинники, які впливають на стратегію вибору податкових 

пріоритетів в умовах сучасних глобалізаційних викликів. Автором 

запропоновано послідовність реалізації стратегії вибору податкових 

пріоритетів.  

Ключові слова: стратегія, податкові пріоритети, глобалізаційні виклики, 

казначейська служба України. 

Постановка проблеми. Жодна сфера життя суспільства не уникнула 

наслідків сучасних процесів глобалізації. Інтеграція ринків, міграція трудових 

ресурсів, уніфікація умов переміщенні капіталу, інформатизація суспільства – 

все це прояви глобалізаційних процесів. Водночас, кожна країна формуючи свої 

податкові пріоритети насамперед прагне захистити національні інтереси, але в 

умовах взаємопов’язаності та взаємозалежності економічних процесів по 

всьому світу ігнорування інших інтересів стає неможливим. Йдеться про 

трансформацію податкових приоритетів під впливом глобальних процесів 

сучасності.  
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Прагнення держав досягти реалізації власних цілей докорінно змінює 

традиційний порядок ведення бізнесу корпораціями та змушує їх 

підлаштовуватись під податкову стратегію країни. В свою чергу, зростаючі 

масштаби податкової конкуренції призводять до недопущення радикальних дій 

в сфері державної податкової політики, адже ризик того, що корпорації підуть з 

ринку в пошуках більш привабливої податкової юрисдикції є більшим, ніж 

потенційно зростаючі обсяги податкових надходжень до бюджету. Досягнення 

балансу в процесі трансформації податкових систем є найактуальнішим 

питанням сучасності. 

Особливості та ключові тенденції розвитку податкових систем під 

призмою просторових траєкторій знайшли своє відображення у працях таких 

зарубіжних авторів: Alm J., Saavedra P., Sennoga E., Diamond J., Zodrow G., 

Genser B., Reutter A. Серед вітчизняних фахівців, які займалися даним 

питанням, варто відзначити Андрущенко В. Л., Девко С. Т., Дятленко Н. М., 

Кузьміна О. Є., Юрченко В. В. Однак ряд аспектів цієї багатогранної наукової 

проблеми залишаються недостатньо дослідженими та обґрунтованими. 

Метою статті є визначення стратегії вибору податкових пріоритетів в 

умовах сучасних глобалізаційних викликів та дослідження ролі Державної 

казначейської служби України в умовах реалізації обраної стратегії. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Суспільно-політичні події кінця 

2013- го початку 2014 року оголили ряд прихованих економічних проблем 

перед усім у фіскальній сфері. Українська податкова система є однією із 

найскладніших і найобтяжливіших у світі за показниками кількості платежів та 

часових витрат на адміністрування. Велика кількість бюрократичних процедур, 

фіскальний тиск з боку податкових органів поряд із корумпованістю державних 

службовців та низькою культурою сплати податків у суспільстві є ключовими 

перешкодами ведення бізнесу та створення передумов для тінізації економіки 

[2, с. 139].  

Так, стратегія вибору податкових пріоритетів в умовах сучасних 

глобалізаційних викликів повинна ґрунтуватися, в першу чергу, на стратегії 

розвитку саме досліджуваної області. 
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Основними стратегічними цілями розвитку Вінницької області на період 

до 2020 року визначено [6]: забезпечення територіальної цілісності області; 

диверсифікація структури економіки області та розвиток інновацій; залучення 

інвестицій та розвиток міжнародних відносин; екологічна безпека області; 

розвиток соціальної, культурної та туристичної сфери області; розвиток 

місцевого самоврядування, бюджетна децентралізація та міжбюджетні 

відносини. 

Наступним кроком у визначенні стратегії вибору податкових пріоритетів в 

умовах сучасних глобалізаційних викликів є стратегія розвитку державного 

органу влади, що має відповідати меті його створення й політичній та 

економічній ситуації в країні. Тому подальший розвиток послуг Державної 

казначейської служби України (ДКСУ) треба пов'язувати із удосконаленням 

наявних та створення нових механізмів у таких напрямках, як [5]: зосередження 

та централізація фінансових ресурсів держави в системі Державної 

казначейської служби України; посилення контролю з боку держави за 

своєчасним і повним надходженням фінансових ресурсів до відповідних 

бюджетів та їх ефективним використанням; приведення законодавчих актів у 

відповідність до діяльності Державної казначейської служби України та її органів. 

Державна казначейська служба України виступає ініціатором внесення 

змін до бюджетного законодавства. Зокрема, внесення змін до Бюджетного 

кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність» та інших законодавчо-нормативних актів щодо встановлення [5]:  

по-перше, можливості здійснення заходів фінансового контролю на стадії 

укладання угод розпорядниками бюджетних коштів шляхом казначейського 

посвідчення правочинів, що передбачають використання бюджетних коштів; 

по-друге, чітких норм щодо відповідальності головних розпорядників 

бюджетних коштів за діяльність їхніх підвідомчих установ і пов'язаних з цим 

розрахунків. 

Крім того, на сьогодні також потребує врегулювання питання 

розмежування відповідальності органів Державної казначейської служби й 
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органів місцевого самоврядування, а також посилення відповідальності 

останніх. У зв'язку з цим Державною казначейською службою було розроблено 

та направлено на розгляд проект Закону України «Про розмежування 

повноважень між органами місцевого самоврядування та органами Державної 

казначейської служби в процесі казначейського обслуговування місцевих 

бюджетів». В роботі ДКУ широко застосовуються інформаційні технології, які 

спрощують та прискорюють численні процедурні моменти в процесі 

казначейського виконання держбюджету [4, с. 247]. Під час обслуговування 

останнього реалізуються наступні інформаційні процеси: опрацювання, обмін, 

накопичення та управління даними, а також формування звітів. 

На даний момент в системі Державної казначейської служби для 

обслуговування бюджетів діє програмний продукт – автоматизована система 

«Казна», що дає можливість спостерігати за рухом грошових коштів 

бюджетних установ [8, с. 80]. Одним із пріоритетних завдань, які стоять перед 

розробниками даного програмного продукту, є спрощення та уніфікація 

звітності з виконання бюджетів за доходами та видатками. 

Удосконалення казначейського виконання бюджетів передбачає 

покращення функціонування АС «Казна». За для цього, промисловий продукт - 

ЕКР, система, яка має стати інструментом накопичення, систематизації будь-

якої фінансової звітності, консолідації звітних даних, аналітичного 

опрацювання масиву облікової інформації стосовно виконання бюджетів, що 

сприятиме оперативності і повноти обміну інформацією про доходи й видатки з 

органами державної влади, банківською системою, фінансовими, податковими, 

митними органами, що дасть змогу підвищити оперативність, достовірність і 

повноту даних бюджетів, і особливо скоротити паперовий документообіг і 

обсяг неавтоматизованої праці при обробці інформації [9, с. 180]. 

Удосконалення єдиної автоматизованої інформаційної системи в умовах 

сучасних глобалізаційних викликів дасть змогу на підставі чітко визначених 

обсягів реальних потреб проводити оптимізацію бюджетних потоків, зробити 

процес виконання бюджету достовірним і прозорим. Водночас фінансові 
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інститути держави будуть позбавлені необхідності постійно звіряти свої звітні 

дані одне з одним, виявляти причини і характер можливих розбіжностей, 

зможуть використовувати єдині стандарти й правила ведення документообігу і 

вихідної інформації. Створення єдиних телекомунікаційних мереж дасть 

можливість здійснювати комплексний моніторинг й економічну діагностику 

бюджетної системи держави, ефективно вирішувати завдання, що стоять перед 

Державною казначейською службою України. 

Отже, до найважливіших стратегічних завдань розвитку податкових 

пріоритетів в умовах сучасних глобалізаційних викликів слід віднести 

вдосконалення функціонування її нормативно-законодавчої бази, розмежування 

відповідальності органів Державної казначейської служби й органів місцевого 

самоврядування, удосконалення автоматизованої системи АС «Казна» та 

запровадження промислового продукту ЕКР [8, с. 82], що в комплексі 

сприятиме удосконаленню управління бюджетними коштами на основі моделі 

вибору податкових пріоритетів. 

До чинників, які впливають на стратегію вибору податкових пріоритетів в 

умовах сучасних глобалізаційних викликів належать [3, с. 75]: умови 

виробництва (виробничі ресурси, впровадження досягнень науково-технічного 

прогресу); попит та зміна структурних благ; зміна ринків та видів економічної 

діяльності тощо. 

Система оподаткування функціонує не оптимально, тому суспільство 

змушене активно впливати на структурний розвиток економіки через 

державний механізм. Основний завданням нинішнього етапу розвитку 

економіки України є перетворення структурної політики на чинник ринкової 

трансформації економіки. Перехідна економіка відрізняється від ринкової тим, 

що в ній ще не склався природний механізм координації, держава повільно 

позбавляється функцій не властивих їй у ринковій економіці. Темпи 

перебудови мають бути досить високими, інакше структурні зміни не будуть 

ефективними. Оскільки органи Державної казначейської служби України 

виконують функції з обслуговування виконання бюджетів та кошторисів, 
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контроль бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті 

зобов’язань та проведенні платежів з їх боку передбачає півні процедури. Так, в 

процесі виконання дохідної частини бюджетів органи ДКСУ здійснюють 

контрольні дії на стадії зарахування, повернення помилково та надмірно 

зарахованих платежів, розмежування надходжень між рівнями бюджетів та 

фондами, при наданні дотації вирівнювання місцевим бюджетам та 

перерахуванні міжбюджетних трансфертів, а також при перерахуванні коштів 

одержувачам. Особливістю здійснення стратегії вибору податкових пріоритетів 

в умовах сучасних глобалізаційних викликів є те, що такий вибір є не тільки 

ретроспективним, але й прогнозним, тобто за його допомогою можна оцінити 

перспективний стан податкового потенціалу під впливом можливих змін 

окремих факторів і умов. Стратегія вибору податкових пріоритетів в умовах 

сучасних глобалізаційних викликів має здійснюватися в наступній 

послідовності (рис. 1.) [1; 7, с. 258]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки. Таким чином, в процесі стратегії вибору податкових  

пріоритетів в умовах сучасних глобалізаційних викликів обов’язково 

повинно бути враховано обслуговування розпорядників бюджетних коштів, 

облік бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів і відображення 

їх у звітності про виконання бюджету. 
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Комплексна оцінка стратегії вибору податкових пріоритетів 

Рис. 1. Етапи стратегії вибору податкових пріоритетів в умовах 
сучасних глобалізаційних викликів [1; 7, с. 258] 
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Розглянуто складові елементи системи доходів бюджету України та основні 

чинники впливу на підсистеми доходів бюджету України. Досліджено сучасні 

теоретичні підходи до визначення засад функціонування системи доходів 

бюджету України. 

Ключові слова: доходи бюджету, бюджет, державний бюджет, фінансові 

ресурси, податкові надходження, неподаткові надходження. 

Постановка проблеми. Доходи бюджету виступають основою забезпечення 

фінансових можливостей держави. Формування доходів бюджету здійснюється 

в процесі управлінської діяльності, від результативності якої залежить 

своєчасність та повнота бюджетних надходжень, а отже. можливості держави 

фінансувати соціально-культурну сферу, виконувати закріплені Конституцією 

соціальні гарантії, здійснювати економічну діяльність. Доходи бюджету 

відображають складні і суперечливі економічні відносини між державою та 

підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, що виникають 

у процесі розподілу створеного продукту та сплати обов’язкових платежів.  

Метою статті є дослідження сутності та структури системи доходів 

бюджету. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Пріоритетні напрями 

вдосконалення формування доходів Державного бюджету України є предметом 

наукових досліджень таких вітчизняних науковців, як: В. Андрущенко, 
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С. Буковинський, В. Дем’янишин, М. Карлін, Д. Ковалевич, О. Кириленко, 

В. Кодацький, А. Крисоватий, М. Крупка, Т. Куценко, М. Кучерявенко, 

І. Луніна, Ц. Огонь, В. Опарін, Ю. Пасічник, Р. Петренко, Ю. Сибірянська,                

Г. Старостенко, А. Соколовська, В. Федосов, І. Чугунов, С. Юрій та інші.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Будь-яке явище чи процес 

складається з відповідних елементів. Взаємозв’язок елементів, підпорядкування 

елементів та поєднання їх між собою формує систему.  

Так, І.Чугунов зазначає, що з метою підвищення якісного рівня 

функціонування системи бюджетного регулювання доцільним є використання 

архітектоніки як особливої науки, що досліджує загальні принципи побудови 

цілісних систем, у тому числі інституційних. Одним з основних засад цієї науки 

є рівновага, усереднювання, структуризація, золотий перетин, які діють у 

цілісних природних, технічних, біологічних системах [8, с.3-4]. Вважаємо цей 

підхід доцільним, і розглядаємо актуальним питання визначення системи 

доходів бюджету держави на сучасному етапі розвитку фінансової системи 

України. Розв’язання зазначеного питання дає розуміння важливості взаємодії 

доходів Державного бюджету України, їх структури та впливу на економіку 

країни в цілому. 

Тому для початку варто з’ясувати суть системного підходу до розгляду 

доходів Державного бюджету України. Один з основоположників загальної 

теорії систем Л.Берталанфі визначав систему як комплекс взаємодіючих 

елементів. С.Ковальчук та І.Форкун у визначенні системи додають до 

сукупності елементів також зв’язок чи взаємодію відносно самостійних якісно 

визначених складових [2, с.37], що дозволяє розглядати елементи як окремі 

категорії. 

В.Захожай говорить про поняття системи як про комплекс елементів та 

їхніх властивостей, взаємодія між якими зумовлює появу якісно нової 

цілісності. Водночас вчений зазначає, що окремі автори розмежовують 

онтологічний і гносеологічний аспекти цієї категорії. В онтологічному аспекті 
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поняття «система» постає як сукупність елементів і зв’язків між ними, що 

існують об’єктивно, незалежно від волі та свідомості людей. У гносеологічному 

аспекті йдеться про використання поняття «система» та інших споріднених 

понять як інструмента пізнання сутності складних матеріальних систем                

[7, с.45]. Також В.Захожай вважає, що визначення Л.Берталанфі, доповнене 

положенням про взаємодію між властивостями елементів є основою короткого 

визначення поняття системи. А його розгорнуте визначення передбачає 

складнішу систему, в якій, як між елементами, так і між певними комплексами 

елементів, можуть виникати зв’язки, що утворюють підсистему. Об’єднуючи 

різні елементи системи, підсистема сприяє виконанню цілісної програми 

розвитку системи. Як елемент, підсистема, своєю чергою, є системою щодо її 

складових. Ще один важливий аспект наукового розгорнутого обґрунтування 

категорії «система» полягає в тому, що елементи, а тепер вже й підсистеми, 

перебувають у відносинах і зв’язках не лише один з одним (одна з іншими), а й 

із середовищем. З урахуванням цих вимог можна стверджувати, що система - 

комплекс підсистем, елементів і компонентів та їм характерних властивостей, 

взаємодія між якими та середовищем зумовлює якісно або сутнісно нову 

інтегративну цілісність. 

Подібним є визначення Ю.Пасічника, який характеризує сутність 

системного підходу через дослідження системи як єдиного цілого з 

узгодженням функціонування всіх підсистем та елементів системи [4, с 67]. 

У системі будь-який складний об’єкт розглядається в ролі відносно 

самостійної системи зі своїми особливостями функціонування і розвитку. 

Відповідно, будь-яка складна система характеризується: 

- елементним складом; 

- структурою як формою взаємозв’язку елементів; 

- функціями елементів і цілого; 

- єдністю внутрішнього і зовнішнього середовища;    

- законами розвитку системи та її складових. 
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Методологічна специфіка системного підходу визначається тим, що вона 

орієнтує дослідження на розкриття цілісності об’єкту, механізмів, які 

забезпечують функціонування системи, виявлення зв’язків у середині самої 

системи та за її межами і зведення всього цього в єдину теоретичну картину. 

Системний підхід не існує у вигляді чіткої методологічної концепції, він 

виконує свої евристичні функції, залишаючись не дуже жорстко пов’язаним із 

сукупністю пізнавальних принципів [6, с.68].  

Для визначення сутності системи доходів бюджету, визначимо її місце у 

фінансовій системі країни, де значна роль відведена державним фінансам, за 

допомогою яких держава спроможна виконувати взяті на себе зобов’язання. 

Кошти у системі доходів бюджету формуються за рахунок місцевих та 

державного бюджетів, державного кредиту, централізованих грошових фондів, 

фінансів державних підприємств та страхування (рис. 1).  

Взаємозв’язок системи доходів бюджету з іншими суб’єктами 

формування доходів бюджету наведено на рис. 2. 

Процес мобілізації доходів бюджету суб’єктами їх формування передусім 

відображає взаємовідносини, що регулюються податковим та бюджетним 

законодавством.  

До бюджетного та податкового законодавства в Україні належить 

законодавчі та нормативні акти, які регулюють процес формування доходів 

бюджету, а саме: Конституція України, Податковий кодекс України, 

Бюджетний кодекс України, закони України про державний бюджет, укази 

Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови Кабінету 

Міністрів України. 
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Рис. 1. Місце системи доходів бюджету України в фінансовій системі 

країни 

 

Отже, система доходів бюджету являє собою сукупність різних видів 

доходів бюджету та економічних відносин стосовно їх формування, які 

регулюються нормами законодавства країни. 

Система доходів бюджету складається з елементів, які утворюють 

структуру. Визначити ефективність цієї структури можливо на основі 

виявлення внутрішніх і зовнішніх факторів впливу на неї.  

Система доходів бюджету постійно змінюється, оскільки на її 

формування впливають економічний розвиток країни, зміни бюджетного 

законодавства, адаптації до зарубіжного досвіду ведення бізнесу, економічні 

кризи та інші фактори. 
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Рис. 2. Суб’єкти формування доходів бюджету 

 

С.Ковальчук, І.Форкун вказують, що система державних доходів 

повинна включати елементи, які відображені на рис. 3 [2].  

Проте згідно з бюджетним законодавством України, державні позики 

належать до надходжень бюджету, а не до доходів, тому вважаємо схему на 

рис. 1.4 недосконалою.  

Проте об’єктом нашого дослідження є система доходів Державного 

бюджету України, яка має поєднувати усі складові бюджетних доходів: 

податки та інші обов’язкові платежі; надходження від державних ресурсів, 

підприємств, трансфертів.  

На наш погляд, система доходів бюджету має форму, відображену на 

рис. 4.  
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Рис. 3. Система державних доходів 

 

Система доходів бюджету складається з підсистем доходів відповідно до 

бюджетної класифікації (доходи від операцій з капіталом, податкові 

надходження, трансфери, неподаткові надходження).  

 

 

Рис. 4. Складові елементи системи доходів бюджету України 
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На кожну з вказаних підсистем ори впливу в залежності від джерел 

формування доходів та платників. В табл. 1. визначені фактори впливу для 

кожної підсистеми, що дозволяє комплексно відобразити основні фактори 

пливу на систему доходів бюджету в цілому.  

Таблиця 1 

Основні чинники впливу на підсистеми доходів бюджету України 

 

 

 

 

 

в  

 

 

 

Окрім факторів, які впливають на взаємодію підсистем системи доходів 

бюджету, доцільно розглянути загальні фактори, які здійснюють вплив на 

систему доходів бюджету загалом.  

Дж.Стігліц констатує, що помилкою є визначення пріоритетом вплив 

одного великого негативного фактора чи наявності кількох незначних. Зокрема, 

доведено, що кілька невеликих податків краще впливає на доходи державного 

бюджету, ніж один великий [5].  

До основних факторів, які в цілому здійснюють вплив на формування 

доходів бюджету, належать: суперечності податкового законодавства; стан 

економічної кон’юнктури; низька конкурентоспроможність продукції; 

наявність тіньової економіки; низька фінансова дисципліна економічних 

суб’єктів.  
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Фактори впливу на рівень доходів бюджету поділяються на внутрішні та 

зовнішні. Дані фактори можуть мати економічне, соціальне та політичне, 

спрямування (табл. 2).  

Регулювання системи доходів бюджету в Україні здійснюють органи 

державної влади, а саме: Президент України, Верховна Рада України, Кабінет 

Міністрів України, Міністерство фінансів України, Міністерство доходів та 

зборів України, Рахункова палата України, Державна казначейська служба 

України, Державна фінансова інспекція України та інші державні органи.  

Таблиця 2 

Зовнішні та внутрішні економічні фактори впливу на систему доходів 

бюджету України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство фінансів України відповідає за забезпечення реалізації 

державної фінансової, податкової, бюджетної, політики у сфері державного 

фінансового контролю, митної політики. Міністерство фінансів України 

передусім визначає основні напрями бюджетної політики держави, формування 

проекту закону України про Державний бюджет України, а також проводить 

роботу щодо складання та виконання бюджету країни, здійснює координацію 

діяльності учасників бюджетного процесу як на державному, так і на місцевому 

рівні.  

Державна казначейська служба України здійснює забезпечення 

казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів на основі 

Внутрішні фактори 
 

Зовнішні фактори 

рівень податкових ставок; 
рівень податкоспроможності населення; 
приватизаційний фактор; 
пільговий фактор; 
рівень ВВП; 
курс національної валюти; 
рівень інфляції; 
роль регуляторів системи; 
зв’язок із системою видатків бюджету. 
 
 

інтеграція та співпраця у 
зовнішньоекономічному просторі; 
сальдо торговельного балансу; 
валютний фактор. 
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функціонування єдиного казначейського рахунку, встановлює єдині правила 

бухобліку та звітності щодо виконання місцевих та державного бюджетів, а 

також кошторисів розпорядників бюджетних коштів.  

Контроль за своєчасністю та законністю руху коштів бюджету здійснює 

Рахункова палата України. Контрольними повноваженнями стосовно руху 

коштів бюджету наділені Верховна Рада України, Державна фінансова 

інспекція України, Міністерство доходів і зборів.  

До повноважень Кабінету Міністрів України входить розробка проекту 

закону України про Державний бюджет України та забезпечення процесу 

виконання бюджетів та звітування про виконання бюджетів. 

В зв’язку з тим, що в бюджеті має місце взаємодія дохідної та видаткової 

систем бюджету, то для системи доходів бюджету вкрай важливо визначити 

напрями взаємодії обох систем шляхом проведення оцінки збалансованості 

бюджетів країни. 

Ш.Бланкарт вивів теорію державних витрат, за якою визначив 

функціональну залежність між економікою, що зростає, і державними 

витратами. Із розвитком суспільства держава перебирає на себе забезпечення 

більшості функцій, пов’язаних зі зростанням видатків. Згідно з цим законом 

еластична залежність підтверджує, що зміна ВВП викликає зміни державних 

витрат, якщо ВВП зростає за рахунок доходів, які формуються від збільшення 

попиту на товари і послуги.  

Ш.Бланкарт висунув теорію, що на цю залежність мають вплив не лише 

економічні, але й соціально-культурні чинники. Але він зробив застереження, 

що комплексна дія цих факторів на залежність між державними витратами і 

ВВП протягом періоду економічного зростання в кожній окремій країні є 

теоретично невизначеною. Ш.Бланкарт вважає, що тенденцію розвитку 

державного бюджету визначає головна мета уряду – підвищення рівня 

державних видатків, яке призводить до перманентного посилення тягаря 

оподаткування [3, с.226].  

Все ж таки, видатки усіх країн з кожним роком збільшуються, у 

більшості– і до ВВП, а з цим зростає необхідність пошуку додаткових джерел 
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їх покриття і посилення взаємозв’язку системи доходів та видатків бюджету 

держави. Тому вважаємо, що варто досліджувати взаємозв’язок цих двох 

систем при розгляді кожної з них окремо. 

Якщо проводити оцінку системи доходів бюджету країни враховуючи 

теоретичні підходи до категорії «система», то доцільно розглянути основні 

засади  функціонування даної системи (табл. 3).  

Таблиця 3 

Сучасні теоретичні підходи до визначення засад функціонування 

системи доходів бюджету України 

 
Висновок. На нашу думку, система доходів бюджету держави є  

- організованою (слідує з визначеного законодавчо складу доходів 

бюджету),  

- за природою – керованою (органи державної влади виступають 

регуляторами системи),  

- однорідною - за складом,  

- складною - за побудовою,  

Підходи Визначення Пояснення 
за організованістю організована існують чітко визначені елементи

за природою фінансова пов’язана з фінансами держави 

за регулюванням керована існують регулятори системи – органи 
державної влади 

за структурою 
середовища гомогенна складається з однорідних елементів – доходів 

бюджету 
за рівнем 
складності складна складається з елементів, які є її підсистемами 

за можливістю до 
змін динамічна 

у структурі відбуваються зміни: постійно 
змінюються джерела надходжень доходів до 
бюджету, залежно від змін законодавства, 

умов функціонування економіки та 
ратифікації міжнародних договорів

за масштабом макроекономічна 
система 

оскільки впливає на державну політику, а 
також у ній взаємодіють як платники, так і 

держава 

за 
функціонуванням результативна 

має функцію в наповненні бюджету держави, 
за рахунок системи забезпечується 

виконання функцій держави через видатки 
бюджету 

за етапом розвитку на стадії розвитку 
бюджетна політика держави змінюється у 
зв’язку з побудовою бюджетної системи 

незалежної країни, тому система зазнає змін 
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- здатною до динамічних змін, які можуть впливати на макроекономічне 

середовище та визначати результати реалізованої бюджетної політики держави,  

- за етапом розвитку системи – на стадії розвитку, так як система 

сформована і продовжує розвиватися внаслідок зміни бюджетного 

законодавства та дії бюджетних реформ.  

Таким чином, система доходів бюджету – це сукупність податків, зборів, 

обов’язкових платежів, цільових внесків, яка характеризується законодавчо 

встановленим елементним складом, взаємозв’язком між елементами та єдністю 

зовнішнього та внутрішнього середовища. Сучасна система доходів бюджету 

перебуває на етапі розвитку, є фінансовою, керованою, відкритою, 

Організованою, складною за складом елементів та суб’єктів. 
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ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглядаються питання про бюджетно–податкове регулювання, та 

пропонуються методи наповнення бюджету через податкові механізми. Мета 

статті – викласти теоретичні та методологічні основи податкового 

регулювання економіки. 

Ключові слова: бюджетно-податкові відносини, податкове регулювання, фонд 

фінансової підтримки регіонів,ефективна податкова система. 

Ступінь впливу держави на економічні процеси через механізми 

податкових відносин визначаються цілями бюджетно–податкової політики і 

залежить, головним чином, від вибору її пріоритетів. Одразу після здобуття 

Україною незалежності одним з найголовнішим завдань стало завдання 

створення податкового законодавства заснованого на нових ринкових засадах. З 

того часу було прийнято значну кількість законодавчих та інших нормативних 

актів, які були покликані врегулювати цю сферу життя держави, і на протязі 

всього цього періоду постійно йшов, і не припиняється сьогодні, процес 

реформування податкового законодавства. 

Проблемі реформування податкової системи призначена значна кількість 

публікацій вітчизняних і зарубіжних авторів. Серед них слід виділити роботи 

О.М.Алимова, О.І.Амаші, В.М.Бородюка, В.І.Голікова, В.М.Геєця, 

Б.Є.Квасюка, Н.С.Герасимчука, І.І.Лукінова, С.І.Дорогунцова, Б.Я.Панасюка, 

М.Г.Чумаченка та інших. 

Податковій системі і податковому регулюванню присвячені наукові 

дослідження В.Л.Андрущенка Л.М.Бабіча, О.Д.Василика, М.Я.Дем’яненка, 

Н.І.Костіної, Д.В.Полозенка, В.М.Федосова, а також російських вчених 

І.В.Горського. Д.Г.Черніка, Т.Ф.Юткіної та інших. 
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Однак питання податкового регулювання економіки господарюючих 

суб’єктів не мають остаточного методологічного та практичного вирішення. 

Потребує теоретичного обґрунтування соціально-економічна природа податків, 

недостатньо опрацьовані теоретичні засади регулюючої функції податкової 

системи, напрями та перспективи удосконалення податкових механізмів 

регулювання економіки. 

Таким чином, відсутність комплексного теоретико-методологічного 

вирішення проблеми регулюючого потенціалу податкового механізму, не 

розробленість методичних підходів до формування механізму оподаткування, 

актуальність пошуку обумовили мету даної статі. 

Регулюючий вплив податків на господарське життя має багатосторонній 

характер. Податкове регулювання окремих сфер фінансово-господарської 

діяльності відрізняється від регулювання прибутків бюджету. Початкова умова 

у виборі методів податкового регулювання повинна бути одна: імперативне 

втручання в хід відтворювальних процесів має бути економічно доцільним і 

виваженим. Податкове регулювання один з найбільш мобільних елементів 

податкового механізму і сфери державного податкового менеджменту. 

Стержень податкового регулювання складає система економічних заходів 

оперативного втручання в хід виконання податкових зобов'язань. Методи 

податкового регулювання є складовим елементом науково обґрунтованої 

податкової концепції, що приймає при затвердженні парламентом країни 

характер законодавчої норми, обов'язкової для виконання [1, с.17]. 

Принципові підходи до регулювання податкових правових відносин в 

багатьох країнах визначені основним податковим законом - Податковим 

кодексом, Зведеними правилами фінансового регулювання, а також 

законодавством, яке регулює правові відносини майнового характеру, 

зовнішньоекономічну діяльність і торгівлю. 

Податкове регулювання - найбільш складна конструкція податкових 

правових відносин, оскільки в ньому стикаються економічні інтереси в тій 

точці зіткнення, прогнозувати яку досить важко. В українській практиці цією 
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областю протиріч є встановлення пропорцій розподілу (закріплення) 

податкових надходжень по ланках бюджетної системи, а також визначення 

бюджетно-податкових повноважень центра і місць.  

Українська податкова практика потребує інтегрованих правил розв'язання 

проблем правового регулювання бюджетно-податкових правовідносин, які 

може забезпечити лише Бюджетний і Податковий кодекс. Основу державних 

фінансів складають податки, позики і витрати. Ці категорії визначаються 

станом економіки, тому вони повинні розглядатися як основний елемент 

державного управління і регулювання економіки взагалі. Норми такого 

регулювання повинен визначати саме Податковий кодекс, щоб уникнути різних 

тлумачень вимог до податків, позик і витрат, що мають місце в наш час. Зміст і 

цілі податкового регулювання приречені регулюючою функцією системи 

оподаткування. Отже, цей процес об'єктивно необхідний, і його результат 

залежить від адекватних методів, відповідно до стану реальної економіки. 

Використання методів податкового регулювання пов'язане з рядом протиріч, які 

випливають з фіскальних традицій оподаткування. Тому з економіко-правових і 

технічних позицій максимальна реалізація регулюючих можливостей податку, 

як такого, задача надто складна. Ще більш ускладнене податкове регулювання в 

умовах економічних криз. 

 В Україні податкове регулювання прибутків бюджету здійснювалося 

різними методами, переслідуючи мету балансувати прибутки і витрати 

бюджетів. Відмінності методів податкового регулювання зумовлені 

властивостями конкретного податку, а також задачами, що стоять перед 

розробниками бюджету. У залежності від мети і області застосування методів 

податкового регулювання вони можуть бути поділені на три взаємодіючі групи: 

систему податкових пільг (преференцій), заходи санкційних дій і методи 

бюджетно-податкового балансування. 

Останні займають особливе місце в системі податкового регулювання, 

оскільки вони можуть здійснюватися як за рахунок особливих преференцій 

регіонам, так і за рахунок застосування заходів, що посилюють бюджетно-
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податковий режим (наприклад, припинення надання бюджетних кредитів, 

обмеження комерційного кредитування регіональної власності під гарантії 

Уряду України і ін.). Відведення особливого місця в системі податкового 

регулювання методам бюджетно-податкового балансування пояснюється їх 

методичними властивостями. За допомогою трансфертів, субсидій, субвенцій, 

дотацій, урядових бюджетних кредитів і інших способів досягається баланс між 

прибутками і витратами регіональних бюджетів. Ці методи відносяться вже до 

сфери бюджетного фінансування, тобто до витрат держави. 

У наш час одні податки закріплені за певними ланками бюджетної 

системи, вважаються власними (закріплені прибутки), інші тільки частково 

поступають до тих або інших бюджетів (регулюючі прибутки). З цією метою в 

Бюджетному кодексі встановлюються норми (квоти) податкових відрахувань 

від суми регулюючих податків або визначається процентне розмежування 

єдиної ставки податку. Частки податкових надходжень до бюджетів різних 

рівнів встановлюються в залежності від особливостей бюджету, що формується 

і бюджетно-податкової політики державного бюджету. Метод процентних 

відрахувань від прибутків (податків) традиційний. Він застосовувався задовго 

до законодавчого оформлення української податкової системи в 1991 р. У 1995, 

1996 рр. він зазнав модифікації, але принципово не змінився. Квотування 

податків частково збережено в бюджеті і до теперішнього часу. 

Певну трансформацію зазнав метод відсоткових відрахувань від прибутків 

(податків) державного бюджету з введенням в практику міжбюджетних 

відносин трансфертного регулювання. (Слово «трансферт» походить від латин. 

Iransfero “переношу”). Трансферт являє собою адресну фінансову допомогу 

регіонам, потребуючим централізованого поповнення прибуткової бази. 

Практично ті ж процентні відрахування від регулюючих прибутків (податків). 

Відмінність в тому, що трансфертні відрахування здійснюються від податків, 

що законодавче визначаються і концентруються в спеціальному фонді 

фінансової підтримки регіонів. Кардинальних методологічних змін в змісті 

процесу податкового регулювання і методах його практичного використання не 
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сталося. Вибір регіону-реципієнта в більшості випадків суб'єктивний 

(лобіювання у парламенті, необхідність заборони сепаратистських настроїв в 

ряді регіонів та ін.). 

У розв'язанні проблем податкового, як і всякого іншого, економічного 

регулювання державою відтворюючих пропорцій величезне значення має 

неформальна приватизація, розширення кордонів приватної власності. 

Неформальна приватизація зводить державну власність до необхідного 

мінімуму, робить можливим створення конкурентоздатних виробництв, усуває 

монополізацію галузей з їх одноосібним веденням економічної політики в 

супереч суспільним інтересам. 

Розв'язання проблем власності, поділ майнових прав і відповідальності 

перед державою, її суб'єктами, а також між підприємствами і громадянами в 

законодавчому порядку, створення могутнього середнього класу власників - все 

це неодмінні умови розв'язання проблем фінансово-бюджетного і податкового 

регулювання економіки. Це найважливіше соціально-політичне питання. У його 

вирішення повинні включитися широкі верстви населення, що делегують права 

встановлення податків своїм обранцям у владі. Податкові відносини це 

передусім відносини власників. Тому без урегулювання відносин власності 

неможливо створити ефективну податкову систему. 

Розв'язання цієї проблеми буде сприяти оптимізації державних витрат і 

тим самим встановленню обґрунтованої межі податкових вилучень. Зростання 

корпоративних і особистих прибутків у більшості громадян за рахунок 

неформальної приватизації і зменшення податкового тягаря приведе до 

зменшення і соціальних бюджетних виплат. 

Українська система заходів податкового регулювання, що діє з 1991р. не 

усунула непряму, а іноді і пряму державну підтримку великих корпорацій і 

монополій за рахунок відносно невеликих підприємств. Не обмежений диктат 

природних монополій в сферах цінової і тарифної політики. Це зводить на 

нівець зусилля держави, направлені на більш істотне використання 

стимулюючої ролі оподаткування. 
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У сфері податкового регулювання економіки (темпів і рівня розвитку 

продуктивних сил, інвестиційних процесів) особливе значення має оптимізація 

податкових ставок. Теоретичне значення даного процесу полягає в досягненні 

відносної рівноваги між податковими функціями: фіскальної і регулюючої. 

Саме їх паритет важливий для практики. Всім економістам відомий так званий 

«ефект Лаффера», коли податкові вилучення, що перевищують критичний поріг 

(35% від сукупного прибутку), приводять до різкого падіння як суми прибутку, 

так і самих податкових надходжень. 

Побудова раціональної податкової системи залежить від економічно 

обґрунтованої її внутрішньої структури, і передусім від розміру податкових 

ставок. 

До складу методів податкового регулювання, увійшли ті, які широко 

застосовуються у всьому світі при розв'язанні інвестиційних проблем, 

проведенні протекціоністської політики, регулюванні попиту і пропозицій при 

виконанні державних соціальних програм. 

У залежності від способів реалізації податкове регулювання поділяється на 

дві взаємопов'язаних сфери: податкові пільги і податкові санкції. Оптимальне 

поєднання цих підсистем забезпечує гнучкість оподаткування і зрештою 

результативність податкової політики. Поточні коректування податкової 

системи впливають на розвиток економічної кон'юнктури. Податкове 

стимулювання інвестиційних процесів, зовнішньоекономічної діяльності здатне 

позитивно вплинути на всю структуру господарського комплексу країни.  

Необхідність поточних податкових коректувань через систему пільг і 

санкцій диктується динамічним характером відтворюючих процесів. 

Економічні реалії, що склалися на момент законодавчого прийняття оновленої 

податкової системи, можуть істотно відрізнятися від тих, які виникнуть до 

кінця фінансового року. Враховувати цю нестійкість економіко-соціальних і 

суспільно-політичних відносин і викликана сукупність заходів податкового 

регулювання. 
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Світова податкова практика виробила цілий комплекс принципів 

організації системи податкового стимулювання. Основними серед них є 

наступні: 

- застосування податкових пільг не повинне носити виборчого характеру в 

залежності від форми власності, виду діяльності, суб'єктивної оцінки їх 

важливості лобістським угрупуванням в парламенті; 

- податковим пільгам невластиві неекономічне примушення і 

обов’язковість застосування; 

- податковим пільгам за їх внутрішньою природою невластивий чисто 

адміністративно-командний характер застосування; 

- інвестиційні податкові кредити надаються виключно групам платників, 

що забезпечують виконання інвестиційних програм загальнодержавного 

призначення; 

- застосування податкових пільг не повинне впливати на зменшення 

прибутку ні бюджету, ні корпорацій і особистим економічним інтересам; 

- порядок формування пільгової податкової теки визначається. На 

загальнодержавному рівні, затверджується в законодавчому порядку 

центральною владою; 

- на місцевому рівні застосування пільг здійснюється в рамках, що 

визначаються вищим законодавством [2,с.140-152]. 

Таким чином, податкове регулювання, яке здійснюється через економічно 

обґрунтовану систему пільг, являє собою взаємозумовлений комплекс 

податкових преференцій стратегічної дії, що компенсує фінансові втрати під 

час випуску нової і конкурентоздатної продукції, модернізації технологічних 

процесів, посилює основи малого і середнього виробничого бізнесу. 

При виробленні методів податкового регулювання важливе значення має 

облік їх соціальних наслідків. Соціологічні дослідження оподаткування 

виступають як найважливіша область науково-практичних дій. Глибокі 

соціологічні дослідження служать базою для розробки і прийняття державою 

економічно обґрунтованих концепцій розвитку оподаткування не тільки на 
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один-два роки, але і на більш віддалену перспективу. Аналіз динамічних рядів 

таких показників сприяє уявленню про тенденції оподаткування і 

раціональність державних витрат. Це, в свою чергу, складає предмет 

парламентських слухань з питань преференцій для окремих регіонів, галузей, 

груп підприємств і громадян. 

Умови зміни суспільно-політичної, а в зв'язку з цим фінансово-

господарської орієнтації перешкоджають застосуванню переважно економічних 

методів регулювання, що відповідають ринковим законам. Тому українська 

система податкового регулювання мала в 1993-2000 роках такі специфічні 

методи, як взаємозаліки податкової заборгованості, “погашення” бюджетних 

недоплат казначейськими векселями, податкова амністія, списання недоплат 

для вибраних галузей і монополій. 

Всі ці тимчасові заходи не вирішили проблем бюджетно-податкового 

регулювання. По мірі стабілізації економіки і політики такі методи не повинні 

застосовуватися в системі податкового регулювання.  

Важливою умовою оптимальності податкового регулювання є скорочення 

числа індивідуальних пільг. Єдиний адресат податкових преференцій, 

товаровиробник, який забезпечує випуск продукції, здатної конкурувати на 

світовому ринку. Економічним обґрунтуванням податкової пільги, що 

надається, служить облік геополітичного чинника, місце розташування 

виробника, природно-кліматичних і інших об'єктивних відмінностей територій, 

що зумовили розрив стартових умов їх виходу на ринок. Державна, економічна, 

в тому числі, податкова політика повинна бути направлена на вирівнювання 

економічних умов розвитку територій не за рахунок фінансових потоків, а 

шляхом надання їм можливостей самостійно організовувати і використати 

існуючий економічний потенціал. При недостатності цього проблема 

вирішується через систему цільових бюджетних кредитів, що надаються на 

зворотних і оплачуваних умовах як з обласного бюджету, так і з бюджетів 

економічно розвинених регіонів. Терміни погашення таких кредитів 

визначаються економічними можливостями регіону вийти на середній рівень 
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споживання товарів і послуг на душу населення. Економічна свобода для 

ефективного розвитку регіональних економік, це передусім економічна свобода 

підприємницької діяльності на їх територіях. Для цього повинна служити вся 

система методів податкового регулювання і кожний метод нарізно. В статті 

розкриті лише основні питання податкового регулювання фінансово-

господарської діяльності, пов’язаної із визначенням певних властивостей 

податкових механізмів регулювання економіки [3, с. 149-159]. 
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У статті розглянуто теоретичні аспекти запровадження програмно-

цільового методу на місцевому рівні у процесі реформування державних 

фінансів. Розписані правила складання паспортів бюджетних програм.  
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бюджетування, головний розпорядник бюджетних коштів  

Постановка проблеми. Ефективне управління видатками бюджету є 

важливою частиною бюджетної політики. При цьому програмно-цільовий 
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метод (далі — ПЦМ) є дієвим інструментом, який забезпечує планування та 

виконання бюджету на середньострокову перспективу, орієнтований на 

досягнення конкретної мети відповідно до встановлених пріоритетів. До 

сьогодні ПЦМ застосовувався на рівні державного бюджету та деяких місцевих 

бюджетів і певною мірою дозволяв відстежити ефективність і результативність 

витрачання бюджетних коштів шляхом використання інформації щодо 

результативних показників та іншої інформації, що міститься у бюджетних 

запитах, паспортах бюджетних програм, звітах про виконання паспортів 

бюджетних програм. Тож при застосуванні ПЦМ існує можливість відстеження 

відповідності витрат з бюджету цілям і завданням держави, що є основою 

оцінки ефективності здійснених витрат.  

Відповідно до БКУ одним із принципів, на якому ґрунтується бюджетна 

система України, є принцип єдності, який забезпечується, зокрема, єдиною 

правовою базою, єдиною бюджетною класифікацією, єдністю порядку 

виконання бюджетів. При застосуванні ПЦМ тільки на рівні державного 

бюджету цей принцип не реалізується у повному обсязі в частині застосування 

єдиної бюджетної класифікації, оскільки на рівні державного бюджету 

застосовується програмна класифікація видатків та кредитування державного 

бюджету, а на рівні місцевих бюджетів — тимчасова класифікація видатків та 

кредитування місцевих бюджетів. Таким чином, запровадження ПЦМ на рівні 

місцевих бюджетів дасть змогу значно підвищити ефективність використання 

бюджетних механізмів для досягнення стратегічних цілей держави у бюджетній 

сфері. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню щодо запровадження 

програмно-цільового методу формування бюджету свої праці присвятили такі 

вчені, як: Т. Бабич, О. Василик, М. Гапонюк, О. Голинська, Я. Дьяченко, І. 

Запатріна, Л. Кондусова, К. Павлюк, І. Чугунов, І. Щербина та інші. Так, Я. 

Дьяченко досліджував теоретико-методологічні основи забезпечення цільового 

використання бюджетних коштів, О. Голинська – основні позиції та 

компоненти програмно-цільового методу управління бюджетами, Л. Кондусова 
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обґрунтувала проблеми та виділила переваги програмно-цільового методу у 

бюджетному процесі, Ц. Огонь – ефективність бюджетних програм при 

застосуванні програмно-цільового методу планування бюджетів. Але водночас і 

досі залишаються актуальними дослідження відносно перспектив та 

особливостей впровадження програмно-цільового методу складання та 

виконання бюджетів.  

Мета статті – аналіз переваг, передумов та обґрунтування необхідності 

подальшого запровадження програмно-цільового методу бюджетування в 

Україні 

Виклад основного матеріалу дослідження. Уже декілька років Уряд 

запроваджує стратегію розвитку системи управління державними фінансами, 

яка має на меті запровадження програмно-цільового методу (ПЦМ) 

бюджетування на всіх рівнях бюджетного процесу. Він має низку переваг 

порівняно зі звичайним витрачанням бюджетних коштів. Адже ПЦМ 

спрямований на визначення кінцевого результату витрачання бюджетних 

коштів та постійний моніторинг ефективності бюджетних програм. Однак 

працівників органів місцевого самоврядування дещо лякають вимоги 

нормативних документів, яких слід дотримуватися під час запровадження 

ПЦМ. У цій статті ми розглянемо основні проблемні питання щодо 

застосування ПЦМ на практиці місцевих бюджетів. 

Програмно-цільовий метод бюджетування є методом управління 

бюджетними коштами, відповідно до якого система планування та 

використання бюджетних коштів орієнтована на досягнення конкретних 

результатів, що дає змогу покращити якість державних послуг та забезпечити 

оптимальний розподіл бюджетних ресурсів в умовах їх обмеженості.Чи буде у 

2015 році обов’язковим для місцевих бюджетів використання ПЦМ під час 

складання бюджетних розписів? 

Основні положення щодо застосування ПЦМ у бюджетному процесі 

регламентує ст. 20 БКУ, згідно з якою на рівні місцевих бюджетів програмно-

цільовий метод застосовується за рішенням відповідної ради [2]. 
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Засади застосування програмно-цільового методу на рівні місцевих 

бюджетів визначені розпорядженням № 308-р, на виконання якого розроблено 

Основні підходи № 805. Наприкінці минулого року до них було внесено зміни, 

якими визначено, що ПЦМ на рівні місцевих бюджетів застосовується 

відповідно до норм БКУ. 

Також відповідно до п. 18 розд. VI «Прикінцеві та перехідні положення» 

БКУ ПЦМ у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів, які мають 

зв’язок з державним бюджетом, застосовується починаючи зі складання 

проектів місцевих бюджетів на 2017 рік. 

Таким чином, на сьогодні ПЦМ може застосовуватися на будь-якому рівні 

за умови ухвалення рішення відповідною місцевою радою (п. 1 ст. 20 БКУ). 

На районному рівні ухвалено рішення про застосування ПЦМ, яка 

класифікація видатків бюджету застосовується в такому разі? 

Підставою для застосування на рівні місцевого бюджету ПЦМ є рішення 

про місцевий бюджет, у якому видатки (кредитування тощо) затверджені у 

розрізі бюджетних програм з визначенням кодів програмної класифікації 

видатків та кредитування місцевого бюджету. 

У разі застосування ПЦМ використовується програмна класифікація 

видатків та кредитування бюджету, структура кодування якої затверджена 

наказом № 1195. Для визначення коду програмної класифікації застосовують 

Типову програмну класифікацію видатків та кредитування місцевих бюджетів / 

Тимчасову класифікацію видатків та кредитування для бюджетів місцевого 

самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС), також затверджену наказом № 1195. 

До застосування ПЦМ у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів 

використовується Тимчасова класифікація видатків та кредитування місцевих 

бюджетів, затверджена Міністерством фінансів України (ч. 2 ст. 10 БКУ). 

Зведена звітність у цей період формується із використанням Тимчасової 

класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів [4]. 

У разі ухвалення рішення про застосування ПЦМ головні розпорядники 
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розробляють проекти паспортів бюджетних програм і подають їх на 

затвердження місцевому фінансовому органу. Вимоги щодо порядку складання 

паспортів містяться у Правилах № 836. Паспорти бюджетних програм 

головного розпорядника затверджуються спільним наказом головного 

розпорядника та фіноргану в трьох примірниках протягом 45 днів від дня 

набрання чинності рішенням про місцевий бюджет, а у випадках, 

визначених абз. 3–7 п. 1.3 Правил № 836, - протягом двох тижнів після 

настання відповідних випадків (п. 1.6 Правил № 836). Якщо згідно 

з нормативно-правовими актами головний розпорядник ухвалює свої рішення 

в іншій формі, ніж наказ (наприклад, розпорядження), паспорт бюджетної 

програми затверджується одночасно відповідним розпорядчим документом 

головного розпорядника і наказом фіноргану. Який документ встановлює 

вимоги до паспортів бюджетних програм? Хто відповідає за складання 

паспортів? 

Якщо місцевий бюджет складається без урахування ПЦМ, то складати 

паспорти бюджетних програм не потрібно. 

Обов’язки головних розпорядників під час запровадження ПЦМ визначені 

ст. 20, 22 БКУ та наказом № 836. Зокрема, головні розпорядники забезпечують 

своєчасність затвердження паспортів бюджетних програм, достовірність 

і повноту інформації, що в них міститься, відповідність змісту паспортів 

бюджетних програм закону про державний бюджет України. 

Порушення порядку або термінів подання і затвердження паспортів 

бюджетних програм та включення недостовірних даних до звітів про виконання 

паспортів бюджетних програм належать до порушень бюджетного 

законодавства (пп. 17, 36 ст. 116 БКУ), за які можуть бути застосовані заходи 

впливу відповідно до ст. 117 БКУ. 

Фінансові органи виконують перевірочну, затверджувальну та 

моніторингову функції, як це передбачено нормами БКУ та наказу № 836. 

У нормативних документах визначено відразу декілька граничних термінів 

внесення змін до паспортів.  
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Паспорти бюджетних програм головного розпорядника затверджуються 

спільним наказом головного розпорядника та фіноргану в трьох примірниках 

протягом 45 днів від дня набрання чинності рішенням про місцевий бюджет, а у 

випадках, визначених абз. 3–7 п. 1.3 Правил № 836, — протягом двох 

тижнів після настання відповідних випадків (п. 1.6 Правил № 836). 

Якщо до рішення про місцевий бюджет внесено зміни, які призводять 

до зміни інформації та показників бюджетної програми, паспорт якої ще 

не затверджено, паспорт зазначеної програми затверджується на підставі 

показників (обсягу коштів, назви), встановлених рішенням про місцевий 

бюджет, з урахуванням внесених змін (п. 1.9 Правил № 836). Тобто, якщо будь-

які зміни вносяться до бюджетної програми, паспорт якої ще не затверджено, то 

всі ці зміни мають бути відображені у паспорті, що буде затверджений 

спільним наказом головного розпорядника та фіноргану протягом 45 днів 

від набрання чинності рішенням про місцевий бюджет. Якщо паспорт 

бюджетної програми затверджено, то зміни до нього вносяться протягом двох 

тижнів шляхом затвердження паспорта у новій редакції. Аналогічна норма 

поширюється і на формування паспортів нових бюджетних програм, які 

виникають у разі внесення змін до рішення про місцевий бюджет 

на відповідний бюджетний період. 

У разі дій, що призводять до скасування чинної програми, відповідний 

головний розпорядник бюджетних коштів готує наказ про визнання таким, що 

втратив чинність, наказу про затвердження відповідного паспорта бюджетної 

програми. Наказ створюється відповідно до основного документа, який 

безпосередньо регулює питання діловодства в органах виконавчої влади 

в Україні, а саме Інструкції з діловодства. 

Форму Звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого 

бюджету (далі – Звіт) затверджено наказом № 836. У першій частині Звіту дані 

у колонках 1, 2, 3 блоку «Затверджено паспортом бюджетної програми» у 

розрізі загального та спеціального фондів бюджету мають відповідати даним, 

затвердженим паспортом бюджетної програми на відповідний звітний період 
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(півріччя або рік). Зміст паспорта бюджетної програми має відповідати 

рішенню про місцевий бюджет на відповідний бюджетний період, бюджетному 

розпису, у тому числі і плану спеціального фонду бюджету (за винятком 

власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).Як правильно 

у Звіті про виконання паспорта бюджетної програми визначити розмір 

надходжень, затверджений паспортом бюджетної програми зі спеціального 

фонду (графа 2), якщо надходження від плати за послуги, що надаються 

бюджетними установами, та інших джерел власних надходжень бюджетних 

установ не відповідають розмірам, затвердженим на початку року? 

Якщо у процесі виконання бюджетної програми виникають нові завдання, 

які виконуються за рахунок коштів спеціального фонду бюджету (в тому 

числі — за рахунок власних надходжень бюджетних установ), потрібно внести 

відповідні зміни до паспорта бюджетної програми і затвердити його у новій 

редакції. Такими завданнями, наприклад, можуть бути завдання на проведення 

капітального ремонту, придбання обладнання, проведення енергозберігаючих 

заходів тощо[4]. У цьому випадку планові цифри обсягів бюджетних 

призначень та обсягів фінансування бюджетної програми можуть не 

відповідати рішенню про місцевий бюджет на відповідний бюджетний період 

та бюджетному розпису. Якщо ж нові завдання не виникають, то зміни до 

паспорта бюджетної програми не вносять, а у Звіті наводять пояснення причин 

розбіжностей між затвердженими та виконаними надходженнями (або іншими 

результативними показниками). 

Висновки. Таким чином, запровадження ПЦМ на рівні місцевих бюджетів 

дасть змогу значно підвищити ефективність використання бюджетних 

механізмів для досягнення стратегічних цілей держави у бюджетній сфері. 
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У даній статті розглянуто склад та напрямки використання фінансових 
ресурсів страховика. Наведена модель руху грошових потоків страхової 
організації. Досліджено структуру руху грошових коштів СК «Провідна» за 
2012-2016 роки. 
Ключові слова: страхова компанія, фінансові ресурси страхової організації, 
рух грошових коштів, власний капітал, залучений капітал. 

Фінансові ресурси страхових організацій за своїм змістом подібна до 
ресурсів звичайних компаній. Але не дивлячись на це страховики мають бути 
дуже обережними у своїх розрахунках, адже не вірно зроблені розрахунки до 
того чи іншого ризику можуть збанкрутувати страхову компанію та нанести 
збитки звичайному колу страхувальників.  

Крім того, фінансові ресурси страхових компаній є важливим чинником 
розвитку інвестиційного потенціалу країни. Таким чином, ресурси страховика 
формуються за рахунок страхових, інвестиційних і фінансових операцій. Звідси 
і три види ризиків, характерні для функціонування страхової компанії. Саме 
ризиковий характер страхової діяльності обумовлює специфіку фінансового 
аналізу страхової компанії. 
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Страхова, фінансова та інвестиційна діяльність страхових компаній тісно 

пов’язана між собою. В зарубіжних країнах де розвиток страхової діяльності 

знаходиться на високому рівні значна частина у структурі фінансових 

результатів діяльності страхових організацій належить інвестиційній 

діяльності. Одним із головних факторів, що визначає платоспроможність 

страхової компанії перед учасниками страхового ринку є формування 

страхових резервів за рахунок страхових внесків страхувальників, що в свою 

чергу сприяє інвестиційній діяльності компанії. 

Значний вклад у дослідження механізму управління фінансовими 

ресурсами страхових компаній зробили такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як  

Н. Н. Нікуліна, С. В. Березіна, О. В. Шевчук, В.О. Фастунова, Н. І. Лахметіна,      

Д. Ю. Нестерова, які виділили головні напрями фінансової діяльності 

страховика, запропонували набір показників і методів аналізу діяльності 

страхових компаній.     

Метою даного дослідження є розкриття змісту, визначення напрямків 

залучення та використання фінансових ресурсів страхових компаній, а також 

дослідження теперішнього стану руху коштів від різних видів діяльності на 

прикладі філії СК «Провідна» у місті Вінниця.  

Значну частину у інвестиційній діяльності національній економіки 

займають страхові компанії. Для забезпечення страховиком своїх гарантій і 

мінімізації ризиків інвестицій при формуванні інвестиційного портфеля 

страховій компанії необхідно проводити аналіз фінансового стану організацій, 

що обираються для інвестиційної діяльності, а також визначати кількісну 

оцінку ступеня ризику та оптимальний період розміщення інвестицій. 

Фінансові ресурси страхової організації – це сукупність тимчасово 

вільних коштів, що знаходяться в обігу страхової компанії та використовуються 

для здійснення страхової, інвестиційної та фінансової діяльності. Страхова 

організація володіє певними фінансовими ресурсами, інвестування яких є 

джерелом інвестиційного доходу. За рахунок фінансових ресурсів страховик 
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виконує свої зобов’язання перед страхувальниками, може стабілізувати власний 

фінансовий стан, зменшити інфляційний тиск, пропонувати на страховому 

ринку менш прибуткові види послуг [2, с. 58]. 

Для забезпечення фінансової стійкості й платоспроможності обсяг 

страхових зобов’язань повинен відповідати розміру власного капіталу 

страховика. Зобов’язання, що перевищують можливості страхової компанії, 

мають бути передані в перестрахування. Перестрахування - це один з основних 

методів забезпечення фінансової стійкості страховика.  

Крім цього страхова компанія повинна володіти відповідним обсягом 

власного капіталу, який регулюється нормативними актами України. 

Установлений мінімальний нормативний рівень капіталу виконує функцію 

забезпечення платоспроможності страховика за майбутніми зобов’язаннями.  

Другим, але не менш значним чинником у формуванні фінансових 

ресурсів страхової компанії є інвестиційна діяльність. Основними 

інвестиційними ресурсами страховика є засоби страхових резервів, розміщення 

яких повинно відповідати термінам виконання зобов’язань за страховими 

виплатами. 

Економічний зміст фінансових ресурсів та їх призначення визначають 

особливості інвестування. До джерел фінансових ресурсів страхових 

організацій належить власний та залучений капітал, що характеризують 

інвестиційний потенціал страховика. 

На початковому етапі формування інвестиційних ресурсів страхової 

компанії є власний капітал,який у процесі діяльності організації поповнюється з 

різних джерел. Обсяг власного капіталу має важливе значення на початковому 

етапі функціонування страхової компанії, адже як правило в цей час, ще не 

повністю сформований страховий фонд,який спрямований повністю покрити 

страхові ризики. У такому випадку зростає роль статутного капіталу, який 

встановлюється законодавчо, і виступає як індикатор бізнес-ризику страховика.  
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Рис. 1. Склад фінансових ресурсів страховика 

Джерело: за даними [1, с. 4]. 

 

Власний капітал у першу чергу спрямований на погашення ризиків, в той 

час як залучений спрямований на інвестиційну діяльність страхової організації. 

За рахунок залучених коштів формуються страхові резерви – це величина 

зобов’язань страховика за договорами страхування, співстрахування та 

перестрахування, яка має певний рівень не визначеності у часі та обсязі 

виконання страхових зобов’язань. Невизначеність моменту настання 

необхідності виконання страхового зобов’язання знижує ефективність 

інвестиційної діяльності страхової компанії. Залучений капітал являє собою 

грошові кошти, отримані у вигляді страхових премій та акумулюються 

страховиком на час дії договору страхування [3, с. 72]. 

Також необхідно зазначити те, що страхові компанії дуже рідко вдаються 

до банківського кредитування, і ці кошти використовуються в основному на 

цілі не пов’язані з інвестиціями, в більшості випадків страхові компанії за 

рахунок них формує страхові резерви. 

Страхові резерви тимчасово можуть бути використані страховиком, як 

інвестиційне джерело і вони виступають в ролі головного джерела 

інвестиційної діяльності компанії. 
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Страхові резерви класифікуються за такими ознаками: 

1) Резерви з інших видів страхування, крім страхування життя: резерв 

незароблених премій; резерв збитків; стабілізаційні резерви; резерв заявлених, 

але не врегульованих збитків; резерв збитків, які виникли, але не заявлені. 

2) Резерви зі страхування життя  

Поточна, страхова, фінансова та інвестиційна діяльність тісно пов’язані 

між собою та є взаємозалежними. 

Страхові компанії посідають важливе місце у забезпеченні інвестиційного 

процесу. Адже страховики самостійно можуть виконувати функцію інвесторів, 

мобілізуючи великий обсяг фінансових ресурсів фізичних та юридичних осіб 

спрямовуючи їх на різні інвестиційні проекти. Також за допомогою 

страхування стає можливим стимулювання вітчизняних та іноземних власників 

капіталу шляхом проведення страхових операцій за застрахованими ризиками, 

що гарантують інвесторам повернення вкладених коштів, а також отримання 

прибутку при настанні застрахованої ситуації. 

Страхова компанія залучаючи кошти шляхом купівлі-продажу страхового 

ризику отримує можливість інвестувати ці кошти протягом певного періоду, 

для отримання прибутку і у разі настання страхового випадку мати можливість 

покрити збиток. Але відповідно до статті 31 Закону України «Про страхування» 

[5]. 
Кошти страхових  резервів повинні розміщуватися з урахуванням 

безпечності,  прибутковості,  ліквідності,  диверсифікованості  та мають бути 

представлені активами таких категорій:  

1)  грошові  кошти  на  поточному рахунку; 

2) банківські вклади (депозити); 

3) валютні вкладення згідно з валютою страхування; 

4) нерухоме майно; 

5) акції,   облігації,  іпотечні   сертифікати;  

6) цінні папери, що імітуються державою; 
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7) права вимоги до перестраховиків; 

8) інвестиції в  економіку  України  за  напрямами,  визначеними 

Кабінетом Міністрів України; 

9) банківські метали; 

10) кредити страхувальникам - фізичним особам, що уклали договори 

страхування  життя, в межах викупної суми на момент видачі кредиту та  під  

заставу  викупної  суми. У цьому разі кредит не може бути видано   раніше,  ніж  

через  один  рік  після  набрання  чинності договором  страхування,  та  на  

строк,  який перевищує період, що залишився до закінчення дії договору 

страхування;  

11) готівка в касі в обсягах лімітів залишків каси,  встановлених 

Національним банком України. 

Кошти резервів із страхування життя можуть  використовуватися для  

довгострокового  кредитування  житлового будівництва,  у тому числі  

індивідуальних   забудовників,   у   порядку,   визначеному Кабінетом Міністрів 

України. Страховикам забороняється  здійснення  інших  видів кредитної 

діяльності  [5].  

Для того щоб використати кошти страхової компанії в якості 

інвестиційного вкладання необхідно проаналізувати структуру ресурсів з точки 

зору методів інвестування, отриманих коштів в продовж, яких вони можуть 

використовуватися, визначити терміни інвестування, визначити можливість 

отримання інвестиційного доходу з урахуванням принципу «ризик-дохідність»,  

а також ліквідність.   

Нажаль на даний момент часу Українські компанії дуже мало інвестують 

на розвиток економіки, використовуючи отримані кошти на перестрахування, 

або без ризикові напрями інвестування. 
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Рис. 2. Модель руху грошових потоків страхової організації   

Джерело: за даними [4, с. 129]. 

 

Розглянемо основні фінансові ресурси страхових компаній на прикладі 

філії у м. Вінниці Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія 

«Провідна» за 2012-2016 роки (в млн.. грн..), за такими показниками, як чистий 

рух коштів від операційної діяльності, чистий рух коштів від інвестиційної 

діяльності, чистий рух коштів від фінансової діяльності. 
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Рис. 3. Структура руху грошових коштів СК «Провідна»  

за 2012-2016 роки  

Джерело: за даними [6]. 

 

Отже, структура руху грошових коштів СК «Провідна» протягом 2012-

2016 років зазнала значних коливань. Так протягом 2013, 2015 і 2016 років 

компанія не займалася фінансовою діяльність, тобто не отримувала надходжень 

від власного капіталу, позик та будь-яких інших надходжень, але не дивлячись 

на відсутність прибутку від фінансової діяльності організація не мала 

фінансового збитку, що свідчить про відсутність позикових зобов’язань, 

виплати дивідендів та інших можливих витрат, на відміно від 2012 року де 

збиток від фінансової діяльності склав 149972 тис.грн. Що стосується 

надходжень від операційної діяльності то в 2012 році цей показник був 

позитивним і становив 13517 тис. грн., а протягом 2013-2015 років був 

від’ємним в 2013році - 23246 тис. грн. в 2014 році цей показник збільшив 

від’ємну тенденцію до 151441 тис. грн. а в 2015 році ситуація трішки 

покращилася, але прибуток від операційної діяльності залишився від’ємним і 

складав – 63024 тис. грн., а в 2016 році прибуток збільшився до плюсового 

показника – 6114 тис. грн. Що до інвестиційної діяльності страхової компанії, 

то тут ситуація аналогічна з операційною діяльністю, в 2012 році 136506 тис. 
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грн. із позначкою плюс, протягом 2013-2015 років від’ємний показник у розмірі 

62232, 72960 і 155498 тис. грн. відповідно, а в 2016 році знову піднявся до 

позначки плюс і склав 67590 тис. грн. 

Отже, на прикладі СК «Провідна» відбуваються значні коливання у русі 

грошових коштів, що свідчить проте, що протягом 2013-2015 років зменшився 

рух грошових коштів. Такій ситуації на страховому ринку України сприяла 

нестабільна ситуація в країні.  

Тому страхові компанії в першу чергу прагнуть забезпечити достатній 

рівень платоспроможності для виконання своїх зобов’язань і збереження 

фінансової стійкості страхової компанії, отримання прибутку, збереження 

активів організації від інфляції, збільшення вартості страхової компанії, 

підвищення конкурентоспроможності компанії, а вже потім думають про 

економіку власної країни. 

Висновки. Фінансові ресурси страхових компаній – це тимчасово вільні 

активи організації, що знаходяться в обігу страхової компанії, які формуються 

шляхом використання власних та залучених коштів і спрямовуються на 

страхову, інвестиційну та фінансову діяльність. Фінансові ресурси страхових 

компаній за своїм змістом  подібні до ресурсів звичайних підприємств та 

організацій, але не дивлячись на це на них покладена відповідальність за 

страхові ризики, що в свою чергу змушує страховиків обирати менш ризикові і 

швидко ліквідні напрямки використання наявних коштів для отримання 

прибутку від інвестиційної діяльності. Для мінімізації ризику втрат страхової 

компанії від інвестиційної діяльності існує ряд законодавчих обмежень, щодо 

можливого використання фінансових ресурсів страхової компанії. 

Згідно з проведеною аналітичною роботою можна стверджувати про те, 

що ситуація на страховому ринку України має позитивні зрушення у руху 

грошових коштів.  
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На сучасному етапі розвитку України однією із самих головних проблем є 

поліпшення ефективності управління державним бюджетом країни, своєчасне 

та обґрунтоване використання ресурсів централізованих та децентралізованих 

фондів бюджету на соціально-економічний розвиток вцілому.  

У будь-якій країні завжди відбуваються різні політичні, економічні та 

соціальні проблеми суспільства. Бюджет країни відображає економічні 

відносини в суспільстві, які склалися у процесі формування та використання 

централізованого фонду держави, що призначений для задоволення суспільних 

потреб. 

Загалом бюджет розглядають як інструмент розподілу та перерозподілу 

валового внутрішнього продукту країни, як фінансовий план держави та як 

правову категорію. 

Бюджет – план формування та використання фінансових ресурсів для 

забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного 

періоду. [1]  

Державний бюджет країни є основним методом державного фінансово-

економічного регулювання. Він відображає грошові відносини, які складаються 

між державою та  організаціями, підприємствами різних форм власності і 

фізичними особами з приводу створення централізованого фонду грошових 

коштів та його використання для підвищення рівня життя населення, 

задоволення потреб суспільства ти розширене відтворення. Завдяки бюджету 

держава має можливість раціонально та обґрунтовано розподілити грошові 

ресурси та сконцентрувати їх у більш проблемні сфери соціально-економічного 

розвитку країни.  

Дослідження проблематики впливу державного бюджету на соціально-

економічний розвиток країни розглядаються у працях багатьох вітчизняних 

науковців, таких як М. Федосова, В. Макогон, Ю. Радіонова, Ю. Пасічника, І 

Чугунова та ін. 
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Бюджет як інструмент регулювання соціально економічних процесів через 

функцію управління його видатковою частиною впливає на кількісні та якісні 

показники суспільного життя. Структура видатків за своїм змістом і 

економічною суттю повинна повністю відповідати стану розвитку соціально 

економічних відносин країни і бути спрямованою на перспективу. [7] 

На думку В. М. Федосова, державні видатки є інструментом досягнення 

вищого критерію справедливості в розподілі державних благ з метою 

досягнення граничного рівня добробуту для кожного члена суспільства                

[2, с. 72]. 

Пасічник Ю. В. стверджує, що видатки являють собою витрати, що 

виражають економічні відносини, на основі яких здійснюється використання 

централізованих коштів за напрямами, визначеними законом [8, с. 478]. 

Чугунов І. Я. вважає, що головним у бюджетній системі є видаткова 

частина, тому що вона відбиває соціальні та економічні потреби, забезпечує 

розвиток держави й тому їй потрібна особлива увага. Він підкреслює, що для 

стимулювання економічного зростання необхідним є активна використання 

дефіциту бюджету з метою збільшення видаткової частини бюджету, особливо 

в умовах відносного зменшення податкового навантаження на економіку [9]. 

Видатки бюджету це кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, 

передбачених відповідним бюджетом. Система їх планування має свої 

принципи, методологічні засади, нормативи тощо . 

Загалом видатки являються важливим показником розвитку держави та її 

фінансово-економічної діяльності. З державного бюджету України 

здійснюються видатки  на державні інвестиційні проекти, державне управління, 

національну оборону, правоохоронну безпеку держави та інше. А вже видатки 

на соціальний захист, культуру, охорону здоров’я, комунальне господарство  

розподіляються міждержавними та місцевими бюджетами.  

Соціально-економічний розвиток країни займає досить важливе місце у 

тенденції поліпшення стану країни загалом і є найважливішим 

макроекономічним показником. 
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Соціально-економічний розвиток – це процес безупинної зміни 

матеріального базису виробництва а також усієї сукупності різноманітних 

відносин між економічними суб'єктами, соціальними групами населення. 

Видатки державного бюджету на соціально-економічний розвиток 

здійснюються у такі напрямки, як: 

⎯ Загальнодержавні функції 

⎯ Оборона 

⎯ Освіта 

⎯ Житлово-комунальне господарство (ЖКГ) 

⎯ Охорона здоров’я  

⎯ Соціальний захист та соціальне забезпечення 

⎯ Економічна діяльність 

⎯ Духовний та фізичний розвиток 

⎯ Охорона навколишнього природного середовища 

 
Рис.1. Динаміка видатків ДБУ за функціональною ознакою на 

соціально-економічний рзвиток за 2012-2016 рр. 
Джерело: складено на основі даних Національного Банку України [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: https://www.bank.gov.ua/control/uk/index 
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Якщо аналізувати видатки ДБУ на соціально-економічний розвиток, то 

можна спостерігати тенденцію до певного коливання на протязі останніх п’ять 

років. Так з Рис.1. видно, що більші коливання відбулися у напрямку освіти, 

охорони здоров’я та охорони навколишнього середовища. 

Щодо освіти, то найменший показник був у 2014 р. де становив 28677,9 

млн. грн., а найбільший у 2016 р., який збільшився на 4640,8 млн. грн. або на  

13,3% у порівнянні з попереднім роком і становив 34826,5 млн. грн.  

По охороні здоров’я коливання відбувалося з кожним роком. Вагоме 

падіння відбулося у 2014 р. на 2298,5 млн. грн. або на 21,7%, а найбільший 

скачок був у 2013 р. де показник зріс на 1520,8 млн. грн. або 13,4%.  Також 

велике падіння на 1998 млн. грн. та зростання на 1456 млн. грн. мали видатки 

на охорону навколишнього середовища. Загалом Україна не належить до країн 

світу, які найбільше забруднюють навколишнє природне середовище, проте з 

кожним роком стан навколишнього природного середовища погіршується.  

По інших сферах чітко видно тенденції або до підвищення, або до 

зниження. Зростання можемо спостерігати у напрямку загальнодержавних 

функцій, оборони, громадському порядку та соціальному забезпеченні і 

захисту, а зниження – у ЖКГ, де падіння показника є досить вагомим та 

значним, економічній діяльності, духовному та фізичному розвитку. 

Отже можна сказати, що фінансування  сфери освіти на протязі останніх 

років все таки залишається не на досить високому рівні, наслідком чого є її 

стримання. А охорона здоров’я населення залишається у складному становищі. 

Україна є «лідером» щодо розповсюдження серйозних захворювань. Це 

пов’язано із недостатнім і недосконалим рівнем забезпечення фінансування 

заходів із профілактики захворювань та лікування громадян. 

Проаналізувавши рис.2. та рис.3. слід виділити, що за п’ять останніх років 

пріоритетність видатків ДБУ на соціально-економічний розвиток досить 

кардинально змінилась. 
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Рис.2. Частка видатків ДБУ за функціональною ознакою на 

соціально-економічний рзвиток за 2012 р. (%) 
Джерело: складено на основі даних Національного Банку України [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: https://www.bank.gov.ua/control/uk/index 

 

 
 

Рис.3. Частка видатків ДБУ за функціональною ознакою на 

соціально-економічний рзвиток за 2016 р. (%) 
Джерело: складено на основі даних Національного Банку України [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: https://www.bank.gov.ua/control/uk/index 
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Якщо порівнювати 2012 та 2016 рр., можна зазначити, то найбільшу частку 

займають видатки на загальнодержавні функції,  соціальний захист та соціальне 

забезпечення.  

Змістовну частку у соціальному забезпеченні займають видатки на  

соціальний захист пенсіонерів, які станом на 2016 становили 142,58 млрд. грн., 

що на 47,7 млрд. грн. більше ніж у попередньому році.  

Змінилась пріоритетність  щодо оборони, наразі цей напрям посідає друге 

місце за значимістю, частка якого 2016 року збільшилась на 12,32%  у 

порівнянні з 2012 р. Витрати на оборону — це витрати на військову оборону, 

цивільну оборону, військову освіту та іншу діяльність у сфері оборони. 

Більшість видатків починаючи з 2014 року спрямовані на військову оборону та 

іншу діяльність у сфері оборони. Так станом на 2016 рік вони становили 53,4 

млрд. грн. та 3,3 млрд. грн. відповідно [3]. Така ситуація є наслідком 

загострення війни на сході України та потреби захисту кордонів держави.  

Водночас падіння відбулося у частці видатків на економічну діяльність, що 

не є менш важливим для розвитку країни.  

Як бачимо з рис. 4. протягом 2015-2016 рр. багато галузей економічної 

діяльності мали спрямування до підвищення – паливно-енергетичний комплекс, 

промисловість та будівництво, інші галузі економіки, фундаментальні та 

прикладні дослідження, інша економічна діяльність. Заразом мали зменшення 

галузь зв’язку, телекомунікації та інформатики, сільського господарства. 

Стрімке пониження мали і  видатки на транспорт, але це не заважає даній галузі 

складати основну та найбільшу частку економічної діяльності серед інших 

сфер.  

Зменшення видатків ДБУ на економічну діяльність пояснюється тим, що 

уряд країни в контексті програми економічних реформ здійснює політику 

дерегуляції підприємницької діяльності та послаблення податкового тиску, що 

має сприяти покращенню підприємницького середовища та активізації 

економічної діяльності в цілому, відповідно потреба державного впливу на 

економічну діяльність знижуватиметься. Дерегуляція тлумачиться як  відміна 

заходів, які стримують вільну конкуренцію на фінансових ринках. 
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Рис.4. Динаміка видатків ДБУ на економічну діяльність за 2015-

2016 рр. 
Джерело: складено на основі даних Державної Казначейської служби 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/index 

 

Такі дії на думку уряду країни має сприяти поліпшенню підприємницького 

середовища та активізації економічної діяльності в цілому, відповідно потреба 

державного впливу на економічну діяльність буде  знижуватися. 

Також меншу частку складають видатки на освіту, ЖКГ, охорону здоров’я.  

Але найменшу складають видатки на ЖКГ. Так у 2016 р. у порівнянні з 2012 р. 

вони зменшились на 367,1 млн. грн. або на  96,7%.  Скорочення видатків на 

ЖКГ зумовлено проведенням програми реформування житлово-комунального 
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господарства в країні. Такі програми  включають в себе передачу повноважень 

з управління житлово-комунальним господарством більше на місцевий рівень 

та добровільним об’єднанням громадян. 

Висновки. У ході аналізу показників соціально-економічного розвитку 

можна виявити, що державні кошти не досить раціонально використовуються 

та розподіляються. Наразі це більше є наслідком фінансово-економічної кризи в 

країні та військового конфлікту на сході. Події, що відбулися за останні роки 

залишили негативні наслідки, які стримують на тривалий час як економічний, 

так і соціальний розвиток держави.  

Проаналізувавши видатки за функціональною класифікацією видно, що 

найбільше фінансуються загальнодержавні функції, оборона та соціальний 

захист і соціальне забезпечення. Щодо загальнодержавних функцій, то велика 

частина витрат використовується на обслуговування боргу. Тим самим це 

зменшує можливість фінансувати інші важливі галузі соціально-економічного 

розвитку, наприклад освіту та охорону здоров’я.  Наразі у такій складній 

ситуації, яка панує в державі, соціальний розвиток країни потребує чимало 

уваги. Адже є багато міст, сіл та селищ, яким не вистачає коштів для утримання 

та створення нових закладів освіти, дитячих будинків, лікарень, швидких 

допомог та ін.  

Серед суттєвих, також варто відмітити видатки на громадський порядок, 

безпеку та судову владу, їх частка становила 9,2 %, з яких 49,0 % усіх видатків 

направлено на діяльність із забезпечення громадського порядку, боротьбу зі 

злочинністю та охорону державного кордону. Збільшення видатків на 

громадський порядок, безпеку та судову владу зумовлено зростанням 

необхідності забезпечення безпеки громадян і здійсненням реформування 

правоохоронних органів та органів судової влади, тому що у зв’язку  з 

військовим конфліктом збільшились ситуації щодо небезпеки громадян.  

Також наслідком реалізації в Україні економічної доктрини, яка 

спирається на принципи низької вартості, дешевизни сировини, товарів, 

робочої сили, є формування соціальної структури, що докорінно відрізняється 
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від європейської: замість домінування середнього класу і дуже помірного рівня 

розшарування - є поляризоване суспільство з високою часткою бідного 

населення, що є вагомим чинником соціальної нестабільності українського 

суспільства й уповільнення його соціально - економічного розвитку. 

Тому бюджетна політика України на сучасному етапі має соціальне 

спрямування, у якій відзначається висока питома вага видатків на соціальну 

сферу. Проте існує ряд проблем, що суттєво зменшують соціально-економічний 

ефект цих видатків, серед них: неефективна система надання соціальних пільг і 

допомог; більша частина видатків спрямована на фінансування споживання; 

відсутність стратегії соціально-економічного розвитку. 

Для подолання цих проблем державі слід визначити пріоритетні напрямки 

фінансування економіки, шляхи її подальшого розвитку та спрямованості на 

розширення виробництва чи посилення соціальної функції. 

Витрати бюджетів повинні спрямовуватись більше у сферу виробництва, 

на фінансування капітальних видатків, на підтримку інноваційної та 

інвестиційної діяльності, підтримку малого та середнього бізнесу, оскільки 

постійне фінансування споживання, велика частка видатків на соціальні 

потреби в загальному обсязі видатків не призводить до розвитку економіки в 

цілому.  
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УДК 336.144 

Я.В. Бучинська 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУТНІСТЬ І МІСЦЕ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ  

У статті визначено сутність і місце бюджетного планування в системі 

управління державними фінансами. Зокрема, розглянуто погляди різних вчених 

на поняття «бюджетне планування». Також, досліджено, що у вітчизняній 

фінансовій науці недостатньо чітко сформульовано позицію щодо 

взаємозв’язку бюджетного планування з системою управління державними 

фінансами. Досліджено систему бюджетного планування, як множину 

взаємопов'язаних елементів, яка забезпечує цілеспрямований вплив органів, які 

здійснюють бюджетне планування на бюджетні відносини за допомогою 

механізму бюджетного планування з метою формування проекту бюджету, 

спрямованого на досягнення цілей бюджетної політики. 
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Ключові слова: бюджетна система, бюджетний процес, бюджетне 

планування, державні фінанси, бюджетний менеджмент, система 

бюджетного планування.  

Постановка проблеми. Бюджетна система є одним з найважливіших 

інструментів державного регулювання соціально-економічних процесів, 

оскільки у процесі її функціонування здійснюється розробка основних напрямів 

формування та використання бюджетних ресурсів, з огляду на завдання, які 

стоять перед суспільством на даному етапі його розвитку. 

Держава, використовуючи бюджетну систему як засіб впливу, здійснює 

регулювання економіки, використовуючи різні інструменти. Зокрема, надає 

субсидії організаціям і населенню, здійснює державні інвестиції, бюджетне 

фінансування галузей, що визначають науково-технічний прогрес, досягаючи в 

такий спосіб зміни економічних пропорцій. Важливим і необхідним етапом у 

даному процесі є бюджетне планування. Вважаємо, саме бюджетне планування, 

в умовах часто змінної економічної ситуації необхідне для якісного державного 

управління і забезпечення стабілізації економіки. За його допомогою можливе 

поступове досягнення як короткострокових, так і довгострокових цілей 

державної політики. 

Метою 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, 

Р. Балакін, А. Буряченко, О. Василик, О.  Гаврилюк, С.  Гасанов, В. Геєць, 

В. Дем’янишин, О. Длугопольський, М. Диба, О. Зварич, О. Кириленко, 

В. Кудряшов, П. Леоненко, В. Міщенко, Ю. Наконечна, В. Опарін, 

Ю. Пасічник, В. Федосов, О. Шишко, С. Юрій та ін. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Проблематика бюджетного 

планування як інструменту управління державними фінансами розглядалася 
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провідними світовими науковцями, які займалися дослідженням публічних 

фінансів. Зокрема, в рамках школи теорії суспільного вибору (Дж. Б’юкенен), 

неокейнсіанської економічної школи (Дж.Стігліц, Е.Аткінсон), теорії 

суспільних фінансів (Р. Масгрейв), неокласичної школи (Р.Солоу) та ін. Таке 

зацікавлення, в першу чергу, зумовлене значною важливістю та постійною 

актуальністю питань формування та розподілу суспільних фінансових ресурсів, 

а також розвитком суспільних відносин. 

Водночас, для ефективного здійснення бюджетного планування в  

українських реаліях і забезпечення його високої якості необхідне, на нашу 

думку, чітке  розуміння його суті та визначення місця бюджетного планування 

в системі управління державними фінансами. Адже від розуміння суті, місця та 

ролі всіх елементів системи управління державними фінансами, зокрема і 

бюджетного планування, залежить можливість його правильного використання 

й ефективність управління суспільними коштами та, як наслідок, рівень 

розвитку нашої держави. 

З огляду на вказане, для початку дослідимо бачення суті категорії 

«бюджетне планування» вітчизняними та зарубіжними вченими. 

Позиції вчених-фінансистів стосовно змістового наповнення поняття 

«бюджетне планування» досить різні. Так, частина науковців тлумачить 

бюджетне планування як систему або комплекс певних заходів. Таке бачення, 

наприклад, зустрічаємо у А. Г. Загороднього і Г. Л. Вознюка, які визначають 

бюджетно- кошторисне планування як систему науково обґрунтованих заходів, 

які пов’язані з визначенням критеріїв розподілу коштів і використання 

фінансових ресурсів [5, с. 414]. 

Досліджуючи фінансові та бюджетні  відносини, вчені В. С. Загорський, Л. 

Д. Сафонова [5, c. 35], С. І. Юрій [10, c. 63] розглядають бюджетне планування 

як набір організаційно-технічних, методичних і методологічних заходів, що 

здійснюються з метою визначення доходів і видатків бюджетів на стадіях їх 

складання, розгляду і затвердження. Але, кінцевою метою є забезпечення 

стабільного соціально-економічного розвитку суспільства. 



97 
 

Не применшуючи значення досліджень, здійснених вищезгаданими 

вченими, вважаємо, що тлумачення бюджетного планування як «комплексу 

заходів» більш влучне для характеристики такого інструменту бюджетного 

планування, як «бюджетна програма». Підтвердження нашого припущення 

зустрічаємо у вітчизняному законодавстві [1, Ст.2 ], де бюджетна програма 

визначена як сукупність заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, 

завдань та очікуваного результату, визначення та реалізацію яких здійснює 

розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій». 

Отже, на нашу думку, розгляд бюджетного планування як сукупності заходів 

лише частково розкриває сутність даної фінансової категорії. 

Поряд з вищезазначеним баченням суті бюджетного планування 

зустрічаємо також позицію, якої дотримується досить велика кількість учених, 

які розглядають бюджетне планування як процес. 

Так, при дослідженні фінансових відносин і шляхів розвитку бюджетної 

системи В. М. Опарін [8] розглядає бюджетне планування як процес складання, 

розгляду та затвердження бюджету на наступний рік. На думку вченого, 

бюджетне планування є серцевиною всієї фінансової роботи в країні, воно 

передбачає здійснення ряду організаційних заходів, методику визначення 

показників статей бюджету та має за мету підвищення ефективності, дієвості, 

прозорості державного сектору. 

Концептуалізуючи основні категорії державних фінансів, О. Д. Василик 

[3], К. В. Павлюк [9, c.230] знаходяться на позиції того, що бюджетне 

планування являє собою науково обґрунтований процес визначення джерел 

створення і напрямів використання бюджетних ресурсів з метою забезпечення 

пропорційного і динамічного соціально-економічного розвитку суспільства. 

К.В. Павлюк зазначає, що складання бюджету являє собою визначення й аналіз 

ресурсів, необхідних для реалізації програми і, відповідно, досягнення 

поставлених цілей, та оцінку очікуваних результатів [9, с.390]. 

Водночас зазначені науковці вважають бюджетне планування 

суб'єктивною діяльністю людей, що веде до позитивних результатів, 



98 
 

досягається з умови її здійснення на основі пізнання об'єктивних законів 

розвитку суспільства, тенденцій руху бюджетних ресурсів і актуальних цілей 

розвитку суспільства. 

В. Г. Дем'янишин при комплексному розгляді бюджетного планування  

займає компромісну позицію та характеризує бюджетне планування з різних 

сторін. Так, науковець зазначає, що за сутністю бюджетне планування - це 

науково обґрунтований процес установлення обсягів і джерел формування та 

напрямів використання централізованого фонду грошових коштів держави. За 

формою - це процес складання, розгляду і затвердження основного фінансового 

плану - державного бюджету [4, c.63]. 

У правових актах Кабінету Міністрів України зустрічаємо тлумачення 

середньострокового бюджетного планування як процесу визначення головними 

розпорядниками бюджетних коштів, що здійснюється на підставі Програми 

діяльності Кабінету Міністрів України, плану діяльності розпорядника на 

середньостроковий період та обсягу необхідних коштів для досягнення 

поставлених цілей у середньостроковій перспективі. На нашу думку, таке 

тлумачення значно скорочує «масштаб» бюджетного планування, фактично 

обмежуючи його лише діяльністю розпорядників бюджетних коштів. 

Досліджуючи особливості функціонування системи економічного 

регулювання, деякі вчені визначають бюджетне планування як процес розробки 

основних напрямів формування та використання бюджетних коштів з огляду на 

потребу вирішення поточних завдань розвитку суспільства. Однак за такого 

підходу залишаються поза увагою середньо- та довгостроковий аспекти 

бюджетного планування. 

На думку вчених-енциклопедистів, бюджетне планування варто розуміти 

як планомірний процес, який, окрім прогнозування, складання, розгляду, 

затвердження бюджету, передбачає і стадію виконання бюджету. 

До певної міри погоджуючись з трактуваннями, наведеними вище, в 

частині розуміння суті бюджетного планування як «процесу», зазначимо, що 

ряд учених невиправдано розширюють сферу бюджетного планування на інші 
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етапи бюджетного процесу, зокрема на стадію виконання бюджету. Водночас, 

визначаючи бюджетне планування як процес, автори обходять увагою розгляд 

проблематики бюджетного планування у взаємозв’язку з системою управління 

державними фінансами. Фактично оминаючи в такий спосіб, розгляд 

бюджетного планування як важливої складової процесу управління 

державними фінансами. 

Наступний аспект, у якому розглядають бюджетне планування, - його 

розуміння як процесу розподілу ВВП та/або національного доходу, що є 

своєрідною варіацією позиції дослідженої нами вище. 

Так, досліджуючи перспективи розвитку бюджетної та фінансової системи 

деякі вчені трактують бюджетне планування, виходячи із його ролі у 

забезпеченні необхідних пропорцій у розподілі ВВП між галузями економіки, 

територіями держави. Визначаючи дану дефініцію як централізований розподіл 

і перерозподіл (у процесі складання та виконання бюджету) ВВП і 

національного доходу між різними ланками бюджетної системи на основі плану 

соціально- економічного розвитку України. Учені вважають, що до бюджетного 

планування варто віднести не лише складання бюджетів, але й їх виконання, що 

випливає з визначення бюджету як основного фінансового плану формування 

та використання загальнодержавного фонду фінансових ресурсів. 

Досліджуючи бюджетні інвестиційні відносини, Т.Г. Затонацька зазначає, 

що економічна сутність бюджетного планування полягає у централізованому 

розподілі та перерозподілі ВВП між ланками фінансової системи на основі 

загальнонаціональної соціально-економічної програми розвитку країни у 

процесі складання та виконання бюджетів різного рівня [6, с.178]. 

Аналізуючи зазначену позицію вчених щодо сутності бюджетного  

планування, доходимо до висновку, що, оскільки кінцевим результатом 

процесу планування є бюджет, який фактично виступає планом розподілу ВВП 

та/або національного багатства, то самого поділу в ході бюджетного 

планування не відбувається. А безпосередньо сам розподіл здійснюється на 

такому етапі бюджетного процесу, як виконання бюджету. Водночас, завдяки 
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бюджетному плануванню планування розподілу здійснюється лише частково, і 

поза  цим процесом залишаються процес розподілу для формування  державних 

цільових фондів і розподільчі відносини інших сфер фінансової системи, таких 

як фінанси підприємств, фінанси домогосподарств тощо. На нашу думку, 

позиція, яку займають учені, більше підходить для розкриття змісту ширшого 

поняття, ніж бюджетне планування – фінансового планування. 

Підсумовуючи огляд сучасних наукових праць учених-фінансистів і 

чинних правових актів українського законодавства, доходимо висновку, що в 

сучасній вітчизняній економічній літературі відсутнє єдине бачення суті 

бюджетного планування. 

Отже, викладене вище наштовхує нас на думку, що в українській 

фінансовій науці недостатньо чітко сформульовано позицію щодо 

взаємозв’язку бюджетного планування з системою управління державними 

фінансами. Поряд із зазначеним, думаємо, що сама наявність  різних  позицій  

щодо  тлумачення суті бюджетного планування є наслідком недостатності 

уваги науковців до ряду важливих ознак, притаманних бюджетному 

плануванню як економічній категорії. Це приводить до виникнення дискусій, 

зокрема стосовно місця в категоріальному ряді фінансової науки і ролі 

бюджетного планування у процесі управління державними фінансами. 

Водночас, у результаті бажання вчених сформулювати власне бачення 

щодо суті бюджетного планування бачимо, що наукова література насичена 

численними дефініціями, які неоднозначно тлумачать сутність досліджуваного 

поняття та ведуть до помилкового розуміння ролі бюджетного планування. З 

огляду на це вважаємо, що для розв’язання вказаної проблеми й обґрунтування 

власної позиції щодо змісту бюджетного планування недостатньо обмежитися 

лише критичним аналізом наукових напрацювань. На нашу думку, при 

дослідженні бюджетного планування необхідно застосувати методи аналізу, 

синтезу та дедукції, визначаючи сутність бюджетного планування крізь призму 

формуючих його категорій. У ході такого дослідження необхідно 

проаналізувати план (бюджет) і планування як вихідні дефініції бюджетного 

планування. 
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Наступний етап дослідження сутності поняття «бюджетне планування» - 

дослідження категорії «планування». 

Концепція планування має давню історію. Вивчаючи етимологію даного 

поняття (від латин. planum — площина, рівне місце), можна підкреслити одне з 

перших значень, що передбачало його використання для визначення (опису) 

проектів, реалізація яких являє собою систему взаємозв'язаних завдань, 

показників і розрахунків. Поряд з цим, попри досить велику увагу вітчизняних 

науковців до теми планування, доходимо до висновку, що єдиної позиції щодо 

суті категорії «планування» та формулювання чітких відмітних ознак даної 

економічної категорії від інших понять немає. 

З огляду на зазначене виникає потреба у віднаходженні способів 

ідентифікації суті планування як самостійної економічної категорії. Водночас, 

важливим для нашого дослідження є пошук кореляційного зв’язку між 

плануванням і управлінням за умови чіткого формулювання нашої позиції 

щодо суті планування. 

Водночас вважаємо, варто чітко розмежовувати дефініції планування та 

управління. Відповідний підхід для цього запропоновано у праці Г. Мінцберга  

[2, с. 319]. Відокремлюючи минуле від майбутнього, дії від подій та певність 

від непевності, вчений указує на вісім можливих їх поєднань, та що  сутність 

планування відображається через два логічні ланцюжки «дія-майбутнє-

певність» та «дія-майбутнє-непевність». Виходячи з цього, вважаємо, що 

планування треба визначати з огляду на процес, який воно собою являє. 

Оскільки будь-який фінансово-економічний процес відображає дії або 

бездіяльність суб’єктів, то логічно буде розглядати планування як процес 

прийняття рішень. На нашу думку, саме це є першою ознакою планування. 

Проте вважаємо, що поряд з указаною ознакою планування, його сутність 

виявляється і через інші риси. Оскільки вирішувати означає брати зобов'язання 

виконати певну дію, то в такому випадку будь-яке рішення розглядає майбутнє, 

бо передбачає зобов’язання діяти. 
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При цьому вважаємо, що планування як інтегрований процес прийняття 

рішень повинно відповідати важливій умові - групуванню рішень, тобто 

передбачати періодичне їх об'єднання в цілісний, тісно взаємопов'язаний 

комплекс з метою створення можливості для того, щоб усі ці рішення можна 

було прийняти (або принаймні затвердити) разом і в один момент. Фактично це 

є другою ознакою планування, що розкриває його сутність. 

Саме ця ознака стає розв’язком дилеми синонімічного сприйняття 

планування й управління. Різні рішення, якщо їх об'єднати в одну систему, 

будуть виглядати як єдине цілісне рішення. Але, на нашу думку, сам процес 

прийняття рішень може  мати і неформальний характер. Тому вважаємо, що 

відмітною рисою процесу планування є саме його формалізація. І саме ця 

ознака допомагає нам визначити сутність планування. 

Тож, базуючись на результатах наукових розвідок викладених вище,  

вважаємо, що планування – це формалізований процес, спрямований на 

отримання чітко визначеного результату, який має форму інтегрованої системи 

рішень. Формалізація та систематизація, в даному випадку, є важливими 

характерними рисами, що в поєднанні відрізняють планування від інших 

процесів. 

У даному випадку формалізація означає три речі, зокрема: 

а) поділ на складові елементи; 

б) чітке формулювання складових елементів; 

в) раціоналізацію процесів прийняття рішень та їх впровадження. 

Отже, у підсумку маємо операційне визначення поняття «планування», яке 

тісно пов’язане з такими явищами, як використанням формалізованої 

процедури та наявність чітко сформульованого результату, особливо в тому, що 

стосується інтегрованої системи прийняття рішень. 

Підсумовуючи отримані результати наукового дослідження й 

узагальнюючи розглянені погляди щодо сутності бюджетного планування з 

урахуванням специфіки бачення автором категорій «план» і «планування», 

вважаємо, що справедливим для відображення економічної сутності поняття 
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таке визначення: бюджетне планування - це науково обґрунтований, 

формалізований та регламентований  процес розробки,  взаємоузгодження  та 

поєднання управлінських рішень у сфері бюджетних відносин у єдину 

інтегровану систему – бюджет держави, що здійснюється з метою забезпечення 

досягнення цілей бюджетної політики. 

Та, оскільки план є однією з форм наукового передбачення на рівні з 

гіпотезою, прогнозом і програмою, то бюджетне планування перебуває у 

взаємозв’язку з цілепокладанням, прогнозуванням, програмуванням, 

проектуванням та управлінням. 

Саме тому, поряд з визначенням суті бюджетного планування, важлива 

також характеристика взаємозв’язку бюджетного планування та системи 

управління державними фінансами, що дасть змогу ліпше зрозуміти місце та 

роль бюджетного планування в ході управління державними фінансовими 

ресурсами й удосконалити теоретичні підходи до організації бюджетного 

планування. Установлення суті цього зв’язку допоможе нам комплексно підійти 

до дослідження системи бюджетного планування в Україні та забезпечить 

можливість для формування пропозицій щодо поліпшення бюджетного 

планування в Україні. 

Для виконання цього завдання розглянемо бюджетне планування з позиції 

системного підходу. 

Оскільки бюджетне планування є складовою загальнодержавного 

економічного планування, а рівень його організації, наукова обґрунтованість 

планових показників бюджету, їх збалансованість у великій мірі визначають 

економічний і соціальний розвиток як окремих регіонів, так і держави в цілому, 

то зрозумілим стає, що існує певний зв'язок між системою управління 

державними фінансами та системою бюджетного планування. 

При розгляді такої сфери як державні фінанси, що є однією з ланок 

фінансової системи держави,  здійснюємо декомпозицію системи управління 

державними фінансами і виділяємо один з її елементів - систему бюджетного 

менеджменту. 
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У системі бюджетного менеджменту як суб'єкт управління пропонується 

визначити органи, що здійснюють управління бюджетом, які належить 

розділити на органи стратегічного управління (Президент України, Верховна 

рада України, Кабінет міністрів України) й органи оперативного (тактичного) 

управління (Міністерство фінансів України та його структурні підрозділи, 

органи місцевого самоврядування, головні розпорядники бюджетних коштів 

тощо). 

Як об'єкт управління системи бюджетного менеджменту пропонуємо 

розглядати бюджетні відносини, що виникають між різними рівнями 

бюджетної системи під час бюджетного процесу. Як інструмент впливу даної 

системи розглядаємо бюджетний механізм, що являє собою сукупність методів, 

засобів та інструментів впливу на бюджетні відносини. Кінцевою ж метою 

системи бюджетного менеджменту є реалізація в поточному періоді бюджетної 

політики. 

Отже, система бюджетного менеджменту - це система, що забезпечує 

цілеспрямований вплив суб’єктів бюджетного менеджменту на бюджетну 

систему та бюджетний процес за допомогою функціонування бюджетного 

механізму, що забезпечує досягнення цілей бюджетної політики. 

Здійснюючи декомпозицію системи бюджетного менеджменту (в частині 

бюджетного механізму), доходимо висновку, що невід’ємним її елементом є 

система бюджетного планування. Базуючись на результатах досліджень в теорії 

систем, пропонуємо розуміти під системою бюджетного планування множину 

взаємопов'язаних елементів, яка забезпечує цілеспрямований вплив органів, які 

здійснюють бюджетне планування на бюджетні відносини за допомогою 

механізму бюджетного планування з метою формування проекту бюджету, 

спрямованого на досягнення цілей бюджетної політики (рис. 1.). 
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Рис. 1. Система бюджетного планування 

 

На наш погляд, суб’єктом управління даною системою виступає 

сукупність органів, що здійснюють бюджетне планування, до яких варто 

віднести такі інституції:парламент і органи місцевого самоврядування; уряд, 

місцеві органи виконавчої влади; міністерство фінансів, його структурні 

підрозділи та місцеві фінансові органи; інші органи влади, що забезпечують 

процес бюджетного планування. 

Об’єктом управління системи бюджетного планування виступає 

сукупність бюджетних відносин, а кінцевим продуктом функціонування 

системи є бюджет. 

Ведучи мову про механізм бюджетного планування, його можна 

охарактеризувати в такий спосіб. 

1. Механізм бюджетного планування призначений для реалізації одного з 

етапів бюджетного процесу - бюджетного планування. Безпосереднім 

результатом бюджетного планування є складений виконавчими органами та 

затверджений законодавчо бюджет, завдяки виконанню якого реалізуються цілі 

бюджетної політики. 
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2. Механізм бюджетного планування складається з ланок згідно з типами 

виконуваних завдань (формування доходів, здійснення витрат, міжбюджетний 

розподіл ресурсів). 

3. Механізм бюджетного планування функціонує на різних рівнях 

бюджетної системи. 

4. Механізм бюджетного планування характеризується зв'язками 

управління між підрозділами суб’єктів, які беруть участь у бюджетному 

плануванні. 

5. Функціонування механізму бюджетного планування визначає набір 

методів бюджетного планування, які дозволяється та/або потрібно 

використовувати для досягнення цілей бюджетної політики. 

6. Ефективність функціонування механізму бюджетного планування 

визначається впливом внутрішніх і зовнішніх факторів, серед яких можна 

виділити кваліфікацію осіб, які здійснюють бюджетне планування, фінансову 

дисципліну та стабільність фінансової політики держави. 

Отже, механізм бюджетного планування - це інструмент системи 

бюджетного планування, що забезпечує реалізацію бюджетного планування 

згідно з цілями бюджетної політики та складається з елементів, які 

забезпечують складання бюджетного плану; функціонує на всіх рівнях 

бюджетної системи та характеризується зв'язками управління між елементами 

системи органів  бюджетного планування. 

Аналізуючи рис. 2, доходимо висновку, що система органів бюджетного 

планування є складовою фінансового апарату держави. Поряд з цим, кінцевим 

результатом діяльності суб’єктів системи бюджетного планування, які через 

інструменти управління здійснюють вплив на бюджетну систему, є проект 

бюджету, який містить цілі державної фінансової політики та забезпечує їх 

досягнення. На основі викладеного вище синтезуємо схему, яка буде 

відображенням взаємозв’язку системи управління державними фінансами та 

системи бюджетного планування (рис. 2.). 
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Рис. 2. Місце системи бюджетного планування в системі управління 

державними фінансами 

Джерело: складено автором самостійно. 

Висновки. Отже, розгляд системи бюджетного планування як важливого 

елементу системи управління державними фінансами України допоможе 

забезпечити перехід від  ручного  та  кон’юнктурного  управління  бюджетом  

до  системи формування пріоритетів використання бюджетних коштів, в основі 

якої буде закладено високоякісне середньострокове бюджетне прогнозування та 

результативне середньострокове бюджетне планування, якісно інтегроване у 

систему загальнодержавного планування. А це дозволить здійснити 

оптимальний перерозподіл фінансових ресурсів у економіці держави, що 

забезпечить виконання завдань соціально-економічного розвитку нашої 

держави та її регіонів. 
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ПІДПРИЄМСТВА 
У статті виявлено суть, роль та принципи побудови фінансової політики 
підприємства, а також її формування через складові (облікову, кредитну, 
дивідендну політику та політику управління грошовими засобами). Фінансова 
політика проводиться на всіх рівнях об’єкта фінансового управління. 
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Постановка проблеми. У сучасних умовах господарювання відбуваються 
докорінні зміни в галузі фінансових відносин і апарат управління фінансами 
підприємства перетворюється на важливу, навіть визначальну складову 
керівного складу господарюючого суб’єкта. Сучасний рівень ринкових 
відносин призводить до ускладнення підприємств, тому роль управління не 
просто зростає, а відбуваються якісні зміни в його структурі та методах. 

Основою ефективної державної фінансової політики є спрямована у 
правильному напрямі фінансова політика підприємства. У сучасних умовах, 
коли підприємство самостійно здійснює управління фінансами, доцільно 
розробляти фінансову політику, яка б регламентувала: період планування; 
вимоги до методів розрахунку планових показників; процедуру складання 
фінансового плану та внутрішнього фінансового контролю; механізм взаємодії 
структурних підрозділів у складанні плану та встановлення взаємин із 
контрагентами. 

Варто зазначити, що фінансову політику в теперішніх умовах пов’язують 
не лише з державною сферою, а також з населенням, підприємницькою 
структурою та деякими напрямами економіки країни, залежно від складності 
завдань, які є метою фінансової політики. 

Аналіз досліджень та публікацій. Вагомий вклад в особливості 
формування теоретичних та практичних основ застосування, визначення 
поняття та напрямів розвитку фінансової політики підприємства на різних 
рівнях зробили і вітчизняні, і зарубіжні вчені, такі як П. І. Юхименко,                
І. О. Петровська, В. І. Оспіщева, О. П. Близнюк, Д. В. Клиновий, А. Сміт,                 
Д. Рікардо, Ф. Нітті, Дж. Кейнс, Р. Кемпбелл, Л. Брю, В. К. Сенчагов,                 
Л. А. Дробозіна, С. І. Юрій, С. Я. Огородник, В. І. Оспіщев, А. Н. Поддєрьогін, 
О. Р. Романенко, В. Д. Базилевич, М. Д. Білик, В. М. Геєць Г. А. Крамаренко,                 
І. А. Бланк, О. А. Терещенко, В. Н. Суторміна. Незважаючи на те, що така 
значна кількість вчених досліджувала це питання, все одно не було досягнуто 
єдиного рішення щодо точного визначення поняття фінансова політика, що 
свідчить про актуальність теми статті. 
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Мета статті полягає в дослідженні формування фінансової політики 

підприємства через її складові (облікову, кредитну, дивідендну політику та 

політику управління грошовими засобами, витратами тощо). 

Виклад основного матеріалу. Поняття фінансова політика поєднує в собі 

дві категорії «фінанси» та «політика». Якщо говорити про політику взагалі, то 

це загальний напрямок, характер діяльності, напрям діяльності, лінія поведінки 

в чому-небудь, певне ставлення до кого, чого-небудь [2, с.1035].  

Слово «політика» - це слово іншомовного походження й в перекладі з 

грецької означає «мистецтво управляти державою». Словник іншомовних слів 

поняття «політика» трактує як «методи і засоби досягнення цілей і завдань, а 

також діяльність органів державної влади і державного управління» [2, с. 536]. 

Термін «політика» стали використовувати не тільки стосовно ставлення до 

управління державою, а й при характеристиці економічної діяльності. Так, 

часто використовують в словосполученнях «економічна політика», 

«маркетингова політика», «цінова політика», «фінансова політика», «облікова 

політика» тощо. Але у всіх словосполученнях слово «політика» вживають у 

значенні засобів, способів і методів досягнення певної мети. 

Фінанси економічна теорія та теорія фінансів сьогодні трактує переважно 

як систему економічних, грошових, виробничих відносин [2, с. 1537]. Фінанси 

представляють собою систему економічних відносин, які виражають утворення 

та використання грошових засобів з метою забезпечення розширеного 

відтворення виробництва.  

Отже, в поняття фінансів підприємства включаються грошові відносини, 

процес утворення та розподілу грошових нагромаджень та інших доходів              

[1, с. 196].  Не зважаючи на чималу історію поняття фінансової політики 

остаточно не з’ясовані. В останні роки проблемі визначення фінансової 

політики приділяється велика увага, присвячується значна кількість публікацій, 

але єдиної думки не існує. Якщо на рівні держави це питання є більш розвинуте 

як з теоретичної, так і практичної точки зору, то на рівні підприємства 

спостерігається недостатність науково обґрунтованої теоретичної бази та 

нехтування керівництвом підприємств на практиці.  
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 У найбільш загальному вигляді під фінансовою політикою розуміють 

спосіб організації та використання фінансових відносин. «Під фінансовою 

політикою підприємства слід розуміти сукупність заходів з організації та 

використання фінансів для здійснення конкретних цілей і завдань» [1, с. 5]. 

Інакше кажучи, фінансова політика - це сукупність заходів з накопичення 

та використання грошових коштів для здійснення конкретних цілей та завдань. 

Основну мету фінансової політики підприємства можна сформулювати як 

забезпечення здійснення поточної фінансово-господарської діяльності 

підприємства, виконання тактичних цілей та завдань і забезпечення досягнення 

стратегічної мети в майбутньому через формування оптимального грошового 

потоку, ефективного використання фінансових ресурсів та успішної реалізації 

фінансового менеджменту.  

Об’єктом фінансової політики є господарська система підприємства, а 

також будь-які види і напрями господарської діяльності в їх взаємозв’язку з 

фінансовим станом підприємства та фінансовими результатами. Об’єкт 

фінансової політики представляє всю сукупність, на яку впливає фінансова 

політика[1, с. 55]. 

Складові елементи об’єкта фінансової політики, з якими вона взаємодіє, 

утворюють предмет фінансової політики. Предметом фінансової політики є 

внутрішньофірмові й міжгосподарські фінансові процеси, відносини та 

операції, включаючи виробничі процеси, що утворюють фінансові потоки та 

визначають фінансовий стан і фінансові результати, розрахункові відносини, 

інвестиції, питання придбання та ви  пуску цінних паперів. 

Фінансова політика має бути: 

- оптимальною для впровадження на підприємстві; 

- раціональною для використання; 

- ефективною за результатами. 

Призначення фінансової політики підприємства полягає в: упорядкуванні 

фінансових відносин підприємства; наданні фінансам планомірності та 

послідовності; удосконаленні управління грошовими потоками підприємства; 
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підвищенні ефективності фінансових відносин підприємства; забезпеченні 

виконання завдань визначених керівництвом підприємства; оптимізації 

грошових потоків за джерелами поступлення, напрямками використання 

відповідно до визначених управлінням цілей; прискоренні грошового обороту 

на підприємстві; оптимізації складу та використання фінансових інструментів 

підприємства; ефективному використанні фінансових ресурсів; забезпеченні 

реалізації фінансового менеджменту[6, с. 247]. 

Фінансова політика підприємства, як реалізація фінансового менеджменту 

на практиці, передбачає формування наступних її складових: 

- облікової політики; 

- кредитної політики; 

- політики управління грошовими засобами; 

- дивідендної політики тощо.  

Взагалі внутрішньогосподарська політика підприємства включає в себе 

політику капітальних вкладень, політику цін, виробничу, технічну, 

інформаційну, управлінську, фінансову, облікову політику підприємства. 

Фінансова політика буде обумовлювати облікову, виробничу, технічну, 

інформаційну тощо політику підприємства, які, в свою чергу, впливають на 

фінансову. «Оскільки на виробничу діяльність великий вплив справляє 

фінансова діяльність, а фінансова діяльність, у свою чергу, залежить від 

виробничої, потрібно розглядати ці дві сторони діяльності в їх взаємовпливі та 

взаємообумовленості»[1, с. 196]. 

Фінансова політика має враховувати специфіку діяльності кожного 

підприємства й формуватись відповідно до умов його діяльності, кваліфікації 

персоналу, наявності комп’ютерної техніки тощо. 

Досліджуючи проблеми облікової політики підприємства, вчені прийшли 

до висновку про взаємозв’язок та взаємозалежність між обліковою та 

фінансовою політикою підприємства. Так «різні способи оцінки і, відповідно, 

різні схеми бухгалтерського обліку, з одного боку, можливі до застосування 

тільки при наявності певних умов чи обставин, з іншого – вони, в свою чергу, 
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мають вплив на фінансове становище підприємства, на структуру балансу та 

фінансові результати підприємства й відповідно на його фінансову політику» 

[7, с. 5]. В силу того, що способи, методи, процедури, правила та схеми обліку 

мають вплив на фінансові результати діяльності підприємства, при прийнятті 

рішень про елементи облікової політики необхідно враховувати визначену 

фінансову політику підприємства.  

Основними елементами облікової політики підприємства, що найбільше 

визначатимуть та обумовлюють фінансову політику підприємства є: визнання 

активів, доходів та витрат; організація документального оформлення процесів 

постачання, виробництва та збуту; оцінка засобів підприємства та джерел їх 

утворення; організація синтетичного та аналітичного обліку й застосування 

субрахунків; форми та терміни розрахунків за дебіторською та кредиторською 

заборгованістю; методи погашення вартості необоротних активів через 

нарахування амортизації; система внутрішньогосподарського обліку та 

звітності; організація стратегічного обліку [3, с. 230]. 

Реалізація концепції облікової та фінансової політики підприємства 

забезпечує простір та незалежність підприємства.  

Кредитна політика підприємства передбачає визначення дій щодо 

оптимального співвідношення власного та залученого капіталу підприємства. В 

рамках кредитної політики вирішуються питання про забезпечення 

підприємства власним оборотним капіталом та необхідність позикового 

капіталу; визначається потреба в довгострокових кредитах та позиках; 

визначаються кредитні фінансові установи та умови кредитування тощо. 

Ефективність кредитної політики підприємства визначається стабільною 

фінансовою стійкістю підприємства.  

Політику управління грошовими потоками називають ще політикою 

управління доходами підприємства вона передбачає забезпечення діяльності 

підприємства необхідною сумою коштів через розрахунок мінімальних та 

оптимальних залишків грошей готівкою в касі та безготівкових – на рахунках у 

банках; оптимізації грошового обороту через вибір способів та схем 
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розрахунків. Ефективність політики управління грошовими потоками 

визначається прискоренням обороту грошових коштів та забезпечення їх 

наявності в залишках для здійснення поточної господарської діяльності. 

Дивідендна політика передбачає формування взаємовідносин між 

власником (власниками) і керівництвом підприємства та інвесторами з питань 

нарахування та виплати дивідендів відповідно до теорії агентських відносин та 

структури капіталу. В ринкових умовах господарювання керівник і власник – 

це дві різні особи і взаємовідносини між ними мають бути партнерськими.  

Основне завдання полягає у виборі способів та форм взаємовідносин між ними 

з метою уникнення конфлікту інтересів для задоволення інтересів власника. В 

рамках фінансової політики необхідно вибрати варіант розрахунку та виплати 

дивідендів [5, с. 259]. 

Ефективність дивідендної політики визначається зростанням ціни акцій, а, 

відповідно, й ціни підприємства. 

Доречним вважаємо документальне оформлення фінансової політики 

підприємства здійснювати у вигляді Положення про фінансову політику 

підприємства. Положення про фінансову політику буде одним із нормативних 

документів підприємства, що представляє собою сукупність заходів, правил, 

законів, тверджень та думок з організації й використання фінансів підприємства 

для досягнення визначених управлінням цілей та завдань. 

Для визначення фінансової політики деякі автори пропонують на 

підприємстві організовувати самостійний фінансовий відділ або в складі 

бухгалтерії виділити групу фінансових розрахунків [1, с. 199]. 

Реалізація фінансової політики на підприємстві має здійснюватись через 

формування ефективної системи управління фінансами, тобто створення 

відповідної служби підприємства. Враховуючи комплекс визначених заходів, їх 

обсяги і складність та досвід фінансових працівників, фінансова служба може 

бути у вигляді фінансових управлінь – на великих підприємствах, фінансових 

відділів – на середніх, та посадових осіб (фінансових працівників або, на 

крайній випадок – головний бухгалтер або фінансовий директор) – на малих 

підприємствах. 
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Основою формування фінансової політики підприємства має стати 

стратегічний облік. «Стратегічний облік являє собою програму й методику дій 

для забезпечення успіху фірми» [1,с.195]. Стратегічний облік за ділянками має 

бути організований так, щоб прогноз, плани по затратах та фінансові 

результати від реалізації фінансової політики підприємства було видно до 

впровадження. 

Фінансову політику підприємства визначають виходячи з: стратегічної 

мети підприємства; найближчих цілей та завдань; структури підприємства; 

величини обороту; досвіду роботи працівників економічних служб; культури 

управління та інших факторів [7, с. 5]. 

Тому для кожного підприємства визначають свій набір заходів для 

впровадження та фінансових показників – для моніторингу. 

Для правильного формування фінансової політики підприємства необхідно 

визначити її зміст та принципи побудови. У результаті опрацювання 

теоретичних засад та практики формування фінансової політики підприємства 

вважаємо необхідним додержання таких принципів:  

- законності – сукупність обраних підприємством заходів з накопичення та 

використання грошових коштів не повинні суперечити чинному законодавству 

та нормативним документам; 

- науковості та обґрунтованості – підбір заходів повинен здійснюватись 

аргументовано та на науковій основі; 

- ефективності – заходи, здійснювані підприємством з накопичення та 

використання грошових коштів мають сприяти покращенню фінансового стану 

підприємства; 

- раціональності – відбір заходів має здійснюватись на підставі порівняння 

результатів таких заходів з витратами на їх здійснення; 

- оптимальності – заходи з удосконалення грошового обороту та 

покращення фінансового стану підприємства мають бути найкращими, 

найвигіднішими для даного підприємства без негативних наслідків в інших 

сферах його діяльності; 
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- планомірності та динамізму – фінансова політика має формуватись 

планомірно на значну та найближчу перспективу, з внесенням змін та 

коригувань щорічно; 

- адекватності – фінансова політика підприємства має відповідати 

особливостям умов його діяльності; 

- безперервності – фінансова політика підприємства визначається постійно, 

виходячи з того, що діяльність підприємства буде тривати необмежено довго; 

- сумісності особистих, регіональних і державних інтересів – фінансова 

політика підприємства має задовольняти інтереси власника, колективу 

підприємства та відповідати інтересам регіону та держави в цілому;  

- комплексності – підбір заходів має здійснюватися в комплексі всіх заходів 

покращення фінансового стану підприємства та стратегії розвитку [4, с. 90]. 

Висновки. Фінансова політика, як і будь-яка політика, має стратегічний 

характер і включає певний ризик. Фінансова політика проводиться на всіх 

рівнях об’єкта фінансового управління. Вона є базою, на якій будуються 

висновки фінансової науки.  

Незважаючи на те, що фінансова політика виражає інтереси роботодавців і 

слугує досягненню їхніх цілей, найважливішою умовою успішної реалізації 

фінансової політики є необхідність максимального досягнення єдності 

структури цілей і роботодавців, і виконавців через розв’язання суперечностей 

між ними.  

Під час формування фінансової політики підприємець має чітко уявити 

поставлені засоби, цілі, інструменти, прийоми, способи, можливості та 

механізми для її досягнення. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

В даній статті розглянуто роль та завдання органів Державної казначейської 

служби України у касовому виконанні бюджету. Розкрито основні аспекти 

казначейського обслуговування бюджетів Визначено актуальні проблеми 

казначейського обслуговування. Обґрунтовано напрями розвитку 

казначейського обслуговування бюджетів. 

Ключові слова: бюджет, бюджетна акумуляція, казначейська система, 

Єдиний казначейський рахунок, фінансові ресурси 

Система казначейства займає визначальне місце в управлінні фінансовими 

ресурсами держави. Саме вона є тим головним фінансовим інститутом 
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держави, завдяки якому було вдосконалено процес управління видатками 

державного бюджету. Функціонування системи казначейства викликало зміни у 

організаційних структурах та правових взаємовідносинах між усіма учасниками 

бюджетного процесу, що задіяні на кожному його етапі. Метою  статті  є 

розкриття теоретичних засад та окреслення перспектив розвитку 

функціонування казначейської системи в Україні. Зазначене свідчить про 

актуальність даної теми. 

Аналіз наукових праць та публікацій у сфері управління державними 

фінансовими ресурсами та роль казначейства при цьому досліджували 

вітчизняні та зарубіжні науковці серед них Булгакова С.О., Василик О.Д., 

Огданський М.І., Павлюк К.В., Сушко Н.І., Стоян В.І, Тентюк В.П, Чугунов І.Я. 

та інші. Разом з тим, доцільно визначити актуальні проблеми в системі 

казначейства.  

Казначейство історично пов’язане з розвитком системи управління 

державними коштами та є певним інструментом у вирішенні проблем, які 

стосуються використання бюджетних коштів, поповнення бюджету, касового 

виконання. Виникнення казначейства було обумовлено розвитком економічних 

відносин у суспільстві та необхідністю управління фінансовими ресурсами 

держави для виконання відповідних функцій. 

Переклад понять «казна» та «казначейство» чітко визначають ту сферу 

фінансових відносин, де відбувається перерозподіл грошових потоків, а саме - 

сферу державних фінансів. 

Дослідження історичних етапів розвитку казначейства доводить, що 

процес створення казначейства бере початок з часів управління казною, коли 

ще не існувало чіткого розмежування між особистою власністю титулованого 

господаря та власністю держави. Головним завданням казначейства, які були 

покладені на нього як на організаційну структуру, стає перерозподіл державних 

коштів. 

З подальшим розвитком економічних відносин функції казначейства 

стали ускладнюватися та розвиватися. Якщо на початку зародження 
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казначейства головною функцією є перерозподіл наявних коштів, то, згодом, до 

цієї функції стали додаватися функції планування, прогнозування, оптимізації, 

контролю, а казначейство стало набувати рис певної структури з відповідними 

завданнями та власним механізмом. 

Спроби сконцентрувати управління державними коштами у певній 

організаційній структурі у різних країнах та на різних етапах економічного 

розвитку привело до появи значної кількості таких понять як «казначейство», 

«казначейська система виконання бюджету», «система казначейства», але всі ці 

поняття об’єднує головна функція – управління державними коштами 

[5, с. 275]. 

Багатогранність поняття казначейство, набуття ним нових рис та нових 

функцій, залежно від потреб організації руху грошових ресурсів держави, 

привело до появи різних тлумачень терміну «казначейство». Поняття 

«казначейство» (від англ. treasury) в деяких країнах (США, Грузія, 

Великобританія, Франція, Україна) існує як єдине трактування і розуміється як 

сукупність задач, принципів, методів, економічних відносин, які складаються в 

результаті або процесі здійснення касового виконання бюджету, здійснення 

контролю за цільовим спрямуванням бюджетних коштів та ведення 

бухгалтерського обліку, планових показників в розрізі кодів економічної 

класифікації видатків. Близьким до наведеного є розуміння казначейської 

системи як взаємозв’язку та взаємодії економічних відносин, сукупності правил 

та їх застосування в процесі здійснення розрахунково-касових операцій 

зведення всіх коштів бюджетів усіх рівнів на єдиному рахунку. У наданих 

визначеннях об’єднуються як теоретичний вимір, так і суто прикладне 

застосування цього поняття, тобто відбувається певне змішування теоретичного 

рівня та практико-прикладного. Так, якщо ми розглядаємо фінансові 

перерозподільні відносини, то учасниками таких відносин, з одного боку 

економічні суб’єкти, на користь яких здійснюються перерозподіл сформованих 

коштів, а з іншого суб’єктом відносин є держава, в особі казначейства, яке, 
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згідно встановленим правилам, здійснює перерозподіл, контроль, планування, 

оптимізація сформованих коштів. При цьому предметом та задачами впливу є 

регулювання виникаючих фінансових відносин. Якщо розглядається суто 

практичне значення цієї дефініції, то предметом дослідження є методики, 

принципи, правила, механізм організації руху грошових коштів. 

Ступінь реалізації фінансових перерозподільних відносин, які виникають 

на рівні управління державними коштами, свідчить про певний рівень 

економічних відносин у даному суспільстві, а механізм організації руху 

грошових коштів – про відповідність реалізації завдань, які покладені на 

казначейство, існуючим економічним відносинам. 

Організаційне оформлення та створення відповідного законодавчого, 

нормативного, інформаційного забезпечення для функціонування казначейської 

системи – утворює систему казначейства. На рівні держави призначенням 

системи казначейства є здійснення певних заходів з фінансування державних 

програм і закладів для реалізації функцій держави. Система казначейства має 

власну структуру, законодавчо-нормативне забезпечення, інформаційну базу, 

механізм, функціонує на визначених принципах та за встановленими 

правилами, виконує відповідні функції [4, с.26]. 

Важливою складовою системи казначейства стає її механізм, так як саме 

завдяки йому відбувається скоординоване функціонування всієї системи 

казначейства. Основним завданням механізму системи казначейства є 

управління наявними фінансовими ресурсами, тобто казначейського 

обслуговування бюджету для подальшої синхронізації фінансових потоків.  

Під механізмом функціонування системи казначейства розуміємо 

сукупність законодавчо встановлених методів, прийомів і важелів, які 

спираються на існуюче інформаційне, законодавче та організаційне 

забезпечення та забезпечують узгодженість дій та задоволення інтересів 

суб’єктів щодо отримання й перерозподілу наявних фінансових ресурсів. 
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Рис 1. Принципи організації казначейської системи України 

 

Казначейську систему як сукупність принципів, завдань і правил, можна 

розглядати як механізм організації руху фінансових ресурсів. При цьому до 

основоположних принципів відносяться: перерозподіл централізованих 

бюджетних коштів згідно встановленим правилам та тотальний контроль за 

цільовим використанням бюджетних коштів. 

Механізм функціонування системи казначейства забезпечує реалізацію 

функцій та базується на відповідних принципах. Завдяки йому виникають 

відносини: 

- по-перше, між казначейством та суб’єктами підприємницької діяльності і 

фізичними особами щодо оплати податків; 
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- по-друге, всередині казначейства: відносини з приводу контролю за 

рухом грошових коштів між Рахунковою Палатою та відділами казначейства 

(отримання коштів); 

Система казначейства, окрім казначейської системи з її принципами і 

правилами, включає суб’єкти і об’єкти, організаційну структуру, 

територіальний устрій, інформаційно-технічне, організаційне та законодавче 

забезпечення.  

Суб’єкти можуть бути зовнішні (платники і отримувачі) та внутрішні 

(відділення, відділи, підрозділи), які організують роботу за допомогою 

казначейського механізму. До суб’єктів системи казначейства відносяться: 

- держава в особі відповідних органів; 

- суб’єктів господарювання, які сплачують податки та інші обов’язкові 

платежі, що надходять до бюджету і відповідних державних фондів; 

- фізичних осіб, які сплачують податки та платежі, що надходять до 

бюджету і відповідних державних фондів; 

- розпорядників державних бюджетних коштів, які отримують грошові 

кошти з відповідного бюджету для виконання належних функцій, визначених 

державним устроєм; 

- інших суб’єктів, які вносять або отримують державні кошти. Між цими 

суб’єктами виникають економічні відносини з приводу концентрації та 

розподілу бюджетних коштів.  

До об’єктів системи казначейства відносяться: 

- грошові ресурси, які надходять до централізованих фондів; 

- грошові ресурси, які переказуються (витрачаються) розпорядникам 

бюджетних ресурсів; 

- ліміти, тобто залишки на бюджетних рахунках. 

До системи забезпечення відносяться: 

- організаційне забезпечення у вигляді відповідних структур та 

зв’язків між ними: 
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- інформаційно-технічне забезпечення у вигляді технічних методів і 

заходів для збору, обробки, зберігання та надання інформації з метою 

забезпечення інформаційних потреб користувачів; 

- законодавче забезпечення у вигляді законодавчих та підзаконних 

актів, положень, нормативів, інструкцій та ін. [2, с.11]. 

Організаційне забезпечення розглядається як взаємопов’язана сукупність 

внутрішніх структурних служб і підрозділів системи казначейства, які 

забезпечують розробку і прийняття управлінських рішень щодо окремих 

напрямів фінансової діяльності та несуть відповідальність за результати цих 

рішень. До організаційних структур відносяться відділи, управління, підрозділи 

тощо, які виконують встановлені посадовими інструкціями функції. У 

сукупності вони становлять казначейську службу. Наприклад, юридичне 

управління та його підрозділи забезпечують дотримання бюджетної 

дисципліни, виконання бюджету та проведення платежів згідно законодавства, 

перевірку договорів, фінансових зобов’язань. Департамент видатків державного 

бюджету забезпечує контроль за цільовим використанням коштів; департамент 

консолідованої звітності-відповідає за своєчасне виконання звітності. [3, с.11]. 

Єдиний план рахунків, що використовуватиметься органами Державної 

казначейської служби України, які обслуговують державний та місцеві 

бюджети, та розпорядниками бюджетних коштів, які виконують відповідні 

бюджети, дасть змогу забезпечити прозорість облікових процесів, складання 

звітності та отримання інформації про фінансові операції, які здійснюються у 

державному секторі. 

Таким чином Державна казначейська служба України є ключовим 

елементом у системі бюджетних правовідносин, ефективним інструментом для 

проведення бюджетних реформ. В умовах економічного розвитку, необхідно 

докласти максимум зусиль для забезпечення стабілізації державних фінансів, 

що безпосередньо пов'язане із головною функцією Державної казначейської 

служби України із забезпечення ліквідності єдиного казначейського рахунка. З 

огляду на пріоритетне місце й роль ДКСУ для ефективного функціонування у 
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системі фінансових органів держави, потребує подальшого вдосконалення 

нормативно-законодавча база. Основними завданнями у цій сфері 

казначейського обслуговування мають стати удосконалення методології та 

перехід до єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку і звітності, а 

також створення уніфікованого організаційного та інформаційного 

забезпечення бухгалтерського обліку. Відповідно важливим напрямком 

реформування бухгалтерської системи та звітності бюджетних установ є 

розробка об’єднаного плану рахунків виконання бюджетів із планом рахунків з 

виконання кошторисів бюджетних установ.  
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Досліджено сутність і значення фінансової стійкості страхової компанії як 

важливого чинника розвитку та функціонування страхового ринку. З’ясовано 
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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 фінансова 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, 

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.  
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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», «фінансова надійність». 

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 
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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. 

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 капіталу пояснюється 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 конкуренті 

переваги». 
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Узагальнюючи підходи науковців, можна зазначити, що в подальшій 

діяльності важливість статутного капіталу пояснюється низкою об’єктивних 

причин, а саме: 

− суми розрахованих та створених страхових резервів може бути 

недостатньо для здійснення страхових виплат унаслідок дії негативних 

ендогенних та екзогенних факторів; 

− 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 нових послуг. 

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 

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]. 
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Охарактеризувавши склад власного капіталу страхової компанії, можна 

дійти висновку, що він не відрізняється від складу власного капіталу інших 

суб’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 інвестиційної 

діяльності. 

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, 

достатньому для майбутніх виплат страхових сум та страхових відшкодувань. 

Метою створення страхових резервів є відшкодування втрат, що можуть 

зазнати страхувальники за конкретним видом ризику. 

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 
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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 

(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 



131 
 

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 

звітній даті. 

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 

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 
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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 підвищеної небезпеки. 

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. 
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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. 

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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ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО КАПІТАЛУ 

СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

У статті досліджено джерела формування фінансового капіталу суб’єктів 

господарювання. Виокремлено переваги власного капіталу для суб’єктів 

підприємництва, також, розглянуто недоліки залучення додаткового обсягу 

власного капіталу. Досліджено, що діяльність підприємств не можлива без 

постійного залучення позикового фінансування, визначено його переваги та 

недоліки. Визначено співвідношення між видами фінансового капіталу та їх 

напрямами розміщенням у активах підприємств. Досліджено, чинники, що 

впливають на структуру джерел фінансування суб’єктів господарювання. 

Ключові слова: капітал, власний капітал, запозичений капітал, джерела 

фінансового капіталу, суб’єкт господарювання. 

Постановка проблеми. За сучасних умов динамічності змін ринкового 

середовища та нестабільності економічного розвитку України зростає 

необхідність дослідження причин незадовільного фінансово-економічного 

стану багатьох вітчизняних суб’єктів господарювання і визначення 

перспективних дієвих напрямів його поліпшення. Для реалізації цієї мети та 

переходу національного підприємництва на якісно новий рівень ефективності 

функціонування найперше необхідним є вирішення проблем мобілізації 

фінансового капіталу. 

Формування фінансового капіталу, достатнього для ефективної фінансово-

господарської діяльності суб’єктів господарювання в ринковій економіці є 

головним чинником підвищення фінансового потенціалу, забезпечення 

конкурентних переваг та стабільного економічного розвитку ділових одиниць. 

Ціллю статті є дослідження джерел формування фінансового капіталу 

суб'єктів господарювання. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок у вирішення 

теоретичних і практичних питань формування фінансового капіталу суб’єктів 

господарювання та управління цим процесом зробили такі фахівці: І. Ансофф, 

Д. Баюра, І. Бланк, О. Виханський, В. Глущенко, В. Катькало, М. Козоріз, 

Г. Крамаренко, М. Крупка, І. Михасюк, В. Міщенко, В. Пономаренко, В. Плиса, 

Б. Пшик,  М. Романовський, Є. Рясних, І. Сало, О. Терещенко, Р. Фатхутдінов, 

Г. Швиданенко, Н. Шевчук, С. Циганов, З. Шершньова та ін. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Власний капітал характеризує 

загальну вартість засобів підприємства, які належать йому на правах володіння, 

користування та розпорядження, тобто перебувають у його власності та 

використовуються суб’єктом господарювання для формування частини активів. 

Використання власного капіталу пов’язане з такими перевагами для 

суб’єкта господарювання: 

1. Сума власного початково вкладеного капіталу є фінансовою основою 

господарської діяльності підприємства та перебуває у власності суб’єкта 

господарювання безстроково на безоплатній, безповоротній основі. 

2. Залучення власного капіталу здійснюється за рішенням органів 

управління підприємства, тобто не потрібною є згода та погодження умов 

додаткового фінансування інших ділових одиниць, особливо, якщо частина 

власного капіталу акумулюється з внутрішніх стосовно суб’єкта 

господарювання джерел. 

3. Сформовані за рахунок власного капіталу активи, порівняно з 

активами, що формуються за рахунок позикового фінансування, генерують 

вищу норму прибутку, оскільки за використання власних фінансових ресурсів 

сплата позикового відсотка не передбачена. 

4. При додатковому залученні власного капіталу з внутрішніх та 

зовнішніх джерел фінансова стійкість та платоспроможність підприємства 

зростає [1; c. 208]. 

5. Ризик банкрутства при використанні власного капіталу є незначним, 

порівняно із залученням, для розширення бази фінансових ресурсів 

підприємства, позикового фінансування. 
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Водночас, залучення додаткового обсягу власного капіталу має ряд 

недоліків: 

1. Обмеженість вибору джерел додаткового фінансування і, відповідно, 

можливого обсягу залучення капіталу для розширення фінансово-господарської 

діяльності підприємства [1, с. 208]. 

2. Вартість додаткового залученого власного капіталу підприємства 

перевищує вартість фінансових ресурсів, залучених з альтернативних джерел 

позикового фінансування, що пов’язано з вищим ризиком акціонерів 

підприємства, порівняно з його кредиторами. 

3. Відсутня можливість використання «податкового щита», оскільки 

виплата дивідендів, які є ціною використання власного капіталу, здійснюється з 

чистого прибутку, тоді як сплата відсотків за зобов’язаннями  є частиною 

фінансових витрат суб’єкта господарювання і зменшує базу оподаткування 

податком на прибуток підприємств [4]. 

4. Додаткова емісія акцій передбачає загрозу скуповування акцій 

сторонніми інвесторами, що потенційно може спричинити зміну політики 

підприємства та зміну складу його органів управління [6, c. 221]. 

5. Не використовується можливість приросту рентабельності власного 

капіталу за рахунок залучення позикового фінансування, оскільки за умов 

використання виключно власних фінансових ресурсів не можливим є 

перевищення фінансової рентабельності на економічною рентабельністю 

підприємства [1, c. 209]. 

6. Залучення додаткового акціонерного капіталу, як правило, передбачає 

використання послуг посередників для  виходу емітента  на фондовий ринок, 

що безумовно, збільшує технічні витрати на залучення фінансових ресурсів. 

7. Неможливим є забезпечення достатнього обсягу фінансування потреб 

господарської діяльності підприємства за рахунок залучення додаткового 

зовнішнього фінансування за несприятливих коливань кон’юнктури 

фінансового ринку. 

Суб’єкт господарювання, залучаючи додаткові обсяги власного капіталу, 
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збільшує свою фінансову стійкість і платоспроможність та  мінімізує ризик 

банкрутства, проте не використовує можливостей зростання фінансового 

потенціалу, приросту фінансової рентабельності вкладеного капіталу та 

податкової економії. 

Одним з найважливіших завдань управління підприємством в ринкових 

умовах є забезпечення фінансування його виробничо-господарської діяльності. 

Тому за умов недостатності власних фінансових ресурсів важливою проблемою 

функціонування вітчизняних підприємств є забезпечення можливості доступу 

до позикового фінансування. 

Ефективна діяльність підприємств не можлива без постійного залучення 

позикового фінансування, головними перевагами якого є: 

1. Зростання потенціалу розвитку підприємницької структури за рахунок 

розширення фінансово-господарської діяльності через використання 

додаткового обсягу фінансових ресурсів - позикового капіталу. 

2. Різноманітність джерел залучення та, за умов високих кредитних 

рейтингів та формування позитивної кредитної історії, збільшення  потенціалу 

залучення додаткових фінансових ресурсів підприємством в майбутньому. 

3. Нижча вартість позикового капіталу, порівняно з власним, оскільки 

існує прямий зв'язок між рівнями ризику інвесторів та очікуваним прибутком. 

Надання коштів на умовах позики є менш ризикованим вкладенням фінансових 

ресурсів з точки зору інвестора, оскільки чітко визначений термін повернення  

інвестованого капіталу та рівень дохідності. Вимоги кредиторів в процесі 

ліквідації боржника теж задовольняються першочергово. Крім того, позиковий 

капітал, як правило, надається під гарантію або заставу майнових чи не 

майнових прав, що гарантує повернення коштів. 

4. Можливою є податкова економія, оскільки сума відсотків, сплачена  за 

використання позикового капіталу, включається до складу фінансових витрат 

та зменшує базу оподаткування податком на прибуток підприємств. 

5. Використання позикового капіталу поряд з власним забезпечує 

можливість зростання фінансової рентабельності, за умови якщо економічна 

рентабельність підприємства перевищує суму сплачених відсотків. 
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6. Технічні витрати на організацію залучення додаткового позикового 

капіталу, зокрема кредитних ресурсів комерційних банків, є нижчими 

порівняно з власним капіталом, оскільки не потрібними є послуги реєстратора, 

андерайтера тощо, які необхідні для залучення акціонерного капіталу[6, c. 221]. 

7. Залучення додаткового обсягу позикового капіталу, який не загрожує 

перевищенням рівня допустимого фінансового ризику, дозволяє власникам 

зберігати контроль над суб’єктом господарювання, адже кредитори не можуть 

впливати на прийняття управлінських рішень, на відміну від нових акціонерів, 

що з’являються у випадку додаткової відкритої емісії акцій. 

Разом з тим, позиковому капіталу притаманні ряд недоліків, зокрема: 

1. Рішення пов’язані із наданням позикових коштів ухвалюють інші ділові 

одиниці, які є власниками капіталу, тому підприємницькі структури не можуть 

принципово впливати на умови позикового фінансування. 

2. Залучення значних обсягів позикового капіталу, загрожує підприємству 

зниженням фінансової стійкості та платоспроможності, що відповідно, 

підвищує ризик банкрутства суб’єкта господарювання. 

3. Залучення позикового капіталу зменшує суму прибутку суб’єкта 

господарювання на суму сплачених відсотків, відповідно, зменшується 

рентабельність активів, сформованих за рахунок позикового капіталу. 

4. Можливі обсяги залучення та вартість позикового капіталу напряму 

залежать від кон’юнктури фінансового ринку у визначений момент часу. 

5. До моменту погашення зобов’язань необхідним є попереднє 

накопичення визначеного обсягу грошових коштів, що постійно зменшує суму 

власного оборотного капіталу. 

6. Вагома частка позикових фінансових ресурсів у структурі капіталу 

суб’єкта господарювання дозволяє кредиторам контролювати найбільш важливі 

управлінські рішення; при перевищенні допустимого рівня фінансового ризику 

підприємство може перейти у їх власність. 

7. При залученні позикового капіталу обов’язковим є надання гарантій чи 

забезпечення, що вилучає об’єкти застави з фінансово-господарської діяльності 

підприємства; гарантії, як правило, надаються на платній основі. 
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8. Надмірне залучення позикового капіталу спричиняє виникнення у 

акціонерів, поряд з комерційним, понадфінансового ризику, що зумовлює 

необхідність сплати підприємством додаткової компенсації за підвищений 

ризик. Таким чином, суб’єкт господарювання, залучаючи позиковий капітал, 

збільшує фінансовий потенціал розвитку, отримує доступ до дешевших 

фінансових ресурсів, забезпечує можливість податкової економії та  зростання 

рівня фінансової рентабельності, проте зменшує свою фінансову стійкість та 

платоспроможність та збільшує ризик банкрутства. Варто зазначити, що 

загальна сума фінансових ресурсів, що залучаються з різних джерел має 

відповідати обсягу активів, що формуються підприємством.  

Оптимальним вважається співвідношення між джерелами фінансування та 

їх розміщенням у активах суб’єкта господарювання  наведене на рисунку 1. 

 

Рис. 1. Співвідношення між видами фінансового капіталу та їх 

напрямами розміщенням у активах підприємств 

Джерело: складено автором на основі [6, c.106, 210] 

У сучасних умовах одним з найважливіших завдань управління 

підприємством є забезпечення достатності фінансування його діяльності як 

основи стійкого розвитку. Це завдання зводиться до визначення оптимальної 

структури капіталу суб’єкта господарювання з врахуванням допустимого рівня 

ризику і визначення найбільш ефективного способу фінансування з 

врахуванням терміновості, вартості, умов залучення фінансових ресурсів. 

Структура капіталу підприємства є головним індикатором його 

Власний капітал 
Необоротні активи 

Довгостроковий позиковий 
капітал 

Оборотні активи 

Поточні зобов’язання 

Необоротні активи, 
утримувані для продажу 

та групи вибуття 
Зобов’язання, пов’язані з 
необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та 
групами вибуття 
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фінансового стану, показником здатності ефективного функціонування в 

конкурентних умовах. Одним з основних дискусійних питань сучасної теорії 

фінансів є питання визначення оптимального співвідношення джерел 

фінансування підприємства. 

На сьогодні, як в теорії, так і в практиці роботи вітчизняних суб’єктів 

господарювання не має єдиного універсального підходу до визначення факторів 

впливу на структуру капіталу підприємства, аналізуючи які підприємство могло 

б визначити співвідношення між джерелами фінансування його діяльності. 

Менеджменту суб’єкта господарювання потрібно визначити, за рахунок 

яких джерел фінансових ресурсів буде сформовано капітал підприємства. Від 

цього залежатиме фінансовий стан та перспективи фінансово-господарської 

діяльності корпорації у майбутньому. Оптимальним, на наш погляд, є таке 

співвідношення власного і позикового фінансування, яке при передбачуваній 

власниками капіталу нормі прибутковості на вкладений капітал дозволяє 

мінімізувати його середньозважену вартість, тобто одночасно оптимальним є 

співвідношення ризику та прибутковості діяльності суб’єкта господарювання та 

максимізується його ринкова вартість (ціна корпоративних прав). Оптимізація 

структури капіталу є процесом перманентної адаптації формування капіталу 

суб’єкта господарювання до змін в середовищі його функціонування відповідно 

до змін тенденцій в економічній  системі  держави. 

Теорія Міллера-Модільяні поклала початок для досліджень у цьому 

напрямі фінансового менеджменту. Саме модифікуючи або опускаючи 

припущення концепції Міллера-Модільяні, критики розробили низку важливих 

положень у сфері корпоративного фінансування. 

Так, наприклад, виникла Теорія статичного компромісу (Tradeoff Theory) 

Р. А. Брейлі і С. Майєрса. Автори обґрунтовували об’єктивне зниження 

вартості корпорації при значному збільшенні частки боргового фінансування у 

структурі капіталу. При зростанні заборгованості підприємства збільшується 

фінансовий ризик, знижується його кредитний рейтинг, обмежується 

можливості подальшого залучення капіталу, падає вартість акцій, що значно 

зменшує ринкову вартість суб’єкта господарювання. 
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На початку 60-х років ХХ століття Г. Дональдсон розробив теорію 

(модель) субординації джерел фінансових ресурсів, або послідовності дій 

(Pecking Order) формування структури капіталу. Відповідно до цієї теорії: 

- пріоритетне місце у фінансуванні діяльності підприємства належить 

чистому прибутку та амортизації, що дозволяє підвищити його фінансову 

стійкість; 

- розподіляти прибуток потрібно таким чином, щоб забезпечити 

фінансування інвестицій переважно внутрішніми джерелами капіталу 

(прибутку та амортизації); 

- якщо виникає потреба у додатковому зовнішньому фінансуванні, то 

спочатку доцільно залучати банківські кредити, далі - облігації власної емісії і в 

останню чергу здійснювати емісію акцій. 

Теорія субординації джерел фінансового капіталу має практичне 

підтвердження. Прийняття менеджерами та власниками управлінських рішень 

першочергово на користь залучення внутрішніх джерел фінансування 

пояснюється тим, що залучення зовнішніх джерел передбачає обов’язкові 

фінансові витрати на сплату процентів та дивідендні виплати, які є вартістю 

додаткового зовнішнього фінансування, використання переважно власного 

фінансування не передбачає виникнення додаткових ризиків втрати 

підприємства. 

На основі поєднання окремих положень концепцій Міллера-Модільяні та 

Г. Дональдсона зявилася теорія асиметричної інформації (Стігліц, Акерлоф, 

Вайс). Суть її полягає в тому, що суб’єкти фінансового ринку, котрі приймають 

управлінські рішення щодо вибору джерел фінансування володіють 

інформацією різних обсягів. Менеджери своїми управлінськими рішеннями 

інформують потенційних інвесторів та існуючих акціонерів про про стан справ 

на підприємстві і можуть активно впливати на ринкову капіталізацію 

корпорації. Якщо суб’єкт господарювання виходить на фінансовий ринок з 

новими емісіями корпоративних прав, збільшує обсяг інвестицій, підвищує 

дивідендні виплати, ціна його акцій на фондовому ринку зростатиме. І навпаки, 
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зменшення розміру дивідендів та інвестування у зростання виробництва, 

мобілізація додаткового зовнішнього боргового капіталу сигналізуватиме про 

негативні тенденції у фінансово-господарській діяльності підприємства, що 

провокуватиме зниження вартості акцій суб’єкта господарювання на 

фінансовому ринку [3, с. 222]. 

Для дослідження впливу структури капіталу суб’єкта господарювання на 

перспективи його фінансово-господарської діяльності найважливіше значення 

має оцінка фінансового та комерційного ризику суб’єкта господарювання. 

Ступінь комерційного ризику залежить від стабільності попиту на  

продукцію, структури витрат та цін підприємства на власні товари та цін на 

сировину його постачальників. Інструментом аналізу та управління цим 

ризиком є ефект операційного важеля, який розраховується як відношення 

різниці між виручкою від реалізації продукції і змінними витратами (маржею 

підприємства) та його постійними витратами. 

Ефект виробничого важеля показує взаємозв'язок між обсягом 

виробництва продукції, структурою витрат (постійними і змінними витратами) 

та прибутком підприємства. Рівень виробничого левериджу дозволяє оцінити 

ступінь чутливості операційного прибутку до зміни обсягу виробництва та 

реалізації, тобто показує відсоткову зміну операційного прибутку при зміні 

обсягу реалізації на 1 %. При високому значенні ефекту виробничого важеля 

навіть незначна зміна обсягу реалізації продукції  генерує суттєву зміну обсягу 

операційного прибутку. 

Фінансовий ризик пов'язаний із залученням додаткового боргового 

фінансування. Управління цим ризиком формування структури капіталу 

здійснюється на основі розрахунку ефекту фінансового важеля, показника який 

відображає рівень додатково створюваного прибутку власним капіталом при 

різній частці використання позикових фінансових ресурсів: 

 
де Спп – ставка податку на прибуток, в коефіцієнтах; 
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ЕР – економічна рентабельність або рентабельність усієї суми 

інвестованого капіталу; 

СВ – ставка  відсотка,  що  сплачується  за використання позикового 

капіталу; 

ВК – сума власного капіталу; 

ПК – сума позикового капіталу. 

За критерієм максимізації фінансової рентабельності оптимальним 

вважається  таке  співвідношення  власних  та  залучених  коштів,  при  якому 

значення коефіцієнта фінансового важеля є найбільшим і при цьому 

зберігається додатна позитивна різниця між коефіцієнтом рентабельності 

активів та ставкою відсотка, яку сплачує підприємство за користування 

позиковим капіталом. 

Саме ця складова (диференціал фінансового важеля) показує, що 

приносять залучені позикові фінансові ресурси: прибуток чи збиток на власний 

капітал. Чим більше позитивне значення цієї різниці, тим вищим, за інших 

рівних умов, буде ефект від залучення боргового капіталу. 

Варто зазначити, що співвідношення обсягу прибутку суб’єкта 

господарювання, що генерується активами підприємства, профінансованими з 

усіх джерел, до вартості цих активів – економічна рентабельність повинна 

перевищувати як суму прямих витрат на обслуговування боргу, так і витрати 

пов’язані із мобілізацією позикового капіталу (витрати на страхування, гарантії 

тощо). 

Коефіцієнт фінансового важеля (співвідношення позикового та власного 

капіталу підприємства – плече фінансового важеля) мультиплікує ефект 

генерований диференціалом показника (як позитивний так і негативний). За 

позитивного значення диференціалу зростання коефіцієнта фінансового важеля 

пришвидшуватиме зростання коефіцієнта рентабельності власного капіталу, і 

навпаки, за від’ємного значення диференціалу приріст плеча фінансового 

важеля мультиплікуватиме темп зниження рівня фінансової рентабельності 

суб’єкта господарювання. 
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Оцінюючи спільний вплив фінансового та виробничого важелів на 
діяльність суб’єкта господарювання, менеджменту необхідно  враховувати, що 
однакове значення комбінованого ефекту досягається за трьох різних варіантів 
поєднання сили впливу виробничого та фінансового важелів: однакової дії обох 
важелів, сильного впливу дії виробничого важеля та слабкого впливу 
фінансового важеля та сильного впливу фінансового при слабкій дії 
виробничого важеля [5, c. 342]. 

Варто зазначити, що високі значення одночасно операційного та 
фінансового важеля є загрозою для роботи суб’єкта господарювання, оскільки 
взаємовплив фінансового та комерційного ризику посилюють негативні 
наслідки для роботи підприємства. 

Останніми роками теорія структури джерел фінансування розвивається в 
напрямі дослідження внутрішньокорпоративних агентських відносин (відносин 
власники-менеджери) та їх впливу на формування структури джерел 
фінансування фінансово-господарської діяльності підприємства. Автори цих 
моделей намагаються враховувати реальну ситуацію фінансово ринку, проте 
практика показує, що немає єдиного ефективного співвідношення власного і 
позикового фінансування не лише для однотипних підприємств конкретних 
організаційно-правових форм чи галузей діяльності, але і для одного суб’єкта 
господарювання на різних стадіях життєвого циклу  і за різної кон'юнктури 
внутрішнього та світового фінансового ринків. Разом з тим існує ряд чинників 
об’єктивного та суб’єктивного характеру, врахування яких дозволяє 
цілеспрямовано визначати структуру джерел фінансування, забезпечуючи 
умови найефективнішого використання фінансових ресурсів на кожному 
конкретному підприємстві. 

Зокрема, Брігхем Є.Ф. виділяє чотири основоположних чинники, що 
впливають на структуру джерел фінансування: можливі загрози підвищення 
ризикованості бізнесу через додаткове залучення позикових коштів, фінансова 
гнучкість, тобто спроможність корпорації нарощувати капітал в обумовлені 
строки в майбутньому, розмір податкової економії від додаткового залучення 
позикового капіталу, управлінський консерватизм або агресивність, тобто 
схильність менеджменту корпорації до ризику [2, c. 484]. 
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Вітчизняні вчені виділяють такі основі чинники впливу на структуру 

капіталу підприємства: особливості його господарської діяльності, стадію 

життєвого циклу суб’єкта господарювання, рівень рентабельності та умови 

оподаткування прибутку, кон’юнктуру фінансового та товарного ринків; 

кредитний рейтинг, частку власного капіталу  підприємства у структурі джерел 

його фінансування та фінансовий менталітет його керівництва [3, с.223]. 

На наш погляд, в процесі формування структури фінансового капіталу 

суб’єкта господарювання, його менеджери повинні враховувати структуру 

активів підприємства, зокрема, рівень їх ліквідності; окрім оподаткування 

прибутку корпоративного сектору, вважаємо, доцільно також враховувати 

рівень оподаткування доходів фізичних та юридичних осіб від володіння усіма 

видами цінних паперів (як боргових цінних паперів так і  корпоративних прав), 

стан фінансових ринків в середині країни та закордоном (особливо це 

актуально для корпорацій, що планують здійснювати публічне розміщення 

акцій на зарубіжних фондових ринках). 

Крім вищеперерахованих чинників, на структуру капіталу суттєво впливає 

вартість залучення фінансування з різних джерел. Ціною користування 

позиковим капіталом (банківськими кредитами та ресурсами залученими через 

облігаційні позики) є відсоток, що сплачується кредиторам суб’єкта 

господарювання, а сума дивідендних виплат на користь власників простих та 

привілейованих акцій є ціною залучення власного капіталу.  

Висновок. Варто зазначити, що методологія управління структурою 

джерел фінансування вітчизняних підприємств значно відрізняється від 

закордонних корпорацій, що пояснюється низкою причин об’єктивного та 

суб’єктивного характеру. На нашу думку, важливим чинником в управлінні 

структурою капіталу є ліквідність цінних паперів підприємства та фондового 

ринку загалом: саме цей чинник дозволяє корпораціям швидко реагувати на 

зміну кон’юнктури фінансового ринку, змінювати структуру капіталу через 

купівлю-продаж на первинному та вторинному фондовому ринках власних 

цінних паперів. 



147 
 

Ті переваги змішаного фінансування, які широко використовуються на 
Заході, свідомо або несвідомо ігноруються вітчизняними менеджерами. У 
більшості випадків вітчизняні акціонерні товариства намагаються максимально 
використати внутрішні джерела фінансових ресурсів і, лише коли вони 
вичерпуються, мобілізують капітал на фінансовому ринку. Багато в чому це 
можна пояснити нерозвиненістю вітчизняного ринку цінних паперів, 
недосконалістю і суперечливістю вітчизняної нормативно-правової бази та 
низькою інвестиційною привабливістю українських акціонерних товариств. 
Лише після удосконалення чинної законодавчої бази щодо випуску та обігу 
цінних паперів фінансові ресурси фондового ринку стануть доступними для 
вітчизняних акціонерних товариств. Без становлення ефективного 
організованого фондового ринку, вважаємо, передчасно говорити про 
ефективність управління структурою джерел фінансування вітчизняних 
суб’єктів господарювання. 
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ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 

У статті досліджено економічний зміст інвестиційної діяльності страхової 

компанії. Визначено місце і  значення інвестицій для національної економіки. 

Зокрема розглянуто систему взаємозв’язку понять у процесі здійснення 

інвестиційної діяльності страхової компанії. Досліджено, що систему 

управління інвестиційною діяльністю страхової організації пропонується 

розглядати як комплекс заходів, що мають стратегічний, тактичний і 

оперативний характер. 

Ключові слова: страхова компанія, інвестиції, інвестиційна діяльність, 

інвестиційна діяльність страхової компанії, інвестиційний потенціал. 

Постановка проблеми. Успішний розвиток господарюючого суб'єкта будь-

якої організаційно-правової форми в конкурентному середовищі залежить від 

рівня інвестиційної активності. Так, інвестиційна діяльність страхових 

організацій має позитивний вплив як на мікрорівні, так і на рівні економічної 

системи в цілому. Мобілізація значних грошових ресурсів і подальше їх 

інвестування страховими компаніями робить страхову галузь важливим 

фінансовим джерелом розвитку національної економіки. 

Метою статті є дослідження економічного змісту інвестиційної діяльності 

страхової компанії 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Різні аспекти управління 

інвестиційною діяльністю страхових організацій на макроекономічному та 

мікроекономічному рівні порушувалися у працях таких зарубіжних учених як 

І.Т. Балабанов, Дж. К. Ван Хорн, Е.Ф. Жуков, О.В. Забеліна, Д. Норткотт, 

Л.А. Орланюк-Малицька, B.C.Райхер, Л.І. Рейтман, В.В. Шахов, В.Е. Янов, 

У.Шарп, а також інших. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Існують різні варіанти 

визначення поняття «інвестиції», що відображають відмінність підходів до 

розуміння його економічного змісту. У значній мірі це обумовлено 

економічною еволюцією, специфікою конкретних етапів історично-

економічного розвитку та методів господарювання. 

Враховуючи усі особливості поняття «інвестиції», можна сформулювати 

визначення, що найбільш повно розкриває сутність терміну «інвестиції», а 

саме: інвестиції - це операції, що пов’язані з вкладанням цінностей (грошових, 

інтелектуальних та інших) у реалізацію різних програм та проектів як всередині 

країни, так і за кордоном, з метою створення нових та модернізації діючих 

підприємств, освоєння новітніх технологій та техніки, збільшення виробництва, 

отримання прибутку, збереження вартості чи ліквідності коштів та досягнення 

певного ефекту. 

Для класичних праць багатьох зарубіжних вчених, а також для більшості 

радянських дослідників характерний підхід до інвестицій з позиції 

макроекономіки. Інвестиції в даному випадку розглядаються як вкладення, що 

носять продуктивний характер, як інструмент, що забезпечує просте і 

розширене відтворення в межах окремих суб'єктів економіки (підприємств) та в 

межах національної економіки в цілому (рис.1). 

 

Рис. 1. Значення інвестицій для національної економіки 

Значення інвестицій

На макрорівні На мікрорівні 

- Розширення відтворювальних процесів; 
- Впровадження досягнень НТП; 
- Підвищення якості продукції; 
- Збалансований розвиток усіх галузей 
економіки; 
- Вирішення проблем соціальної сфери; 
- Зміцнення економічного потенціалу 
країни; 
- Охорона навколишнього середовища. 

- Забезпечення прибуткового 
функціонування підприємства; 
- Стабілізація фінансового становища; 
- Підвищення конкурентоспроможності 
продукції, що випускається або послуг що 
надаються; 
- Придбання цінних паперів та ін. 
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Початок ринкових перетворень в Україні спричинив реформування 
підходів щодо здійснення інвестиційної діяльності. Це зумовило необхідність 
аналізу та уточнення ключових понять, що пов’язані з інвестиційною 
діяльністю, відповідно до нових економічних умов у вітчизняній економіці. 
Характерними рисами ринкового підходу до визначення змісту інвестицій є: 

- взаємозв’язок інвестицій з отриманням доходу як мотиву інвестиційної 
діяльності; 

- розгляд інвестицій в контексті ресурсів та вкладень; 
- визначення економічного та соціального ефектів як об’єктів інвестування 

[4, с.45-46]. 
У Законі України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.91 р. інвестиції 

визначаються як усі види майнових та інтелектуальних цінностей, котрі 
вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті 
якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект [5]. 

Тлумачення поняття «інвестиції», що зазначене у Законі України «Про 
інвестиційну діяльність» є досить змістовним, оскільки враховує характер 
інвестицій, а також визначає їх як послідовний процес вкладання цінностей та 
отримання економічного і соціального ефекту, а також містить класифікацію 
інвестицій. У той же час, у публікаціях останніх років, які присвячені 
інвестиційній діяльності, є певні розходження в категоріальному апараті, що 
стосуються саме питання визначення сутності інвестицій. 

Оскільки інвестиційна діяльність здійснюються під впливом внутрішніх і 
зовнішніх умов, що в повній мірі не контролюються інвестором і носять 
ймовірнісний характер, то вона пов'язана з ризиком. У зв'язку з цим розміри як 
вкладень, так і ефекту в процесі інвестиційної діяльності набувають 
ймовірнісний характер. Тому в процесі розробки стратегії повинна 
здійснюватися оцінка очікуваних інвестиційних витрат та їх ефективність на 
основі ймовірних методів, що дозволяють врахувати вплив різних ризиків. 

Одним із видів таких ризиків, що мають місце в сучасній вітчизняній 
економіці є інфляційні процеси, під впливом яких реальні величини 
інвестиційних витрат можуть істотно відхилятися від їх номінальних значень, 
що визначаються на стадії формування інвестиційної стратегії [7, с. 18]. 
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Функціонування страхових організацій на фінансовому ринку та 

здійснення інвестиційної діяльності знаходиться в прямій залежності від рівня 

розвитку економічної системи, від сформованого в країні інвестиційного 

клімату, макроекономічної ситуації в країні. 

Фінансовий механізм інвестиційної діяльності страхової компанії є 

специфічним, оскільки він проявляється в процесі формування інвестиційного 

потенціалу страховика. Розмір і тимчасові параметри інвестиційного 

потенціалу страхової організації визначають характер її інвестиційної 

діяльності, а сам інвестиційний потенціал знаходиться в тісній залежності від 

основного напрямку діяльності страховика [3]. 

Тобто, визначаючи основні умови та особливості здійснення інвестиційної 

діяльності страхових компаній, можливо виокремити специфічний логічний 

взаємозв’язок понять, що використовуються для реалізації інвестиційної 

політики страхової компанії (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Система взаємозв’язку понять у процесі здійснення 

інвестиційної діяльності страхової компанії 

 

Відповідно, ключові поняття, що використовуються в практичній 

діяльності страховиків, - «інвестиційна діяльність», «інвестиційна політика» та 
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«інвестиційні ресурси» - взаємопов’язані з поняттями «інвестиційний 

потенціал», «інвестиційна привабливість», «інвестиційна стратегія» та іншими. 

На думку А.В. Василенко, інвестиційний потенціал страхової компанії — 

це сукупність грошових коштів, які є тимчасово або відносно вільними від 

страхових зобов’язань і використовуються для інвестування з метою отримання 

інвестиційного доходу [1]. 

В умовах ринкової економіки зростання інвестиційного потенціалу 

обумовлене не тільки екстенсивними процесами, а й інтенсифікацією страхової 

діяльності. Інвестиційний потенціал враховує основні макроекономічні 

характеристики, попит населення та інші показники. Інвестиційний потенціал 

враховує такі потенціали, як: ресурсний; фінансовий; трудовий; інноваційний; 

споживчий; інфраструктурний. 

Отже, інвестиційний потенціал - це максимальний обсяг коштів, які 

можуть бути залучені та використані з максимальною ефективністю, тобто це 

максимально ефективне використання інвестиційних ресурсів. 

Інвестиційний потенціал страхової компанії є частиною фінансового 

потенціалу, що характеризує інвестиційні можливості і включає дві складові: 

тимчасово вільні від страхових та інших зобов'язань кошти, що знаходяться у 

страхової компанії в розпорядженні та які використовуються нею в процесі 

інвестиційної діяльності, а також можливості залучити кошти ззовні, за рахунок 

впливу комплексу факторів екзогенного та ендогенного характеру. 

Інвестиційна політика страхової компанії - це частина фінансової стратегії, 

що передбачає обрання і реалізацію найбільш ефективних варіантів 

розширення та оновлення активів страховика з метою забезпечення 

економічного розвитку [9, с. 21]. 

Під час формування інвестиційної політики необхідно застосовувати 

наступні елементи системного підходу: 

- законодавче державне регулювання, що визначає умови інвестування та 

правила розміщення фінансових ресурсів; 
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- структуру фінансових ресурсів, що враховує специфічні умови 

інвестування, фінансові інструменти, які при цьому застосовуються. Це має 

підвищити ефективність інвестиційної політики та рівень фінансової стійкості; 

- правила інвестування [8, с.72] 

Інвестиційна політика розробляється з урахуванням специфіки діяльності 

конкретної страхової організації, структури страхового портфеля, строків дії 

договорів страхування, ймовірності настання страхової події, аналізу 

допустимого відхилення ризику, вимог до ліквідності, зовнішніх умов. 

Особливості інвестиційної діяльності страхових організацій зумовлюють 

необхідність регулювання вкладень страховиків як на мікрорівні, так і на 

макрорівні. 

Відповідно, інвестиційна діяльність страхових компаній багато в чому 

визначається умовами зовнішнього середовища. Страхові компанії, як і будь-

який інший інвестор, будуть активно розміщувати вільні грошові ресурси на 

фінансових ринках та в різних інструментах, якщо такі операції будуть 

доцільними. Тільки при наявності відповідних сприятливих економічних умов 

інвестиційна діяльність страховиків матиме відчутний економічний ефект як 

для окремих учасників, так і для ринку в цілому. 

До умов інвестиційної діяльності страхових організацій відносять: 

- наявність розвиненої ринкової інфраструктури, в тому числі ринку 

цінних паперів; 

- розвиток інвестиційних інструментів; 

- стабільність національної фінансової системи (у тому числі 

банківської); 

- ефективне законодавство у сфері фінансового ринку (включаючи 

податкову систему та страховий ринок); 

- інші макроекономічні умови, що забезпечують стабільний розвиток 

ринкової економіки [10, с.70-71]. 

Українське законодавство не дає визначення поняття «інвестиційна 

діяльність страхової компанії». Так, у Законі України «Про страхування» 
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зазначено, що «предметом безпосередньої діяльності страховика може бути 

тільки страхування, перестрахування та фінансова діяльність, пов’язана з 

формуванням, розміщенням і управлінням страховими резервами» [6]. Проте, 

можна стверджувати, що розміщення, формування та управління резервами і є 

інвестиційною діяльністю страхової компанії. 

Під інвестиційною діяльністю страхових організацій слід розуміти 

комплекс заходів, що пов'язані з плануванням, формуванням та оцінкою 

ефективності активів. У вузькому значенні слова «інвестиційна діяльність 

страховика» - це вкладення вільних грошових коштів (інвестуванння) з метою 

отримання доходів. 

Трактування поняття «інвестиційна діяльність страхової компанії» у 

вузькому значенні передбачає застосування підходу, при якому базовою тезою 

є баланс страховика. У відповідності з цією концепцією, інвестиційна 

діяльність страхової компанії у вузькому значенні - це процес трансформації її 

грошового капіталу в активи з урахуванням ризику втрати платоспроможності 

страховика з метою отримання доходу. 

Кінцевою метою здійснення інвестиційної діяльності, як у вузькому, так і в 

широкому значенні, є отримання максимального доходу в умовах 

контрольованого рівня фінансових ризиків. Досягнення кінцевої мети не 

представляється можливим без ефективно організованої системи управління. 

Систему управління інвестиційною діяльністю страхової організації 

пропонується розглядати як комплекс заходів, що мають стратегічний, 

тактичний і оперативний характер. Відповідно, доцільно виділити наступні 

складові групи процесу управління: 

- ланки стратегічного напряму; 

- ланки тактичного напряму; 

- ланки оперативного напряму [2]. 

Процес управління інвестиційною діяльністю необхідно розглянути більш 

детально з точки зору кожної групи, охарактеризувавши його складові етапи 

(рис.3, рис.4, рис.5). 
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Рис. 3. Стратегічне управління інвестиційною діяльністю страхової 

організації 

 

Організацію процесу управління групою стратегічного напряму можна 

розділити на наступні етапи (рис. 1.3.). 

Організацію процесу управління групою тактичного спрямування можна 

розділити на наступні етапи: 
 

 

Рис. 4. Тактичне управління інвестиційною діяльністю страхової 

компанії 

 

Організацію процесу управління групою оперативного напряму можна 

розділити на наступні етапи: 

ЕТАПИ СТРАТЕГІЧНОГО НАПРЯМУ 

1. Загальний комплексний аналіз діяльності страхової компанії та формування на його базі 
загальної стратегії розвитку 

2. Визначення інвестиційної стратегії страхової компанії та характеру її інвестиційної політики 

3. Прогнозування величини інвестиційного потенціалу в декількох варіантах: оптимістичному, 
песимістичному і реалістичному. 

ЕТАПИ ТАКТИЧНОГО НАПРЯМУ 

1. Розробка та відповідне систематичне коректування інвестиційної політики з урахуванням 
поточних змін 

2. Визначення величини інвестиційних ресурсів (капіталу) у формі бюджетування та її 
прогнозування в декількох варіантах: оптимістичному, песимістичному, реалістичному 

3. Оцінка ефективності інвестиційної діяльності та розробка заходів щодо оптимізації 
інвестиційної політики 
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Рис. 5. Оперативне управління інвестиційною діяльністю страхової 

компанії 

 

Організація системи управління інвестиційною діяльністю за вказаним 

етапами стратегічного, тактичного та оперативного спрямування дозволяє: 

- поєднувати інвестиційний та страховий напрями у діяльності страхової 

компанії; 

- своєчасно і комплексно оцінити зміни, що відбуваються як у 

зовнішньому, так і у внутрішньому середовищі, формалізовано зафіксувати 

виявлені зміни, тобто за допомогою коректування інвестиційної політики, 

бюджетів і лімітів; 

- сформувати оптимальний з точки зору балансу ліквідності, 

прибутковості і ризику інвестиційний портфель. 

Крім того, запропонована система управління інвестиційною діяльністю 

дозволить страховику здійснювати найбільш ефективну інвестиційну 

діяльність, тобто орієнтуватися на максимізацію величини власного чистого 

інвестиційного доходу. 

До факторів, що впливають на інвестиційну діяльність страхових 

організацій, належать: 

- обсяг і структура ринку страхування; 

- капіталізація та концентрація страхового ринку; 

- ефективність державного регулювання; 

- розвиненість фондового ринку і наявність надійних фондових 

інструментів [4, с. 103]. 

ЕТАПИ ОПЕРАТИВНОГО НАПРЯМУ

1. Управління процесом трансформації інвестиційного грошового капіталу з метою дотримання 
часових параметрів активів і пасивів в межах системи управління платоспроможністю 

2. Встановлення і щоденне оновлення лімітів відкритих позицій з інвестицій 

3. Оцінка якості управління платоспроможністю, виявлення недоліків та визначення способів їх 
усунення
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Процес здійснення інвестиційної діяльності страховими компаніями, що 
займаються страхуванням життя та страховими компаніями з ризикових видів 
страхування має певні відмінності, які пов’язані з особливостями діяльності 
страхових компаній та особливостями їх інвестиційних ресурсів. Відповідно, 
необхідно розглянути порівняльну характеристику факторів, що впливають на 
характер інвестиційної діяльності страхових організацій у сфері ризикового 
страхування та у страхуванні життя. 

Висновок. Отже, можливість інвестиційної діяльності закладена в самій 
природі страхування. Оскільки страхові компанії мають досить великі за 
обсягами тимчасово вільні грошові кошти, як власні, так і сконцентровані в 
резервах, страхові організації займаються не тільки безпосередньо страховою 
діяльністю, а й інвестиційно-фінансовою діяльністю. Обсяг інвестованих 
коштів страховими компаніями та активна участь на ринку капіталів дозволяє 
визначити їх як інституційних інвесторів. 

Мобілізація значних грошових ресурсів і подальше їх інвестування 
страховими компаніями робить галузь страхування важливим фінансовим 
джерелом розвитку національної економіки. 

Отже, на макрорівні інвестиційна діяльність страхової компанії є 
необхідною та позитивно впливає на національну економіки, а на мікрорівні 
вона є необхідною для кожного окремого страховика, оскільки підвищує його 
фінансову стійкість, платоспроможність і конкурентоспроможність. 
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СУТНІСТЬ, ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ 

РЕСУРСНОЇ БАЗИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 

У статті розглянуто та узагальнено сучасні підходи до розкриття  поняття 

ресурсної бази банків. Проаналізовано роль банківських ресурсів у процесі 

діяльності установи. Виявлено взаємозв’язок між значенням ресурсної бази 

банків  на мікро-  та макрорівнях.  
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Ключові слова: ресурсна база банків, банківський ресурс, власний капітал, 
залучені кошти, запозичені кошти, банківська установа, банківська система. 

Постановка проблеми. Фундаментальною складовою побудови та 
функціонування економічної системи будь-якої країни виступають ресурси, які 
акумульовані усіма учасниками господарських відносин. Банківська система є 
одним із найважливіших елементів вітчизняної економіки і досить важливу 
роль у роботі банківських установ відіграють саме ресурси. У сучасних умовах 
існує проблема дефіциту фінансових ресурсів у діяльності банківських установ. 
Належний обсяг яких забезпечує ліквідність, ефективність діяльності, 
фінансову стійкість банківської установи. Теоретичне осмислення сутності 
фінансових ресурсів банку та ресурсної бази полягає в характеристиці наукових 
підходів та сприяє покращенню економічного стану установи, розширенню 
шляхів раціонального їх використання, пошуку нових джерел надходження. 
Вирішення даного питання вимагає вдосконалення процесу формування 
ресурсної бази, а отже зумовлює необхідність його дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання сутності ресурсної бази 
банків та її роль були розкриті такими вітчизняними та зарубіжними 
науковцями, як Н. Г. Антонов, С. Г. Арбузов [3], О. І. Білик, І. В. Дрогоруб [1], 
С. В. Землячов [5], І. С. Кирилейза [2], М. О. Коваленко [4], А. М. Мороз,           
В. І. Руденко, І. Є. Семенча [6] та інші. 

Постановка завдання. Метою дослідження є обґрунтування теоретичних 
аспектів шляхом розкриття економічної суті поняття «ресурсної бази банків» та 
її ролі й значення на мікро- та макрорівнях. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасних ринкових умовах 
важливого значення набуває покращення діяльності банківських установ щодо 
формування фінансових ресурсів, оскільки у своїй роботі ці установи повинні 
задовольняти потреби суспільства, швидко адаптуватися до змін в економіці 
країни.  

У фінансово-кредитній сфері економіки України основне місце належить 
банківській системі, яка забезпечує перетікання ресурсів між різними 
секторами економіки, тобто забезпечує перерозподіл доходів та істотно впливає 
на економічний розвиток країни в цілому. 
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Банківські установи, як і інші суб’єкти господарської діяльності, для 

забезпечення своєї господарської діяльності повинні мати певну суму коштів, 

тобто ресурси. Банки переважно працюють на залучених грошових ресурсах, 

тоді як підприємство працює на власних коштах, звертаючись за потреби за 

кредитом до установ банківської системи [1, с. 105]. Банк, як посередник, є 

з’єднуючим елементом між всіма суб’єктами господарювання в економіці  

будь-якої країни. Нарощування ресурсної бази дозволяє задовольняти поточні 

потреби та потреби інвестиційного характеру господарюючих суб’єктів у 

фінансових ресурсах. 

Ресурсна база банків – це фундамент діяльності будь-якого банку, тому 

розуміння економічної сутності банківських ресурсів, проблем пов’язаних з їх 

ефективним формуванням і використанням за цільовим призначенням, 

надзвичайно важливе для вітчизняних банків в умовах посткризового 

відновлення. 

Ресурсна база банку – це комплексне поняття, що включає систему 

показників, які відображають наявність, розміщення і використання фінансових 

ресурсів. 

Для дослідження суті ресурсної бази банку доцільно здійснити аналіз 

поняття «банківський ресурс». 

У дослідженнях вітчизняних науковців поняття «банківські ресурси» 

трактують як сукупність власного капіталу і зобов’язань банку, які вони 

використовують для проведення активних операцій. В окремих працях під 

зобов’язаннями банків розуміють лише залучені ресурси або окремі елементи 

запозичення банками коштів. Однак не існує комплексної системи складових, 

які формують ресурси банку, що впливає на оцінку їх структури [2, с. 92]. 

У економічній енциклопедії подано таке визначення «банківські      

ресурси – сукупність коштів, які заходяться в розпорядженні банків і 

використовуються для проведення кредитних та інших операцій» [3, с.110]. 

У зарубіжній літературі поняття «ресурси банку» як самостійний термін, 

що підлягає вивченню й визначенню, практично відсутній. У своїх наукових 
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працях західні економісти не вживають головно термін «банківські ресурси». 

Значна кількість західних авторів розкривають сутність фінансових ресурсів 

банків через проведення пасивних операцій, зміст яких полягає у залученні 

різних видів вкладів, одержанні кредитів від інших банків, емісії власних 

цінних паперів, а також проведення інших операцій, внаслідок яких 

збільшуються ресурси банку [2, с. 55]. Тобто згадане поняття різні зарубіжні 

вчені не використовують, оскільки його не вивчають як окремий об’єкт. 

Банківські ресурси доцільно розглядати у двох аспектах: 

мікроекономічному та макроекономічному. Ресурси окремо взятого 

комерційного банку - це кошти, якими розпоряджається банк і використовує 

для забезпечення своєї діяльності на комерційних засадах. Ресурси ж усієї 

банківської системи - це особливе економічне поняття, що виражає сукупність 

економічних відносин із приводу створення, розподілу і використання коштів 

банківською системою на державному рівні.  

Отже, як зазначає С. В. Землячов [5, с. 70], ресурсна база банку – це 

сукупність різних форм та видів ресурсів, що знаходяться у розпорядженні 

банку та використовуються ним для забезпечення виконання стратегічної мети і 

оперативних цілей та завдань своєї діяльності. 

Ресурсна база банку за формою ресурсів, що її складають, може бути 

розподілена на: 

− грошову (сукупність ресурсів у грошовій формі, залучених ззовні 

на грошовому ринку, і тих, що мають внутрішньобанківське походження, і 

розміщених в активи комерційного банку); 

− матеріально-технічну (рівень оснащення досконалою 

комп’ютерною технікою, сучасними засобами зв’язку, обладнанням, 

транспортом, приміщеннями і т.п.); 

− організаційну (мережа філій, канали внутрішньобанківського 

зв’язку); 
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− людські ресурси банку (забезпеченість кваліфікованим банківським 

персоналом; постійно діюча система підготовки, підвищення кваліфікації 

кадрів, стимулювання кар’єрного зростання та формування кадрового резерву; 

наявність сформованих традицій внутрішньобанківської культури, 

корпоративного духу, професійної етики; сприятливий психологічний клімат у 

колективі); 

− нематеріальні ресурси (ноу-хау банківських послуг, якість 

банківського менеджменту, імідж комерційного банку та довіра до нього з 

боку контактних аудиторій, у т.ч. фінансових інститутів, рівень підтримки 

діяльності банку з боку органів влади і т.п.) [5, с. 70]. 

Відповідно до ресурсної бази відносимо: власний капітал, залучені та 

запозичені кошти. З трактуванням авторів з приводу того, що до ресурсної бази 

доцільно відносити також і ті ресурси, які будуть мобілізовані в майбутньому, 

ми не цілком погоджуємось, оскільки вважаємо, що категорію «ресурсна база 

банку» доцільно застосовувати при аналізі та характеристиці, тих ресурсів, які є 

в розпорядженні банківської установи на певний фіксований проміжок часу. 

Як уже відомо, у банківській практиці ресурси комерційних банків 

поділяють на власні, залучені та позичені кошти. Власні кошти, чи капітал 

банку – це кошти, які безпосередньо знаходяться у власності банку. Вони 

складаються з статутного фонду банку та нерозподіленого прибутку, 

виконують в основному захисну функцію і мають порівняно невелику питому 

вагу в загальному банківському капіталі. Більшу частину ресурсів складають 

залучені та позичені кошти. 

На формування ресурсної бази комерційних банків впливає їх роль у 

фінансовій системі країни: 

− як посередників на грошовому ринку; 

− як суб’єктів економічних відносин, що здійснюють свою діяльність 

за високого рівня ризику фінансового характеру; 
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− як господарюючих суб’єктів, що здійснюють свою діяльність на 

комерційних засадах, тобто з метою одержання прибутку [2, с. 91]. 

Формування ресурсної бази банків перебуває під впливом певних 

чинників: економічних та фінансових (рівень монетизації екoнoміки, 

особливості податкової політики, приріст іноземних інвестицій в країні, 

діяльність небанківських фінансoвo-кредитних посередників, державне 

кредитування, кон’юнктура ринку, темпи економічного зростання тощо). На 

макрорівні, тобто господарюючого суб’єкта істотно впливає загальний обсяг 

грошового обороту банку,величина прибутку, склад фінансових ресурсів тощо. 

Велике значення у формуванні ресурсної бази банків відіграють 

заощадження домогосподарств, які, також акумулюються під впливом 

фінансових факторів,демографічних, політичних та соціальних. 

Зважаючи на це, банківські установи здійснюють формування своєї 

ресурсної бази таким чином. 1. Формують власний капітал для забезпечення 

економічної незалежності, виконання банком його фінансових зобов’язань. 

2. Здійснюють мобілізацію тимчасово вільних коштів і трансформують їх у 

капітал. Тобто залучають грошові коштів від фізичних та юридичних осіб, 

розміщують їх від свого імені, на власних умовах та свій ризик, відкривають та 

обслуговують банківські рахунки. 3. Здійснюють запозичення коштів, шляхом 

емісії та продажу боргових цінних паперів, отримують кошти у формі кредиту 

від НБУ та інших комерційних банків [2, с. 92]. 

Окрім розуміння сутності ресурсів банку та джерела формування їх  

необхідно розкрити їх роль для банків зокрема та для економіки в цілому. 

Призначення ресурсів банку можна розкрити через їх роль у економіці. 

Досліджуючи роль ресурсів банку важливо з’ясувати її значення як для 

кожного окремо взятого комерційного банку так і для банківської системи та 

економіки країни в цілому, тобто на макро- і макрорівні (рис. 1). 
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Рис. 1. Роль та значення ресурсів банку на мікро- та макрорівнях [4] 

Аналізуючи рис. 1, можна виділити, що задачі, які виконують банки в 

економіці країни як на мікро-, так і на макрорівнях переплітаються. Тому 

значення ресурсної бази для банку велике, адже це основне джерело здійснення 

його діяльності. Сьогодні формування ресурсної бази банків є одним із 

пріоритетних завдань для забезпечення економічного зростання країни. 

Банківський сектор повинен мати у розпорядженні достатній обсяг ресурсів для 

операцій пов’язаних з кредитуванням поточних потреб діяльності 

господарюючих суб’єктів, а також для стимулювання інвестиційної діяльності, 

утворення необхідних резервів і підтримки рівня ліквідності. Достатній обсяг 

ресурсів банку істотно впливає на рівень процентних ставок за активними та 

пасивними операціями [6, с. 792]. 

Висновки. Ресурсна база  являє собою сукупну величину наявних у банка 

ресурсів, які використовуються у процесі його діяльності. Від оптимальної 

ресурсної бази комерційних банків залежать такі важливі показники їх 

Мікроекономічний рівень Макроекономічний рівень 

- основа, що забезпечує отримання 
прибутку (задоволення інтересів 
акціонерів); 
- дозволяє досягти необхідного 
рівня капіталізації банку та 
виконати тим самим вимоги 
контролюючого органу країни; 
- найперше джерело для проведення 
активних операцій банку; 
- дають змогу для підтримки та 
покращення ліквідності банку. 

- передумова для забезпечення 
ефективної дії грошово-
кредитного мультиплікатора в 
економіці та нарощенню грошової 
маси в країні що забезпечує 
розвиток грошово ринку; 
- головне джерело інвестицій у 
реальний сектор економіки; 
- забезпечує досягнення 
соціальної стабільності в 
суспільстіві та підвищення рівня 
довіри до банківської системи 
країни; 
- джерело підтримки ліквідності 
для банківської системи крїни. 

Значення ресурсної бази комерційної бази комерційних банків 
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діяльності як рентабельність та ліквідність, а також якість надання послуг у 

подальшому. Роль та значення ресурсної бази в діяльності банківських установ 

є значною незалежно від рівня, на якому вона розглядається, оскільки від неї 

залежить успішність діяльності окремого банку, рівень ринкової 

конкурентоспроможності банківських установ в державі, а також розвиток 

банківської системи країни загалом. Банківські установи є головним 

кредитором економіки. Вони забезпечують фінансування всіх галузей 

економіки, здійснюють операції з купівлі-продажу цінних паперів та інших 

інструментів, тим самим впливаючи на стан та кон’юнктуру фінансового ринку, 

виконують операції з довірчого управлінням майном та перерозподіляють 

кошти між суб’єктами господарювання. Тому від ефективності використання 

ресурсів комерційних банків істотно залежить стабільність і темпи розвитку як 

національного господарства, так і окремого споживача банківських послуг. 
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ОСНОВНИХ ВИДІВ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ 

У статті розглянуто теоретичну сутність поняття «страхування 

автотранспорту», досліджено історичні аспекти розвитку та становлення 

обов’язкового страхування власників транспортних засобів. Виокремлено 

особливості страхування автотранспорту через Інтернет-системи. 

Ключові слова: автомобільне страхування, ринок автострахування, страхові 

виплати, страхові премії, відповідальність власників автотранспорту. 

Постановка проблеми. Страхування автотранспорту є одним з основних 

видів майнового страхування, яке характеризується не досить значною історією 

розвитку і високою актуальністю в наш час. У зв’язку з тим, що використання 

автотранспорту супроводжується багатьма ризиками, автотранспортне 

страхування є достатньо популярним видом страхування для юридичних і 

фізичних осіб. 

На сьогоднішній день в Україні спостерігаються певні досягнення в сфері 

автотранспортного страхування, однак, вітчизняний ринок автострахування 

значно відстає у своєму якісному розвитку від ринків багатьох зарубіжних 

країн. Крім того, в умовах уповільнення темпів зростання автотранспортного 

страхування, спричиненого економічною кризою, загострюється конкуренція 

між страховими компаніями, які працюють в цій сфері.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомим внеском у розвиток 
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страхового ринку та становлення транспортного страхування стали історичні та 

практичні дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених Томіліна В.Н., 

Самохвалова О.В., Казакова А.А., Шахова В.Г., Міллермана А.С., 

Юлдашева Р.Т., Богаченко В.Г., Адамчука Н.Г., Турбіної К.Е., Балабанова І.Т., 

Зальотова О.М., Бондаря Ю.В., Кулаєва Ю.Ф., Щелкунова В.І. та ін. 

Метою статті є дослідження сучасних тенденцій, проблем та перспектив 

розвитку страхування автотранспортних засобів. 

Виклад основного матеріалу. Перш ніж аналізувати особливості 

автотранспортного страхування, що здійснюється на вітчизняному ринку 

страхових послуг, доцільно визначити сутність поняття автотранспортного 

страхування.  

Теоретичні засади автотранспортного страхування, з’ясування його 

сутності знайшли своє відображення у працях багатьох науковців. Зокрема, 

підходи вітчизняних науковців щодо сутності поняття автотранспортного 

страхування наведено у таблиці 1. [1, с. 136] 

Таблиця 1 

Підходи вчених до визначення сутності поняття «страхування 

автотранспорту» 
№ 
з/п Автор Сутність поняття 

1 Базилевич В. Д. 

Послуги, що забезпечують захист від усіх ризиків, які можуть 
призвести до пошкодження або знищення транспорту 
Страхувальника, а також до фінансової відповідальності 
Страхувальника за шкоду, завдану майну, життю та здоров’ю 
інших учасників руху, та завдання шкоди життю та здоров’ю водія 
і пасажирів застрахованого транспорту; комплекс особливих видів 
страхування, що покривають ризики, пов'язані з експлуатацією 
автотранспортних засобів.  

2 Говорушко Т. А. 

Комплекс особливих видів страхування, що покривають 
ризики, пов'язані з експлуатацією автотранспортних засобів. 
Охоплює страхування механізованих автотранспортних 
засобів (КАСКО), водіїв, пасажирів, багажу, цивільно-
правової відповідальності власників наземних транспортних 
засобів.  
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1 2 3 

3 Дема Д. І. 

Автотранспортне страхування необхідно розглядати як комплекс 
страхових послуг, спрямованих на захист майнових та особистих 
інтересів як самих власників автотранспортних засобів, так і третіх 
осіб (вигодо набувачів), які є безпосередніми учасниками 
дорожнього руху.  

4 Осадець С. С. 
Узагальнене поняття при страхуванні всіх видів транспортних 
ризиків. Може охоплювати як самі транспортні засоби, страхування 
вантажів, а також відповідальності.  

5 Яворська Т. В. Страхування транспортних засобів від небезпек.  

6 Фисун В. І. 

Спеціалізована галузь страхування, яка пов’язана з експлуатацією 
засобів автотранспорту. Автотранспортне страхування містить в 
якості самосійних видів: страхування засобів автотранспорту та 
страхування цивільної відповідальності власників засобів 
автотранспорту за збиток, спричинений ними третім особам.  

 

Таким чином, проведене дослідження дозволяє зробити висновок про те, 

що більшість авторів дотримуються думки, що автотранспортне страхування 

являє собою комплекс певних видів страхування, пов'язаних з експлуатацією 

засобів автотранспорту, що забезпечують захист як самого майна, так і 

відповідальності.  

Поштовхом до розвитку та становлення страхового ринку в Україні в 

цілому та автотранспортного страхування як його складової, стало також 

прийняття у 1996 році Закону України «Про страхування». В.О. Безугла виділяє 

наступні етапи розвитку автотранспортного страхування в Україні: 

І. – 1969–1985рр. – етап характеризується розвитком добровільного 

страхування транспортних засобів, як самосійного виду страхування. 

ІІ. – 1986–1990рр. – для цього етапу притаманний розвиток добровільного 

комбінованого страхування автомобіля, водія і багажу. 

ІІІ. – 1991–2005рр. – у зв’язку із набуттям Україною незалежності, питання 

автотранспортного страхування прийняли нові організаційно-правові форми, 

запровадження страхування засобів наземного транспорту і відповідальності 

власників транспортних засобів здійснювалося на добровільних засадах. 
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IV. з 2005 року до сьогодні – розпочався одночасно із введенням на 

законодавчому рівні обов’язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів. [2, с. 131] 

З набуттям чинності з 01.01.2005 Закону України «Про обов’язкове 

страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів» ринок автотранспортного страхування в Україні почав 

набувати більше цивілізованих рис та наближувати страховий захист 

потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах до європейських стандартів. 

Фактично одночасно із розвитком обов’язкового страхування цивільно-

правової відповідальності автовласників в Україні у 90-і роки ХХ ст. 

започаткувалося добровільне майнове страхування (КАСКО), проте воно не 

мало масового характеру у зв’язку із нерозвиненим ринком автомобільного 

кредитування, невід’ємним елементом якого виступав цей вид страхування. 

Ситуація кардинально почала змінюватися з початком 2000-х років у зв’язку із 

стабільним щорічним зростанням всіх секторів економіки України, у томі числі 

банківського та страхового ринків. Як наслідок, цей тренд призвів до вагомого 

зростання добровільного майнового страхування. 

В історичному контексті та з юридичної точки зору, така періодизація є не 

зовсім коректною по відношенню до вітчизняного автотранспортного 

страхування в Україні, адже свій початок вона бере задовго до набуття 

Україною незалежності. 

У вітчизняній та зарубіжній практиці класифікація автотранспортного 

страхування має значні відмінності. 

За видами автотранспортне страхування у вітчизняній науковій літературі 

поділяється на: страхування цивільно-правової відповідальності власників 

транспортних засобів, страхування автомобіля КАСКО, страхування водія і 

пасажирів від нещасних випадків на транспорті. При цьому на страхування 

можуть бути прийняті такі категорії ризику: 

− ушкодження, знищення, викрадення транспортного засобу; 

− ризик нещасного випадку в результаті ДТП, який призвів до заподіяння 

шкоди здоров’ю потерпілого;  
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− ризики настання відповідальності стосовно третіх осіб.  

Така система класифікації видів страхування в зарубіжній практиці 

називається системою ризиків, що не перетинаються. В економічно розвинених 

країнах використовують іншу систему класифікації страхових послуг, так звану 

систему зростаючих ризиків. Така система передбачає збільшення 

відповідальності страховика при переході від одного до іншого виду 

страхування. При цьому страхова послуга з найбільшою кількістю ризиків 

передбачає відповідальність страховика за послуги попереднього виду. Така 

класифікація видів автотранспортного страхування з наростаючим страховим 

покриттям має наступну структуру:  

− страхування відповідальності автовласника перед третіми особами;  

− страхування автовласника на випадок пожежі, завдання матеріальної 

шкоди та крадіжки;  

− повне покриття ризиків автовласника. [3, с. 56] 

Система зростаючих страхових ризиків застосовується в розвинених 

країнах, оскільки клієнти страхових компаній вважають за краще комплексний 

захист від фінансових втрат, у той час, як у країнах з нерозвиненою страховою 

культурою населення страхувальники частіше купують окремі страхові послуги 

з обмеженою кількість ризиків.  

Окрім класифікації автотранспортного страхування за видами, існує також 

класифікація за іншими ознаками. За формою організації (юридичним 

статусом) страховика виокремлюють страхування державне, комерційне і 

взаємне. Така класифікація використовується переважно з метою забезпечення 

державного регулювання страхової діяльності, а саме видача ліцензій, ведення 

державного реєстру страхових компаній, контролю за страховиками, аналізу 

розвитку страхового ринку в інституційному і територіальному аспекті. 

За статусом страхувальника передбачено поділ страхування залежно від 

того, чиї інтереси обслуговує страховик, а саме - юридичних чи фізичних осіб. 

За формами проведення автотранспортне страхування поділяється на 

обов’язкове і добровільне. Згідно зі статтею 7 Закону України «Про 
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страхування» обов’язковим видом автотранспортного страхування в Україні є 

страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів та особисте страхування від нещасних випадків на 

транспорті. Страхування наземного транспорту каско проводиться на 

добровільних засадах. 

Аналізуючи сучасні особливості автотранспортного страхування, слід 

зазначити, що в розвинених країнах страхові послуги у сфері 

автотранспортного страхування реалізуються, як правило, через традиційні 

канали, такі, як страхові агенти та страхові брокери. Однак, поряд з 

традиційними каналами значного поширення набувають Інтернет-продажі. 

Цьому суттєво сприяє стандартизація полісів автострахування, яка, нажаль, 

сьогодні ще не здійснена в Україні. Наприклад, у Великобританії, де вперше 

технологія Інтернет-продажу була впроваджена у 2000 році, реалізація полісів з 

автотранспортного страхування через Інтернет складає близько 33 %. У США 

через Інтернет купується 72 % полісів автострахування. Однак, не дивлячись на 

це, кількість бажаючих скористуватися мережею Інтернет для придбання полі- 

су страхування щороку зростає, адже на сайтах страхових компаній 

представлена різноманітна інформація щодо необхідного їм продукту.  

Крім того, в практиці розвинених країн споживачі можуть 

використовувати Інтернет для ініціювання процедури претензії. У деяких 

випадках, вони можуть також змінити умови покриття, оновити інформацію 

про застраховане майно, змінити платіжну інформацію, а для блоку, 

пов'язаного зі страхуванням життя – змінювати розміщення активів.  

Останнім часом, закордоном в автострахуванні набуло поширення та 

продовжує розвиватися таке явище, як телематика, яка являє собою інтегровані 

засоби телекомунікаційної та інформаційної обробки й передачі інформації, що 

значно спрощує та прискорює страхові процеси. Мобільні пристрої, 

встановлені в автомобілях, можуть записувати в режимі реального часу дані 

про водія, такі як місце розташування, пройдений шлях, час доби, швидкість та 

порушення.  
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Інновацією у сфері автострахування, що базується на використанні 
телематики, є Usage-based insurance (UBI) – це програма, яка дозволяє надавати 
знижки водіям, відстежуючи їх пробіг. Першою страховою компанією, яка 
впровадила UBI програми ще у 1990 рр., була американська страхова компанія 
Progressive. З того часу більше ніж 1,4 млн водіїв у США, завдяки 
використанню програми UBI, отримали знижку зі страхової премії у розмірі 
10–15 %. Багато інших страховиків, зокрема State Farm й Allstate в США та 
Allianz в Європі, також запровадили телематику в автострахуванні. [1, с. 139] 

Щодо України, то лідерами на рику автострахування є такі компанії як 
Оранта, АХА Страхування, Провідна, УНІКА, PZU Україна, Княжа та інші. 
Однак, не дивлячись на значну питому вагу досліджуваного виду страхування у 
портфелях страхових компаній, їх діяльність по впровадженню новітніх 
технологій у сфері автострахування, є не достатньо активною та ефективною. 
Як свідчить інформація, представлена на сайтах окремих страховиків-лідерів 
вітчизняного ринку автотранспортного страхування, у деяких страхових 
компаній пропозиція онлайн покупки страхового полісу відсутня. Але, навіть за 
її наявності, завершення повного циклу придбання страховки дистанційно є не 
можливим. Таким чином, на сьогодні, опція «Онлайн продаж», що 
представлена на сайтах деяких страхових компаній, фактично виконує функцію 
Інтернет-магазину. Крім того, деякі страховики не надають навіть можливості 
розрахунку вартості полісу в режимі онлайн. Спостерігається також 
«приховування» інформації щодо вартості самої страховки, що характерне і для 
сайтів страхових компаній, які функціонують на зарубіжних ринках.  

На сьогоднішній день з метою залучення нових клієнтів та утримання вже 
існуючих страхові компанії на ринку автострахування вдаються до 
різноманітних заходів: розстрочки платежів; онлайн-продажу полісів; надання 
кількох додаткових місяців страхового захисту до річного полісу; розширення 
переліку ризиків, що покриваються, додаючи до базових опцій специфічні 
випадки; заміни автомобіля на час ремонту застрахованого транспортного 
засобу; надання додаткових знижок; забезпечення можливості отримати 
експрес-виплату протягом п’яти днів; страховки від збитку, заподіяного в ДТП, 
винуватцем якого був саме застрахований водій.  
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Однак, розвиток ринку Інтернет-страхування в Україні стримує ряд 

факторів, а саме: продаючи через Інтернет поліси КАСКО, компанії не 

скасовують вимоги про обов’язковий огляд автомобіля; КАСКО можна купити 

через Інтернет лише в тому випадку, якщо автомобіль не перебуває в заставі у 

банку; продаж страхових послуг через Інтернет залишається не достатньо 

врегульованим нормативно.  

Не дивлячись на вищезазначене, Інтернет-страхування набирає обертів і 

стає все більш популярним, проте існує потреба в удосконаленні його 

організації. Серед першочергових заходів, реалізація яких забезпечуватиме 

сталий розвиток обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності 

можна визначити впровадження «електронного полісу», який не передбачає 

наявності паперового документа у формі стандартизованого, централізовано 

виготовленого бланка страхового поліса.  

Варто наголосити, що даний напрям розвитку автострахування в Україні 

буде мати успіх лише за умови, якщо всі поліси імітуватимуться виключно в 

системі «електронний поліс». Крім того, без законодавчих змін впровадження 

«електронного полісу» неможливим.  

Отже, створення та впровадження інформаційної системи «Електронний 

поліс» дозволить: забезпечити оперативне внесення повної достовірної 

інформації про укладені договори страхування; здійснити контроль за 

наявністю чинного полісу для будь-якого транспортного засобу, 

зареєстрованого в Україні; унеможливити виготовлення та використання 

фальшивих полісів та протидіяти страховому шахрайству.  

Досліджуючи нові вектори розвитку автотранспортного страхування, не 

можна залишити поза увагою і можливості, які надають мобільні технології. У 

зв'язку з розвитком мобільних технологій, що включають в себе стільникові 

телефони, смартфони і планшети, а також відстеження та дистанційне 

керування пристроями, доцільно розвивати реалізацію страхових послуг за їх 

допомогою. Адже, у той час як Інтернет забезпечує прямий контакт між 

клієнтами і страховиками, мобільні технології дозволяють страховикам і їх 
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клієнтам взаємодіяти майже в будь-який час та в будь-якому місці. Мобільні 

пристрої дозволяють користувачам негайно отримувати і відправляти 

інформацію (пасивно або активно) з різних місць, що не потребує витрачання 

часу. Як і Інтернет, мобільні технології мають потенціал, щоб скоротити 

витрати і підвищити контакт з клієнтом на кожному етапі процесу розподілу 

страхування. Крім того, мобільні пристрої забезпечують велику зручність і 

полегшення збору та відстеження даних щодо поведінки клієнта, дозволяючи 

розширити доступ споживачів страхових послуг. В автострахуванні, мобільні 

додатки можуть також включити підтримку технології краш-моніторингу, що 

допомагає розслідувати страхові випадки. [4, с. 39] 

Варто відзначити, що вітчизняний ринок автострахування 

характеризується значним рівнем шахрайств як збоку страхових агентів, 

страхових компаній та клієнтів, так і іноземних груп страхових шахраїв (у 

випадку міжнародного автострахування). Страхова статистика в Україні щодо 

шахрайства не ведеться, проте, за різними даними, збиток страхових компаній 

від дій шахраїв складає 10-15 %, а в деяких компаніях – до 25 % від загальної 

суми страхового відшкодування.  

Тому, з метою його зниження як за внутрішніми, так і за міжнародними 

договорами автострахування, вживаються певні інноваційні заходи. Одним із 

них стало запровадження у 2013 році обов’язкової реєстрації страхових агентів, 

які мають право здійснювати посередницьку діяльність з обов’язкового 

страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів. Такий захід став наслідком збільшення чисельності 

страхових агентів, які реалізують поліси автоцивілки, та випадків 

недобросовісної їх поведінки і шахрайства.  

Висновки. Отже, підсумовуючи та аналізуючи сучасні тенденції на ринку 

добровільного страхування автотранспортних засобів слід відзначити, що 

популярність, необхідність та актуальність цього виду страхового захисту для 

споживачів страхових послуг є очевидним. Однак на розвиток цього сегменту 

значно впливають економічні фактори.  
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Так, уповільнення темпів зростання автострахування в основному 

зумовлено зниженням обсягів автокредитування. Додатково зросла 

конкуренція, яка спостерігається небезпечними для ринку, страховиків і 

страхувальників проявами демпінгу.  

Страхові компанії в основному переукладають раніше укладені договори 

страхування, а існуючий перерозподіл відбувається за рахунок переходу 

клієнтів із однієї страхової компанії до іншої. Знизилася платоспроможність 

позичальників, що тягне за собою несплати платежів за договорами 

страхування, застосування в договорах розстрочок платежу, підвищення 

франшиз тощо.  

Зниження обсягу автокредитування стало ключовим фактором падіння 

обсягу продаж договорів та ще більше підвищило конкуренцію на страховому 

ринку за потенційних клієнтів.  
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У статті автором висвітлено розвиток соціальної сфери під впливом основних 

інструментів фіскального механізму. Доведено, що забезпечення раціонального 

та ефективного перерозподілу національного доходу сприятиме підвищенню 

добробуту незахищених верств населення і соціальних гарантій.  

Ключові слова: інструменти фіскального механізму, соціальна сфера, суспільні 

блага, суспільні потреби, фіскальний механізм 

Постановка проблеми. Сучасні економічні реалії переконливо свідчать, що 

розвиток ринкових відносин в Україні спричиняє необхідність розробки 

фундаментальних основ формування фіскального механізму, який є 

ефективним інструментом впливу держави на розвиток соціальної сфери. Саме 

від правильного використання інструментів фіскального механізму і залежить 

наповнення бюджету та, відповідно, розвиток соціальної сфери. На сучасному 

етапі розвитку склад фіскального механізму не має достатнього рівня 

сформованості, що викликає необхідність дослідження фіскального механізму 

розвитку соціальної сфери України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У податковому аспекті питання 

щодо становлення та розвитку податкової політики та функціонування 

податкового механізму досліджували такі видатні вчені-науковці, як:              

Ю. Алескерова, В. Андрущенко, В. Дем’янишин, В. Дюрядін, А. Крисоватий, 

М. Кучерявенко, С. Юрій тощо. Разом з тим в сучасній економічній літературі 

не знайшли достатнього відображення результати напрацювань науковців та 

практиків щодо розбудови фіскального механізму розвитку соціальної сфери 

України, що визначає актуальність теми обраного дослідження. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Основним показником 
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соціалізації економіки держави є підвищення рівня та якості життя. В основу 
розвитку якої має бути покладена соціальна домінанта інтенсивного 
економічного розвитку та інноваційного відтворення. Водночас мають бути 
враховані моральні та духовні аспекти розвитку особистості. Адже економіка – 
це частина загального механізму суспільного розвитку, всі елементи якого 
взаємодіють один з іншим і однаково важливі, де стабільність і життєздатність 
держави визначаються, перш за все, рівнем моральності та духовного розвитку 
громадян, а не лише станом економіки [3, с. 117]. 

Загальносвітовою тенденцією в період переходу від індустріального рівня 
розвитку суспільства до постіндустріального є зростання рівня соціалізації 
економіки. Остання створює сприятливі умови як для духовного, так і для 
матеріального життя, оскільки якість, асортимент і доступність послуг, що 
надаються, є важливою складовою формування високого рівня життя 
населення. В свою чергу соціалізація економіки розглядається як один із 
важливих чинників переходу до сталого розвитку економіки в цілому. Останнім 
часом помітно зростає роль і значення цього фактора не лише в розвитку, але й 
у реформуванні економіки України [6, с. 6]. 

У сучасному економічному словнику соціально орієнтована економіка 
визначається як економіка, функціонування якої передбачає, передусім, 
задоволення потреб людини, родини у матеріальних і духовних благах. 
Мочерний С. вважає, що «соціально орієнтованою економікою є народна 
економіка, що означає розвиток економіки в інтересах народу, та її 
модернізація – спосіб підвищення життєвого стандарту, що передбачає 
використання всіх типів і форм власності, всебічний соціальний захист 
населення й національне демократичне економічне планування [1, с. 952] ».  

Соціальна сфера, як один з найактивніших елементів усіх соціальних 
процесів, є частиною економічної системи, функціональним призначенням якої 
є надання соціальних послуг. Інтерпретуючи визначення Л. Кликича, можна 
сказати, що соціальна сфера – це такий сегмент економіки, який 
характеризується певним змістом конкретної праці, це найбільш перспективна 
сфера економіки зі специфічними суб’єктивними відносинами та зв’язками на 
стадії обміну [6, с.17]. 
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Найбільш поширеною є трактовка соціальної сфери як комплексу сфер 

суспільного життя, що реалізують соціальні аспекти функції розширеного 

відтворення людини як продуктивної сили та як особистості. Аналітики, перш 

за все, до таких сфер звичайно включають сім’ю, освіту, науку, культуру, 

охорону здоров’я та інше. Ретроспективний аналіз літератури свідчить, що 

соціальні відносини при цьому трактуються надзвичайно широко, тобто як 

сукупність різних способів включення людей в суспільну сферу 

життєдіяльності: економіку, політику, різні складові духовної сфери, а також 

задоволення їхніх потреб та розвиток здібностей. Але, як вірно у свій час 

відмічала академік Т. Заславська, при такому підході соціальна сфера, по суті, 

ототожнюється із самим суспільством [2, c. 54]. 

Іншими словами, соціальна сфера включає галузі, підгалузі та види 

діяльності, об’єднані в групи за допомогою різних класифікацій. У рамках 

Всесвітньої торгової організації виділяється понад 150 видів послуг, 

класифікованих у 12 секторів: ділові, послуги зв’язку, будівельні і пов’язані з 

ним інженерні, дистриб’юторські, освітні, пов’язані і захистом навколишнього 

середовища, фінансові, охорони здоров’я, соціального забезпечення, туризм, 

мандрівка, організація дозвілля, культурних і спортивних заходів, транспортні 

та інші, що не увійшли в перераховані.  

Розглядаючи складові соціальної сфери, необхідним, мабуть, є доповнення 

її структури такою складовою, як соціальне забезпечення, що складається із 

пенсій, грошової допомоги, субсидій, компенсації та різного роду пільг, що 

надаються суб’єктам господарювання та населенню з державного та місцевих 

бюджетів тощо. Адже в умовах ринку, особливо гостро постає питання 

соціального забезпечення населення країни, яке гарантується статтею 46 

Конституції України [4]. Слід наголосити, що, з метою захисту окремої 

категорії населення від можливих фінансових проблем, тільки держава в 

умовах ринку може гарантувати соціальне забезпечення. При цьому вона надає 

населенню гарантований мінімум необхідних ресурсів для існування та 

забезпечення достатнього рівня життя.  
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Поняття «соціальна сфера» в економічній науці іноді ототожнюється із 

поняттям «соціальна інфраструктура». Разом з тим, виникають певні дискусії 

серед науковців щодо їх розмежування. Більшість точок зору щодо трактування 

соціальної інфраструктури можна звести до двох основних позицій [5, с. 26]: 

1. Соціальна інфраструктура розглядається як комплекс галузей 

соціального призначення, тобто прямо або опосередковано ототожнюється з 

соціальною сферою [5, с. 26]. 

2. Під соціальною інфраструктурою розуміється сукупність 

матеріальних об’єктів, що забезпечують загальні умови для ефективної 

діяльності людини в усіх сферах суспільного життя  

Уже в перших вітчизняних роботах було запропоновано комплексно- 

блоковий підхід до вивчення структури соціальної інфраструктури. В. 

Проскуряковим та А. Самоукіним запропонований поділ галузей соціальної 

сфери з урахуванням їх економічної ролі в сучасному відтворювальному 

процесі. Як зазначають автори, освіта,  культура та мистецтво, охорона 

здоров’я, фізична культура і спорт утворюють базовий структурний комплекс 

сфери послуг. Його значення полягає в одночасному відтворенні сукупного 

працівника та особистості, а компоненти безпосередньо впливають на 

ефективність суспільного виробництва шляхом формування загальноосвітніх і  

професійних знань, виробничих навичок працівників, їх фізичного та 

морального благополуччя [5, с. 27].  

Європейський розвиток складових соціальної сфери має велике значення 

для нашої країни, адже дотримання європейських соціальних стандартів дасть 

можливість забезпечити високі показники розвитку та життя населення, 

надання послуг соціального характеру. Такі послуги є важливими як для 

держави, так і для конкретної особи. Тому в їх структурі переважає неринковий 

випуск, де бюджетні кошти покривають витрати. Водночас, обмежені фінансові 

можливості держави, зростання собівартості послуг, пов’язане з необхідністю 

використання новітніх технологій (наприклад, нових ліків, медичного 

устаткування, технічних засобів навчання тощо), та все більша диференціація 
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попиту залежно від соціального статусу споживача спричинили швидкий 

розвиток ринкової складової соціальної сфери, важливе значення в якому 

належить фіскальному механізму.  

Необхідно підкреслити, що акумульовані в державному бюджеті кошти не 

тільки формують ринковий попит на товари і послуги, якими задовольняються 

суспільні потреби, а й, відповідно, скорочують платоспроможний попит 

приватного сектора на величину вилучення зароблених коштів у вигляді 

податкових платежів. Пропорції й особливості взаємодії між ринковим і 

неринковим сегментами визначаються типом економічної системи, величиною 

грошових доходів населення, а також специфікою фіскального механізму, 

зокрема: рівнем перерозподілу ВВП через бюджет, співвідношенням 

загальнодержавних і місцевих податків, наявністю різноманітних специфічних 

зборів (відрахувань підприємств на розвиток професійної освіти, внесків на 

обов’язкове медичне страхування та ін.), існуванням податкових преференцій 

для підприємств соціальної сфери  (надання статусу неприбуткових організацій, 

пільг на оренду земельних ділянок і приміщень, пільг з податку на додану 

вартість) тощо. 

В умовах повної зайнятості перед державою стоїть завдання вивільнення 

ресурсів із сфери виробництва товарів індивідуального користування для 

направлення їх у сферу виробництва суспільних благ. Вивільнення ресурсів із 

індивідуального сектора здійснюється шляхом скорочення індивідуального 

попиту на них через обкладання підприємств і суб’єктів господарювання 

податками. Так, відомий російський мислитель Н. Тургенєв відводив податку 

функцію соціального корелятора або регулятора. На його думку, податок є 

одним з основних факторів, що впливають на соціальний добробут країни. 

Перший же, хто виділив і спробував осмислити регулятивну сутність податку, 

був англійський філософ Т. Гоббс, який надав податку функцію регулятора 

соціальної рівноваги в суспільстві. Податок з цього моменту перетворюється на 

форму участі окремої особи в житті суспільства. Найбільш суттєвим 

доповненням до вже наявного регулятивного значення податку, стало 
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виділення його перерозподільчої функції. З XIX ст. податок починають 

оцінювати саме як інструмент перерозподілу суспільного багатства. Таким 

чином, до податку почали ставитися як до дійсного регулятора суспільного 

життя [7, с. 53]. Тобто держава перерозподіляє суспільний продукт, 

активізуючи фіскальний механізм соціального розвитку, використовуючи при 

цьому податки. Управляючи податковими ставками, видами податків, пільгами, 

зміною бази оподаткування, держава сприяє прискореному вирішенню 

актуальних для суспільства проблем. 

Таким чином, спрямування України на побудову соціально-орієнтованої 

економіки висуває на перший план соціальний контекст податкового 

механізму. Хоча пріоритет державного регулювання  у цій сфері, безумовно, 

належить бюджетному механізму, практика свідчить про те, що в ряді випадків 

для вирішення соціальних завдань більш доцільним і ефективним є 

використання коштів, які надходять до бюджету саме при сплаті податків [7, с. 

267]. Адже податки як інструмент фіскального механізму в ринковій економіці 

відіграють роль стабілізаторів, здатних активно регулювати податкове 

навантаження на економіку та соціальні процеси держави. Особливість 

регулювальної дії податків полягає в тому, що вони можуть впливати і 

регулювати як макроекономічну ситуацію в державі загалом, так і поведінку 

кожного господарюючого суб'єкта зокрема. Таким чином, податки можуть 

відігравати роль автоматичних стабілізаторів, збільшуючи чи зменшуючи 

податкові надходження до бюджету за допомогою зміни ставок податків, 

мінімізуючи при цьому вплив суб’єктивного фактора та розвиваючи соціальну 

сферу. 

Так, держава, використовуючи такі інструменти фіскального механізму як 

перелік об’єктів оподаткування, може регулювати швидкість надходження 

податків до бюджету, здійснювати контроль за своєчасністю і повнотою їх 

сплати та відсутністю шляхів приховування доходу. Для цього об’єкт 

оподаткування, як інструмент фіскального механізму, повинен бути стабільним, 

мати безпосередній зв'язок з платником податків та піддаватись чіткому обліку 

і контролю. 



182 
 

За допомогою податкових ставок та їх видів може забезпечуватись 

стимулюючий вплив на соціальний розвиток населення. Адже зміна ставок 

оподаткування дає можливість швидко та ефективно встановлювати пріоритети 

у регулюванні доходів населення, а диференціація ставок  податків має 

відчутний ефект для певних категорій платників податків. Таким чином, 

податкові ставки та їх види виступають основним інструментом регулювання 

соціального розвитку та рівня життя населення. 

Оскільки податкові пільги мають стимулюючий характер, вони дають 

можливість платнику податків зменшити суму податку, яка підлягає сплаті або  

взагалі  звільняє  його  від  сплати.  Таким  чином,  фіскальний механізм, через 

соціальну спрямованість податкових пільг, забезпечує підтримку найменш 

захищених верств населення. Як різновид соціальної пільги, спеціальні 

податкові режими впливають на активізацію припливу капіталу в країну, що 

забезпечує створення нових робочих місць та здійснюють вплив на соціальну 

складову розвитку держави. Тобто, з одного боку спеціальні податкові режими 

виконують фіскальну функцію оподаткування, а з іншого – вирішення 

соціальних проблем, таких, як,наприклад, занятість населення. 

З протилежної сторони податкова санкція виступає мірою відповідальності 

платника податку за вчинення податкового порушення, яка встановлюється у 

вигляді штрафів, тобто грошових стягнень. Сфера дії податкової санкції вужча, 

ніж податкових пільг і виступає негативною реакцією держави щодо платника 

податків на порушення ним податкового законодавства, має публічно-правовий 

характер, зумовлений суспільно значимою природою податкових відносин та є 

одним із методів податкового контролю. Даний інструмент фіскального 

механізму контролює втрати коштів, які повинні надійти від сплати податків та 

зборів, забезпечуючи при цьому наповненість бюджету, що сприятиме 

цільовому використанню коштів на розвиток соціальної сфери. 

При цьому підтримка нормального функціонування фіскального механізму 

здійснюється завдяки податковому контролю, а саме через встановлення 

розбіжностей (законодавчі порушення у податковій сфері), коригування цих 
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відхилень, запобігання негативних тенденцій у майбутньому (податкові 

санкції). Тому необхідність існування податкового контролю виявляється в 

систематичній діяльності, яка направлена на наближення фактичних обсягів 

податкових надходжень до бюджету із плановими показниками і є одним із 

обов’язкових інструментів фіскального механізму, так, як несе за собою 

відповідальність перед суспільством. 

Також з метою ефективного функціонування фіскального механізму 

важливим є підвищення рівня «податкової грамотності» громадян, що 

передбачає виконання цілого комплексу консультативних робіт з підвищення 

зацікавленості різних верств населення в одержанні інформації на податкову 

тематику, залучення їх до активних взаємовідносин з державою, надання 

громадянам можливості одержання початкових знань у сфері оподаткування. 

Це сприятиме добровільній сплаті податків у встановлені чинним 

законодавством терміни. Чітко зрозуміло, що при високому значенні даного 

показника, держава менше витрачає фінансових коштів на процес формування 

доходів бюджету, тобто на реалізацію фіскальної функції. 

В сучасних умовах слід врахувати, що підвищення якості процесу 

оподаткування залежить від впровадження нових методів та інструментів 

податкового адміністрування. Великий обсяг і складність переробки інформації 

визначає необхідність застосування інноваційно-інформаційних технологій та 

автоматизації в оподаткуванні. 

Отже, з метою наповнення бюджету в умовах ринку вищезазначені 

інструменти фіскального механізму відповідають, здебільшого,  за наповнення 

бюджету, де податки та збори є основним джерелом доходної частини 

бюджету, так званою універсальною формою, яка відображає фіскальний 

механізм взаємовідносин між державою та суб’єктами господарювання. 

За допомогою бюджету, який формується на основі податкових 

надходжень, держава може сама спрямовувати вивільнені ресурси із 

індивідуальної сфери на фінансування суспільних благ. Так, в процесі 

перерозподілу доходів важливе значення займає бюджет, який є інструментом 
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перерозподілу ВВП з метою забезпечення соціальної рівності. Даний процес 

відбувається для зменшення майнового розшарування населення, підтримки 

соціального захисту та соціального забезпечення найбільш вразливих груп 

населення, створення сприятливого соціального клімату в державі тощо. 

Підвищенню ролі бюджету в соціальних процесах сприяє, зокрема, 

удосконалення процесу фінансування й регулювання розвитку освіти, охорони 

здоров’я, духовного й фізичного розвитку, завдяки чому збільшується рівень 

бюджетного фінансування соціальних видатків [3, с. 118]. 

За допомогою бюджетних планів держава забезпечує можливість 

визначити альтернативні методи вирішення проблемних питань соціально-

економічного розвитку держави, а бюджетне планування виступає важливим 

інструментом підвищення ефективності витрачання коштів бюджету на 

складові соціальної сфери. При цьому гарантованим мінімумом витрат на 

соціальну сферу є бюджетні норми та нормативи в розрахунку на душу 

населення, які забезпечують рівні права для всього населення в отриманні 

певного набору освітніх, медичних, культурних послуг тощо незалежно від 

доходів бюджету, які надходять на безповоротній основі у розпорядження 

місцевих органів влади і використовуються для її соціальних потреб. Тобто, від 

доходів держави залежить соціальний розвиток країни та рівень життя 

населення. 

Використовуючи видатки бюджету держава впливає на загальний рівень 

доходів і життя населення та відображає перерозподільчі процеси в країні. 

Ефективність державних витрат забезпечується в тому випадку, коли вони 

стимулюють економічне зростання, покращують формування сукупного попиту 

і споживання та розвиток соціальної сфери. Сучасна держава використовує 

бюджет для фінансування таких життєво важливих сфер, як освіта та охорона 

здоров'я, соціальне забезпечення, наука і культура, задовольняючи, таким 

чином, суспільні потреби. 

Ефективному та раціональному фінансуванню суспільних потреб та 

складових соціальної сфери сприяє бюджетний контроль, за допомогою  якого 
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можна виявити та попередити порушення у бюджетному механізмі щодо 

цільового використання бюджетних коштів. Він сприяє зростанню доходів 

бюджету та ефективному їх використанню, виступає найважливішою умовою 

функціонування та розвитку соціальної сфери та дає змогу вплинути на 

захищеність соціальних інтересів суспільства. А саме, у разі виявлення 

бюджетних порушень  щодо  використання бюджетних  коштів на соціальну 

сферу застосовуються різного роду бюджетні санкції за порушення при 

використанні бюджетних коштів та при нерівномірному розподілі коштів між 

бюджетами одного рівня. 

За допомогою міжбюджетного балансу забезпечується вирівнювання 

нерівностей між адміністративно-територіальними одиницями, створення умов 

для соціального розвитку територіальних громад і підвищення рівня суспільних 

благ. При цьому основним інструментом міжбюджетного вирівнювання є 

міжбюджетні трансферти, видами яких є дотація вирівнювання, субвенції, 

кошти, що передаються від одного бюджету до іншого, додаткові дотації. 

Також слід зазначити, що більш раціональному розподілу бюджетних коштів 

при забезпеченні міжбюджетного балансу і взагалі за цільовим використанням 

коштів державного бюджету сприятиме покращення автоматизації бюджетного 

процесу. ЇЇ удосконалення повинно супроводжуватись сучасним програмним 

забезпеченням в інтерактивному режимі та сприяти контролю за ефективним 

використанням бюджетних коштів соціального призначення. 

Висновок. Таким чином, інструменти фіскального механізму, які мають 

характер бюджетного спрямування, виконують функцію розподілу та 

використання бюджетних коштів на складові соціальної сфери. Саме достатній 

рівень фінансування видатків соціального призначення і обумовлює рівень 

соціального розвитку країни, що в свою чергу визначає результати дії 

інструментів фіскального механізму податкового характеру. Тобто інструменти 

фіскального механізму як податкового так і бюджетного спрямування 

взаємопов’язані між собою, де дія одних впливає на дію інших, від чого і 

залежить розвиток соціальної сфери та рівень соціального розвитку країни 
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загалом. Тому соціальні видатки мають розглядатись як інвестиції в людський 

розвиток, які матимуть очевидний соціально-економічний ефект в 

майбутньому. А податки – як основне джерело наповнення бюджету, що 

сприятиме справедливому розподілу суспільних благ, забезпеченню високого 

рівня життя населення та гарантованого мінімуму освіти та медичних послуг, 

соціального захисту та розвитку ринку праці, досягненню соціальної 

стабільності. 
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У статті досліджено деякі аспекти кредитної політики комерційних банків 

та кредитні ризики, які виникають в банківських установах. Визначено 

чинники від яких залежить кредитна політика. Зазначено принципи для 

ефективної кредитної політики. 
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З метою забезпечення організації ефективної кредитної діяльності 

комерційні банки розробляють власну внутрішню кредитну політику та 

впроваджують практичні механізми її реалізації.  

Кредитна політика банку – це стратегія і тактика банку щодо залучення 

коштів та спрямування їх на кредитування клієнтів банку (позичальників) на 

основі принципів: поверненості, строковості, цільового використання, 

забезпеченості, платності. 

Кредитний ризик є найбільш складним видом банківських ризиків, 

оскільки є комплексним. Тому не менш складним є управління кредитним 

ризиком. Одним з найбільш важливих інструментів управління цим ризиком є 

кредитна політика комерційного банку. Ще одним фактором, який підкреслює 

важливість управління кредитним ризиком, є посилення конкуренції на ринку 

надання кредитних продуктів. Саме тому система управління кредитним 

ризиком має неабияке значення для комерційних банків. Оскільки банк повинен 

втілювати надійність і бути основою стабільності економічної системи, 

своєчасна ідентифікація кредитного ризику, якісне управління ним і визначення 

чинників ризику набувають особливого значення в щоденній діяльності. 
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Кредитна політика формує загальні принципи процесу кредитування та 

концептуально визначає його основу, окреслює пріоритети і підходи до 

контролю за її реалізацією. Кредитна політика банку розкриває такі основні 

напрями кредитної діяльності банку[8]: 

- стандарти і критерії діяльності банківських працівників, які відповідають 

за видачу кредитів; 

- основні дії менеджерів, котрі приймають стратегічні рішення щодо 

кредитування; 

- принципи оцінки і контролю за якістю управління кредитною діяльністю 

банку. 

Сучасна економічна література містить варіанти визначення терміну 

“кредитна політика банку”, які відрізняються як за своєю комплексністю, так і 

за конкретикою. Вони також у різній мірі відповідають сучасним вимогам до 

банківської і, зокрема, кредитної діяльності. Так, Т.С. Смовженко розглядає 

кредитну політику банку як стратегію і тактику банку щодо залучення коштів і 

спрямування їх на кредитування своїх клієнтів [1, с. 35]. Р.І. Шевченко 

визначає, що кредитна політика є одним з найважливіших інструментів 

запобігання ризикам і призначена встановити ключові принципи, яких мусять 

дотримуватися менеджери та керівники банку при плануванні кредитної 

діяльності і видачі кредитів [2, с. 46]. О.І. Лаврушин вважає, що кредитна 

політика – це “політика формування і розподілу засобів кредитного потенціалу” 

[3, с. 55]. Але якнайповніше визначення цього поняття, на мою думку, наведене 

такими авторами, як В. Платонов і М. Хиггинс, які стверджують, що кредитна 

політика “визначає завдання і пріоритети кредитної діяльності банку, засоби і 

методи їх реалізації, а також принципи і порядок організації кредитного 

процесу. Кредитна політика створює основу організації кредитної роботи банку 

відповідно до загальної стратегії його діяльності, будучи необхідною умовою 

розробки системи документів, що регламентують процес кредитування”                

[4, c. 48]. 
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Мета статті полягає у дослідженні теоретичних основ  кредитної політики 

та її застосування в процесі управління кредитними ризиками. 

При розробці і реалізації кредитної політики особлива увага приділяється 

таким її складовим, як стратегія і тактика.  

Стратегія кредитної політики визначає пріоритетні напрями, принципи і 

цілі кредитної діяльності банку, які підпорядковані глобальній стратегії банку і 

охоплюють різні аспекти кредитної діяльності. 

В рамках стратегії кредитної політики можна виділити наступні цілі: 

- експансія або рестрикція кредитного портфеля в залежності від стадії 

кредитного циклу; 

- формування збалансованого кредитного портфеля залежно від виду 

виданих кредитів, типу наданого забезпечення, тривалості кредитування; 

- орієнтація на стратегічних партнерів; 

- диверсифікація виданих позик по галузях економіки. 

В Україні кредитна політика банків загалом і кредитна політика у сфері 

кредитування фізичних осіб, зокрема, залежить від двох груп чинників: 

зовнішніх і внутрішніх. 

До найважливіших зовнішніх чинників належать: 

- загальний стан економіки країни, темпи інфляції; 

- грошово-кредитна політика Національного банку України; 

- рівень доходів населення, здатність споживати банківські послуги, 

наявність соціальних пільг; 

- регіональна та галузева специфіка функціонування банку; 

- рівень цін на банківські продукти та послуги; 

- соціальна напруженість; 

- політизованість суспільства; 

- попит на кредити банку його клієнтів. 

До найважливіших внутрішніх чинників, які визначають кредитну 

політику банку, належать: 

- кредитний потенціал банку; 



190 
 

- ступінь ризику та придатності окремих видів споживчих позик; 

- стабільність депозитів; 

- спектр виконуваних операцій і послуг; 

- забезпеченість позик; 

- професійна підготовленість, кваліфікація та досвід персоналу банку; 

- клієнтура банку; 

- цінова політика банку[6]. 

При визначенні мети кредитної політики відбувається формування 

стратегії її досягнення. Тому можна говорити про те, що стратегія кредитування 

є загальним планом кредитування на довгострокову перспективу. У наукових 

публікаціях виділяються три рівні стратегічного планування кредитування 

комерційного банку: 

- рівень банку в цілому; 

- рівень відділів, департаментів; 

- функціонально-операційний рівень, коли рішення приймаються 

окремими співробітниками. 

Однією з найважливіших складових кредитної політики комерційного 

банку є постійна оптимізація кредитного процесу. Основу оптимальності 

складають принципи кредитної політики банку, що утворюють своєрідний 

фундамент кредитного процесу комерційного банку. 

У економічній літературі принципи кредитної політики комерційного 

банку прийнято підрозділяти на загальні і специфічні. Під загальними 

принципами кредитної політики розуміються принципи, які покладені в основу 

як державної кредитної політики, що проводиться центральним банком, так і 

кредитної політики, що проводиться в окремо взятому комерційному банку. 

Найчастіше такі принципи проявляються в наступному: 

- наукова обґрунтованість виступає ключовим принципом формування 

кредитної політики. Тільки обґрунтована політика, сформована з урахуванням 

об’єктивних і суб’єктивних чинників, дозволяє якнайповніше задовольнити 

інтереси суб’єктів кредитних стосунків (держави, регіону, банку і клієнтів); 
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- оптимальність кредитної політики полягає в поєднанні її ефективності 

з поставленими цілями; 

- ефективність, тобто результативність її проведення; 

- нерозривний зв’язок елементів кредитної політики[2]. 

До даних принципів можна внести додаткові принципи, що забезпечують: 

- комплексність, тобто необхідність злагодженої роботи усіх 

компонентів кредитної політики, їх взаємообумовленість і взаємозалежність. 

Цей принцип дозволяє визначити найкращу комбінацію цілей, завдань, 

елементів, що формують кредитну політику; 

- адекватність, тобто здатність кредитної політики бути гнучкою, 

адаптуватися до чинників зовнішнього і внутрішнього середовища, що дозволяє 

своєчасно реагувати на зміну рівня ризиків кредитування і зменшити кредитні 

витрати або збільшити прибуток, тим самим збільшуючи рівень рентабельності 

кредитних операцій. 

Дотримання вказаних принципів є запорукою проведення дієвої та 

ефективної кредитної політики. Характерним є те, що їх дотримання повинно 

бути комплексним. Недотримання одного з принципів, як правило, значно 

зменшує ефективність від дотримання інших. Тільки за такої умови можливе 

отримання повноцінного результату від реалізації обраної кредитної політики. 

Вказаний взаємозв’язок і взаємообумовленість принципів зумовлює 

необхідність застосування їх в діалектичній єдності. 

Єдиної кредитної політики для всіх банків немає. Кожен банк визначає 

власну кредитну політику, беручи до уваги всю сукупність ризиків (внутрішніх 

і зовнішніх), які впливають на ефективність його діяльності, враховуючи також 

ставлення керівництва банку до ризику[6]. 

Одним з найважливіших завдань кредитної політики комерційного банку є 

захист від кредитного ризику, обумовленого можливістю зниження в 

майбутньому вартості кредитного портфеля у зв’язку з невиконанням 

(неналежним виконанням) позичальником умов кредитного договору. 



192 
 

Міжнародна практика свідчить, що кредитний ризик комерційного банку 

підвищується у разі: 

- відсутності оптимальної кредитної політики; 

- недостатньої інформованості безпосередніх виконавців щодо діючої 

кредитної політики; 

- суперечливої кредитної політики. 

Це зумовлює необхідність побудови такої системи управління кредитним 

ризиком в комерційному банку, яка дозволила б своєчасно виявляти існуючі і 

потенційні кредитні ризики і вживати відповідні заходи щодо їх зниження. 

Перспективним напрямом кредитної політики є побудова комплексної 

системи оптимізації банківських ризиків, що дозволяє досягти результату 

діяльності банку з максимальним економічним ефектом при найменших 

витратах часу для ухвалення рішення. Банки, що намагаються створити 

комплексні системи оптимізації банківських ризиків, як правило, стикаються, з 

деякими труднощами. Передусім, це стосується інформаційно-аналітичної 

служби банку. На жаль, не усі банки усвідомлюють те, що окремі структурні 

одиниці установи в сукупності є єдиним інформаційним полем, інтегрованим в 

макросередовище. У тому випадку, якщо порушується внутрішній і зовнішній 

обмін інформації, стає неможливим оперувати доходністю, ліквідністю і 

ризиком, що неминуче веде до банкрутства. Воно настає ще швидше, коли 

інформаційні потоки не пов’язані зі стратегічними цілями, з конкретними 

етапами їх досягнення. 

Існує безліч підходів до побудови системи управління кредитним ризиком. 

Але в будь-якому випадку кредитна політика займає одну з ключових позицій в 

системі управління ризиками кредитних операцій банку. Це пов’язано з тим, що 

саме в кредитній політиці закладені основи обмеження ризиків за допомогою 

системи лімітів, відповідної організаційної структури, а також набору 

кредитних інструментів.  

Система управління кредитним ризиком не лише дозволяє банкам 

забезпечувати свою прибутковість та ефективність кредитних операцій, а й 
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сприяє виконанню банківським кредитом його ролі у сфері грошового обігу. 

Видані і неповернені в зазначений термін кредити збільшують грошову масу в 

країні, сприяють інфляційним процесам. 

Система управління кредитним ризиком включає об’єкт, суб’єкти, 

інструменти та підсистеми забезпечення (табл. 1). 

Найважливішим інструментом системи управління кредитним ризиком 

банку є ліміти, які можна розділити на наступні групи: ліміти залежно від міри 

ліквідності. Встановлюються граничні показники мінімального об’єму 

високоліквідних активів, при цьому також встановлюються обмеження на 

можливі розбіжності активів і пасивів по термінах; ліміти залежно від рівня 

процентної ставки; ліміти залежно від видів вкладень, допустимі граничні 

об’єми по основних видах активних операцій. Для кожного виду лімітів 

встановлюється своя періодичність їх перегляду. 

Таблиця 1   

Система управління кредитним ризиком 

Елементи системи 
управління Характеристика елемента 

Об’єкт 
–     індивідуальний кредитний ризик (ризик конкретного
позичальника); 
–     портфельний кредитний ризик (ризик портфеля) 

Суб’єкти 

–     загальні збори акціонерів (учасників), спостережна рада,
правління; 
–     кредитний комітет, комітет кредитного нагляду, служба ризик-
менеджменту; 
–     співробітники кредитних підрозділів 

Інструменти 

–     планування; 
–     регулювання; 
–     аналіз; 
–     контроль 

Підсистеми 
забезпечення 

–     нормативна; 
–     інформаційна; 
–     технологічна; 
–     кадрова 

Джерело: за даними [10]. 
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Наступним елементом кредитної політики, який оптимізує управління 

кредитними операціями банку, є створення оптимальної організаційної 

структури банку і чітке встановлення повноважень підрозділів і окремих 

працівників. Під оптимальною організаційною структурою автор розуміє 

сукупність взаємопов’язаних структурних підрозділів банку, що забезпечують 

максимальну реалізацію загальної стратегії, цілей, завдань комерційного банку 

з мінімальними витратами при заданих для кожного підрозділу рівнях ризиків. 

Така структура повинна включати підрозділи, що вирішують такі важливі 

питання в області кредитних операцій, як кредитне планування, кредитний 

аналіз, організація кредитного процесу, кредитний контроль, ризикменеджмент, 

маркетинг кредитних операцій. Обов’язковою умовою успішного управління 

ризиками є функціонування у банку комітету контролю ризиків. 

Для того, щоб уникнути технічних помилок при кредитуванні 

позичальників, і з метою контролю за якістю кредитних операцій банку, 

необхідно забезпечити працівників банку інформацією про стандартну 

технологію проведення кредитних операцій банку. З цією метою в документах, 

що містять кредитну політику банку, обов’язково має бути присутнім перелік 

кредитних інструментів, тобто форм кредитування з описом їх технології 

(технологічна карта). Особлива увага повинна приділятися кредитним 

продуктам зі складною структурою, призначеним для фінансування 

інвестиційних проектів. 

Таким чином, кредитна політика є основою стратегії мінімізації ризику в 

діяльності банку. Основу кредитної політики становить стратегія банку, 

зорієнтована на зростання його капіталу чи збільшення доходів. Дотримання 

положень кредитної політики дає змогу банку сформувати такий кредитний 

портфель, який сприятиме досягненню цілей, поставлених у банківській 

діяльності, а саме: забезпечення прибутковості банку, контролю за управлінням 

ризиками, дотримання вимог законів у сфері банківництва. 
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УДК: 336.774                                                                                         
В. І. Докійчук 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ 
БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ 

У статті систематизовано підходи, інструменти та фактори управління 
кредитними банківськими  ризиками в сучасних умовах; визначено основні 
напрями їх вдосконалення в умовах посилення кризових явищ. 
Ключові слова: управління ризиками, кредитний ризик, фактори кредитного 
ризику, скоринг, детальна верифікація. 

Важливою складовою фінансової системи країни є банківський сектор. 
Банки є фундаментальною ланкою економіки, оскільки забезпечують 
взаємозв’язок між основними складовими  фінансового сектору, грошовий обіг 
держави та задовольняють потребу в кредитних ресурсах, без яких розвиток 
економіки практично неможливий.  

Разом з тим, загострення кризових явищ в економіці, зокрема зниження 
платоспроможності клієнтів банку внаслідок втрати робочих місць та 
неофіційного працевлаштування підвищують ризиковість кредитної діяльності 
банків. Це потребує наукових пошуків вирішення назрівшої проблеми  та 
зумовлює актуальність даного дослідження. 

Мета статті полягає у визначенні напрямів вдосконалення системи 
управління кредитними ризиками вітчизняних банків. 

Управління ризиками – це процес, за допомогою якого банк виявляє 
(ідентифікує) ризики, проводить оцінку їх величини, здійснює їх моніторинг і 
контролює свої ризикові позиції, а також враховує взаємозв’язки між різними 
категоріями (видами) ризиків [7]. Провідним принципом у роботі комерційних 
банків є прагнення до отримання максимального прибутку, проте воно 
обмежується можливістю понести збитки. Іншими словами, ризик – це вартісне 
вираження ймовірної події, що призводить до втрат. Ризики тим більше, чим 
вище шанс отримати прибуток.  

Ризики утворюються в результаті відхилень дійсних даних від оцінки 
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сьогоднішнього стану і майбутнього розвитку. Ці відхилення можуть бути як 
позитивними, так і негативними. У першому випадку мова йде про шанси 
отримати прибутки, у другому – про ризик мати збитки. У вітчизняній практиці 
вирізняють наступні види ризиків:ризик ліквідності, процентний 
ризик,адміністративний ризик, валютний ризик, кредитний ризик, ризик 
неплатоспроможності [2]. 

Ризик ліквідності банку (ризик незбалансованої ліквідності) – це можлива 
загроза прибутку і акціонерного капіталу банку в результаті ускладнення в 
отриманні коштів шляхом реалізації частини активів або придбання нової 
позики за прийнятною ціною. Ризик вважається найвищим, коли банк не в змозі 
задовольнити кредитну заявку або відповісти за зобов'язанням вкладника. 
Відповідно розрізняють ліквідність активів і ліквідність пасивів. 

Процентний ризик – ймовірна втрата доходу банку в результаті 
непогашення процентних платежів позичальником. 

Ризик, пов'язаний з нездатністю банку відшкодовувати адміністративно-
господарські витрати (ризик поточних витрат) – це можливе зниження 
прибутку банку через непередбачених витрат на утримання апарату працівників 
та інших витрат, що забезпечують нормальний ритм роботи установи. 

Валютний ризик – небезпека валютних втрат, пов'язаних зі зміною курсу 
іноземної валюти по відношенню до національної валюти при проведенні 
міжнародних кредитних, валютних і розрахункових операцій. 

Ризик неплатоспроможності банку – використання банком акціонерного 
капіталу для погашення своїх зобов'язань за відсутності будь-яких інших 
джерел (платежі за поверненими кредитами, залучення нових позик, реалізація 
активів).  

Щоб запобігти подібній ситуації, важливо підтримувати співвідношення 
між акціонерним капіталом і активами, так званий коефіцієнт достатності 
капіталу. 

Кредитний ризик – можливе падіння прибутку банку і навіть втрата 
частини акціонерного капіталу в результаті неспроможності позичальника 
погашати й обслуговувати борг (виплачувати відсотки).  

Серед банківських операцій основну частину становлять кредитні операції 
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(майже 50%). Таким чином, кредитний ризик справляє найвідчутніший вплив 
на діяльність банку, що зумовлює особливий науковий інтерес до підходів 
управління ними. 

Серед факторів, що впливають на величину кредитного ризику слід 
виділити фактори юридичних осіб, фактори фізичних осіб та сукупні фактори 
(табл. 1). 

 

Таблиця 1  

Фактори кредитно ризику 

Фактори фізичних осіб: Фактори юридичних осіб: Сукупні ризики:

‐ нестабільність економічної 
ситуації (фінансова криза, 
обмежена конвертованість 
національної валюти, 
звуження платоспроможного 
попиту населення,інфляція 
тощо); 

‐ зміна матеріального 
становища позичальника 
(збільшення (зменшення) 
зарплати, вихід на пенсію, 
отримання спадщини тощо); 

‐ кредитна історія 
позичальника (відсутня, 
позитивна, негативна); 

‐ зміна якості забезпечення 
позики (вартості, 
ліквідності); 

‐ зміна соціального стану 
позичальника (вступ у 
шлюб, зміна складу сім'ї 
тощо); 

‐ зміна умов 
кредитного договору (введе-
ння або скасування 
мораторію на сплату 
відсотків і основного боргу, 
штрафних санкцій, зміна 
відсоткових ставок, строків 
погашення основного боргу 
тощо); 

‐ особистісний чинник 
(недисциплінованість 
позичальника, надання 
свідомо неправдивої 
інформації, перешкоджання 
банківському контролю, 
шахрайство тощо). 

‐ нестабільність економічної 
ситуації (фінансова криза, 
обмеженість конвертованості 
національної валюти, спад 
виробництва, несприятливі 
зміни на окремих ринках, 
інфляція тощо); 

‐ зміна фінансового становища 
позичальника (показники 
фінансової стійкості, 
оборотності, рентабельності, 
ліквідності тощо); 

‐ кредитна історія позичальника 
(відсутня, позитивна, 
негативна); 

‐ зміна якості забезпечення 
позики (вартості, ліквідності); 

‐ якість управління 
підприємством-позичальником 
(освітній рівень, кваліфікація і 
досвід роботи в даній сфері 
керівної ланки тощо); 

‐ зміна умов кредитного 
договору (введення або 
скасування мораторію на 
сплату відсотків і основного 
боргу, штрафних санкцій, зміна 
відсоткових ставок, строків 
погашення основного боргу 
тощо); 

‐ особистісний чинник 
(недисциплінованість 
позичальника, надання свідомо 
неправдивої інформації, 
перешкоджання банківському 
контролю, шахрайство тощо). 

‐ нестабільність 
економічної ситуації 
(фінансова криза, 
обмеженість 
конвертованості 
національної валюти, 
нерозвиненість 
інформаційного ринку, 
несприятливі зміни на 
фінансових ринках, 
інфляція тощо); 

‐ зміна грошово-
кредитної політики 
центрального банку 
(зміна норм 
обов'язкових резервів, 
ставки рефінансуван-
ня, нормативів 
ризику, державна під-
тримка пріоритетних 
галузей тощо); 

‐ зміни в кредитній 
політиці банку 
(переорієнтація 
ресурсів на інші галузі, 
введення нових 
кредитних 
інструментів, 
зміна структури 
управління тощо); 
‐ особистісний чинник 

(недостатня  
кваліфікація і досвіду, 
мікроклімат 
у колективі, 
зловживання тощо). 

*Джерело систематизовано автором на основі [2] 
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Серед загальних інструментів регулювання кредитних ризиків доцільно 

використовувати наступні: мінімальний розмір капіталу для новостворюваних 

банків; вимоги до його складу й нормативи достатності капіталу; нормативи 

кредитних та інвестиційних ризиків; нормативи ліквідності; стандарти 

організації та діяльності служб внутрішнього контролю і управління ризиками; 

вимоги до розкриття інформації про фінансовий стан і загальний ризик банку; 

нормативні вимоги до методів кількісної оцінки ризику[4]. 

До спеціальних слід віднести [1]: 
- попередження ризику – відбір і оцінка кредитних фахівців, оптимізація 

кредитного процесу, розвиток персоналу, вивчення потенційного клієнта, 

постійний моніторинг клієнта; 

- оцінка, вимірювання та прогнозування ризику – оцінка 

кредитоспроможності позичальника, оцінка якості кредитного портфеля банку, 

вимірювання кредитного ризику, прогнозування кредитного ризику, відмова від 

кредитування ненадійного клієнта, відмова від кредитування сумнівної угоди; 

- зниження (мінімізація) ризику – диверсифікація кредитів, резервування 

коштів, структурування кредитів; 

- страхування ризику – перерозподіл обов’язків відшкодування кредитних 

втрат на страхову організацію, хеджування на строковому ринку за допомогою 

похідних фінансових інструментів; 

- утримання ризику – створення структурних підрозділів по роботі з 

проблемними кредитами, призупиненні кредитної діяльності у 

високоризикованих галузях, пошук нових секторів кредитного ринку і розробка 

нових кредитних продуктів. 

На практиці, використання і співвідношення вищевказаних інструментів 

та методів варіюється в межах двох основних підходів: автоматизації прийняття 

рішень та детальній верифікації. Перший підхід передбачає використання  

автоматичних систем (скоринг) – як один із методів оцінки кредитного ризику – 

робота автоматизованих систем на основі математичних і статистичних 

методів. Кредитний скоринг – технологія, що використовується кредитно-
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фінансовими установами, для визначення та оцінки платоспроможності 

клієнтів. Кредитний скоринг дозволяє на основі певних характеристик 

існуючих клієнтів та потенційних постачальників, шляхом підрахунку балів, 

визначити ризики, пов’язані з кредитуванням [3]. 

Суть скорингу полягає в тому, що кожному параметру, що характеризує 

позичальника, надається реальна оцінка в балах. У спрощеному вигляді 

скорингова модель – це зважена сума визначених характеристик позичальника: 

вік, сімейний стан, місце роботи, дохід та багато інших факторів. Така методика 

є знеособленою і може застосовуватися як для фізичних, так і для юридичних 

осіб. Тобто, скоринг – це методика оцінки кредитного ризику, яка дозволяє, 

оцінивши набір ознак, що характеризують позичальника, визначити, чи варто 

надавати йому кредит. Основне завдання скорингу полягає не лише в тому, щоб 

з’ясувати, чи спроможний клієнт повернути кредит та виплатити відсотки, але і 

ступінь надійності потенційного позичальника [8]. 

В межах другого підходу використовується детальна верифікація, що 

передбачає аналіз позичальників кредитними експертами, а не системою 

програм, як у першому підході. Якість кредитного портфелю оцінюється на 

основі наборів правил, якими керуються при прийняті рішень і залежить від 

компетентності кредитних експертів [6]. 

Скоринг має  свої переваги. По-перше, це неупереджена система оцінок. 

По-друге, скоринг забезпечує оперативність у прийнятті рішень. По-третє, 

банки, які використовують у своїй роботі скорингові системи, як правило, 

встановлюють нижчі відсотки за користування кредитом, тому що скоринг 

знижує ризик неповернення боргу. Проте, незважаючи на високу 

технологічність скорингу, є випадки, коли скорингова програма не може дати 

максимально об’єктивну оцінку позичальнику. Проблема пов’язана з 

відсутністю необхідних даних для роботи системи кредитного скорингу. 

Аналітичні технології здатні ефективно працювати тоді, коли є що аналізувати. 

У вітчизняних реаліях бюро кредитних історій ще не досить ефективні, а банки 
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не мають достатньої для аналізу інформації (обмеженість статистичної 

вибірки). Це потребує впровадження налагодженої системи збору інформації 

про клієнтів, розробки стандартизованих форматів подачі інформації, 

формування єдиної бази збереження даних. 

Ще однією серйозною проблемою може стати неповне представлення 

даних у базі. В банківській практиці непоодинокі випадки, коли дані про 

клієнтів збираються стихійно, безсистемно, фрагментарно. Аналіз подібних 

даних небезпечний, адже на основі невірних результатів аналізу легко прийняти  

помилкове рішення. 

Для ефективного використання скорингових систем на практиці 

українським банкам та органам державної влади необхідно вирішити кілька 

спільних проблем [5]: 

1) Відсутність спеціального законодавства, яке б регламентувало 

відносини в сфері споживчого кредитування. 

2) Відсутність простого механізму повернення грошей кредитору у 

випадку неплатоспроможності позичальника. Часто вартість помилок при 

кредитуванні занадто висока: втрата основної суми боргу, нарахованих 

відсотків, судові витрати, адміністративні витрати, втрачений час тощо. 

3) Проблема застави. Механізм реалізації застави — незручний, 

законодавчо не однозначний та витратний. Відсутність реєстрації застави будь-

якого рухомого майна дозволяє недобросовісним позичальникам продати або 

повторно закласти майно. 

4) Використання зарплатних схем підприємств. Роботодавці часто 

віддають перевагу «сірим» схемам виплати винагороди своїм працівникам. Як 

результат – позичальник не може довести свою платоспроможність, а банк 

втрачає клієнта. 

5) Проблема оцінки реальних можливостей поручителів. Українські банки 

часто вирішують свою проблему зниження кредитних ризиків позичальника 

шляхом часткового їх перекладання на поручителів. 
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6) Відсутність кредитної історії. Дає можливість позичальникам отримати 

кілька кредитів у різних банках  без перевірки оплати ними попередніх 

кредитів. 

Висновки. Оцінка кредитоспроможності позичальників фізичних та 

юридичних осіб є важливою складовою оцінки кредитних ризиків при 

управлінні банківськими ризиками в цілому. Тому вдосконалення підходів до 

управління кредитними ризиками є одним з базових завдань банків під час 

організації кредитного процесу. При цьому в Україні недосконала оцінка 

кредитоспроможності позичальників при споживчому кредитуванні та 

формальне її здійснення на практиці є одним із слабких місць кредитного 

ризик-менеджменту. Виявлені у процесу дослідження недоліки сучасних 

підходів оцінки кредитоспроможності фізичних осіб у банках України 

знижують якість оцінки позичальників і збільшують час на її здійснення, що 

негативно впливає на якість кредитної послуги загалом. 

Розглянуті складнощі розробки та впровадження скорингових систем у 

практику українських банків не зменшують необхідності та доцільності їх 

використання, адже саме скоринг може стати одним із способів підвищення 

якості активів банку, зниження вартості кредиту та підвищення швидкості його 

отримання. Проте поки в Україні система встановлення ефективної скорингової 

системи не буде закладена, а також не будуть усунені проблеми що перелічені 

вище, запропоновано застосовувати сукупний підхід між автоматичними і 

ручним переглядом кредитних заявок. Тобто, для прийняття остаточного 

рішення по кредитній заявці все одно потрібен досвідчений спеціаліст. 

Впровадження запропонованих в статті заходів у практику банків може 

значно оптимізувати процес оцінки кредитоспроможності позичальників при 

споживчому кредитуванні. 



203 
 

Список використаних джерел: 

1. Брітченко І. Г. Особливості використання скорингових систем у 

банківському кредитуванні фізичних осіб / І. Г. Брітченко, О. М. Момот // 

Наукова періодика України. – 2011. – № 17. – С. 18–23. 

2. Болгар Т. М. Проблемні кредити банків як результат реалізації 

кредитного ризику 2014 / Т. М. Болгар // Економічний нобелівський вісник. –  

№ 1 (57). – С. 34-38. 

3. Вовк В. Я. Кредитування і контроль: Навч. посіб. / В. Я. Вовк, 

О. В. Хмеленко. – Київ: Знання,. 2010. – 463 с. 

4. Вовк В. Я. Аналіз впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на кредитну 

активність банків / В. Я. Вовк, К. Б. Латунова // Вісник Університету 

банківської справи Національного банку України . – 2013. – № 1 (16). – С. 13-17 

5. Ілляшенко В. В. Кредитування фізичних осіб. Технології аналізу даних 

[Електронний ресурс] /В. В. Ілляшенко. – Режим доступу www.basegro up.ru/sol utions/  

case/credit. 

6. Пищулін А. С. Національні особливості кредитного скорингу 

[Електронний ресурс] / А. С. Пищулін. – Режим доступу: www.factoringpro 

.ru/index.php/credit-scoring-statya. 

7. Про Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем 

ризик-менеджменту в банках України [Електронний ресурс]: постанова Правління 

Національного банку України від 02.08.2004 р. № 361; зі змін. і доп. від 21.06.2012: 

– Режим доступу:http://www.bank.gov.ua /Bank_s upervision/ Risks/ 

8. Рекомендації щодо оцінки комерційними банками 

кредитоспроможності та фінансової стабільності позичальника [Електронний 

ресурс]: Положення Національного банку України. від 02.06.1994 № 23011/79; 

із змін. і доп. від 11.07.2010. –  Режим доступу: http://www. bank.gov.ua 

 

 

 

 



204 
 

УДК 336.76 
С.О. Живіцький  

здобувач освітнього ступеня «магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ 
НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ 

В статті досліджено роль фінансових посередників на ринку фінансових послуг 
України. Визначено основні послуги, що надаються вітчизняними фінансовими 
посередниками. Виявлено особливості їх діяльності на сучасному етапі 
розвитку ринку фінансових послуг України.  
Ключові слова: фінансове посередництво, банківські установи, страховий 
ринок, лізинг, факторинг. 

Фінансові посередники відіграють важливу роль у функціонуванні 
грошового ринку. У зв'язку з цим економічне призначення фінансових 
посередників полягає в забезпеченні базовим суб'єктам грошового ринку 
максимально сприятливих умов для їх успішного функціонування. Тобто 
функціонально фінансові посередники спрямовані не всередину фінансової 
сфери, не на самих себе, а зовні, на реальну економіку, на підвищення 
ефективності діяльності її суб'єктів. Це зумовило актуальність і вибір теми 
дослідження.  

Серед вчених-економістів відсутня єдність у поглядах щодо визначення 
сутності та ролі фінансових посередників на фінансовому ринку. Це можна 
спостерігати з поданих нижче визначень. Зокрема, В. Л. Смагін  вважає, що 
фінансові посередники – це фінансові інститути, що опосередковують рух 
коштів від індивідуальних інвесторів до їх кінцевих користувачів                 
[6, с. 207-212]. 

На думку О. Л. Некрасової, фінансові посередники – це юридичні особи, 
що беруть активну участь в організації процесу переміщення коштів у межах 
єдиної фінансової системи та надають послуги фінансового посередництва у 
встановленому законом порядку, здійснюють свою діяльність на ринку 
фінансових послуг з метою отримання прибутку або задоволення потреб 
суб’єктів цього ринку у фінансових послугах [3, с. 157-162]. 



205 
 

Залежно від набору послуг, які надають фінансові посередники, їх можна 
поділити на дві групи: банки та небанківські фінансово-кредитні установи 
(кредитні спілки, страхові компанії, ломбарди, недержавні пенсійні фонди, 
лізингові та факторингові компанії) (рис 1). 

Комерційні банки надають різноманітні види посередницьких послуг. 
Найпоширенішими серед них є посередництво в одержанні клієнтом кредиту, в 
операціях з майном, зокрема цінними паперами, валютою. Перший вид 
посередницьких послуг надається банком тоді, коли він сам з тієї чи іншої 
причини не може задовольнити кредитну заявку клієнта. У цьому разі 
обслуговуючий банк може бути посередником у пошуку клієнтові іншого 
банку-кредитора або на його прохання одержати міжбанківський кредит і за 
рахунок його надати кредит клієнту. Якщо клієнтові потрібен великий кредит, 
то банк може вдатися до консорціумного або паралельного кредитування 
клієнта. 

 

Рис.1. Інституціональна структура фінансових посередників.  
*Джерело: систематизовано автором на основі [3]. 
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Помітно збільшилося надання посередницьких послуг в операціях з 
цінними паперами. При первинному розміщенні цінних паперів комерційні 
банки можуть за дорученням, від імені і за рахунок емітента виконувати 
обов’язки щодо організації передплати на цінні папери або їх реалізації іншим 
способом. При цьому можливі два варіанти. При першому комерційний банк 
надає послуги з первинного розміщення цінних паперів без зобов’язань щодо 
викупу нерозміщеної частини емісії. Головний обов’язок банку в цьому 
випадку — докласти максимальних зусиль для розміщення цінних паперів, 
проте фінансової відповідальності за кінцевий результат банк не несе. Другий 
варіант передбачає, що комерційний банк зобов’язується у разі неповного 
розміщення цінних паперів викупити в емітента їх нереалізовану частину, тобто 
бере на себе ризики розміщення цінних паперів. 

Комерційні банки можуть займатися і брокерською діяльністю, тобто 
здійснювати цивільно-правові угоди щодо цінних паперів, які передбачають 
оплату цінних паперів проти їх поставки новому власнику на підставі договорів 
доручення чи комісії за рахунок своїх клієнтів. 

Посередництво комерційних банків у валютних операціях передбачає, 
зокрема, купівлю-продаж іноземної валюти або платіжних документів у ній, 
конверсію однієї іноземної валюти в іншу, конверсію упродовж визначеного 
строку національної валюти в іноземну, і навпаки; переказ за дорученням 
громадян іноземної валюти за кордон та виплату громадянам отриманих на їх 
ім’я з-за кордону переказів; інкасування іноземної валюти та платіжних 
документів у ній тощо. 

Щодо небанківських фінансових установ, які належать до числа 
фінансових посередників, то вони теж є професійними учасниками фінансового 
ринку, спеціалізуються на наданні фінансових послуг, забезпечуючи 
кредитування, спільне інвестування, управління активами, страхування, 
посередництво у купівлі-продажі фінансових інструментів, недержавне 
пенсійне забезпечення, гарантійні операції тощо. Певною характерною рисою 
небанківських установ є досить вузька спеціалізація, яка чітко регламентується 
державою. Розглянемо основні установи та їх посередницькі послуги. 
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Послуги фінансового посередницвта здійснюються на страховому ринку. 

На сьогодні страховий ринок України має низку невирішених проблем: 

нестабільність політичної ситуації; низьку зацікавленість у страхуванні 

внаслідок низької платоспроможності населення; анексію АР Крим та ведення 

бойових дій на Сході України; існування певної недовіри до страхування; 

нестійкість національної валюти; недосконале законодавство; високий рівень 

інфляції; недостатній розвиток довгострокового страхування життя, пенсійних 

ануїтетів та інших видів накопичувального страхування; невелика фінансова 

місткість вітчизняного страхового ринку, недостатня капіталізація та низька 

158 ліквідність страховиків; низька страхова культура населення, страхових 

посередників і деяких страховиків; недостатній рівень кадрового та наукового 

забезпечення [2, c. 26-31]. 

За підсумком І пів. 2016 року загальна кількість функціонуючих страхових 

компаній склала 343, серед яких 45 СК «life» та 312 СК «non-life». З початку 

року кількість СК скоротилась на 18 (в тому числі 4 СК «life» та 14 СК «non-

life»). Кількість компаній на страховому ринку України тривалий час 

демонструє тенденцію до зменшення, скоротившись протягом останніх двох 

років більше ніж на 13% [5]. 

Важливою небанківською фінансовою установою є кредитні спілки. 

Кредитні спілки - це громадські організації, що створюються на добровільних 

засадах з метою акумуляції заощаджень своїх членів для взаємного 

кредитування. Науковці Н. Р. Швець та О. М. Осадець називають основні 

особливості організації та діяльності кредитних спілок в Україні, а саме: 

невеликі членські внески; короткі терміни оформлення позик; обмеження 

діяльності невеликим колом осіб (членами та пайовиками кредитної спілки); 

непублічність діяльності; відносини між спілкою і пайовиками виникають на 

основі членства і не є клієнтськими відносинами; членами кредитних спілок 

можуть бути тільки фізичні особи; взаємна повна відповідальність членів 

кредитної спілки. [7, с. 56-63]. 
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Лізингові компанії, які теж є фінансовими посередниками, беруть на себе 

функції, подібні до функцій банків. Вони надають орендарю фінансові кошти, 

яких не вистачає. Такі компанії займаються, як правило, лізингом машин і 

обладнання з порівняно тривалим строком служби, а також деяких видів 

нерухомості. Лізинг вигідний для підприємця, оскільки дає можливість 

придбати складне, а часом і рідкісне обладнання, яке за договором обслугову-

ватиметься лізингодавачем краще, ніж це може зробити сам підприємець. Ця 

форма підприємницької діяльності не набула у нас ще значного поширення. 

Лізинг - це підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування 

власних або залучених фінансових коштів і полягає в наданні лізингодавцем у 

виняткове користування на певний термін лізингоотримувачу майна, яке є 

власністю лізингодавця або отримується ним у власність за дорученням і 

згодою з лізингоотримувачем у відповідного продавця за умови сплати 

лізингоотримувачем періодичних лізингових платежів [4, с. 6-12]. 

За підсумком І півр. 2016 року, згідно з даними Переліку юридичних осіб, 

які мають право надавати послуги фінансового посередництва та перебувають 

на обліку в Нацкомфінпослуг, в Україні існувало 272 юридичні особи – 

лізингодавця; до Державного реєстру фінансових установ станом на 01.07.2016 

р. було внесено інформацію про 385 фінансових компаній, що надають послуги 

фінансового лізингу. В цілому, за результатом І півр. 2016 року фінансовими 

компаніями та юридичними особами, які не мають статусу фінансових установ, 

але можуть згідно із законодавством надавати послуги фінансового 

посередництва, було укладено 5 708 договорів фінансового лізингу на суму 4 

095,2 млн. грн. Сукупна вартість об’єктів лізингу, що є предметом укладених 

договорів, відповідає 3 187,8 млн. грн. За підсумками І півр. 2016 року було 

зафіксовано збільшення кількості договорів фінансового лізингу в 2,8 разу          

(на 4 215,0 од.) порівняно з показниками аналогічного періоду 2015 року. При 

цьому, вартість договорів фінансового лізингу збільшилась на 27,5%                

(884,4 млн. грн.) [5]. 

Також до фінансового посередництва можна віднести факторинг. Термін 
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факторинг походить від слова фактор (англ. «посередник, маклер»). Факторинг 

- це фінансова операція, при якій одна сторона (фактор) передає або 

зобов’язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони 

(клієнта) за відповідну плату, а клієнт поступається або зобов’язується 

поступитися фактору своїм правом грошової вимоги до третьої особи 

(боржника). [1, с. 35-39]. 

Станом на 01.07.2016 р. в Державному реєстрі фінансових установ 

містилася інформація про 481 фінансову компанію, яка має право надавати 

послуги факторингу. Протягом І півр. 2016 року фінансові компанії уклали               

8 883 договорів факторингу на загальну суму 7 613,3 млн. грн., виконали 6 922 

договорів на суму 6 422,2 млн. грн. Діючими на кінець І півр. 2016 року 

залишалося 10 657 договорів факторингу [5]. 

Ефективність діяльності фінансових посередників можлива за умов 

виконання наступних принципів.  

– принцип прибуткового господарювання (прибутковість, ліквідність, 

ризикованість повинні бути оптимальними);  

– робота фінансових посередників у межах реально наявних і залучених 

ресурсів;  

– повна економічна самостійність та економічна відповідальність 

фінансових посередників за результати своєї діяльності (встановлення плати за 

послуги або відсоткових ставок, вибір власної стратегії і тактики розвитку);  

– спекулятивний принцип (регулюється законодавством та відповідними 

нормативами);  

– діяльність фінансових посередників повинна регулюватися 

економічними, а не адміністративними методами;  

– взаємини фінансових посередників з користувачами їхніх послуг повинні 

будуватися як звичайні ринкові: єдина мета – отримання прибутку; розумне 

невтручання в справи один одного; вирішення спірних питань у суді. 

(Некрасова, О. Л. Механізм правового регулювання діяльності фінансових 

посередників ринку фінансових послуг  [3, с. 157-162]. 
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Отже, фінансові посередники займають провідне місце на ринку 
фінансових послуг України. Розвиток посередників фінансового ринку є 
необхідною передумовою розвитку інших секторів економіки країни. Наявність 
ефективних фінансових посередників - банків, страхових компаній, 
недержавних пенсійних фондів, кредитних спілок та інших фінансових установ 
сприяє стабільному та прогнозованому розвитку усіх економічних процесів у 
суспільстві. 
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УДК 631.16  

Ю.Ю. Заика 
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

У статті досліджено напрями удосконалення фінансування діяльності 

аграрних підприємств. Зокрема розглянуто форми та методи фінансування 

аграрних підприємств. Розглянуто напрями удосконалення процесу 

фінансування діяльності аграрних підприємств через призму використання 

альтернативних джерел фінансових ресурсів. 

Ключові слова: фінансування підприємств, аграрне підприємство, дотація, 

субвенція, лізинг. 

Постановка проблеми. Розвиток фінансування аграрних підприємств є  

важливою передумовою забезпечення конкурентоспроможного розвитку 

економічної системи країни. В умовах нестабільності та кризи політико-

економічного устрою, саме наявність ефективного процесу фінансування 

діяльності господарюючих суб’єктів спроможна вирішити виробничі та 

організаційні завдання, створити передумови для розвитку у тому числі й 

інноваційного, реалізувати місію та цілі господарюючого суб’єкта, а також 

протидіяти й нейтралізувати ризики на небезпеки. Дослідження проблем 

функціонування господарюючих суб’єкті сільського господарства виявили, що 

саме недостатність фінансових ресурсів та невміле управляння ними є 

причиною переважної більшості проблем галузі. Тому формування 

перспективних напрямів удосконалення фінансування аграрних підприємств є 

актуальним питанням аграрної економічної науки, що потребує ефективного 

вирішення.  

Ціллю статті є дослідження напрямів удосконалення фінансування 

діяльності аграрних підприємств. 
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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. В основу процесу фінансування 

покладено саме фінансові ресурси, які виступають рушійною силою роботи 

підприємства. На сьогодні, питання найефективніших форм і методів 

фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств надзвичайно 

актуальне, оскільки лише раціональна підтримка дасть можливість підвищити 

рівень конкурентоспроможності як національних товаровиробників, так і 

сільськогосподарської продукції на внутрішньому та світовому ринках.  

Методи фінансування, які використовуються для підтримки вітчизняних 

сільськогосподарських підприємств повинні враховувати реалії  сьогодення та 

зміни, які зазнали економічні відносини між аграрними підприємствами 

безпосередньо та державою зокрема (рис. 1). 

Варто зауважити, що держава має приймати активну участь у вирішенні 

проблемних питань фінансування діяльності аграрних  підприємств. Виявлено, 

що найбільш актуальним завданням сьогодення є формування ефективного та 

дієвого механізму призначення бюджетної підтримки господарюючих 

суб’єктів. 



213 
 

 

Рис. 1. Форми та методи фінансування аграрних підприємств 

 

Зауважимо, що поки держава не достатньо сприятиме підвищенню 

конкурентоспроможності аграрних підприємств і не зупинить відтік засобів з 

галузі, ефективність дотаційної підтримки сільськогосподарських підприємств 

залишиться низькою. 

Також низькою ефективністю відзначаються існуючі підходи до 

державного дотування, а саме таких критеріїв вибору показників розподілу 

грошових коштів, як поголів’я худоби, обсяг виробленої продукції тощо, які 

практично не враховують ринкову кон'юнктуру і її вплив на формування 

фінансових результатів роботи сільськогосподарських підприємств. 

Подолання цих негативних явищ можливе, якщо фінансування через 

дотаційні механізми здійснюватиметься по критеріях, пов'язаних з фінансовими 

результатами діяльності товаровиробників, і буде направлено на підвищення 

ефективності виробництва сільськогосподарських підприємств [4, с. 331]. 

Критеріями призначення бюджетних дотацій сільськогосподарським 
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підприємствам є: розподіл бюджетних дотацій за часом по всьому циклу 

сільськогосподарського виробництва, зважаючи на тривалість якого буде 

одержаний більший ефект від регулювання; завчасне планування дотації з 

урахуванням прогнозування і планування сільськогосподарського виробництва 

по окремих видах продукції; визначення граничної межі отримання дотацій. Їх 

зниження можливо за рахунок збільшення прибутку в тих господарствах, де 

вони були одержані; остаточний розрахунок дотацій необхідно робити після 

реалізації продукції (в кінці року) і тим господарствам, які не виконали свої 

плани, але їм вже видавалися дотації і компенсації. При цьому слід коректувати 

суми, що залишилися.  

Реалізація механізму призначення бюджетних субсидій і дотацій для 

фінансування діяльності аграрних підприємств здійснюється в три етапи. 

І етап – планування виробництва в реальних умовах (або умовах на 

прогнозований період планування), оцінка ефективності виробництва. 

Ухвалюється рішення про те, які галузі і види продукції потребують субсидій і 

дотацій, виходячи з ринкових цін. 

ІІ етап – оцінка рівня ефективності виробництва при системі розподілу 

бюджетних субсидій і дотацій для фінансування аграрних підприємств, з 

урахуванням умов першого етапу. 

ІІІ етап – розподіл бюджетних субсидій і дотацій для фінансування 

діяльності аграрних підприємств з урахуванням даних І-го і ІІ-го етапів. 

Необхідно розподілити їх так, щоб одержати максимальний прибуток. 

Таким чином, запропонований механізм призначення бюджетних субсидій 

і дотацій сільськогосподарським підприємствам обґрунтовує необхідність 

коректування діючого механізму дотування сільськогосподарських 

товаровиробників з метою підвищення ефективного використання засобів 

державної фінансової підтримки. При цьому повинен бути забезпечений 

перехід від зрівняльного розподілу до адресного, за умови обґрунтування 

потреби і ефективності використання. Перевагу треба віддавати тим 

сільськогосподарським підприємствам, які забезпечують стійку роботу і 

покращують свій фінансовий стан [5, с. 134]. 
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Особливої уваги потребує оптимізація залучення джерел фінансових 

ресурсів до процесу фінансування діяльності аграрних підприємств. Для 

забезпечення стабільного та ефективного розвитку господарюючого суб’єкта 

необхідною умовою є налагодження дієвого та економічно ефективного 

процесу фінансування діяльності, метою якого має стати вирішення питання 

оптимізації джерел фінансування. Вважаємо доцільним рекомендувати 

аграрним підприємствам запровадити розроблений нами алгоритм покращення 

процесу фінансування діяльності. На початковому етапі необхідно провести 

оцінку ефективності фінансування діяльності за нормативними значеннями. У 

разі виявлення невідповідності нормативному значенню показників необхідно 

виявити ефекти показника, який може мати негативний характер або 

позитивний. У першому випадку доцільним є визначення причин та пошук 

напрямів стабілізації даної ситуації. У другому випадку, а також у випадку 

відповідності показників варто формувати ефективний процес фінансування 

діяльності аграрних підприємств шляхом визначення обсягу наявних та 

необхідних фінансових ресурсів та їх співставлення. За умови виникнення 

надлишку фінансових ресурсів виникає питання у раціональному їх 

використанні, а саме інвестування у власне виробництво або інше 

підприємство, консервація фінансових ресурсів на рахунках підприємств, 

наповнення депозитних рахунків підприємств тощо.  

Дефіцит джерел фінансування діяльності аграрних підприємств  виникає 

при перевищенні обсягу необхідних фінансових ресурсів над наявними. Дана 

ситуація вимагає від керівництва господарюючого суб’єкта реалізацію одного із 

двох запропонованих сценаріїв: розширення обсягу фінансування або 

оптимізацію виробничої діяльності для досягнення рівноваги. Розширення 

обсягу фінансування направлене на пошук можливих напрямів їх збільшення у 

власності підприємства. Із цією метою вважаємо доцільним провести аналіз 

можливих резервів розширення обсягів фінансових ресурсів, аналіз минулого 

досвіду розширення фінансових ресурсів, формування структури фінансових 

ресурсів, оцінка можливості залучення кредитних ресурсів, пошук інвесторів  
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(у тому числі міжнародних), пошук альтернативних джерел фінансування та 

попередній аналіз структури фінансових ресурсів. Можливими напрямами 

оптимізації виробничої діяльності вважаємо відмову від затратних  виробничих  

процесів, оптимізацію сільськогосподарського виробництва, збільшення 

прибутків підприємства, повернення зовнішньої заборгованості, оптимізація 

заробітної плати персоналу та іншої витратної частини балансу, замороження 

можливих напрямів діяльності, пошук більш ефективних та прибуткових видів 

діяльності при менших затратах, бенчмаркінг фінансової системи підприємства 

тощо [3, с. 90]. 

Виконання перерахованих вище кроків у разі їх успішної реалізації, а 

також за умови відповідності необхідної кількості фінансових ресурсів, для 

фінансування діяльності аграрних підприємств наявному їх обсягу необхідно 

провести діагностику фінансової стабільності та стану фінансової безпеки 

аграрного підприємства, негативний результат якої потребує визначення 

причин та пошук напрямів стабілізації. При позитивному результаті 

діагностики, а також при подоланні негативного результату буде визначена 

ефективна фінансова система підприємства. Запропонований на практиці 

алгоритм покращення процесу фінансування діяльності аграрних  підприємств 

дозволить наочно визначити господарюючому суб’єкту можливі кроки 

підвищення його ефективності. 

Важливу роль у покращенні фінансування аграрних підприємств відіграє 

структура використаних джерел та їх асортимент. Найбільш бажаним для 

господарюючих суб’єктів є перевага власних фінансових ресурсів над 

залученими, але у сучасних умовах їх кількість для ефективного 

функціонування та розвитку є недостатньою. Тому виникає необхідність у 

залученні додаткових грошових коштів у вигляді інвестицій, комерційних 

кредитів та бюджетного фінансування як надійного напряму удосконалення 

фінансування діяльності аграрних підприємств. Зауважимо, що позитивно 

вплинути на процес фінансування аграрних підприємств може переорієнтація 

банківських комерційних кредитів на більший термін їх надання. Недостатній 

обсяг довгострокових комерційних кредитів для фінансування сільського 
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господарства викликає дефіцит фінансових ресурсів, ліквідувати який можливо 

завдяки альтернативним джерелам як то кредитні спілки. Розробка ефективного 

механізму функціонування кредитних спілок дозволить активізувати 

небанківські установи для участі у процесі фінансування діяльності 

господарюючих суб’єктів аграрного сектора, а тому повинен стати одним із 

пріоритетних завдань державної фінансової політики, оскільки передбачає 

залучення всіх гілок влади та стосується багатьох секторів вітчизняної 

економіки. 

Розглядаючи напрями удосконалення процесу фінансування діяльності 

аграрних підприємств через призму використання альтернативних джерел 

фінансових ресурсів варто більшу увагу приділити лізинговим операціям в 

аграрному секторі. На сьогодні однією із перспективних, але мало 

використовуваних джерел фінансування діяльності аграрних підприємств є 

лізинг, який виступає альтернативою більш дорогим комерційним банківським 

кредитам, що дозволяє здійснити якісне оновлення матеріально-технічної бази 

виробництва. Фактично, лізинг в Україні є симбіозом кредиту, оренди та 

інвестування, покликаний активувати виробництво на основі покращення його 

матеріально-технічної бази. Стримуючими факторами поширення лізингу при 

фінансуванні діяльності аграрних підприємств є : 

– відсутність системи економічного стимулювання розвитку 

міжнародного лізингу в Україні; 

– недосконалість законодавчої бази лізингової діяльності та загальна 

нестабільність законодавства; 

– дефіцит довгострокових фінансових ресурсів на українському ринку; 

– низька кредитоспроможність потенційних учасників лізингового 

ринку; 

– нестійкий попит на лізингові послуги через нестабільність 

макроекономічної ситуації в країні; 

– порушення норм правил лізингової діяльності суб'єктами лізингових 

операцій; 

– зменшення обсягу ліквідних засобів на грошовому ринку [6]. 
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Слід визначити, що перспективність лізингу в Україні створила умови 

перевищення попиту на нього над пропозицією, а також характеризується 

тенденцією до розвитку міжнародної форми лізингу, що стало можливим через 

тривалий період користування об’єктами лізингу, зокрема активною частиною 

основних фондів (здебільшого від 3 до 10 років); низька, порівняно з 

вітчизняною, вартість послуг (лізинговий платіж за валютним контрактом 

становить 16-20 % річних); відсутність вимоги отримання гарантій уряду чи 

першокласних українських банків (на відміну від одержання зарубіжного 

кредиту). 

Крім того, аграрні підприємства України потребують виникнення та 

становлення якісного лізингового ринку, ефективна діяльність яких у США 

підтвердила їх доцільність для покращення процесу фінансування. Розвиток та 

розповсюдження лізингових операцій аграрними підприємствами 

ускладнюється також відсутністю конкуренції серед лізингових компаній в 

Україні та державної підтримки. Вважаємо, що на початковому етапі необхідно 

розширити асортимент послуг та обладнання, перш за все за рахунок 

комплексного сервісного обслуговування й страхування. 

Також варто звернути увагу на досвід німецьких лізингових компаній для 

покращення процесу залучення лізингу як джерел фінансування діяльності 

аграрних підприємств, які в останні роки розширюють межі лізингових угод у 

напрямку міжнародної співпраці, насамперед з країнами Європейського Союзу 

та арабськими країнами, а також з Україною. Необхідно адаптувати 

вітчизняним лізинговим компаніям досвід Німеччини  в частині розширення 

набору послуг, який крім надання техніки й обладнання в лізинг та її сервісне 

обслуговування, передбачає транспортування, налаштування, встановлення, 

навчання персоналу тощо [1; 2]. Якщо в Україні у лізинг надають переважно 

нову техніку, то для розвинених країн широко розповсюдженим є лізинг 

вторинного ринку техніки та обладнання. Значною перешкодою фінансування 

діяльності на умовах лізингу є відсутність опціону (права викупу) обладнання. 
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Необмінною передумовою якісного лізингу є посилення конкуренції лізингових 

компаній, яка на сьогодні в Україні відсутня.  

Не зовсім відповідають потребам аграрних підприємств умови договорів 

(угод) лізингу, тому необхідною умовою є участь у створенні лізингового 

договору аграрних підприємств для моделювання більш зручних умов для 

сільського господарства, в яких буде враховано особливості виробництва. Крім 

того, вважаємо необхідним провести трансформацію лізингу за такими 

напрямами: розширення спектру лізингових послуг; розвиток лізингу 

вторинного ринку обладнання; надання права викупу обладнання та техніки 

після закінчення лізингової угоди; надання лізинговим компаніям державних 

дешевих кредитів для стимулювання впровадження лізингу аграрними 

підприємствами; можливість приймати участь у міжнародних лізингових 

операціях; посилення конкуренції між лізинговими компаніями; участь у 

створенні лізингового договору аграрних підприємств для моделювання більш 

зручних умов для сільського господарства; врегулювання податкових та 

законодавчих суперечностей лізингових угод на державному рівні; активізація 

інноваційних лізингових продуктів, зокрема сек’юритизація, венчурний та 

комплексний лізинг (рис. 2). 

Потребує значної уваги і недосконалість податкового законодавства. 

Вважаємо необхідним виокремити оподаткування лізингових угод, оскільки 

техніка та обладнання, яка фінансується на умовах лізингу може декілька разів 

оподатковуватись. Наприклад, в Україні існує проблема потрійного 

податкового навантаження ПДВ операцій імпорту іноземних товарів на умовах 

лізингу: перший ПДВ закладено у ціну товару, другий ПДВ сплачується 

лізингоотримувачем при перетині лізинговим об’єктом митного кордону 

України, третій ПДВ лізингоотримувач повинен сплатити під час викупу 

об’єкта. 
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Рис. 2. Трансформація лізингу для фінансування діяльності аграрних 

підприємств 

 

Законодавчо обумовлюється, що ПДВ на залишкову вартість не 

сплачується лише у разі наявності угоди про уникнення подвійного 

оподаткування між країнами лізингодавця і лізингоотримувача. 

Враховуючи, що участь лізингу у фінансуванні діяльності аграрних 

підприємств, пов'язана зі значними ризиками, серед яких ризик виникнення 

неплатежів клієнтів, ризик знецінення та зниження ліквідності предметів 

лізингу, ризик втрати або псування предметів лізингу, валютний ризик, 

процентний ризик, ризик ліквідності, стратегічний ризик та інший. Тому 

вважаємо, що управління ризиком має здійснюватися відповідно до його 

особливостей за різним набором інструментів, а саме: 

– ризик виникнення неплатежів клієнтів: система санкціонування 

ТРАНСФОРМАЦІЯ (ВИКОРИСТАННЯ) ЛІЗИНГУ ЯК ДЖЕРЕЛА 
ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 

- розширення спектру лізингових 
послуг; 

- посилення конкуренції між 
лізинговими компаніями; 

- розвиток лізингу вторинного
 ринку обладнання; - участь у створенні лізингового 

договору аграрних підприємств для 
моделювання більш зручних умов для 
сільського господарства; - надання права викупу обладнання 

та техніки після закінчення 
лізингової угоди; 

-  надання  лізинговим  компаніям 
державних 

впровадженн
я 

для
 стимулюван
ня 

- врегулювання  податкових  та 
законодавчихсуперечностей 

державному

лізингов
их

угод  на

- активізація інноваційних лізингових 
продуктів, зокрема сек’юритизація, 
венчурний та комплексний лізинг. 

- можливість приймати участь у 
міжнародних лізингових операціях; 
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кредитних рішень; кредитна політика; методи оцінки та прогнозування 

кредитного ризику; система заходів щодо зниження проблемної заборгованості; 

формування резервів під знецінення активів; 

– ризик втрати або псування предметів лізингу: моніторинг поточного 

стану об'єктів лізингу; страхування об'єктів лізингу; 

– ризик ліквідності: моніторинг щоденної платіжної позиції; контроль 

середньострокової та довгострокової ліквідності; 

– стратегічний ризик: контроль виконання оперативного бізнес-плану та 

стратегічного плану розвитку; 

– ризик знецінення та зниження ліквідності предметів лізингу: оцінка 

ліквідності і прогноз зміни ринкової вартості об'єктів лізингу; укладання 

договорів зворотного викупу і ремаркетингу з постачальниками або 

виробниками; 

– валютний ризик: хеджування; скорочення короткої відкритої 

валютної позиції за рахунок проведення дострокового погашення валютних 

кредитів; 

– процентний ризик: контроль дотримання тарифної політики на етапі 

структурування та укладання лізингових угод; умови договорів лізингу, що 

дозволяють переглядати обсяг договорів і суми платежів у разі зміни 

плаваючих відсоткових ставок. 

Висновок. Розширюючи та оптимізуючи структуру джерел фінансування 

діяльності аграрних підприємств необхідно орієнтуватися перш за все на 

необхідність забезпечення фінансової стійкості господарюючого суб’єкта. 

Характерними ознаками фінансової стійкості аграрних підприємств виступають 

платоспроможність, забезпеченість необхідним обсягом фінансових ресурсів, а 

також фінансова незалежність підприємства щодо володіння та використання 

власних ресурсів. Тому саме забезпечення фінансової стійкості покращить 

фінансування діяльності аграрних підприємств, оскільки впливає на 

інвестиційну привабливість, самодостатність та конкурентоздатність 

господарюючого суб’єкта. 
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Варто зауважити, що інформаційною базою стану фінансової стійкості 

аграрних підприємств є результати аналізу фінансової звітності підприємства, 

оцінка яких дозволяє виокремити такі стани: 

1) абсолютна стійкість фінансового стану, коли власні джерела 

формування обігових активів покривають запаси і витрати. При цьому 

наявність власних джерел формування обігових активів визначається за 

балансом підприємства як різниця між сумою джерел власних та прирівняних 

до них коштів і вартістю основних засобів; 

2) нормальний стійкий фінансовий стан, коли запаси і витрати 

покриваються сумою власних джерел формування обігових активів і 

довгостроковими позиченими джерелами; 

3) нестійкий фінансовий стан, коли запаси і витрати покриваються 

сумою власних джерел формування обігових активів, довгострокових 

позикових джерел, короткострокових кредитів і позик; 

4) кризовий фінансовий стан – це стан, під час якого підприємство 

перебуває на межі банкротства, оскільки в такій ситуації грошові кошти, 

короткострокові фінансові інвестиції (за винятком вартості власних акцій, 

викуплених у акціонерів), дебіторська заборгованість організації (за  винятком 

заборгованості засновників по вкладах в статутний капітал) та інші оборотні 

активи не покривають навіть його кредиторської заборгованості (включаючи 

резерв майбутніх витрат і платежів) й інші короткострокові пасиви. 

Отже, напрямами удосконалення фінансування діяльності аграрних 

підприємств виступають використання алгоритму покращення фінансування 

діяльності, розширення джерел фінансування через використання лізингу, ІРО 

та венчурного капіталу, орієнтуючись перш за все на необхідність забезпечення 

фінансової стійкості господарюючого суб’єкта. 
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ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У статті досліджено сутність інвестування та роль інвестицій у процесі 

підприємницької діяльності. Окреме місце виокремлено класифікації 

інвестицій, та структурі інвестиційного ринку. Досліджено, класифікацію 

джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств та визначено 

ефективне співвідношення між власними, залученими та запозиченими 

фінансовими ресурсами.  

Ключові слова: інвестування, інвестиційна діяльність, підприємницька 

діяльність, класифікація інвестицій, інвестиційний ринок. 
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Постановка проблеми. В умовах виходу економіки країни з кризового 

стану важливим аспектом економічної політики підприємств є інтенсивність 

інвестиційної діяльності, оскільки без цього неможливо забезпечити сталий 

соціально-економічний розвиток держави. Активізація інвестиційної діяльності 

є важливим чинником економічного розвитку держави та вирішення основних 

соціальних завдань. Обсяги, структура і ефективність використання інвестицій 

– ключовий чинник, що визначає результати господарювання як на макро-, так і 

на мікрорівнях національної економіки, її конкурентоспроможність та 

перспективи розвитку. Зміни в структурі інвестицій впливають на розвиток 

різних сфер та галузей національної економіки, на обсяги національного 

виробництва і зайнятості. Найбільш актуальними були й залишаються напрями 

активізації інвестиційної діяльності промислових підприємств галузі 

машинобудування та пошуку шляхів підвищення їхньої інвестиційної 

привабливості.  

Ціллю статті є дослідження сутності інвестування та ролі інвестицій у 

процесі підприємницької діяльності. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретико-методичні основи 

оцінювання інвестиційної привабливості підприємства, технології та методи 

управління інвестиційною діяльністю, напрями її розвитку розглядали у своїх 

працях такі вітчизняні і зарубіжні вчені, як: Г. Александер, Дж. Бейлі, 

М.С. Герасимчук, А.С. Гальчинський, А.Ф. Гойко, Р. Дорнбуш, І.М. Крейдич, 

О.В. Кухленко, Т.В. Майорова, П. Массе, П.П. Микитюк, В.М. Нижник, 

А.А. Пересада, В.В. Стадник, В.Г. Федоренко, О.В. Феєр, С. Фішер, Е. Хансен, 

Н.А. Хрущ, Н.І. Чухрай, У. Шарп, В.Я. Шевчук, Р. Шмалензі та ін. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Наукове пізнання окресленого 

кола проблем та напрямів вимагає чіткої ідентифікації основних наукових 

категорій, що досліджуються. В контексті цього, зазначимо, що аналізуючи 

велику кількість визначень термінів “інвестиції” та “інвестування”, було 

встановлено, що як і по відношенню до будь-яких інших наукових категорій, 

єдиного і повного їх наукового  визначення не існує. 
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Інвестиційна діяльність являє собою різнопланове економічне явище, що 

поширюється на всі сфери людської життєдіяльності. Тому, трактування, що 

характеризують її в залежності від предмету дослідження, умов та інших 

факторів об’єктивного і суб’єктивного характеру, суттєво відрізняються між 

собою. Варіативність визначень інвестицій ставить перед нами ряд проблем, які 

можуть обмежити можливості дослідження чи посприяти невірному 

трактуванню його результатів. Проте, вивчаючи семантику і логічно-історичні 

аспекти розвитку основної категорії дослідження, було виявлено, що переважна 

більшість її визначень містять спільну рису, що узагальнено може бути 

висловлена за допомогою логічного виразу: інвестиції – це … вкладення … з 

метою отримання прибутку … . При цьому, з погляду класичної економічної 

теорії, прибуток повинен бути достатнім, щоб компенсувати ризик, 

відшкодувати збитки від інфляції в майбутньому періоді та неодержання 

процентів від банківських вкладень капіталу. 

Походження терміну “інвестиції” пов’язують із німецьким “investition” чи 

латинськими “investure”, “insvestio”, що перекладається як одягати, наділяти, 

обдаровувати, вкладати [6, с. 159.]. При цьому, в первісному розумінні 

“одягати” і “обдаровувати” відносилося до певної особи чи групи осіб, 

обдаровування яких дозволяло отримувати від них очікувану зворотну  реакцію 

– краще ставлення, продуктивнішу працю, вирішення проблем тощо. Таке 

трактування пізніше було спроектоване на широке коло об’єктів,  по 

відношенню до яких вживався термін інвестиції, що, в результаті обумовило 

його сучасне значення. 

Аналізуючи визначення “інвестицій” варто згрупувати їх і здійснити 

декомпозицію найбільш вдалих із них з метою виявлення основних логічних 

елементів, що характеризують дану економічну категорію. Перша група 

визначень розглядає інвестиції як “вкладення (придбання) з мультиплікативною 

метою”. Її основні елементи можна умовно розділити  таким чином: 

1. об’єкт – засоби виробництва (основний та оборотний капітал), 

матеріальні, фінансові та трудові ресурси, цінні папери, інші цінності, майно та 

активи; 
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2. спосіб застосування – придбання, вкладення, розміщення, 

спрямовування; 

3. час – довгостроково, на визначений термін; 

4. напрям – в об’єкти підприємницької та інші види діяльності, в різні 

сфери і галузі національної економіки; 

5. суб’єкт – власники капіталу, держава, підприємства і фізичні особи; 

6. мета – задля одержання доданої вартості, прибутку (доходу) та 

соціального ефекту, здобуття вигідних в майбутньому результатів, досягнення 

індивідуальних цілей інвесторів, збереження і збільшення капіталу. 

Як бачимо, усі різновиди об’єкта дослідження, по своїй суті є різновидом 

капіталу або можуть ним стати за певних умов, тому, на нашу думку, “капітал у 

всіх формах і видах” є найбільш точним вираженням об’єкту інвестування. 

Стосовно способу застосування інвестицій, то слова “придбання” і 

“спрямовування” вказують лише спосіб отримання і напрям руху, проте не 

визначають дій,  які забезпечать перетворення капіталу в інвестиції, 

“розміщення”  більше характеризує просторовий фактор (розташування). 

Тому, тут доцільно вживати саме “вкладення” як різновид дії, спрямованої 

на внесення чогось до певної групи, сукупності тощо. Визначення сутності 

інвестицій в економіці має свою специфіку в різних країнах, що зумовлено 

рівнем розвитку, соціально-культурними особливостями тощо. Так, в західних 

країнах під інвестиціями часто розуміють придбання цінних паперів (акцій, 

облігацій), в той час, як в Україні вони ототожнюються із терміном “капітальні 

вкладення”. Похідним від інвестицій є поняття інвестування, яке також досить 

диференційовано  трактується  в  науковій  літературі.  Використовуючи вище 

подане визначення інвестицій, пропонуємо характеризувати інвестування з 

точки зору процесного підходу: інвестування – це комплекс заходів, 

спрямованих на вкладення капіталу у будь-якій формі та вигляді, що 

здійснюється на встановлений термін власником чи уповноваженою установою 

в об’єкти чи суб’єкти національної економіки з метою досягнення визначених 

цілей. 
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Рис. 1. Класифікація інвестицій 
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Дослідження інвестицій вказали на наявність декількох типів їх 
класифікацій, які, загалом, доповнюють одна одну. Узагальнення основних 
види інвестицій і згрупування їх за певними ознаками представлено на рис. 1. 

В поданій класифікації слід виокремити інвестування реальне й фінансове. 
Це дві досить різні сфери інвестиційного процесу, які  мають  не лише різні 
об’єкти інвестування, а й суттєві відмінності в самій технології процесу.  

Реальні інвестиції охоплюють діяльність, пов’язану зі створенням нових 
матеріальних об’єктів, що матимуть прибуток за рахунок виробництва й 
продажу товарів і послуг (“капітальні вкладення”, “виробничі інвестиції”). 
Фінансові ж інвестиції є, по своїй суті. вкладанням коштів у фінансові операції 
та цінні папери (валютні операції, операції з векселями, купівля та  продаж 
акцій, облігацій, сертифікатів, доходи від володіння пакетами цінних паперів 
тощо).  

Різна спрямованість та роль інвестицій у забезпеченні сталого розвитку 
національної економіки, зумовлюють виокремлення капітало-інтенсивних та 
капітало-екстенсивних інвестицій, перші з яких вкладаються у новітні 
інформаційні технології, обладнання, устаткування, збереження екосистем, 
наукові розробки, підготовку фахівців, що в сукупності забезпечує ріст 
продуктивності праці і подальше збільшення інвестиційних можливостей 
економіки. 

Капітало-екстенсивні інвестиції спрямовуються на просте чи розширене 
відтворення виробничих потужностей галузей, які виробляють продукцію 
низького технологічного укладу, з невисокою питомою вагою продукції 
кінцевого використання, натомість більш сировинно-напівфабрикатного 
характеру [4, с.57]. 

Власне інвестиційний ринок як економічна категорія являє собою 
збалансованість попиту і пропозиції на інвестиції та випереджаючих 
можливостей підрядників в їх матеріалізації. Це означає, що, з одного боку, 
потрібні економічні заходи зі стримування попиту на інвестиції та зменшення 
маси безготівкових грошей, які неадекватні обсягу та якості продукції, а з 
іншого – антимонопольні заходи, які б сприяли розвитку ринку інвестиційних 
послуг [1, с.47]. 
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У країнах з розвинутими ринковими відносинами інвестиційний попит і 

пропозиція збалансовані через механізм ціноутворення на базі зрівноважених 

цін на інвестиції та інвестиційні товари. Система зрівноважених цін формується 

мікроекономічними пропорціями у процесі виробництва та збуту, головною з 

яких є співвідношення “інвестиції – приріст інвестиційних товарів 

(капітального майна)”. При цьому ринок характеризується випереджаючим 

розвитком інвестиційної пропозиції та відносно стабільним попитом, які 

формуються відповідно до номенклатури. Саме тут інвестори шукають 

недооцінені ринком інструменти, які дають змогу за рахунок їх придбання 

підвищити через деякий час (а іноді миттєво) вартість капіталу через зростання 

вартості активів, у які інвестор трансформував свій капітал за допомогою 

інвестиційного ринку. 

Структура інвестиційного ринку є досить складною і зорієнтованою на 

диференціацію джерел та суб’єктів інвестування. Вона пов’язує між собою 

інвесторів та споживачів інвестиційних послуг завдяки дії макроекономічних 

важелів у вигляді споживання та нагромадження (рис. 2). 

 
Рис. 2. Структура інвестиційного ринку [1, с.23]. 
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В залежності від особливостей об’єктів інвестування, інвестиційний  ринок 

поділяється на декілька сегментів: ринок прямих капітальних вкладень, ринок 

об’єктів приватизації, ринок нерухомості, ринок інших об’єктів реального 

інвестування, фондовий та грошовий ринки. Кожен з яких  виступає 

механізмом узгодження інтересів учасників ринку щодо володіння об’єктами 

інвестування, місцем здійснення операцій їх купівлі та продажу. 

Складність інвестиційного ринку обумовлюється його залежністю від дії 

факторів внутрішнього та зовнішнього характеру, зокрема: 

1. рівня заощаджень у доходах населення. В умовах низьких доходів на 

душу населення основна їх частина використовується на споживання. Із 

зростанням доходів збільшується їх частка, що спрямовується на заощадження, 

які є джерелом інвестиційних ресурсів; 

2. норми дохідності інвестицій. Прибуток є основним мотивом 

інвестування, тому чим вища норма дохідності очікується, тим більш 

привабливими будуть вкладення; 

3. темпу інфляції. Чим вищий цей показник, тим більше буде 

знецінюватись майбутній прибуток від інвестицій і, відповідно, буде менше 

стимулів для нарощування обсягів інвестицій; 

4. ставки банківського процента. Якщо очікувана норма чистого 

прибутку перевищує ставку банківського процента, то за подібних умов 

інвестування буде ефективним, і навпаки; 

5. податкової політики. При збільшенні рівня податкового тиску 

зменшується попит на інвестиції [4, с.56]. 

Інвестиційний процес займає важливе місце в системі взаємозв’язків 

макроекономічних показників. При мікроекономічному підході багато аспектів 

інвестиційного процесу залишаються не розкритими. Це зумовлено рядом 

причин. По-перше, для суб’єктів не має принципового значення натуральна 

форма створюваного продукту – засіб виробництва чи предмет  споживання. 

Для нього важлива капіталізація доходу, одержуваного в результаті реалізації 

будь-якого продукту, незалежно від його натуральної форми. По-друге, при 
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підході до відтворення з погляду окремих суб’єктів господарювання весь його 

продукт виступає лише як сума вартостей без розподілу його на капітал і дохід. 

По-третє для суб’єкта, як правило, не існує проблеми товарно-грошової 

збалансованості, відповідності умов виробництва й умов реалізації. По- 

четверте, не всяка грошова сума може перетворитися в реальні інвестиції, якщо 

на ринку відсутні фактори виробництва [5, с.265]. Організація економічного 

механізму інвестування на рівні регіону визначається джерелами та видами 

інвестицій, характером та напрямом інвестиційних процесів, особливостями 

інвестиційного клімату які, в свою чергу, формуються під впливом рівня 

економічного розвитку регіону, його галузевої спеціалізації, розміщення, 

конкурентоспроможності та інших важливих чинників [2, с. 64]. При 

дослідження інвестиційної діяльності підприємств особлива увага приділялася 

фінансовому забезпеченню, зокрема джерелам її фінансування. Так, основними 

джерелами залучення інвестицій підприємствами є власні, залучені, позичені та 

безкоштовні фінансові інструменти та форми інші капіталу (рис. 3). 

 

Рис. 3. Класифікація джерел фінансування інвестиційної діяльності 

підприємств [2, с. 174]. 

Джерелами інвестиційної діяльності для підприємств є: 
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1. Власні кошти, що інвестуються у вигляді: чистого прибутку, 

амортизаційних відрахувань, страхової суми відшкодування збитків, 

реінвестування коштів, отриманих внаслідок реалізації частини основних 

засобів, надлишки оборотних активів іммобілізовані в інвестиції, довгострокові 

фінансові вкладення, строк погашення яких закінчується в поточному році; 

2. Позичений капітал, що утворюється шляхом отримання 

інвестиційних кредитів банків, цільового державного кредиту, податкового 

інвестиційного кредиту, емісії облігацій та векселів; 

3. Залучені активи, що надходять внаслідок емісії акцій, внесків 

сторонніх інвесторів у статутний капітал, випуску інвестиційних сертифікатів; 

4. Безкоштовні – фінансові ресурси цільового призначення.  що 

надаються державними органами влади з метою підтримки та розвитку галузей 

(компенсації по кредитах, субсидії тощо) [3, с.75]. 

Висновок. Кожне джерело надходження фінансових коштів має свої 

особливості, переваги та недоліки. В загальному ж внутрішні джерела 

фінансування характеризуються легкістю, доступністю і здатністю до швидкої 

мобілізації. Вони дозволяють зберігати форму власності і управління 

підприємствами. Проте, внутрішні джерела залучення інвестицій мають значні 

обмеження щодо можливості залучення коштів. Також зазначимо, що 

вилучення власних активів із господарської діяльності може негативно 

відобразитися на результатах діяльності. Натомість залучення коштів сторонніх 

організацій дозволяє акумулювати значні об’єми інвестицій без суттєвих втрат 

для операційної діяльності. Зовнішні інвестиції обов’язково піддаються 

незалежному контролю. Їх недоліком є складність і довготривалість процедури 

отримання коштів, потреба в наданні гарантій платоспроможності та фінансової 

стійкості. Окрім цього, боргові зобов’язання підвищують ризик 

неплатоспроможності і банкрутства, а виплати по залучених коштах призводять 

до зменшення прибутку. Наслідком зовнішнього запозичення може стати 

втрата власності і управління підприємством. 
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У статті виділено основні інструменти фіскального регулювання прибутку 

економічних суб’єктів господарювання, що використовуються в зарубіжних 

країнах. Проаналізовано основні фінансові механізми, які можуть бути 

адаптовані до реалій національного економічного розвитку. 

Ключові слова: оподаткування, податок на прибуток підприємств, фіскальна 

політика, Податковий Кодекс. 

Постановка проблеми. Податок на прибуток підприємств, являючись 

головним інструментом вилучення частини доходів юридичних осіб на користь 

держави та суспільства, є однією з числа найважливіших рис сучасної 
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цивілізації. Крім того він слугує значним важелем впливу на поведінку окремих 

суб’єктів господарювання, при цьому формуючи джерело фінансових ресурсів 

для виконання державою своїх функцій. Вищезазначене вказує на тісний 

взаємозв’язок досліджуваної категорії із забезпеченням дохідної частини 

бюджету, оздоровленням фінансово-кредитних відносин. Разом з цим умови не 

повинні мінімізувати рівень зацікавленості підприємств у їх економічній 

активності. Актуальним є удосконалення механізму оподаткування юридичних 

осіб, який дозволив би одночасно підвищити ефективність функції категорії як 

регулятора економічних процесів, а також стабілізувати бюджетні 

надходження. 

Метою статті є дослідження закордонного досвіду оподаткування 

прибутку підприємств та можливість його впровадження у вітчизняну 

практику. 

Аналіз останніх наукових досліджень. Пошуками шляхів розв’язання даної 

проблеми займалися зарубіжні вчені, зокрема, П. Самуельсон, А. Пігу А. Сміт, 

Д. Рікардо, Дж. Кейнс, А. Лаффер та вітчизняні економісти О.О. Євтушевська, 

А.В. Лісовий, М.В. Вишенська, М. Свердан, К. Швабій, Н.Б. Ярошевич та інші. 

Аналіз сучасних наукових джерел та періодичної літератури дозволяє дійти 

висновку про те, що дискусійними є як питання впливу прямого оподаткування 

на фінансовий стан підприємств, так і пошук шляхів удосконалення сучасного 

механізму оподаткування прибутку підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Податкова система в цілому та 

оподаткування прибутку юридичних осіб зокрема, є важливим інструментом 

регулювання соціально-економічних процесів у державі в умовах розвинених 

ринкових відносин. До чинників, які визначають ефективність її 

функціонування, належать: політична кон’юнктура, рівень розвитку 

суспільства та економічне становище в країні, досягнення фінансової науки та 

власний досвід оподаткування. Протягом останніх років особливо помітними 

стали проблеми удосконалення порядку взаємодії суб’єктів на міжнародному 

ринку. Основу таких змін становить поширення процесів зближення, взаємодії 
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міжнародних економік, які все більшим чином глобалізують та трансформують 

світову економіку. Вищеназвані процеси вказують на потенційних значний 

вплив у сфері оподаткування країн світу. Суттєво зростає значення 

міжнаціональних організацій, що потребує особливої уваги до процесу 

утворення капіталу, розподілу доходів між країнами, що беруть участь у 

процесі рибництва. Це все тягне за собою виникнення труднощів 

оподаткування прибутків.  

Актуальним є дослідження зарубіжної практики у сфері справляння 

досліджуваного податку на прибуток підприємств, визначення закономірностей 

впливу податкових ставок у межах впровадження у практику бюджетно-

фіскальної політики урядами різних країн з метою більш активного 

стимулювання інновацій, екологічного захисту, покращення економічного 

стану підприємств, оздоровлення економіки держави в цілому. 

Діюча податкова система у більшості країн Америки, Західної Європи 

більш жорстка, а ставки оподаткування ще вище, порівнюючи з вітчизняними. 

Але на відміну від українських підприємств, вони не намагаються 

реєструватися в офшорних зонах, а сплачують високі податки та працюють у 

своїх державах, навіть зважаючи на те, що процентні ставки з оподаткування 

прибутку чи доходів знаходяться на рівні 45–50% (у той час, як в офшорних 

зонах ставка складає не більше 5,0%) (рис. 1).   

Слід відмітити, що високий податковий тягар в скандинавських країнах, 

як можна побачити на рисунку, супроводжується і високим рівнем якості життя 

та соціального захисту. Але такі країни, як Швейцарія, мають найменшу ставку 

прибуткового податку – 11,5%, в Ірландії − 12,5 %, в Канаді – 33,6%, але за 

якістю життя та розвитку економік займають лідируючі місця.  

Перше місце серед країн з найвищими ставками податку на прибуток 

корпорацій займають Кувейт і Об’єднані Арабські Емірати. За ними йдуть 

Сполучені штати Америки, далі – Японія, Німеччина, Аргентина, Мальта.  
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Рис. 1. Рейтинг високих ставок податку на прибуток у країнах  

світу, % 

 

Податкові системи більшості країн спрямовані на зацікавлення 

вітчизняного виробника до того, щоб залишити доходи в своїй країні. Тому в 

кінцевому варіанті навіть висока базова ставка прибуткового податку може 

скорочуватися за рахунок надання різних знижок, застосування пільг для 

підприємства, а також надання можливості вибору варіанту умов сплати 

податкових платежів. Застосування найнижчих ставок в Європейському союзі 

спостерігається в основному країнами Східної і Центральної Європи. 

На основі теоретичного узагальнення наукових джерел, ми вважаємо, що 

головне в податковій політиці держав – це бюджетна ефективність 

використання коштів, а не ставки податку.  

У високорозвинених країнах Євросоюзу до сьогодні триває процес 

зменшення ставок оподаткування прибутку корпорацій. У 2012р. ставка по 

податку на прибуток підприємств у 27 членів європейського угрупування 

зменшилася до 22,19% (у той час як у 2007р. була на рівні 24,22%). Надзвичай 

помітним стало зниження в Італії до 27,5% (з 37,25%) і Німеччині – до 30,0%            

(з 38,36% у 2007р.). 
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У посткризовий період розвитку економічних відносин активно 

вивчається питання пожвавлення економічного розвитку. Податкове 

регулювання, як інструмент фіскальної політики держав, впливає на динаміку 

зростання економіки, а також на динаміку покращення стану окремого 

підприємства, або суб’єкта господарювання. Ще П. Самюельсон і В. Нордгауз 

зазначали можливості використання податкових ставок у даному напрямку: 

«Зміну ставок оподаткування можна застосовувати і для стимулювання 

економіки, і для її стримування». 

Більшість наукових дослідників сходяться на твердженні, що інновації та 

інвестиції мають бути чи не головним чинником розвитку економіки окремих 

країн, при цьому податки являються джерелом вивільнення вкладених ресурсів 

в країну у фіскальній площині.  

Протягом останніх 20 років, що є порівняно недавнім явищем, у більшості 

європейських країн використовуються податкові важелі, як фактори 

економічного розвитку шляхом інвестиційних та інноваційних впроваджень. 

Уже до 2007 року такі інструменти використовувалися п’ятнадцятьма країнами 

Європейського союзу. Однак, варто звернути увагу і на те, що не всі країни 

стали прихильниками попереднього. Ставлення до використання інноваційних 

стимулів у Бельгії, Ірландії, Італії є нейтральним, місцями навіть дещо 

негативним. Стримане відношення виявляють також Фінляндія, Швеція, хоча 

інновації є поширеними у даних представників. Вони віддають перевагу 

загальнодержавним стимулам. Вторинне ставлення до заходів стимулювання 

науково-технологічної підприємницької діяльності пояснюється наступним: 

позитивне становище підприємств досягається завдяки загальному покращенню 

податкового режиму, а це уже в свою чергу прямує до використання 

заощаджень у сфері різноманітних удосконалень.  

Зміна податкових ставок та умов стягнення податку на прибуток 

підприємств спричиняю зміну чистого прибутку, який має підприємство у 

своєму розпорядженні. Зменшуючи суму досліджуваного податку, держава 

залишає більший обсяг чистого прибутку, який може бути джерелом розвитку 
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фірми, розширення та проведення інноваційних впроваджень. Однак немає 

гарантій того, що залишений прибуток буде використаний саме на такі цілі. 

Держава, в цілях стимулювання, розробляє спеціальні схеми інноваційного 

розвитку та інвестицій, так як сама зацікавлена у покращенні життя 

суспільства, збільшення рівня його якості.  

Протягом майже 30 років Комісія ЄС проводить роботу по гармонізації 

податків, більшою мірою це стосується тих податків тих підприємств, які 

пов’язані з інвестиційною діяльністю. Але тут можна виділити дві проблеми, 

протилежно спрямовані. По-перше, уніфікацію податкового законодавства 

передбачає утворення єдиного внутрішнього ринку, особливо це стосується 

прибутку підприємств та доходів інвесторів, що дозволяє капіталу вільно 

пересуватися між державами. По-друге, податкові реформи (надання різних 

пільг по інвестиціях, зменшення ставок тощо) як зменшують  податкові 

надходження до бюджетів країн ЄС, так і знижують вплив держав на 

внутрішніх виробників.  

Відзначимо досвід податкової реформи, що був застосований у 

Німеччині. Податкове законодавство було змінено і підпорядковано до вимог 

Європейського Союзу, таким чином в країні відбулися дуже важливі зміни у 

податковій системі. Так, в цій державі виділяють дві ставки: на розподілений 

прибуток – 36%, та на не розподілений – 50%. Дивіденди акціонерів 

оподатковуються прибутковим податком з громадян при нерозподіленому 

прибутку. Широкого застосування підприємствами набула прискорена 

амортизація. При застосуванні такого методу дозволяється списувати до 50% 

вартості обладнання в перший рік його придбання, а протягом перших трьох – 

до 80%.  

За результатами досліджень відомої консалтингової компанії KPMG, що 

вивчала податкове навантаження у 81 країні, збори податків з фізичних осіб 

різних країн, котрі заробляють від 100 до 300 тис.дол. США за рік, у 2011 р. 

зросли майже на 0,3%, а в попередньому, навпаки, зафіксоване скорочення на 

0,3 %. До головних чинників, які визначають сторони реформування податків 
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на прибутки в постсоціалістичних країнах останнім часом, належить податкова 

конкуренція, ефект від якої спрямовується на створення найбільш сприятливих 

умов заохочення прямих іноземних інвестицій. Результатом такої конкуренції 

було зменшення відсоткових ставок по досліджуваному податку у Польщі з 34 

до 19%, Чехії з 35 до 26%, Литві з 29 до 15 %, в Латвії з 25 до 15%. 

Україна у 2011р. зайняла 181 місце з числа 183 країн, які було досліджено 

Світовим банком разом з мережею міжнародних компаній «Pricewaterhouse 

Coopers» спеціально для податкового рейтингу «Paying Taxes». Індекс 

визначався як середній показник країни по дев’яти вимірниках, при чому кожен 

з них має однаково важливе значення. В останній десятці попереду України 

розташовуються африканські та латиноамериканські країни – Панама, Ямайка, 

Венесуела, Гамбія, Чад, Конго, Болівія і лише після нею Африканська 

Республіка і Білорусь. За простотою сплати податків у першій десятці 

розташувалися Мальдівська Республіка, Гонконг, Саудівська Аравія, Катар, 

Об’єднані Арабські Емірати, Сінгапур, Оман, Ірландія, Кувейт і Канада.  

Кількість платежів, які сплачує середньостатистичне українське 

підприємство протягом року, за даними досліджень, сягає 135. У Швеції, для 

порівняння, їх всього два, в Катарі, Гонконгу та на Мальдівах – по три. Разом з 

цим за кількістю часу, який підприємства витрачають в середньому для сплати 

податків і заповнення звітності, Україна посіла 174 місце – 657 годин за рік. 

Якщо брати до уваги дані з 2007р., то до 2012р. Україна пересунулася з 

другого найгіршого місця на третє серед числа досліджуваних країн. 

Експертами також вирахувано, що за останні два роки українські підприємства 

втратили близько 8 млрд. гривень на адміністрування податків (у тому числі 

податку на прибуток підприємств), окрім сум податків до сплати у бюджет.  

У процесі податкової реформи в Україні, варто також звертати увагу на 

досвід держав Центральної і Східної Європи, зокрема деяких 

постсоціалістичних країн. Доцільно звернути особливу увагу та розглянути 

досвід Угорщини, що зробила прорив у національній податковій системі, а 

також застосувати його у практиці українського оподаткування.  
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Сучасне внутрішнє і зовнішнє середовище розвитку України має свої 
особливості, які роблять неможливим пряме перенесення на національні умови 
податкових механізмів, що сформовані в інших країнах. Разом з цим, принципи 
розробки даних механізмів, особливості їх узгодження на багатосторонній 
міжнародній основі, і податкові норми необхідно взяти до уваги в процесі 
реформування податкової політики в Україні. 

Висновки. Доцільним для податкової практики України було б 
застосування досвіду податкових систем зарубіжних країн, а саме: 
диференціація ставок податку на прибуток підприємств, залежно від обороту; 
використання механізму, що базується на принципі прогресивного 
оподаткування підприємств різних галузей; удосконалення правового 
регулювання спрощеної системи оподаткування середнього та малого 
підприємництва; відмова від мало результативних податкових платежів; 
переорієнтація системи податкових надходжень в розрізі прямих податків та 
непрямих; встановлення економічно обґрунтованих податкових ставок; 
забезпечення стабільності нормативно-правового підґрунтя податкової сфери. 
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УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

В статті розглядається сутність управління оборотними активами 

підприємства, а також основні  методи його здійснення та показники 

розрахунку аналізу стану оборотних активів на підприємстві, значення їх 

ефективного використання в досягненні фінансової стабільності та 

розвитку підприємства. Визначено напрями управління ними для 

забезпечення стабільної роботи підприємства. 

Ключові слова: оборотні активи, формування оборотних активів, управління 

оборотними активами, моделі управління оборотними активами, стан та 

ефективність використання оборотних активів. 

У сучасних умовах для прийняття ефективних управлінських рішень 

власникам і керівникам підприємства необхідна інформація про ринкову 

вартість бізнесу, формування якої забезпечується часто недостатньо професійно 

та не завжди відповідно до встановлених цілей. На сучасному етапі розвитку 

значна частина підприємств головний акцент робить на вирішенні питань 

стабільності функціонування, забезпечення ліквідності, платоспроможності та 

максимізації прибутку, що значно залежить від систем управління оборотними 

коштами. Такі системи передбачають забезпечення безперервності процесу 

виробництва і реалізації продукції з найменшим розміром оборотних коштів. 

Проте недостатній обсяг оборотних коштів може створити передумови 

банкрутства, що є стимулом до удосконалення практики управління ними [1]. 

Тому виникає необхідність у створенні сучасних моделей формування і 

використання оборотних коштів з мінімальними витратами на них і 

забезпечення максимального прибутку для підприємства. 
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Метою статті є розкриття теоретичних засад управління оборотними 

активами та визначення шляхів удосконалення механізму управління 

оборотними активами. 

Дослідженню проблем ефективного використання оборотних активів 

присвячені праці зарубіжних та вітчизняних авторів: І.Т. Балабанова, 

С.Б.Барнгольц, М.А. Вахрушиної, В.В. Ковальова, С. Ю. Кулакова,                 

Д. М. Лозовського, Є.С. Стоянової, С.А. Расказова – Миколаєва, В.В. Рижової, 

Р.С. Сайфуліна, А.Д. Шеремета, А.М. Поддєрьогіна, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк, 

С.Ф. Покропивного та інших. Проте, не зважаючи на численні дослідження, 

окремі аспекти проблеми, зокрема питання управління оборотними активами з 

метою ефективного їх використання, потребують подальшого дослідження. 

Оборотні кошти являють собою сукупність коштів, авансованих для 

створення оборотних виробничих фондів і фондів обігу, що забезпечують їхній 

безперервний кругообіг та забезпечують безперервність виробництва і 

реалізації продукції підприємства [2]. Оборотні виробничі фонди вступають у 

виробництво у своїй натуральній формі й у процесі виготовлення продукції 

цілком споживаються, переносячи свою вартість на створюваний продукт. 

Фонди обігу пов’язані з обслуговуванням процесу обігу товарів. Вони не беруть 

участь в утворені вартості а тільки є її носіями. Кругообіг фондів підприємств 

може здійснюватися тільки за наявності певної авансованої вартості в грошовій 

формі. Момент авансування є однією з важливих рис оборотних коштів, він 

відіграє важливу роль у встановленні їхніх економічних меж. Тимчасовим 

критерієм для авансування оборотних коштів має бути не квартальний чи 

річний обсяг фондів, а один кругообіг, після якого вони відшкодовуються і 

вступають в наступний. Після закінчення виробничого циклу, виготовлення 

готової продукції і її реалізації вартість оборотних коштів відшкодовується в 

складі виторгу від реалізації продукції (робіт, послуг). Це створює можливість 

систематичного поновлення процесу виробництва, що здійснюється шляхом 

безперервного кругообігу засобів підприємства. Оборот основних засобів 

вимірюється роками, водночас як оборотні фонди так і фонди обігу протягом 
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року здійснюють декілька оборотів. Оборотні активи, що обслуговують оборот 

оборотних фондів і фондів обігу, багато в чому визначають загальні темпи і 

ефективність виробництва. 

Процес формування оборотних активів – це комплекс заходів і механізмів 

їх реалізації щодо визначення необхідного розміру оборотних активів з 

урахуванням поставлених завдань та забезпечують реалізацію цілей управління 

з дотриманням наступних принципів:  

1. Урахування перспектив розвитку операційної діяльності підприємства.  

2. Забезпечення відповідності обсягу та структури активів обсягу та 

структурі виробництва продукції.  

3. Забезпечення оптимального складу активів з позиції ефективності 

господарської діяльності та впливу на фінансову стійкість підприємства.  

4. Забезпечення ліквідності та операційної мобільності підприємства.  

5. Врахування конкурентних ринкових механізмів та системи цінності 

продукції чи послуг. 

Управління формуванням оборотних активів – це сукупність 

взаємопов’язаних процесів планування, організації, мотивації і контролю, які 

сприяють забезпеченню підприємства оборотними активами за умови 

достатності їх розміру (як в цілому, так і за окремими елементами), 

забезпечення прискорення оборотності, підвищення фінансової стійкості, 

урахування технологічних факторів та мінімізації комерційного ризику.  

Головна мета управління оборотними активами полягає в забезпеченні їх 

достатності для нормального функціонування підприємства, а також в 

найефективнішому їх використанні у виробничо-господарській діяльності. 

Розглянемо особливості управління окремими видами оборотних активів 

підприємства, а саме: управління дебіторською заборгованістю, запасами та 

грошовим коштами. 

Напрями управління оборотними активами: 

-  управління дебіторською заборгованістю; 
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-  управління грошовими коштами та поточними фінансовими 

інвестиціями; 

-  управління запасами; 

-  управління грошовими потоками; 

-  управління залишками грошових коштів та поточними фінансовими 

інвестиціями. 

Важливою частиною загальної політики управління оборотними активами 

є політика управління грошовими коштами, що полягає в оптимізації сукупного 

розміру їх залишку з метою забезпечення постійної платоспроможності й 

ефективного використання в процесі збереження.  

Для ефективного управління грошовими активами на підприємстві 

необхідно:  

1. Проаналізувати грошові активи підприємства в попередньому періоді. 

Основною метою даного аналізу є оцінка суми й рівня середнього залишку 

грошових активів з позицій забезпечення платоспроможності, а також 

визначення ефективності їх використання.  

2. Оптимізувати середній залишок грошових активів.  

3. Здійснити вибір таких ефективних форм регулювання середнього 

залишку грошових активів, як:  

- скорочення розрахунків готівкою;  

- прискорення оплати дебіторської заборгованості;  

- прискорення оплати коштів із метою їх поповнення на розрахунковому 

рахунку для забезпечення своєчасних розрахунків в безготівковій формі.  

4. Забезпечити рентабельне використання тимчасово вільного залишку 

грошових активів.  

5. Організувати ефективну систему контролю за грошовими активами. 

Можна виділити три основні моделі управління оборотними активами: 

агресивну, консервативну і помірну. 

За агресивної моделі підприємство не ставить обмежень у нарощуванні 

поточних активів, має значні грошові кошти, запаси сировини і готової 
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продукції, істотну дебіторську заборгованість – у цьому випадку частка 

поточних активів у складі всіх активів висока, а період оборотності оборотних 

коштів тривалий. Така політика управління поточними активами не може 

забезпечити підвищену економічну рентабельність активів, але практично 

виключає питання зростання ризику технічної неплатоспроможності. 

Агресивній моделі управління поточними активами відповідає агресивна 

модель управління поточними пасивами, за якої у загальній сумі пасивів 

переважають короткострокові кредити, що призводить до підвищення рівня 

ефекту фінансового важеля. Змінна частина поточних активів в повному обсязі 

покриється короткостроковою кредиторською заборгованістю. Базове 

балансове рівняння при цьому буде мати вигляд:  

 

ДП = ПА + СЧ,                                                    (1) 

 

де ДП – довгострокові пасиви (ДЗ + СК = ДП);  

ПА – постійні активи (необоротні та фіксовані активи (основні фонди));  

СЧ – системна частина оборотних активів.  

При консервативній моделі підприємство стримує зростання поточних 

активів – і тоді частка поточних активів у загальній сумі активів низька, а 

період оборотності оборотних коштів - короткий. Таку політику реалізують 

підприємства або в умовах достатньої визначеності ситуації, коли обсяг 

продажів, строки надходжень і платежів, необхідний обсяг запасів і точний час 

їхнього споживання відомі заздалегідь, або при необхідності жорсткої економії. 

Консервативна модель управління поточними активами забезпечує високу 

економічну рентабельність активів, але містить підвищений ризик виникнення 

технічної неплатоспроможності у разі непередбачених ситуацій при реалізації 

продукції або при помилці в розрахунках. Ознакою консервативної політики 

управління поточними пасивами слугує відсутність або дуже низька частка 

короткострокового кредиту в загальній сумі всіх пасивів підприємства. Всі 

активи при цьому фінансуються за рахунок постійних пасивів (власних коштів і 

довгострокових кредитів і позик). 
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Підприємство, використовуючи помірну модель, займає проміжну, 
„центристську” позицію, за якої поточні активи становлять приблизно 
половину всіх активів підприємства, період оборотності оборотних коштів має 
усереднену тривалість. У цьому випадку і економічна рентабельність активів, і 
ризик технічної неплатоспроможності знаходяться на середньому рівні. Для 
помірної політики управління поточними пасивами характерний середній 
рівень короткострокових кредитів в загальній сумі пасивів підприємства. 
Помірна політика управління оборотними коштами являє собою компроміс між 
агресивною і консервативної моделями. 

Аналіз стану оборотних активів та їхніх окремих елементів, а також 
показників їх оборотності дозволяє:  

- підвищити ефективність використання коштів у поточній діяльності 
підприємства;  

- визначити ліквідність балансу (можливість своєчасного погашення 
короткострокових зобов'язань);  

- з'ясувати напрямки вкладення чистого оборотного капіталу протягом 
фінансового циклу для оцінки надлишку або нестачі окремих елементів 
оборотних коштів.  

У процесі виробничої діяльності відбувається постійна трансформація 
окремих елементів оборотних коштів. Формулу руху оборотних коштів: 

К→МВЗ→НЗВ→ГП→К                                          (2)  
де К– кошти, авансовані в оборотні активи;  
МВЗ – матеріально-виробничі запаси;  
НЗВ – незавершене виробництво;   
ГП – готова продукція на складі та у відвантаженні;  
К– кошти у формі виручки від реалізації товару.  
Циркуляційна природа оборотних активів має ключове значення в 

управлінні чистим оборотним капіталом. Мінімальне значення даного 
показника рекомендується встановлювати не нижче десяти відсотків загального 
обсягу оборотних активів (чим вище даний показник, тим стійкіший 
фінансовий стан підприємства, тим більше в нього можливостей для 
проведення незалежної фінансової політики) [3].  
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На наш погляд, варто виділити три основні підходи, використання яких 

найбільше впливає на підвищення ефективності використання оборотних 

коштів підприємства – організаційний, технологічний та ресурсний.  

Організаційний підхід, його ще можна назвати управлінським, тобто 

підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства 

досягається за допомогою прийняття ефективних управлінських рішень, 

організації збуту, зберігання запасів та сировини, безперервний аналіз динаміки 

показників оборотності.  

При ефективній реалізації збутової діяльності підприємства збільшується 

кількість проданої продукції, що у свою чергу збільшує вартість реалізованої 

продукції за досліджуваний період і, як наслідок, збільшення коефіцієнта 

оборотності оборотних коштів. Важливим фактором в організаційному підході 

потрібно виділити зменшення дебіторської заборгованості покупців перед 

підприємством. Несвоєчасні розрахунки контрагентів з виробником в багатьох 

випадках призводять до банкрутства підприємства і до погіршення показників 

оборотності. Несплата коштів за надану продукцію є доволі поширеним 

явищем в діяльності підприємств України, приватної та державної форм 

власності.  

Технологічний підхід підвищення використання оборотних коштів 

підприємства ґрунтується на вирішенні проблеми технічного відставання 

вітчизняних підприємств від досягнень техніки та технології. Підприємства 

державного сектору в більшості випадків використовують застарілу 

технологічну базу, що, у свою чергу, не дозволяє вводити у виробничий процес 

новітні технології. Використання даного підходу дозволяє при оновленні 

технологічної бази зменшити час на обробку сировини та матеріалів, 

зменшення відходів, а також працювати з дешевшими матеріалами. При цьому 

зменшується кількість запасів сировини та матеріалів, часу їх обробки, що 

призводить до зменшення тривалості обороту оборотних коштів, а також 

збільшує коефіцієнт оборотності, відповідно, така динаміка наведених 

показників є позитивною [4].  
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Ресурсний підхід відображає першочергову необхідність аналізу 

ефективності використання наявної матеріальної бази виробництва та запасів 

матеріалів і сировини. Він ґрунтується на ефективному використанні сировини, 

запасів, напівфабрикатів. Даний підхід дозволяє використовувати якіснішу 

сировину, проводити правильну логістичну політику разом з організаційним 

підходом. Варто відмітити, для ефективного використання оборотних коштів на 

підприємстві, представлені підходи мають використовуватись комплексно. В 

більшості випадків вони застосовуються в синтезі з переважанням одного з них, 

а інструменти кожного з них можуть переплітатись у виробничій діяльності 

підприємств, так як головною ціллю використання кожного з вищенаведених 

підходів управління є підвищення використання оборотних коштів. 

Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві залежить перш 

за все від уміння управляти ними, покращувати організацію підприємницької 

діяльності та підвищувати рівень комерційної і фінансової роботи. Ефективне 

використання оборотних коштів є важливим завданням підприємства і повинно 

забезпечуватися прискоренням їх оборотності на всіх стадіях кругообігу. 

Отже,  дослідивши сутність та напрями управління оборотними активами, 

можна зазначити, що організацію управління оборотними активами 

підприємства необхідно здійснювати на основі визначення і підтримки 

раціонального обсягу і структури оборотних активів, джерел їх формування, що 

забезпечуватимуть максимальні фінансові результати, за допомогою 

використання найбільш доцільної політики формування оборотних активів для 

досягнення максимальної ефективності їх використання. Кожна система 

управління оборотними активами під час створення повинна формуватися з 

урахуванням сучасних чинників впливу та особливості галузевої 

приналежності, зміни факторів зовнішнього середовища, потенціалу 

формування фінансових ресурсів, темпів економічного розвитку, форм 

організації виробничої й фінансової діяльності, фінансового стану й інших 

параметрів функціонування підприємства.  
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250 
 

Постановка проблеми. Раціональне функціонування банківського сектору 

національної економіки з метою організації безперервного руху акумульованих 

фінансових ресурсів, їх розподілу і перерозподілу в інтересах усіх без винятку 

економічних агентів, забезпечення його поступального і стійкого розвитку, 

зниження криміналізації, унеможливлення використання його для відмивання 

брудних грошей і фінансування тероризму неможливі без дотримання високого 

рівня його фінансової безпеки. На забезпечення ж останньої негативно впливає 

те, що банківська діяльність здійснюється в умовах численних різнопланових 

об’єктивних і суб’єктивних, зовнішніх і внутрішніх загроз. А глобалізаційні та 

інтеграційні процеси, впровадження новітніх інформаційних технологій, 

посилення конкуренції в банківській сфері, відсутність всебічної нормативно-

правової регламентації банківської діяльності, нерозвиненість вітчизняних 

фінансових ринків, зростання економічної злочинності зумовлюють появу 

нових викликів і загроз фінансовій безпеці банківського сектору (ФББС). Крім 

того, сьогодні відсутні обґрунтована концепція і стратегія забезпечення ФББС 

економіки України, єдині методичні підходи до оцінки її рівня. 

Тому, питання забезпечення ФББС економіки України набувають 

першочергового значення, потребують адекватного теоретичного осмислення і 

розробки практичного інструментарію її забезпечення в нашій країні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематикою економічної і 

фінансової безпеки комерційних банків і банківського сектору загалом 

займались такі вітчизняні вчені, як О.Барановський, Т.Болгар, Р.Гриценко, 

М.Єрмошенко, М.Зубок, О.Кириченко, В.Коваленко, О.Колодізєв, В.Краліч, 

І.Крупка, Л.Патєрікіна, О.Пластун, О.Штаєр, С.Яременко, а також зарубіжні 

дослідники Л.Абалкін, Д.Алєксєєва, В.Аленін, Д.Артеменко, А.Бриштелев, 

Т.Гадомська, О.Канаєв, О.Козловський, Д.Кольцов, Є.Кулікова, Є.Лясковський, 

Н.Наточеєва, В.Сенчагов, К.Тихонков, І.Ткачук, В.Черенков. В їх працях 

досліджувались сутність і складові, загрози економічній і фінансовій безпеці 

банків, вплив зовнішньої заборгованості на економічну безпеку банківського 

сектору, окремі аспекти безпеки його регіональних сегментів. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Погляди науковців на 

значущість забезпечення ФББС й аргументи, що при цьому застосовуються, 

різняться. Так, існує думка, що для будь-якої дійсно суверенної держави 

питання забезпечення стійкості національного банківського сектору мають 

стратегічне значення і завжди актуальні, складаючи зміст поняття «економічна 

безпека держави». 

Інші дослідники зазначають, що зростання динамізму суспільного 

розвитку супроводжується пришвидшенням появи глобальних економічних 

криз, зростанням їх масштабів, переміщенням їх до сфери фінансів, зокрема, 

банківського сектору. Відтак, забезпечення фінансової безпеки банків є 

найважливішим чинником не тільки національної, а й міжнародної економіки. 

Оскільки безпека банків є неодмінною складовою фінансової безпеки, саме 

стан банківського сектору визначає рівень фінансової безпеки держави                 

[8, c.145-146]. 

Значущість дотримання саме ФББС, на наш погляд, полягає в тому, що:  

банківська безпека в науковій літературі, нормативно-правових актах і 

правозастосовній практиці розглядається надто вузько (здебільшого як безпека 

окремого банку), тоді як комерційні банки не функціонують автономно, 

оскільки інтеграційні і глобалізаційні процеси, система міжбанківських 

розрахунків, сучасні інформаційні технології неодмінно позначаються на їх 

діяльності, підвищуючи існуючі і зумовлюючи нові ризики, які неможливо 

мінімізувати лише зусиллями служби безпеки конкретної банківської установи; 

світові і локальні банківські кризи, низькі фінансова стійкість і 

захищеність банківського сектору є одними з основних загроз національній 

безпеці будь-якої країни; 

банківський сектор є мезоекономічним компонентом національної 

економіки, а відтак має чітко виражені галузевий і територіальний аспекти 

функціонування; важливим компонентом розвитку і зміцнення ринкових основ 

функціонування економіки країни [7]. 
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Крім вищезазначеного, значущість дотримання ФББС зумовлена ще й тим, 

що фінансово стійкий банківський сектор має достатні кошти для вирішення 

завдань забезпечення інформаційної, кадрової й фізичної безпеки окремих 

банків і банківського сектору загалом. І, нарешті, фінансова складова є 

результуючою всіх аспектів функціонування банківського сектору, а її стан 

визначається дієвістю заходів в усіх його забезпечувальних підсистемах. 

В усіх розвинених країнах створення систем забезпечення захисту 

заощаджень населення визнається необхідним і важливим елементом 

ефективного механізму підтримання фінансової безпеки і стабільності 

банківського сектору. Однак, слід зазначити, що система страхування 

вкладів/депозитів, навіть якщо вона належним чином організована, дозволяє 

впоратись лише з обмеженою кількістю одночасних банкрутств банків, і не 

можна очікувати, що вона зможе самостійно впоратись з системною 

банківською кризою. 

Втім, слід зазначити, що використання будь-якого інструменту чи методу 

державного управління супроводжується, як правило, не лише позитивними, а 

й негативними ефектами. Так, при формуванні системи страхування вкладів 

виникає так звана проблема «морального ризику», суть якої зводиться до 

такого: якщо владники і власники банків впевнені, що їх банку не дадуть 

збанкрутувати, то вони не турбуватимуться про регулярну оцінку фінансового 

стану банку і прийматимуть більш ризиковані рішення. При цьому дослідження 

[9, c.108-109] свідчать, що ймовірність криз зростає мірою збільшення так 

званого коефіцієнта покриття (відношення максимального покриття за 

страховою схемою до ВВП на душу населення). Таким чином «найбільш 

великодушні» схеми страхування підвищують імовірність фінансових криз [5]. 

Забезпечення ФББС неможливе без транспарентності його 

функціонування. Втім, ця ознака впливає на функціонування банківського 

сектору нерівнозначно. Так, з одного боку, вона дійсно забезпечує: ефективний 

розподіл ресурсів на фінансовому ринку за рахунок усунення інформаційної 

асиметрії; зниження частоти банківських криз і витрат, пов’язаних з їх 
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подоланням; швидке відновлення проблемних банків в посткризовий період; 

підтримання високої ринкової дисципліни і культури банківської справи. 

Водночас з транспарентністю банківського сектору пов’язана й низка 

негативних моментів, а саме: ризик дестабілізації комерційних банків після 

розкриття інформації; транспарентні банки порівняно з закритими можуть бути 

більше піддані паніці (набігам) вкладників; курси акцій транспарентних банків 

більш волатильні; транспарентність банківського сектору стимулює процес 

дезінтермедіації, тобто «прямий» вихід позичальника на фінансовий ринок і 

усунення (ігнорування) з ринку посередника [3, c.151]. 

Втім, в науковому забезпеченні формування системи ФББС є 

концептуальні недоліки. Зокрема, відсутні системні теоретико-методологічні 

підходи, усталений термінологічний апарат, науково обґрунтована концепція 

забезпечення фінансової безпеки функціонування банківського сектору, 

комплексний аналіз викликів і загроз ФББС, а також її забезпечувальних 

підсистем. 

Визначення сутності ФББС має здійснюватись у такій логічній 

послідовності: банківська безпека → безпека банківського сектору → 

економічна безпека банківського сектору → ФББС. 

Безпеку банківського сектору можна вивчати в різних аспектах: з правової 

і соціальної точок зору, з позицій економіки, організації, техніки, психології, 

інформації й інших. Втім, найважливішим різновидом безпеки банківського 

сектору є його економічна, а в ній фінансова безпека, оскільки вона виражає 

основоположні інтереси людей, господарюючих суб’єктів, суспільства і 

держави, і, відтак, багато в чому зумовлює характер і напрями  їх дій. 

При з’ясуванні сутності банківської безпеки окремі дослідники 

намагаються ув’язати воєдино чинне законодавство, інститути безпеки, 

відносини між суб’єктами банківської діяльності, фінансові й економічні 

інтереси економічних агентів. 

Отже, банківська безпека тлумачиться як певний стан; можливість 

подальшого розвитку; функція держави; регулювання економічних стандартів, 
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обов’язкових економічних нормативів і вимог; діяльність центробанку, 

державних органів, а також комерційних банків із управлінських функцій при 

здійсненні банківських операцій і  угод; сукупність технічних регламентів і 

вимог. 

Д.Г.Алєксєєва стверджує, що фінансово-правовий елемент банківської 

безпеки характеризує фінансову стійкість банківської системи. Проте, на наш 

погляд, некоректно вести мову поряд зі стійкістю сукупності комерційних 

банків і про стійкість центробанку, оскільки останній апріорі не повинен 

піддаватись впливу будь-яких негативних чинників. 

Під фінансовою стійкістю банківського сектору розуміють такий його 

стан, за якого він, маючи необхідний запас ліквідності і розвинене 

інфраструктурне забезпечення, навіть в умовах світової фінансової кризи 

виявиться в змозі протистояти шоковій ситуації за рахунок власних ресурсів, 

без створення загрози для інвестиційно-ощадної і призупинення (уповільнення, 

ускладнення) іншої активної діяльності (операцій, угод) банківських 

організацій [4]. 

Доволі повним й обґрунтованим, хоча і не всеосяжним виглядає 

визначення економічної безпеки банківської сфери як її динамічного стану. 

Запропонованого Д.Артеменком підходу беруться до уваги загрози лише 

комерційним банкам, тоді як на рівні банківського сектору і банківської 

системи загалом є й інші (зумовлені синергетичним ефектом) загрози й 

виклики. Крім того, банківська діяльність ототожнюється виключно з 

банківською системою. І, нарешті, на економічну безпеку банківської 

діяльності негативно впливають не лише підрозділи і служби комерційних 

банків. 

З.Васильченко та І.Васильченко уточнюють визначення Р.Гриценка 

завдяки розширенню переліку негативних чинників за рахунок урахування 

серед них саме макроекономічних і політичних. 

Таким чином, економічна безпека банківської системи тлумачиться 
вченими як певний стан, що характеризується забезпеченням фінансової 
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стабільності банківської системи чи банків; запобігання загрозам та усунення 
збитків; здатність інститутів влади і банківської системи загалом забезпечувати 
стійкий розвиток банківського бізнесу і ефективне виконання банками їх 
економічних функцій. 

Водночас, сьогодні в економічній літературі відсутнє усталене визначення 
сутності ФББС. Натомість дослідники акцентують увагу переважно на поняттях 
«фінансова безпека банку», «фінансова складова економічної безпеки 
банківської діяльності», «фінансова безпека в банківському секторі», 
притаманних банківському мікрорівню. 

Так, на думку О.І.Барановського, фінансова безпека комерційного банку – 
це [2, c.439]: 

сукупність умов, за яких потенційно небезпечні для фінансового стану 
комерційного банку дії чи обставини попереджені чи зведені до такого рівня, за 
якого вони не здатні завдати шкоди встановленому порядку функціонування 
банку, збереженню й відтворенню його майна та інфраструктури і перешкодити 
досягненню банком статутних цілей; 

стан захищеності фінансових інтересів комерційного банку, його 
фінансової стійкості,  а також середовища, в якому він функціонує. 

На наш погляд, зазначені ознаки фінансової безпеки комерційного банку, 
безумовно, з урахуванням синергетичного ефекту, можливості прояву ефекту 
«зараження», притаманних функціонуванню банківського сектору національної 
економіки, можна використати й при формуванні комплексного визначення 
фінансової безпеки останнього. 

Д.Артеменко визначає фінансову складову економічної безпеки 
банківської діяльності як комплекс заходів з досягнення максимально можливої 
платоспроможності та стійкості комерційного банку, ліквідності його балансу, 
ефективної структури капіталу й найбільш прибуткових напрямів його 
вкладень, що одержується шляхом чіткого стратегічного та тактичного 
планування, аналізу та запобігання загрозам фінансового характеру. Її сутність 
полягає в забезпеченні організаційно-управлінських, режимних, технічних і 
профілактичних заходів, що гарантують якісний захист прав і інтересів банку, 
зростання статутного капіталу, підвищення ліквідності активів, забезпечення 
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зворотності кредитів, схоронність фінансових і матеріальних цінностей [1]. 
Загалом з такою точкою зору можна погодитись. Однак, фінансова безпека 

банківської діяльності навіть за ідеальних зазначених заходів не  може бути 
забезпечена належним чином, оскільки в такому разі не враховуються вкрай 
необхідні для цього заходи суто економічного і фінансового характеру. 

Водночас, сьогодні відсутні логічно завершені дослідження щодо 
різновидів (складових, аспектів) ФББС. При цьому практично не зустрічаються 
погляди на можливу диференціацію такої безпеки. Загалом, на наш погляд, слід 
виокремлювати такі різновиди ФББС (табл.1). 

Значущість даної класифікації полягає в тому, що подібна диференціація 
різновидів ФББС дозволяє більш чітко виявити закономірності і певну 
специфіку їх формування, функціонування і розвитку та може 
використовуватись для визначення конкретних напрямів розбудови системи їх 
забезпечення і дотримання. 

Оскільки банківський сектор є мезоекономічним компонентом 
національної економіки, а відтак має чітко виражені галузевий і територіальний 
аспекти функціонування, його фінансова безпека взаємопов’язана і 
взаємозумовлена з фінансовою безпекою держави загалом, а також фінансовою 
безпекою комерційних банків, їх клієнтів і контрагентів. 

Таблиця 1 

Класифікація різновидів фінансової безпеки банківського сектору 

національної економіки 
Класифікаційна ознака Різновиди 

Мета стратегічна, тактична 
Статичність функціонування, розвитку 

Форма прояву внутрішня, зовнішня 
Ресурсно-функціональна спрямованість ресурсоутворюючої складової функціонування 

банківського сектору, депозитна, кредитна, 
валютна, інфляційна, інвестиційна, боргова 

Стан банківського сектору безпека в передкризовий період, безпека під 
час кризи, безпека в післякризовий період 

Рівень достатності достатня, недостатня, прийнятна, необхідна, 
гранична (порогова), надмірна 

Реальність дійсна, уявна 
Стан безпеки фактична, очікувана, потенційна 
Рівень досягнення базова, перехідна, підвищена 
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При цьому держава впливає на банківський сектор національної економіки 

шляхом реалізації грошово-кредитної політики, а його безпека зумовлюється 

рівнем і темпами розвитку окремих комерційних банків і їх сукупності, а також 

соціально-економічного розвитку регіонів і держави загалом. Водночас 

фінансова безпека комерційних банків є хоча й необхідною, але не єдиною 

умовою забезпечення ФББС. А, оскільки фінансова безпека одних комерційних 

банків може визначати рівень фінансової безпеки інших, регулятори повинні 

мати паритет впливу на всі з них без винятку, інакше фінансова безпека одних 

співіснуватиме з величезними ризиками інших. 

На наш погляд, ФББС, по-перше, не обмежується лише її забезпеченням 

стосовно сектору як такого, а по-друге, неправомірно її зводити лише до 

збереження і ефективного використання наявного потенціалу без урахування 

необхідності всебічного поступального розвитку цієї дуже важливої складової 

національної економіки. 

Отже, на нашу думку, ФББС загалом – це фінансова безпека сукупності 

комерційних банків, а також їх клієнтів і контрагентів, професійних учасників 

фінансових ринків, регулятора ринку банківських послуг і держави, оскільки  

функціонування банківського сектору пов’язане з ризиками банківської 

діяльності, що включають в себе не лише ризики фінансових втрат банківських 

інститутів, але й ризики, на які наражаються пов’язані з їх діяльністю 

економічні агенти. Крім того, вищезазначені втрати можуть спричинити 

небезпеку недосягнення поставлених перед банківським регулятором цілей і 

невиконання чи неякісного виконання законодавчо закріплених за ним функцій, 

зростання тінізації національної економіки й непродуктивного відпливу 

капіталу за кордон, а відтак – негативно позначитись на фінансовій безпеці 

держави загалом. 

З вищезазначеного можна зробити висновок, що фінансова безпека 

банківського сектора є системою, яка характеризується з сутнісної і 

структурної точки зору і концентуалізується з різних позицій, як: сукупність 

відносин, спроможність і готовність, суспільне благо, сукупність умов і 

комплекс заходів. 
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При цьому важливим моментом у визначенні теоретико-методологічних 

засад досліджуваного явища є виокремлення зони ФББС національної 

економіки як поєднання оптимальних параметрів фінансового потенціалу, 

фінансової стійкості і стабільності, надійності, бізнес- і інвестиційної 

привабливості, ефективності функціонування, що свідчить про можливість 

мінімізувати, запобігати і усувати загрози і виклики зовнішнього і 

внутрішнього середовища. 

Фінансово безпечний банківський сектор є гарантом фінансової безпеки 

держави, оскільки залежно від свого якісного стану він може бути чинником як 

прискорення, так і гальмування економічного зростання. 

Висновки. Таким чином, система забезпечення фінансової безпеки 

банківського сектора – сукупність динамічних, здатних адаптуватися до 

змінюваних умов функціонування і транспарентних, взаємопов’язаних і 

взаємозумовлених елементів, що базуються на науково обґрунтованій концепції 

(визначення вимог до такої системи, її мети і завдань, об’єктів і суб’єктів, 

принципів організації), стратегії і тактиці забезпечення ФББС, фінансовій 

діагностиці останньої, стимулах і важелях, методах і інструментах, контролі й 

аналізі результатів її  забезпечення, а також її забезпечувальних підсистемах. 

Для формування ж ефективної системи забезпечення ФББС національної 

економіки необхідно чітко визначитись з чинниками, що зумовлюють стан 

фінансової безпеки і загрозами їй, а також індикаторами оцінки її рівня. 

Список використаних джерел: 

1. Артеменко Д.А. Механизм обеспечения финансовой безопасности 

банковской деятельности: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. 

экон. наук: спец. 08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит / 

Д.А.Артеменко. – Ростов-на-Дону, 1999. – 32 с.  

2. Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та 

механізми забезпечення). – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. – 759 с.  



259 
 

3. Глущенко Е.Н., Дроздовская Л.П., Рожков Ю.В. Финансовое 

посредничество коммерческих банков: монография / под научной ред. проф. 

Ю.В. Рожкова. — Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2011. – 240 с.  

4. Ермаков С.Л. Антикризисное управление в российском банковском 

секторе: автореф. дис. на соискание ученой степ. д-ра экон. наук: спец. 08.00.10 

– Финансы, денежное обращение и кредит / С.Л.Ермаков. – М., 2009. – 52 с.  

5. Ларина О.И. Страхование банковских вкладов как элемент системы 

обеспечения стабильности банковского сектора РФ / О.И.Ларина, А.А.Якубова 

// Вестник Университета (Государственный университет управления). – 2012. – 

Т. 3. – № 3.  

6. Магомедов Б.А. Организационно-экономический механизм безопасного 

развития банковской системы: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. 

экон. наук: спец. 08.00.05 (11) – экономическая безопасность, 08.00.10 – 

финансы, денежное обращение и кредит / Б.А.Магомедов.– Махачкала,                

2003. – 23 с.  

7. Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на 2004 

год и на период до 2008 года[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.government.ru.  

8. Фінансова безпека підприємств і банківських установ: монографія / за 

заг. редакцією д-ра екон. наук, проф. А.О.Єпіфанова, [А.О.Єпіфанов,  

О.Л.Пластун,  В.С.Домбровський  та  ін.]. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – 

295 с.  

9. Хогарт Г. Разрешение банковских кризисов: основные инструменты и 

издержки / Г.Хогарт, Дж.Рейдхилл, П.Синклер // Банки: мировой опыт. –                

2011. – № 34. – С. 108–109. 

 

 

 

 



260 
 

УДК: 336.71  
К.А. Кайдалова 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ СИСТЕМОЮ 
УКРАЇНИ  

У статті розкрито економічний зміст та значення стратегії управління 
банківською системою; визначено основні складові стратегії управління 
банківською системою; обґрунтовані стратегічні напрямки розвитку 
вітчизняної банківської системи. 
Ключові слова: банківська система, стратегія управління, методи та 
інструменти реалізації завдань стратегії. 

Постановка проблеми.  Проблема активізації банківської діяльності з 
огляду на її значення для сталого та збалансованого розвитку економіки 
набуває особливої актуальності в період економічних потрясінь. На даний час 
відбуваються досить складні процеси, спрямовані на подолання кризових явищ, 
збереження банків із національним капіталом, посилення ролі банківського 
регулювання та нагляду, зміцнення фінансової стійкості банків у майбутньому, 
що потребує виваженої, науково обґрунтованої стратегії управління. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичним і практичним 
аспектам розроблення стратегії організацій, у тому числі банків, присвячена 
значна кількість наукових напрацювань таких відомих зарубіжних і 
вітчизняних дослідників, як Г. Азаренкова, І. Ансофф, І. Бланк, О. Віханський, 
В. Вовк, О. Герасимович, Л. Дмитришин, Б. Карлоф, О. Кириченко, О. Криклій, 
І. Лютий, М. Мескон, Г. Мінцберг, С. Науменкова, М. Портер, А. Стрікленд, 
Л. Примостка, А. Томпсон, О. Тридід та ін. Проте питання розробки та 
впровадження цілісної стратегії управління банківською системою 
залишаються актуальними і сьогодні. 

Метою статті є визначення економічного змісту та основних складових 
стратегії управління банківською системою в сучасних умовах, а також 
обґрунтування стратегічних напрямків розвитку вітчизняної банківської 
системи. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз наукових джерел [1-9] 
дає можливість визначити банківську систему як сукупність елементів, 
створених для досягнення певної мети (реалізації певної ідеї, місії) у взаємодії 

із зовнішнім середовищем, згрупованих у певні підсистеми, блоки тощо. 
Основними складовими елементами банківської системи є банки-юридичні 
особи, балансові філії та безбалансові відділення банків. Основні функції 
банківської система в сучасних умовах полягають у: 

• створенні грошей і регулюванні грошової маси – банківська система 
оперативно змінює масу грошей в обігу, збільшуючи або зменшуючи її 
відповідно до зміни попиту на гроші; 

• мобілізації тимчасово вільні кошти одних суб’єктів господарювання і 
перерозподіл їх іншим, перетворення заощаджень в інвестиції, спрямування 
фінансових ресурсів у найбільш перспективні сфери; 

• забезпеченні сталості банківської діяльності та грошового ринку –  
прийняття законів та інших нормативних актів, що регламентують діяльність 
всіх ланок банківської системи та створення належного механізму контролю й 
нагляду за дотриманням як чинного законодавства, так і діяльності банків. 

Таким чином, функції банківської системи (як сукупності банків) 
складніші, ніж сума функцій кожного окремого банку, що входить до цієї 

системи, тобто ефективно налагоджене функціонування банківської системи 
забезпечує синергетичний ефект для розвитку усього фінансового сектору 
економіки. Тому управління банківською системою належить до основних 
пріоритетних цілей держави, що зумовлює необхідність розробки та 
впровадження цілісної стратегії управління. 

 Стратегія управління банківською системою – це концепція, в якій 
поєднуються цільовий та інтегральний підхід до діяльності усієї сукупності 
банків, що дає можливість встановлювати цілі розвитку банківської системи, 
порівнювати їх з наявними можливостями (потенціалом) та приводити їх у 
відповідність шляхом розробки та реалізації системи стратегій («стратегічного 
набору»). Стратегічний набір функціональних стратегій управління 
банківською системою може включати [7]: 
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− маркетингову стратегію; 

− конкурентну стратегію; 

− фінансова стратегію; 

− комунікаційна стратегію; 

− стратегію управління людським потенціалом; 

− ІТ-стратегію; 

− регіональну стратегію банків; 

− стратегію соціальної відповідальності. 

Причому кожна з цих стратегій доцільно розробляти на рівні кожного 

комерційного банку на принципах узгодженості з стратегією управління 

банківською системою загалом. Основними структурними складовими м 

стратегії управління банківською системою є, в першу чергу, суб’єкти й 

об’єкти, місія, цілі, завдання, інструменти та методи досягнення цілей. 

Етапами побудови і реалізації стратегії є [9]: 

• стратегічний аналіз; 

• стратегічне планування (стратегічний вибір); 

• стратегічна реалізація.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основні складові стратегії управління банківською системою* 

* Джерело: [2]. 
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Логічну побудову стратегічного аналізу розкривають такі структурні 

елементи [5]: 

визначення і формування мети або низки цілей, які ставить перед собою 

банківська система, застосовуючи стратегічне управління; 

аналіз розвитку об’єкта та уточнення параметрів досягнутого рівня; 

визначення обсягу і структури потреб об’єкта стратегічного планування 

(банківської системи) для забезпечення розвитку в прогнозному періоді; 

узгодження, збалансування потреб і ресурсів соціально-економічних 

підсистем різного рівня шляхом уникнення часових суперечностей, 

невідповідності між ними на основі ранжування потреб і підготовки 

управлінських рішень у вигляді стратегічних прогнозів, програм, планів. 

 Наступним етапом стратегічного управління є забезпечення відповідності 

між завданнями та потенційними можливостями банківської системи, тобто 

стратегічне планування. Стратегічне планування – це розроблення поточних та 

перспективних планів і контроль за їх виконанням [1]. Здійснюючи стратегічне 

планування, важливо врахувати максимальну кількість варіантів попри 

тенденцію брати до уваги лише найімовірніші варіанти. Оптимальний варіант 

стратегії повинен забезпечувати найкраще співвідношення між сильними та 

слабкими сторонами, можливостями та загрозами зовнішнього середовища. 

Третім етапом стратегічного процесу є реалізація стратегії. Зазначений 

процес має довгостроковий стратегічний характер. Однак, як і в економіці будь-

якої країни, в банківськії системі постійно відбуваються певні зміни, на неї 

впливають різноманітні фактори, а це потребує оперативного втручання, 

прийняття рішень, вжиття необхідних заходів. Визначальним моментом на 

цьому етапі є безперервність управління. 

Управління банківською системою передбачає об’єктивне визначення її 

поточного й бажаного стану, скоординоване управління її фінансовими 

ресурсами, вибір таких управлінських рішень, котрі сприяли б забезпеченню її 

ефективного функціонування. Стратегія повинна опиратись на аналіз 

показників сучасного стану банківської системи. Оцінку стану банківської 

системи України проведено в розрізі наступних коефіцієнтів (табл. 1): 
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1) коефіцієнта фінансової стійкості банківської системи; 

2) коефіцієнт фінансової незалежності; 

3) коефіцієнта захищеності виданих кредитів власним капіталом; 

4) коефіцієнта захищеності залучених депозитів власним капіталом. 

Таблиця 1  

Показники достатності капіталу та фінансової стійкості банківської 

системи України*  

Показник Рекомендоване 
значення 2013 р. 2014р. 2015 р. 2016 р. 

Коефіцієнт фінансової стійкості  0,08-0,15 0,15  0,14  0,15  0,15  

Коефіцієнт фінансової незалежності  0,15-0,20 0,17  0,17  0,17  0,17  

Коефіцієнт захищеності залучених 
депозитів власним капіталом  

менше 9,0 3,19  3,38  3,34  3,38  

Захищеність виданих кредитів 
власним капіталом  

менше 9,0 4,44  4,31  4,35  4,28  

* Джерело: обраховано автором на основі [6] 

Значення коефіцієнта фінансової стійкості, що показує ступінь 

забезпеченості ризикових вкладень банків їх власним капіталом,  протягом 

аналізованого періоду збереглося на одному й тому ж рівні (0,14-0,15) і в межах 

рекомендованих значень  

Коефіцієнт фінансової незалежності характеризує рівень 

незалежності, стійкості банків до кон’юнктурних ринкових коливань. 

Оптимальним є зростання значень показника, нестабільність свідчить про 

проблеми з ліквідністю. Значення коефіцієнта протягом аналізованого 

періоду залишалось на незмінно високому рівні (17 %).  

Коефіцієнт захищеності залучених депозитів протягом аналізованого 

періоду збільшився з 3,19 до 3,38. Це свідчить про те, що залучені депозити 

перебували на високому рівні захищеності власним капіталом, тобто існувала 

потенційна можливість додаткового нарощення депозитного портфелю. 

Динаміка показника захищеності виданих кредитів власним капіталом 

показує незначне його зменшення протягом аналізованого періоду, причому 

величина є вдвічі меншою від рекомендованого значення. Тому варто 
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відзначити достатньо високу забезпеченість кредитних операцій власним 

капіталом, що свідчить про наявність потенціалу для нарощення кредитного 

портфелю за збереження достатнього рівня фінансової стійкості банків. 

Таким чином, вектори стратегії управління банківською системою України 

повинні бути спрямовані на закріплення позитивної тенденції і примноження 

резервів для подальшого розвитку. Разом з тим, характеризуючи системи 

стратегічного управління, які використовують сучасні банки, слід звернути 

увагу на певні недоліки [7]:  

• досить часто стратегію не формалізовано; 

• бракує концептуального і технологічного зв’язку між стратегією та 

організаційними рішеннями, які використовуються та запроваджуються; 

• ключові показники результативності незбалансовані й не зорієнтовані на 

стратегію.  

Тому стратегія управління банківською системою має в сучасних умовах 

має базуватись на: 

• безперервності процесу стратегічного управління, починаючи з 

формування універсальних стратегій і закінчуючи формуванням окремих 

функціональних стратегій; 

• паралельності виконання різних етапів управління банківською 

системою – стратегічного, тактичного й оперативного, тобто одночасного 

їхнього виконання, а в ідеалі – органічного їх поєднання в єдиний комплекс; 

• синтезу процесів формування стратегій управління банківською 

системою, визначення оптимальної стратегії та її коректування під впливом 

змін у зовнішньому і внутрішньому середовищі. 

Гарантування фінансової стійкості країни, задоволення потреб 

національної економіки, запобігання кризи української банківської системи, 

зміцнення позицій вітчизняних банків на фінансовому ринку потребує розробки 

та реалізація стратегії управління банківською системою України, яка 

визначить пріоритетні завдання щодо захисту банківської системи та зміцнить 

її позиції на фінансовому ринку з метою забезпечення розвитку країни. 
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ПОЛІТИКИ У УМОВАХ ЗРОСТАЮЧОЇ БАНКІВСЬКОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 

В статті розглянуто деякі  тенденції формування банківської конкуренції в 

умовах стрімкого розвитку фінансового ринку. Досліджено особливості 

функціонування банківського сектору. Окреслено основні напрямки 

вдосконалення конкурентної боротьби на фінансовому ринку. 

Ключові слова: банк, конкуренція, фінансовий ринок, фінансові відносини, 

фінансові послуги.    

Постановка проблеми. Трансформація українського банківського ринку з 

ринку продавця в ринок покупця (клієнта), посилення інтенсивності конкуренції 

на банківському ринку, у тому числі з іноземними кредитними організаціями, 

підвищення фінансових потреб клієнтів призводять до необхідності застосування 

нових інструментів управління та важелів підвищення конкурентоспроможності 

банків. Без цього стає неможливим досягнення мети банківського 

підприємництва − максимізація вартості банку при забезпеченні довготривалого 

і стійкого положення на ринку, тобто його конкурентоспроможності.    

Конкурентоспроможність комерційних банків стає актуальною метою 

банківського менеджменту в умовах прогнозованого посилення масштабів 

міжбанківської конкуренції. Необхідно відмітити, що вітчизняна та іноземна 

економічна наука досі не виробила єдиної думки відносно природи і 

визначення конкурентоспроможності комерційних банків. 

Метою даної роботи є вивчення основних тенденцій формування 

банківської конкуренції на фінансовому ринку  України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням питання, яке 

стосується розвитку банківського сектору в сучасних умовах займались 

українські вчені та аналітики, а саме: Тарасенко Н.В., Байденко Д.А., 
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Волковська В.І.,Нурмухаметова Т.Г., Ареф’єва О.М., Алексєєнко О.В., 

Балабанова І.А., Бланк К.Р., Вітлінський В.М., Внукова М.Д., Грабовський П.В., 

Степаненко А.К., Примостка П.Л. та ін. 

На законодавчому рівні банківська конкуренція визначена в Законі 

України «Про захист економічної конкуренції» як змагання між суб’єктами 

господарювання з метою здобуття, завдяки власним досягненням, переваг над 

іншими суб’єктами господарювання, внаслідок чого споживачі – суб’єкти 

господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, 

покупцями, а окремий суб’єкт господарювання не може визначати умови 

обороту товарів на ринку [1]. 

Виклад основного матеріалу. Банківська конкуренція являє собою 

безперервний і динамічний процес суперництва банків, небанківських 

фінансових інститутів і нефінансових організацій, в ході якого вони прагнуть 

забезпечити собі міцне становище на ринку банківських та інших фінансових 

послуг. Її характерними ознаками є: 

1) існування ринків з альтернативними можливостями для покупців 

(продавців) вибору банківських і небанківських фінансових послуг. 

2) наявність більшої чи меншої кількості продавців (покупців) 

традиційних і нетрадиційних банківських послуг, які змагаються між собою і 

використовують різні інструменти ринкової політики. 

3) чергування застосовуваних інструментів ринкової політики одними 

конкурентами і відповідних заходів іншими конкурентами, що можливо через 

відсутність патентів на нововведення на банківські операції. 

В умовах недостатньо розвиненої національної фінансової системи, 

непрозорості діяльності її учасників, домінування спекулятивного капіталу і 

низької капіталізації банківської системи, позиції вітчизняних банків 

залишаються надто слабкими порівняно з міжнародними конкурентами. На 

нашу думку, більш актуальним для сучасних реалій є розгляд 

конкурентоспроможності банку на рівні національної банківської системи, 

оскільки, по-перше, досягти високого рівня конкурентноздатності на 
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зовнішньому ринку можливо лише через укріплення власних позицій на 

внутрішньому ринку, а, по-друге, згортання регіональної мережі філій обмежує 

присутність банків, їх клієнтську базу на локальному рівні, а також загострює 

необхідність вирішення внутрішніх проблем [2, с.6]. 

Посилення конкурентної боротьби між банками обумовлює необхідність 

пошуку нових підходів до розширення числа пропонованих продуктів і послуг, 

що виражається у тенденції до універсалізації банківської діяльності. 

Конкурентоспроможність банку на ринках окремих продуктів і послуг залежить 

від їх якості та сервісного рівня обслуговування клієнтів. 
З іншого боку не можна забувати, що Україна продовжує залишатися 

країною з ринковою економікою, що перебуває на стадії становлення, і тому 

вплив держави на економічну систему, був, є і ще тривалий час залишатиметься 

набагато істотнішим, ніж в країнах, де ринкова економіка вже остаточно 

склалася. А це означає, що усі інші групи чинників в деякій мірі виступають 

підлеглими по відношенню до першої і самі випробовують її вплив на себе. 

Держава встановлює як прямі обмеження на діяльність банків (мінімальна 

величина статутного капіталу, резервного фонду, ліцензування банківської 

діяльності в цілому і окремих операцій), так і побічно регулює їх діяльність 

(наприклад, через політику оподаткування) [3, с.151]. 

Важливими чинниками, які уповільнюють розвиток банківської системи 

України, є ще недостатня нерозвиненість ринку страхування та фондового 

ринку, їх невідповідність сучасним умовам та міжнародним стандартам. Крім 

цього, і досі немає досконалої інформаційної бази, яка б містила інформацію 

про позичальників, ринок нерухомості, інвестиційно привабливі об’єкти тощо. 

Значна частка проблем, які виникають у банківських установах, пов’язана з 

їхньою недостатньою поінформованістю про поточний фінансовий стан і 

діяльність клієнтів, вид власності та юридичні аспекти забезпечення, яке 

надається у заставу. При цьому необхідним і важливим елементом є взаємодія 

фінансово-кредитних установ між собою з приводу зазначених питань і 

сприяння НБУ отриманню об’єктивної та своєчасної інформації. Розроблення 
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ресурсної політики банківської установи неможливе без ґрунтовного, 

детального та своєчасного аналізу можливостей адаптації наявних та 

впровадження нових інструментів управління фінансовими ресурсами, 

спрямованих на підвищення стабільності, надійності та рентабельності 

діяльності вітчизняних фінансово-кредитних установ. Ґрунтовний аналіз 

інформаційних банківських технологій, якими володіють банківські установи 

України, свідчить, що переважна їх кількість спрямована на забезпечення 

технологічних банківських процесів, і лише деякі розробки включають 

елементи аналізу інформації та прогнозування розвитку фінансових процесів 

[38]. Тобто немає системного підходу до організації інформаційно-аналітичної 

роботи й необхідних інформаційних технологій, які широко використовуються 

міжнародними банківськими установами. 

Відсутність у більшості вітчизняних банківських установ ефективних 

механізмів, інструментів та можливостей управління банківськими ризиками, 

неякісний аналіз і планування, недосконало розроблена стратегія розвитку і 

тактика роботи, низький рівень банківського менеджменту тощо негативно 

впливають на їх роботу. Це чинники внутрішнього характеру, вони призводять 

до незадовільного стану кредитного портфеля, наявності значних обсягів 

проблемних кредитів (близько 13% від загального обсягу банківських активів), 

низької рентабельності активів/ 

Необхідним, на сучасному етапі розвитку економіки є суттєве збільшення 

обсягів довгострокового кредитування на основі залучення довгострокових 

фінансових ресурсів. Для цього запроваджуються механізми стимулювання 

довгострокового кредитування, такі як податкові пільги фінансово-кредитним 

установам, у структурі кредитного портфеля яких значну питому вагу мають 

обсяги середньо- та довгострокових кредитів, або банківським установам, які 

здійснюють кредитування підприємств, зорієнтованих на експорт, пріоритетні 

та стратегічні галузі, малий та середній бізнес тощо. 

Аналізуючи особливості формування банківських ресурсів в умовах 

ринкових відносин, варто зауважити, що їх трансформація, тобто перетворення 
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із вільних коштів, залучених в одних клієнтів банківської установи, в надані 

кредити іншим клієнтам проводяться на оплатній основі (процента депозиту та 

процента кредиту), тобто вони є свого роду товаром. Отже, вартість 

банківських ресурсів полягає у спроможності функціонувати як капітал і 

приносити дохід у формі позичкового відсотка, який є складовою банківських 

прибутків.  

Для забезпечення стабільного функціонування та розвитку національної 

фінансово-кредитної системи вітчизняним банківським та небанківським 

установам слід зосередитися на вирішенні таких проблем: 

- необхідно поліпшувати якість активів, кредитного портфеля; 

- знижувати ризики в діяльності фінансово-кредитної установи; 

- необхідно суттєво знижувати вартість кредитних послуг тощо.  

Посилення конкурентної боротьби між банками обумовлює необхідність 

пошуку нових підходів до розширення числа пропонованих послуг, що 

виражається у тенденції до універсалізації банківської діяльності. 

Висновки. Сьогодні конкурентоспроможність банку на ринках окремих 

продуктів і послуг залежить від їх якості та сервісного рівня обслуговування 

клієнтів. Головними критеріями якості послуг банку є: економічна вигідність, 

гарантованість здійснення та повнота виконання, багатоваріантність форм, 

доступність, комплексність дотримання банківської таємниці. 

Отже конкурентоспроможність банку відображає успішність його 

функціонування в процесі набуття, утримання та розширення ринкових 

позицій, що передбачає здатність банківської установи забезпечувати 

відповідність власних послуг запитам споживачів та протистояти негативному 

впливу зовнішнього середовища. Будучи об'єктом активного впливу з боку 

банку, фактори внутрішнього середовища банку є найбільш значущими в 

процесі підтримки та підвищення його конкурентоспроможності. 

Посилення конкурентоспроможності банківської установи вимагає нової 

якості банківського менеджменту, який повинен дуже оперативно реагувати на 

виклики динамічного ринку. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ НАПОВНЕННЯМ 

МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 

У статті досліджено проблемні аспекти управління наповненням місцевого 

бюджету. Виокремлено, основні проблеми формування дохідної бази місцевих 

бюджетів. Визначено, ряд недоліків наповнення дохідної частини місцевих 

бюджетів в Україні. Визначено ряд обставин, які впливають на те, що на 

сьогодні місцеві органи влади не мають достатніх фінансових ресурсів для 

організації управління економікою і соціальною сферою на належному рівні.  

Ключові слова: бюджет, місцеві бюджети, місцеве самоврядування, доходи 

місцевих бюджетів, місцеве оподаткування. 

Місцеве самоврядування є однією зі складових частин механізму, що 

покликане забезпечити розвиток економіки, створення умов для 

життєдіяльності населення та підвищення добробуту громадян на місцевому 

рівні. У Європейській хартії про місцеве самоврядування проголошено, що 

органи місцевого самоврядування мають володіти необхідним обсягом власних 

джерел для виконання покладених повноважень. Питання удосконалення 
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процесу формування доходів місцевих бюджетів та пошук резервів їх 

збільшення є надзвичайно актуальним в умовах розширення повноважень, 

якими наділяються органи місцевого самоврядування.  

Метою статті є дослідження проблемних аспектів управління наповненням 

місцевого бюджету. 

В умовах розвитку фінансового потенціалу регіонів країни потрібні нові 

наукові підходи, спрямовані на створення ефективного механізму 

функціонування і розвитку фінансової політики на рівні територіальних 

утворень. Проблемам становлення і розвитку фінансової політики на 

державному і місцевому рівнях присвячені роботи: Гринкевич Л. С., Кириленко 

О. П., Крайник О. П, Левіної В. В., Мельник Л. М., Сунцової О. О., Ускова І. В., 

Федосова В. М. та інших. При цьому, незважаючи на значні роботи в сфері 

становлення ефективної регіональної фінансової політики, потрібні подальші 

комплексні дослідження спрямовані на розробку комплексних заходів і етапів з 

розвитку фінансової політики на рівні адміністративно-територіальних 

одиниць. 

Проведений аналіз формування доходів місцевих бюджетів упродовж 

аналізованого періоду, засвідчив про збільшення обсягу міжбюджетних 

трансфертів, що у свою чергу негативно позначається на фінансовій 

самостійності бюджетів місцевого самоврядування. Також простежуємо ріст 

податкових надходжень, їх питома вага у структурі доходів місцевих бюджетів 

постійно зростає. Зміна структури доходних джерел місцевих бюджетів, а саме: 

не дивлячись на ріст міжбюджетних трансфертів з року в рік, їх питома вага у 

структурі доходів поступово зменшується свідчить про те, що поступово 

зменшується фінансова залежність бюджетів місцевого самоврядування від 

отримання централізованих фінансових ресурсів у вигляді дотацій, субвенцій 

на виконання делегованих повноважень територіальної громади. Вирішення 

питання зміцнення фінансової основи територіальних громад можливе шляхом 

внесення змін до податкового законодавства, що визначає механізм справляння 

податкових надходжень до бюджетів різних рівнів.  
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Оскільки економічні умови не можуть змінюватись скрізь одночасно і 
однаковою мірою, то вирішення завдань щодо забезпечення певного мінімуму 
видатків місцевих бюджетів і надалі вимагатиме централізації у державному 
бюджеті чималих коштів. Очевидно, що виникає суперечність між двома 
концепціями: передання значної частини відповідних повноважень органам 
місцевого самоврядування базового рівня та розширення податкових гарантій 
для місцевих бюджетів, з одного боку, та з іншого – забезпечення єдиного 
мінімуму бюджетних коштів у розрахунку на душу населення незалежно від 
місця його проживання. Вирішення цієї суперечності можна досягти тільки в 
тому випадку, коли розміри територіальних громад відповідають обов’язкам, 
покладеним на відповідні органи місцевого самоврядування.  

Місцеві бюджети є фінансовим підґрунтям місцевого самоврядування та 
вирішальним чинником регіонального розвитку. Протягом останніх років 
залишається проблема нестачі фінансових ресурсів органів місцевої влади та 
нестабільність джерел їхніх доходів. Виявлення резервів зростання доходів 
місцевих бюджетів набуває важливого значення в Україні для підвищення 
самостійності регіонів. Адже рівень самостійності регіону залежить саме від 
його дохідної бази, що дає змогу місцевим органам влади приймати активну 
участь в економічній, соціальній, культурній його розбудові.  

Нагадаємо, що до 1 січня 2011 року місцеві бюджети мали можливість 
отримувати платежі із широкого переліку місцевих податків і зборів, але 
одночасно з цим вони мали незначну питому вагу в доходах місцевих 
бюджетів. Проте із прийняттям Податкового кодексу система оподаткування 
України в галузі місцевих податків і платежів докорінно змінилась. Місцеві 
бюджети втратили чимало джерел надходження місцевих податків і платежів – 
введено новий місцевий податок – податок на нерухоме майно, курортний збір 
замінено на туристичний, збір за припаркування автотранспорту замінений на 
збір за місця для припаркування транспортних засобів, також введено збір на 
здійснення деяких видів підприємницької діяльності (плата за торговий патент). 
Це вказує на досить складну ситуацію наповнення місцевих бюджетів, що 
особливо стосується сільської місцевості. Адже тепер вони майже позбавлені 
можливості отримувати додаткові кошти, відмінні від дотацій з державного 
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бюджету. Тим більше, що залишається не визначеною і доля єдиного податку, 
так як він був виведений із спеціального режиму оподаткування та 
справляється на тимчасовій основі. Дещо складна ситуація з туристичним 
збором. Адже однією з умов  його стягнення в населеному пункті має бути 
організований пункт відпочинку туристів (готель, кемпінг, мотель, гуртожиток 
для приїжджих та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади). 
Справляння збору здійснюється адміністрацією даного закладу.  

Подібна ситуація стосується і збору за місця для припаркування 
транспортних засобів. Адже для його стягнення в штаті органу самоврядування 
має бути особа, відповідальна за його справляння. А це є значною статтею 
витрат сільського бюджету. Також для паркування транспортних засобів має 
бути відведене окреме місце, затверджене сільської, селищної, міської ради.  

У такому контексті помічаємо, що для створення оптимальних умов 
поповнення місцевого бюджету, варто адаптувати процес стягнення податків до 
нещодавно прийнятого Податкового кодексу. Також доцільно повернути 
податок з реклами та запровадити відрахування в місцеві бюджети від податку 
на прибуток. В такому випадку місцеві органи влади будуть зацікавлені у 
розвитку підприємництва в регіоні. Основні проблеми формування дохідної 
бази місцевих бюджетів проілюстровано на рис. 1.  

 
Рис.1. Основні проблеми формування дохідної бази місцевих 

бюджетів 

*Складено автором на основі [1, с. 117] 

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ БАЗИ  

МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

- відсутність чіткого і ефективного методу управління  
місцевими бюджетами; 

- низька питома вага власних доходів місцевих бюджетів у 
загальній дохідній структурі бюджету; 

- відсутність зацікавленості органів місцевого самоврядування у 
нарощуванні дохідної бази; 

- невідповідність ресурсів, які спрямовуються на виконання 
делегованих та власних повноважень органів місцевого 
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Огляд існуючої системи формування доходної бази місцевих бюджетів, 
дозволив відмітити низку проблем. Обсяги коштів, які спрямовуються до 
Державного бюджету України, сягають 74,4% зведеного бюджету та лише 
25,6% припадає на місцеві бюджети, що свідчить про мізерність дохідної бази 
адміністративно-територіальних формувань відсутність реальних механізмів 
забезпечення зростання фінансової незалежності регіонів та розвитку 
демократії. 

Доцільно зазначити, що частка доходів місцевих бюджетів без 
урахування міжбюджетних трансфертів у структурі доходів зведеного бюджету 
поступово знижується. Згідно з статистичними даними, у 2015 р. цей показник 
становив 25,6%, тоді як в 2011 р. - 37,33%. Одним із результатів набрання 
чинності Бюджетним кодексом стало суттєве скорочення надходжень і 
збільшення частки міжбюджетних трансфертів у доходах місцевих бюджетів. 
Крім того, серед місцевих бюджетів, які залежать від Державного бюджету, 
більше ніж 90% є дотаційними.  

Такий стан перерозподілу фінансових ресурсів через бюджетну систему 
свідчить про орієнтацію органів місцевого самоврядування на виконання в 
основному делегованих державою повноважень. Складається ситуація штучної 
дотаційності бюджетів, фінансова допомога надається регіонам зі значним 
економічним потенціалом. Для ліквідації таких неузгодженостей можна 
встановити вищі нормативи відрахувань від загальнодержавних податків на 
користь місцевого самоврядування. Варто закріпити за місцевими бюджетами 
нормативи відрахувань від таких загальнодержавних податків, як ПДВ та 
податок на прибуток підприємств, які становлять близько 60% податкових 
надходжень зведеного бюджету. Доцільність цієї пропозиції підтверджується 
міжнародним досвідом. Так, у США основним дохідним джерелом бюджетів 
штатів і муніципалітетів є податок з продажу, податок на нерухомість та 
податок з доходів фізичних осіб. У Німеччині 44% ПДВ та 50% податку на 

прибуток корпорацій надходять до бюджетів земель та общин. У Росії − 15% 
ПДВ і податкова надбавка до податку на прибуток підприємств надходили до 
місцевих бюджетів. 
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Аналіз проблем місцевих бюджетів України дає змогу виокремити ряд 

серйозних недоліків, що зображено на рис. 2.  

Економічне зростання багатьох країн відбувається разом зі зростанням 

значення регіонального фактора, фінансів місцевих органів влади в розв’язанні 

стратегічних завдань розвитку територій. Як наслідок, в сучасному світі 

місцеве оподаткування набуває дедалі більшого значення, зокрема за переліком 

видів податків та розмірами надходжень. Адже за європейськими стандартами 

частка місцевих фінансових ресурсів у консолідованому (зведеному) бюджеті 

країни має становити 40-60% [2; 3]. 

 

 
Рис. 2. Недоліки наповнення дохідної частини місцевих бюджетів в 

Україні 
*Складено автором на основі [1, с. 120] 
 
Практика здійснення місцевого самоврядування доводить, що це 

самоврядування є реальним тільки в разі володіння необхідними фінансовими 
та матеріальними ресурсами для прийняття самостійних рішень, задоволення 
потреб громадян, виконання поставлених завдань.  

НЕДОЛІКИ НАПОВНЕННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ 
БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ 

- високий рівень концентрації фінансових ресурсів у державному 
бюджеті країни, що знижує значення регіональних і місцевих 
бюджетів у вирішенні життєво важливих для населення завдань; 

- регулюючі доходи відіграють домінуючу роль у структурі 
надходжень до регіональних і місцевих бюджетів, тоді як частка 
закріплених за територіями податкових платежів низька; 

 - відсутність єдиних правил ув’язки доходів місцевих бюджетів і 
регіональних податкових надходжень, а також науково обґрунтованої 
методики міжрегіонального перерозподілу доходів;

- зміна видів податків, що зараховуються до місцевих бюджетів 

- відсутність єдиних та досить стабільних нормативів (на кілька років) 
відрахувань від загальнодержавних податків до місцевих бюджетів; 
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Формування бюджетної політики в Україні на нових засадах сприяє 
обґрунтованості та зростанню величини місцевих бюджетів, дозволяє посилити 
їх соціальну спрямованість, збільшити капітальні видатки на розвиток регіону, 

спрямувати ресурси на енергозбереження, комунальне господарство та інші 
важливі напрями. Але у місцевих бюджетах залишається ще дуже мала частка 
власних джерел, не усунуто суперечливість розрахунків дотацій і субвенцій. Це 
свідчить про низький та такий, що має тенденцію до зменшення рівень 

фінансової автономії регіонів, що є основою децентралізації управління. 
Останніми роками у зв’язку з тим, що за місцевим рівнем було скріплено 

певну частину платежів та активною діяльністю органів місцевої влади із 
нарощування дохідної бази, їх фінансове становище значно покращилось. Якщо 
в частині доходів місцевих бюджетів ситуація дещо поліпшилась, то 

проведення трансфертної політики, направленої на збільшення суми коштів, які 
повинні перераховуватися до державного бюджету, цю ситуацію значно 
ускладнило.  

Далі можна сказати, що соціально-економічне зростання регіону 
безпосередньо залежить від активізації органів місцевого самоврядування і 
місцевих органів виконавчої влади в посиленні їх впливу на сталий соціально-
економічний розвиток регіонів. Децентралізація фінансових повноважень 
потребує відповідного конструювання міжбюджетних відносин. Це стосується, 

в першу чергу, розподілу видатків, призначення доходів, міжбюджетних 
трансфертів, адміністративних аспектів фіскальної децентралізації та контролю 
запозичень. Тут доцільно говорити й про вирішення одного з основних завдань 
місцевого самоврядування – створення умов для забезпечення життєво 
важливих потреб та законних інтересів населення.  

Таким чином, проблематика місцевих бюджетів є однією з найважливіших 
у фінансовій політиці України. Можна констатувати, що невиконання 
місцевими органами влади планів відрахувань до державного бюджету створює 
загрозу власне фінансовій стабілізації та проведенню структурних реформ. 
Нестабільність доходної бази місцевих бюджетів, відсутність ефективного 
механізму міжрегіонального перерозподілу державних доходів, значні 
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відмінності в рівні економічного розвитку регіонів і умовах життя в них, 
потенційно ведуть до соціальних конфліктів та нестабільності, тому тягар 
проблем негативно позначається на розвитку регіонів. 

З розглянутого переконуємось наскільки гостротою є проблема розробки 
дієвого механізму, який би визначав нові принципи формування місцевих 
бюджетів, чітке розмежування функцій та повноважень усіх рівнів влади. При 
цьому питання бюджетної політики, оподаткування і міжбюджетних відносин 

повинні розглядатись та вирішуватись комплексно, оскільки вони тісно 
взаємопов’язані, жоден із цих елементів не може бути реформованим без 
врахування двох інших. Для удосконалення мобілізації доходів до місцевих 
бюджетів і ефективного використання бюджетних коштів необхідно врахувати 
всі економічні дослідження місцевих бюджетів їх роль в соціально-економічних 
процесах розвитку регіонів, які являються інтегральним показником 
ефективності економічної політики держави. 

Тому, зважаючи на складність та неоднозначність проблеми, що 
досліджується, існують питання, які потребують вивчення, а саме:  

– складання місцевих бюджетів в сучасних умовах; 
– розмежування доходів і видатків між державним та місцевими 

бюджетами, проблеми горизонтального фінансового вирівнювання. 
Для досягнення рівноваги у формуванні місцевих бюджетів необхідно 

використати дослідження економічного змісту місцевих бюджетів та їхньої ролі 
у соціально-економічних процесах; врахувати розгляд процесу складання, 
затвердження та виконання місцевих бюджетів, аналітичне вивчення 
зарубіжного досвіду у вирішенні проблем місцевих бюджетів [4, с. 109].  

Вирішення одного з основних завдань місцевого самоврядування – 
створення умов для забезпечення життєво важливих потреб та законних 
інтересів населення. Розв’язання даної проблеми знаходиться в прямій 
залежності від стану фінансової бази місцевого самоврядування, а відповідно 
вимагає удосконалення механізму формування її основи - місцевих бюджетів. 

Нині вигідне територіальне розташування населених пунктів, сприятливі 
природно-кліматичні фактори, наявність і використання природних ресурсів та 
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інші чинники майже не впливають на рівень економічного та соціального 
розвитку територіальних громад, насиченість об’єктами соціальної 
інфраструктури, ступінь задоволення суспільних потреб населення. Склалося 

становище за якого «багаті» природними ресурсами території знаходяться у 
поганому стані, потерпають від нестачі електроенергії, відсутності 
газопостачання, комфортабельних шляхів сполучення, а місцеві органи влади 
не мають коштів для здійснення благоустрою населених пунктів. На території 
деяких населених пунктів доцільно запроваджувати спеціальні місцеві податки 
та збори з користувачів природних багатств, а кошти спрямовувати на охорону 
довкілля, створення необхідних умов для життєдіяльності населення.  

Поряд із піднесенням ролі власних дохідних джерел у формуванні 
місцевих бюджетів, не менш важливою проблемою є вдосконалення процесу 
надання регулюючих доходів. Сьогодні механізм бюджетного регулювання 
передбачає зарахування до доходів місцевих бюджетів частини від надходжень 
з загальнодержавних податків та обов’язкових платежів, що справляються на 
території місцевого самоврядування. Перелік регулюючих доходів і розміри 
відрахувань встановлюються щорічним Законом про Державний бюджет 
України. Зміцнення позицій місцевого самоврядування, ознакою їхньої 
фінансової самостійності стало б надання органам місцевого самоврядування 
права встановлювати у законодавчо визначених максимальних межах надбавки 

до загальнодержавних податків і зборів, звичайно, при загальному зменшенні 
базової (мінімальної) ставки оподаткування [5, с. 69]. 

Реформування місцевих бюджетів, особливо в частині перерозподілу 
дохідних джерел між рівнями бюджетів і розмежування видатків на виконання 
делегованих державою та власних повноважень органів місцевого 
самоврядування, має відбуватися за умов збереження збалансованості 
бюджетної системи в цілому та у взаємозв’язку із проведенням реформ в інших 
галузях і сферах діяльності. 

Фінансові проблеми місцевої влади в наш час набули великої гостроти. 
Місцеві бюджети – це не просто балансові розрахунки доходів і витрат, які 
мобілізуються і витрачаються на відповідній території, а й важлива фінансова 
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категорія, основу якої становить система фінансових відносин, що складається 
між місцевими та державним бюджетами, а також усередині сукупності 
місцевих бюджетів. Місцеві бюджети є головним каналом доведення до 

населення кінцевих результатів суспільного виробництва, спрямованих на 
суспільне споживання. Водночас в цій найбільш чисельній ланці бюджетної 
системи існує чи не найбільше проблем, пов’язаних із їх формуванням і 
виконанням, що потребують негайного вирішення [6, с. 65]. 

Практичне дослідження процесу формування місцевих бюджетів показало, 
що на сьогодні місцеві органи влади не мають достатніх фінансових ресурсів 
для організації управління економікою і соціальною сферою на належному 
рівні. Це зумовлено цілим рядом обставин: 

– високим рівнем концентрації фінансових ресурсів у державному бюджеті 
країни, що знижує значення регіональних і місцевих бюджетів у вирішенні 
життєво важливих для населення завдань; 

– домінуючою роллю регулюючих доходів у структурі надходження 
коштів до місцевого бюджету і низькою часткою закріплених за територіями 
податкових платежів; 

– тенденцією встановлення видатків униз по бюджетній системі без 
відповідного підкріплення дохідними джерелами, що призводить до 
дотаційності багатьох раніше збалансованих місцевих бюджетів. 

Ринкова модель господарювання загострює необхідність пошуку 
перспективних напрямів посилення фіскального значення місцевих податків. 
Особливо, враховуючи те, що система фінансування виробничої та соціальної 
інфраструктури, комунально-побутового обслуговування населення, здійснення 
заходів з благоустрою територій, забезпечення санітарного та екологічно 
чистого навколишнього природного середовища та ряду інших заходів, 
здійснюється за участю місцевих органів влади. Недостатність коштів у 
бюджетах територіальних громад призводить до неефективного виконання 
покладених на місцеві органи самоврядування функцій з фінансування 
вищевказаних заходів. Тому реформування місцевого оподаткування дедалі 
стає ще більш актуальним. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РЕСУРСАМИ 

КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

У статті розглянуто теоретичні основи формування кредитних ресурсів 

банку. Визначено, що на процес їх формування впливають кредитні ризики, які 

приводять до негативних наслідків, запропоновані методи управління 

кредитними ресурсами. Вдосконалення елементів кредитної політики 

комерційного банку. 
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банківський капітал, управління банківськими ресурсами. 

Важливою економічною основою діяльності комерційних банків є 

формування ресурсної бази, оскільки для здійснення комерційної та 

господарської діяльності банки повинні мати у своєму розпорядженні певну 

суму грошових коштів, тобто ресурсів. 

Основним джерелом доходів банків є отримання прибутку від здійснення 

кредитних операцій. У зв’язку із цим основним завданням, яке сьогодні існує у 

комерційному банку, є ефективне формування кредитного портфеля банку. В 

умовах економічної кризи комерційні банки на мають доступних можливостей 

для розвитку діяльності, а неефективне формування кредитного портфеля  

приводить до підвищення ризиків здійснення кредитних операції, а це, у свою 

чергу спричиняє збитки та втрат вкладених ресурсів. Зазначене обумовлює 

актуальність даної теми. 

Питання формування ресурсної бази банків розглянуті такими 

вітчизняними вченими як М. Алексеєнко, О. Дзюблюк, А. Мороз, С. Сиротян, 

Ж. Довгань, О. Кириченко, А. Ятченко, А. Вожжов. Економічну сутність понять 

«банківській капітал» та «банківські ресурси» розглядали такі видатні зарубіжні 

вчені, як А. Сміт, Дж. С. Мілль, А. Маршал, П. Роуз та інші. Разом з цим 

доцільно поглибити визначення процесу. 

Метою даної статті є визначення джерел формування ресурсів 

комерційного банку, методів управління ними та пропозицій щодо їх 

вдосконалення. 

Ресурси комерційного банку – це сукупність коштів, які перебувають у 

розпорядженні банку і використовуються з метою забезпечення його діяльності 

та отримання прибутку. Ресурси комерційного банку включають в себе (рис. 1): 

капітал комерційного банку (власні кошти банку), залучені кошти та позичені 

кошти [2, c.269]. 
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Рис. 1. Структура банківських ресурсів 

 

Власні ресурси комерційних банків формуються за рахунок статутного 

капіталу банку, а також фондів, які створюються банками для забезпечення 

фінансової стійкості, комерційної та господарської діяльності, а також 

прибутку поточного і минулого років [3, c.126]. 

Враховуючи структуру та джерела сформованих власних ресурсів банку 

можна виділити низку макроекономічних умов, що впливають на процес 

збільшення власних ресурсів. Поповнення власної ресурсної бази банків 

залежить від таких загальноекономічних чинників, як доходи населення та його 

довіра до банківської системи; законодавче поле діяльності банків, 

прибутковість діяльності народного господарства країни, що в свою чергу 

впливає на прибуток банків та ін. 

Другою складовою ресурсів банків є залучені кошти. Більша частина 

ресурсів комерційного банку формується за рахунок залучених та позичених 

коштів, а не власних. 

Формування залучених банківських ресурсів через проведення депозитних 

операцій є однією з найважливіших основ організації діяльності комерційних 

банків. Це пояснюється тим, що залученим ресурсам належить основна роль у 

покритті потреб банку в коштах для здійснення активних операцій. 

Можливості комерційних банків у залученні коштів регулюються 

Національним банком України. Банки залучають вільні грошові кошти 

юридичних та фізичних осіб шляхом виконання депозитних операцій, з 

допомогою яких використовують різні види банківських рахунків. 

Ресурси комерційного банку

Капітал комерційного банку 

Позичені кошти 

Залучені кошти 
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Комерційні банки використовують різні методи залучення внесків, зокрема 

як встановлення залежності між кредитуванням клієнта і накопиченням коштів 

на його депозитному рахунку. 

Депозитні операції відіграють значну роль у діяльності банку, так як 

депозитні операції є головним джерелом проведення активних і, перш за все, це 

є вид пасивної операції. Від характеру депозитів залежать види кредитних 

операцій, відповідно, розмір доходу банку; правильна організація депозитних 

операцій забезпечує ліквідність комерційних банків; депозитні операції 

сприяють прискоренню безготівкових розрахунків; ресурси, сформовані за 

рахунок депозитних операцій, значно дешевші міжбанківських кредитів. 

У сучасних умовах формування залучених банківських ресурсів може 

здійснюватися двома основними способами: шляхом проведення депозитних 

операцій та отримання позик на грошовому ринку [5, c.30]. 

Комерційні банки можуть залучати кошти юридичних та фізичних осіб за 

допомогою банківських векселів. Банківській вексель має депозитну природу і 

саме цим схожий на депозитний сертифікат. 

Ще одним джерелом поповнення ресурсів комерційного банку є 

міжбанківське кредитування. Міжбанківські кредити мають як правило 

короткостроковий характер. Загальний розмір отримання комерційним банком 

міжбанківських ресурсів обмежується розміром власних ресурсів банку. 

Комерційні баки можуть позичати кошти у Національного банку України 

шляхом одержання кредитів через закриті кредитні аукціони; ломбардного 

кредитування або кредитування під забезпечення державних цінних паперів; 

рефінансування у формі переобліку векселів та перезастави векселів. 

Залучений та позичений капітал – це мобілізовані кошти банківських 

установ. Теоретично банки можуть вкладати у свої активи власні та 

мобілізовані кошти, однак для збереження своєї ліквідності банки формують у 

себе кредитний потенціал, який визначається так (формула 1): 



286 
 

,КОРМККП −=          (1) 

де КП - кредитний потенціал банку; 

МК- мобілізовані кошти банку; 

КОР - кошти обов'язкового резервування [3, c.128]. 

Основним джерелом кредитного потенціалу банку є залучені кошти. Вони 

є суттєвою частиною пасивів банку, яка в кілька разів перевищує його власний 

капітал. У ринковій економіці банківські установи виконують роль фінансових 

посередників, що дає їм змогу зосереджувати великі суми вільних грошових 

капіталів і заощаджень, вкладаючи їх у різні види активів, які дають прибуток. 

Специфікою банківської діяльності є те, що банк використовує переважно 

залучені кошти, тобто чужі гроші. Даний банківський капітал являється 

найбільшою складовою частиною і основним джерелом формування 

банківського капіталу, яка складається із коштів суб'єктів господарювання і 

населення, що знаходяться на депозитних та поточних рахунках, і 

використовується для формування кредитних ресурсів та здійснення 

банківських операцій і надання послуг з метою одержання прибутку. Також 

залучений капітал є найбільшою частиною зобов'язань банку - це кошти 

юридичних та фізичних осіб, залучені банком на вклади.  

До основних джерел залучення коштів, які складають кредитний потенціал 

банку, відносять кошти суб'єктів господарювання. При цьому банки зацікавлені 

у прийманні депозитів і наданні кредитів одним і тим же клієнтам - менші 

витрати на вивчення фінансового стану. Кошти населення останнім часом 

почали займати у банках значне місце у формуванні кредитного потенціалу. У 

зв'язку з цим банки повинні враховувати чинники, які б сприяли збільшенню 

обсягу саме таких коштів (рис. 2). 
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Рис. 2. Чинники, які б сприяли збільшенню обсягу кредитних коштів 

 

Однак, із розширенням банківської діяльності, поряд з традиційним 

джерелом формування банківського капіталу - залученням коштів клієнтів, 

виникає потреба в пошуках нових шляхів зростання капітальної бази. У 

випадку, якщо власного та залученого капіталів недостатньо для проведення 

всіх активних операцій, для банку виникає необхідність у позиченому 

банківському капіталі [5, c.25]. 

Позичений капітал банку - складова частина банківського капіталу, яка 

включає кошти, запозичені у кредиторів та інвесторів на грошовому ринку. 

Основними джерелами запозичення коштів для банківських установ є: 

- кошти, отримані від емісії та продажу боргових цінних паперів; 

- кредити, отримані від НБУ; 

- кредити, отримані від інших банків. 

Отримання міжбанківських кредитів, особливо у формі рефінансування 

НБУ, та випуск на ринок цінних паперів власного боргу (ощадних сертифікатів, 

облігацій) значною мірою залежить від кон'юнктури кредитного ринку та ринку 

цінних паперів. При цьому такі кошти найчастіше є короткостроковими - до 

одного року, що не завжди вигідно для банків. 



288 
 

Кошти обов'язкового резервування, що є на кореспондентських рахунках 

банків у НБУ, необхідні їм для створення надійних гарантій для клієнтів у разі 

непередбачених виплат чи збитків. 

На формування кредитного потенціалу банку впливають різноманітні як 

внутрішні, так і зовнішні чинники. До основних чинників, що впливають на 

формування кредитного потенціалу, можна зачислити: збільшення кількості 

банківських клієнтів; збільшення коштів, наявних у банківських клієнтів; 

розширення мережі банківських установ; об'єднання коштів учасників банку та 

його клієнтів за цільовим призначенням (наприклад, створення загального 

фонду житлового будівництва) тощо. 

Управління банківськими ресурсами – це діяльність, пов'язана із 

залученням грошових коштів вкладників, визначення розміру та відповідної 

структури джерел грошових коштів у зв'язку з їх розміщенням [1, c.229]. 

Управління ресурсами комерційних банків відбувається на двох рівнях, які 

зображенні на рис. 3.  

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 3. Механізм управління кредитними ресурсами комерційних 

банків України 

Розглядаючи державний рівень управління ресурсами комерційного банку, 

виокремлюють такі інструменти, які при цьому застосовує НБУ: 

1. Надання кредитів Національним банком України комерційним банкам, 

що безпосередньо впливає на розмір їх пасивів. При цьому велике значення має 

відсоткова політика НБУ: встановлена офіційна облікова ставка виступає 

фактором регулювання попиту на Міжбанківський кредит. 

Рівні управління ресурсами комерційних банків 

державний рівень (управління здійснюється через НБУ з 
використанням різних фінансових інструментів) 

 

 рівень комерційного банку 
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2. Операції на відкритому ринку – операції з купівлі-продажу державних 

цінних паперів, що можуть збільшувати або зменшувати розмір пасивів 

комерційних банків. 

3. Встановлення економічних показників регулювання діяльності 

комерційних банків: мінімальний розмір статутного капіталу; співвідношення 

між розміром власних коштів банку і сумою активів (з урахуванням ступеня 

ризику їх втрати); обов'язкові резерви – частина ресурсів, внесена на 

безвідсотковий рахунок в НБУ за його вимогою. Вони обмежують можливість 

кредитування і депозитної емісії комерційних банків; показники ліквідності 

комерційного банку і максимального розміру ризику на одного позичальника; 

інші показники [4, c.178].. 

Інструменти НБУ можуть бути ефективними лише в умовах узгодження їх 

з податковою політикою та чинним законодавством. 

Для досягнення максимального ефекту необхідним є втручання держави у 

процес формування ресурсів через:  

-  сприяння розвитку недержавного пенсійного забезпечення, що виллється 

у довгострокові вкладення;  

-  відміну вкладів «до запитання», законодавче закріплення тільки 

строкових вкладів, для зручності клієнтів розширення депозитних продуктів по 

строкам (від 1 тижня);  

-  фінансову підтримку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, 

розширення сфери його діяльності і на клієнтів – юридичних осіб;  

-  систему допомоги НБУ комерційним банкам, яка б дозволила 

використати короткострокові ресурси для активних операцій, не переймаючись 

про рівень ліквідності капіталу. Правильна робота із залучення банківських 

ресурсів має надати комерційним банкам високий рівень стійкості та 

ліквідності, а всій економіці в цілому – ефективну банківську систему. 

Управління ресурсами на рівні комерційного банку передбачає [1, c.230]: 

– комерційним банкам потрібно виконувати вимоги НБУ щодо дотримання 

встановлених економічних нормативів; 
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– комерційні банки повинні вживати заходи, що стимулюють залучення 

вкладів і їх збереження. Тут мають бути враховані такі фактори, як якість 

обслуговування клієнтів; кваліфікація персоналу банку; відсоток по вкладах; 

використання різних видів цінних паперів, зокрема сертифікатів. 

 – ефективне розміщення ресурсів; 

– визначення оптимальної структури джерел походження коштів для 

конкретного банку [4, c.180]. 

Комерційний банк повинен підтримувати оптимальне співвідношення між 

власними і залученими коштами, яке при найменших витратах на формування 

банківських ресурсів сприятиме підтриманню стабільного рівня дивідендів і 

доходів. 

При управлінні кредитними ресурсами на рівні комерційного банку 

останній складає плани, в яких прогнозуються надходження вкладів та їх 

вилучення. При цьому враховуються загальні економічні умови, сезонність, рух 

відсоткових ставок, потреби клієнтів (особливо великих) у коштах [5, c.27]. 

В процесу планування використовують макроекономічний аналіз та 

інформацію про клієнтів. 

На рівні комерційного банку на якість сформованих кредитних ресурсів 

позитивно вплине:  

- мотивація населення через додаткові пільги, акції та створення умов для 

довгострокових вкладень;  

-  використання єврооблігацій для отримання необхідних коштів;  

-  диференціація вкладів по всій території країни;  

-  розширення мережі банкоматів, відділень і філій банківської структури 

для можливості максимального використання платіжних карток населенням у 

необхідний час у будь-якому місці; 

-  документально закріплена система проведення фінансового моніторингу 

можливих ресурсів: перевірка їх походження, достовірності наданої інформації, 

правочинності документів клієнта.  
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Отже, для здійснення відповідного обсягу кредитних операцій банківські 

установи мобілізують вільні грошові кошти суб'єктів господарювання і 

населення та формують кредитні ресурси. Джерела формування, яких є капітал 

комерційного банку (власні кошти банку), залучені кошти та позичені кошти. 

Важливою складовою є власні ресурси, що формуються за рахунок статутного 

капіталу банку, також фондів, які створюються банками, проте більшою 

частина ресурсів комерційного банку все ж є залучені та позичені кошти. 

Основні аспекти на які потрібно звернути банкам для ефективного 

введення кредитної політики в управління кредитними ресурсами визначимо:   

розширення мережі банкоматів, відділень і філій банківської структури; 

мотивація населення через додаткові пільги; диференціація вкладів по всій 

території країни; ефективне розміщення ресурсів; заходи, що стимулюють 

залучення вкладів і їх збереження. Також важливим моментом є постійний 

аналіз економічної ситуації та ризиків банківської системи країни для 

ефективного формування складу кредитного портфеля банку. 
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УДК: 336.77 

К.О. Костючик 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

АНАЛІЗ УМОВ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ 

В статті визначено основні теоретичні аспекти банківського кредитування 

населення, окреслено основні дефініції; оцінено сучасний стан розвитку 

кредитування населення банками та структуру банківських кредитів фізичним 

особам (домогосподарствам); проаналізовано сучасні умови банківського 

кредитування населення. 

Ключові слова: кредитування населення, банки, умови кредитування, кредити 

на поточні потреби, фінансовий лізинг, кредити, надані за врахованими 

векселями, іпотечні кредити . 

Постановка проблеми. Кредитування населення тісно пов’язано з 

різноманітними економічними та соціальними показниками. Це пояснюється 

тим, що, впливаючи один на одного, вони спричиняють певні зрушення в 

економіці, причому ці зміни можуть справляти різний ефект, як позитивний, 

так і негативний. Саме тому для подальшого розвитку кредитування населення 

необхідно визначити зв’язок між ними та мінімізувати проблеми, які постають 

на шляху. 
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Аналіз останніх досліджень. Теоретичною основою дослідження стали 

праці вчених-економістів, як М. Д. Алексеєнко [1], С. А. Кузнецова, 

Т. М. Болгар, З. С. Пестовська [7], С. П. Прасолова, О. С. Вовченко [8], 

В. А. Сидоренко [12], а також нормативно-правові акти у сфері банківського 

кредитування та статистичні матеріали НБУ. 

Метою статті є аналіз сучасного стану розвитку ринку банківського 

кредитування населення та оцінка умов надання банківських кредитів фізичним 

особам. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Формування певних висновків 

за темою дослідження потребує чіткого визначення понятійного континууму. 

Передусім, слід відзначити, що кредитування населення – це система кредитних 

відносин між кредитором і позичальником із приводу наданих у тимчасове 

користування коштів, їхнього повернення й оплати [1].  

Аналіз літературних джерел [1; 5; 7; 8; 9; 10] дав змогу виявити, що 

кредитування населення передбачає споживче кредитування фізичних осіб. 

Споживчий характер позик визначається метою (об’єктом кредитування) 

надання позики. За цим критерієм у західній банківській практиці споживчими 

називають кредити, які надаються приватним позичальникам для придбання 

споживчих товарів та оплати відповідних послуг. У нашій країні кредити для 

населення поділяють: на кредити на невідкладні потреби, кредити під заставу 

цінних паперів, кредити на будівництво та придбання житла (іпотечні), кредити 

на капітальний ремонт індивідуальних житлових будинків, їх газифікацію тощо 

[5]. Громадянам, які проживають у сільській місцевості, крім того видаються 

позики на будівництво надвірних будівель, для утримання худоби та птиці, 

придбання засобів малої механізації, для виконання робіт у власному 

підсобному господарстві. Членам садових кооперативів та товариств видаються 

довгострокові кредити на придбання або будівництво садових будинків та на 

благоустрій садових ділянок. Банки надають також довгострокові позики на 

придбання автомобілів [5]. Тобто кредити на придбання товарів тривалого 

використання, іпотечні позики, кредити на невідкладні потреби тощо. 
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Узагальнюючи, можна зробити висновок, що споживче кредитування – 

правовідносини щодо надання, обслуговування та повернення споживчого 

кредиту. Споживчий кредит (кредит) – грошові кошти, що надаються 

споживачу (позичальникові) на придбання товарів (робіт, послуг) для 

задоволення потреб, не пов’язаних з підприємницькою, незалежною 

професійною діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника [11]. 

Кредитування населення можуть здійснювати банки (банківські споживчі 

кредити), торговими організаціями, кредитні установи небанківського типу 

(ломбарди, пункти прокату, каси взаємодопомоги, кредитні кооперативи, 

будівельні товариства, пенсійні фонди тощо), приватні особи (власні та 

приватні споживчі позики), підприємства та організації, де безпосередньо 

працює позичальник. 

Але в розрізі теми дослідження ми сконцентруємо увагу на банківських 

кредитних послугах населенню. Кредитування фізичних осіб – це ринковий 

сегмент, що розвивається. Зараз на нього виходить усе більше банків, проте 

статистичні дані динаміки кредитування населення (табл. 1) говорять про те, 

що банки не відновили у повному обсязі кредитування фізичних осіб після 

глобальної фінансової кризи 2008 року, оскільки такі види кредитування, як 

іпотечне та кредитування на купівлю автомобілів є високоризиковими для 

банків.  

Структура кредитів, наданих комерційними банками України (табл. 1), 

свідчать про те, що станом на 01.01.2016 частка кредитів, наданих фізичним 

особам становила 17,81 %. Це значення є безпрецедентно низьким за останні 10 

років. 
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Таблиця 1 

Динаміка кредитів, наданих комерційними банками України 

(залишки коштів на кінець періоду) 
Рік 

 
Кредити 

надані всього, 
млн. грн. 

 
 

У т. ч., кредити,
надані фізичним 
особам, млн грн 

 

Відносний
приріст кредитів, 
наданих фізичним 

особам, 
до попереднього 

періоду, %

Частка кредитів,
наданих 
фізичним 
особам, 

у загальній сумі, 
%

2005 143 423 35 659 121,1 24,86
2006 245 230 82 010 130,0 33,44
2007 426 867 160 386 95,6 37,57
2008 734 022 280 490 74,9 38,21
2009 723 295 241 249 -14,0 33,35
2010 732 823 209 538 - 13,1 28,59
2011 801 809 201 224 - 4,0 25,10
2012 815 142 187 629 - 6,8 23,02
2013 910 782 193 529 3,1 21,25
2014 1 020 667 211 215 9,1 20,69
2015 981 627 174 869 - 17,21 17,81
1 кв. 
2016 

1 017 520 176 878 1,15 17,38
 

Побудовано автором за даними [4]. 
 
Динаміка кредитів, наданих фізичним особам, протягом 2015 року 

формувалася також під впливом зменшення депозитної бази банків, погіршення 
платоспроможності позичальників та зміни курсу гривні. Протягом року 
спостерігалися труднощі з обслуговуванням кредитів домогосподарствами, 
особливо в іноземній валюті, у зв’язку зі зміною курсу гривні до основних 
іноземних валют, зменшенням реальної заробітної плати та внутрішньою 
міграцією. Залишки кредитів, наданих домашнім господарствам у національній 
валюті на кінець І кварталу 2016 року зменшилися з початку року на 0,1 %, що 
насамперед зумовлювалося низькою кредитоспроможністю останніх і високою 
вартістю кредитних ресурсів [7, с. 39]. Склад і структуру кредитів, наданих 
фізичним особам, відображено у табл. 2. 

За даними таблиці простежується, що протягом 2006-2014 рр. найбільшу 
частку серед кредитів, наданих фізичним особам, займали споживчі кредити. 
Друге місце посідають кредити на придбання, будівництво та реконструкцію 
нерухомості (від 25% до 40 %). 
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Таблиця 2 

Склад і структура кредитів, наданих комерційними банками України 

фізичним особам протягом 2006-2015 рр. 
Рік Кредити, 

надані 
фізичним 
особам, 
всього, 
млн. грн. 

 

Споживчі кредити 

 

Кредити на придбання, 

будівництво та 
реконструкцію нерухомості 

Інші кредити 

 

млн. 
грн. 

 

частка 
від 

загальної

суми, % 

млн. грн. частка від 

загальної 

суми, % 

 

млн. 
грн. 

частка 
від 

загальної

суми, % 

2006 82 010 58453 71,28 20412 24,89 3145 3,83 

2007 160 386 115032 71,72 40778 25,42 4577 2,86 

2008 280 490 186088 66,34 88352 31,50 6050 2,16 

2009 241249 137113 56,83 98792 40,95 5343 2,22 

2010 209538 122942 58,67 81953 39,11 4643 2,22 

2011 201 224 126192 62,71 70447 35,01 4585 2,28 

2012 187 629 125011 66,63 58427 31,14 4191 2,23 

2013 193 529 137346 70,97 51447 26,58 4736 2,45 

2014 211 215 135094 63,96 71803 34,00 4318 2,04 

2015 174 869 104 879 59, 98 66 169 37,84 3 821 2,18 

Побудовано автором за даними [4]. 

 

Станом на 01.01.2016 найбільшу частку серед кредитів, наданих фізичним 

особам, займали споживчі кредити (майже 60%). Частка кредитів на придбання, 

будівництво та реконструкцію нерухомості становили 37,84 %. Отже, 

споживчий кредит займає основне місце у портфелі кредитів, наданих банками 

фізичним особам. Така ситуація обумовлюється умовами банківського 

кредитування фізичних осіб.  

Кредитні відносини комерційних банків з фізичними особами базуються на 

інтересах забезпечення надійності та фінансової стабільності, диверсифікації 

ресурсів і надходжень, зміцнення позицій кожного банку на перспективних 

сегментах роздрібного ринку. Основний предмет позичкових операцій - кредит 

(позичка) як визначена сума грошей, що видається (утворюється), повертається, 
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оплачується, відповідно депозитних операцій - внесок (депозит) як сума грошей 

і (або) інших цінностей (цінних паперів), що поміщається (застосовується), 

повертається, у необхідних випадках оплачується [9]. Слід відмітити, що 

відповідно до [6] серед класифікації інституційних секторів економіки України 

виділяють на разі домашні господарства замість фізичних осіб, обґрунтовуючи 

це тим, що домашні господарства (домогосподарства) – це сукупність осіб, які 

спільно проживають в одному житловому приміщенні або його частині, 

забезпечують себе всім необхідним для життя, ведуть спільне господарство, 

повністю або частково об’єднують та витрачають кошти. Ці особи можуть 

перебувати у родинних стосунках або стосунках свояцтва, не перебувати у 

будь-яких з цих стосунків, або бути і в тих, і в інших стосунках. 

Домогосподарство може складатися з однієї особи [6]. 

Комерційні банки банківської системи України на сучасному етапі 

виконують наступний перелік операцій з кредитування фізичних осіб, 

обумовлений керівними документами Національного банку України [10]:  

• кредити на поточні потреби;  

• фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам;  

• кредити, що надані за врахованими векселями фізичним  особам; 

• іпотечні кредити. 

Кредити для фізичних осіб виступають у формі безпосередньо кредиту, 

кредитної лінія, кредитування рахунку тощо. Надання кредитних послуг 

фізичним особам призводить до передачі банками коштів клієнтам у тимчасове 

користування за плату у вигляді процента. Фізичних осіб кредитують на умовах 

цільової спрямованості, строковості, повернення, платності та забезпеченості. 

Окрім цього, основними принципами, що визначають конкретні умови 

кредитування є принцип зворотності, диференційованості позички, цільового 

використання. Представлені принципи враховуються банком у процесі оцінки 

кредитоспроможності позичальника та в момент прийняття рішення про 

надання кредиту. 
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Установи комерційних банків надають кредити повнолітнім дієздатним 

громадянам України, які мають постійне джерело доходу. Основні напрямки 

кредитної та процентної політики визначаються комерційним банком, у межах 

яких встановлюються: об'єкти кредитування; максимальні розміри кредитів; 

мінімальні процентні ставки за кредитами; строки користування кредитом. 

До основних умов кредитування фізичних осіб належать: операції 

проводяться тільки в межах вільних кредитних ресурсів у національній або 

іноземній валюті; банки виходять з необхідності поєднання своїх інтересів з 

інтересами вкладників та держави; для забезпечення власної стійкості операції 

проводяться з дотриманням встановлених Національними банком України 

економічних нормативів [7; 8].  

Про видачу кредитів в іноземній валюті обов'язково повідомляється в 

Національний банк України; рішення про умови та порядок надання кредиту 

приймається колективно і визначається правилами банку; кредити надаються 

тільки платоспроможним і кредитоспроможним фізичним особам- 

позичальникам, які мають власні оборотні кошти; позики видаються на 

забезпечення потреб у сфери виробництва і сфери обігу фізичним особам; всі 

питання у кредитних взаємовідносинах будуються на договірній основі та ін. 

Розміри кредитів, що надаються громадянам України, обмежуються: 

граничними розмірами, встановленими комерційним банком для конкретного 

виду кредитів; платоспроможністю позичальника, його здатністю повністю й у 

встановлений строк повернути отриманий кредит; вартістю заставленого майна 

і цінних паперів, що можуть бути надані позичальником (іншою особою) для 

забезпечення повернення кредиту з урахуванням виду застави [1, c. 4]. 

Банк може надавати кредити всім кредитоспроможним фізичним особам - 

резидентам на придбання товарів широкого вжитку, транспортних засобів, 

оплату послуг, купівлю, будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт 

житла й інших об'єктів нерухомості, на задоволення інших поточних потреб. 

Кредит надається після проведення банком ідентифікації позичальника, 

комплексного вивчення його кредитоспроможності та визначення рівня ризику 

кредитної операції. 
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Фізична особа-резидент, яка має намір отримати кредит, має задовольняти, 

зокрема, такі вимоги: бути кредитоспроможною (мати постійне джерело 

доходів) та підтвердити свою кредитоспроможність; відповідно до вимог банку 

надати пакет документів; забезпечити виконання зобов'язань за кредитним 

договором заставою майна (майнових прав), порукою чи іншими формами 

забезпечення відповідно до вимог банку [9]. 

Кредити фізичним особам не надаються, якщо оцінка 

кредитоспроможності позичальника свідчить про високий ступінь ризику, в 

результаті чого кредитна операція буде класифікована як сумнівна чи 

безнадійна [5]. 

Розмір відсоткових ставок та порядок їхньої сплати встановлюються 

установою банку залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, 

попиту і пропозицій, що склались на кредитному ринку. 

Строк повернення кредиту визначається банком і позичальником у 

кредитному договорі та залежить від розміру кредиту й кредитоспроможності 

позичальника. Банк надає кредити фізичним особам у розмірах, що 

визначаються вартістю товарів і послуг, які є об'єктом кредитування [8, c. 275]. 

Надання кредитів здійснюється на підставі кредитних договорів, які 

укладаються індивідуальними позичальниками з установою банку за місцем 

проживання, за винятком кредитів на будівництво або купівлю індивідуальних 

житлових будинків (квартир), які надаються за місцем забудови або 

знаходження індивідуального житлового будинку (квартири). 

Розмір процентної ставки за користування кредитом встановлюється 

установою банку самостійно залежно від вартості кредитних ресурсів, 

характеру наданого забезпечення, виду кредиту, попиту та пропозиції на 

кредитному ринку в конкретному регіоні й інших факторів з таким 

розрахунком, щоб сума одержаних від позичальника відсотків покривала 

витрати банку із залучення коштів, необхідних для надання кредиту, й 

забезпечувала рентабельну роботу установи банку [7, с. 185]. 
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Рішення про надання кредиту приймається кредитним комітетом установи 

банку на підставі загального висновку кредитного підрозділу, який має 

враховувати висновки з цього питання служби безпеки, юридичної служби та 

підрозділу з управління ресурсами. 

Фізичні особи погашають кредити шляхом перерахування коштів із 

поточного рахунка, вкладного (депозитного) рахунка, переказами через пошту 

або готівкою. Новий кредит надається лише за умови повної сплати 

заборгованості за раніше одержаними кредитами або за наявності додаткового 

ліквідного майна і реальних можливостей щодо своєчасного погашення 

кредиту й сплати процентів. 

Нині на ринку склалися певні обмеження щодо кредитування фізичних 

осіб, спрямовані на зниження кредитних ризиків банків. Як правило, кредити не 

надають: нерезидентам; неплатоспроможним фізичним особам із незадовільним 

фінансовим становищем; для погашення іншого кредиту чи заборгованості за 

кредитом фізичним особам - засновникам або керівникам підприємств, щодо 

яких є негативна інформація; за неспроможності клієнта надавати ліквідну 

заставу або інше забезпечення, що гарантувало би повернення кредиту і 

відсотків; клієнту, сукупний місячний дохід якого не забезпечує щомісячного 

повернення частки кредиту і сплати нарахованих відсотків; фізичним особам, 

які в період дії кредитного договору досягнуть пенсійного віку [12, с. 143]. 

Діють певні обмеження і щодо суми позики фізичним особам: її 

максимальний розмір може встановлюватися у вигляді абсолютної суми, 

відсотка від ринкової вартості забезпечення, відсотка від вартості товарів, на 

оплату яких береться кредит. Позичку надають за наявності у клієнта прописки 

в місті, де розташована установа банку. 

Однією з важливих засад організації кредитування є принцип 

забезпеченості кредиту, що означає наявність у банку права для захисту своїх 

інтересів, недопущення збитків від неповернення боргу через 

неплатоспроможність фізичної особи-позичальника. Кредит надається під 

певне реальне забезпечення фізичної особи як позичальника: заставу 
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(нерухомість, автотранспорт, цінні папери, обладнання, майнові права на 

депозити); гарантію та поручительство третіх осіб (фізичних і юридичних); 

заклад (ювелірних виробів, аудіо-, відеотехніки, побутової техніки тощо); 

страхове свідоцтво та ін. Банківський кредит, не забезпечений реальними 

цінностями, надається як виняток окремим фізичним особам, які мають давні 

ділові зв'язки з банком і високу платоспроможність. 

До забезпечення кредитів, які надаються фізичним особам, висуваються 

вимоги: якщо майно є спільною власністю або придбане в період подружнього 

життя, то потрібна письмова згода одного з подружжя на передачу майна в 

заставу; не приймається у заставу житло, де прописані неповнолітні особи, 

пенсіонери та інваліди; не приймається у заставу житло, договір купівлі-

продажу якого укладено менше як за 3 роки до отримання кредиту - з огляду на 

ймовірність його оскарження колишнім власником у судовому порядку в межах 

строку позивної давності; майно, яке надається в заставу, підлягає 

обов’язковому страхуванню на користь банку, а договір застави – 

нотаріальному засвідченню [9]. 

Таким чином, на основі проведеного дослідження можна зробити наступні 

висновки. Враховуючи викладене, можна зробити наступні висновки, що 

кредити населенню у будь-якій формі вираження мають багато специфічних 

рис, пов’язаних з особливостями сфери особистого споживання громадян. Цей 

вид позики відображає відносини між кредитором і позичальником, сенс яких 

полягає у кредитуванні кінцевого споживання, на відміну від позик, які 

надаються суб’єктам господарювання для виробничих цілей або для придбання 

активів. Комерційні банки України здійснюють чотири основні види операцій з 

кредитування фізичних осіб, а саме, кредити на поточні потреби, фінансовий 

лізинг, кредити, що надані за врахованими векселями фізичним  особам та 

іпотечні кредити. 

До основних умов кредитування фізичних осіб належать: операції 

проводяться тільки в межах вільних кредитних ресурсів у національній або 

іноземній валюті; банки виходять з необхідності поєднання своїх інтересів з 
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інтересами вкладників та держави; для забезпечення власної стійкості операції 

проводяться з дотриманням встановлених Національними банком України 

економічних нормативів. Кредитування населення суттєва стаття у кредитному 

портфелі банків, тому аналіз і оцінка ефективності та адекватності умов 

кредитування виступає одним з інструментів управління активними операціями 

банків, які забезпечують доход. 
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УДК: 336.717 

О.Й. Куньовська 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ: ЕКОНОМІЧНИЙ 

ЗМІСТ ТА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ 

В статті розкрито економічну сутність активних операцій комерційних 

банків, визначено склад активних операцій комерційних банків в сучасних 

умовах, систематизовано доходи банків від активних операцій, 

охарактеризовано сутність диверсифікації операцій комерційних банків за 

рахунок надання додаткових фінансових послуг.  

Ключові слова: активні операції комерційних банків, диверсифікація, фінансові 

послуги комерційних банків,відсоткові та комісійні доходи комерційних банків. 
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Постановка проблеми. Важливим елементом ринкової інфраструктури, 

яка поступово створюється в Україні, є комерційні банки, яким належить 

вирішальна роль у перерозподілі тимчасово вільних коштів, використанні їх в 

інвестиційних цілях, кредитуванні суб’єктів економіки,  що істотно підвищує 

ефективність фінансової системи країни в цілому. Поруч таких макроцілей 

комерційних банків як основної складової банківської системи, метою 

діяльності кожної окремої банківської установи є отримання прибутку, що 

прямо залежить від структури та дохідності активних операцій банку. Чим 

вище ефективність активних операцій, проведених банком, тим більше він 

отримує доходів, і, як наслідок, більшою мірою впливає на розвиток фінансової 

системи. Що зумовлює необхідність пошуку дієвих інструментів управління 

активними операціями банку та актуальність обраної теми 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми здійснення активних 

операцій комерційних банків та управління ними досліджують у своїх працях 

наступні вчені, а саме: Г. М. Азаренкова, І. І. Біломістна, В. Г. Сословський [1], 

О. В. Балашова, С. Є. Борисова, Т. С. Пономаренко [2], Г. І. Великоіваненко,                 

К. Ю. Лук’янова [3], О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин, Т. Я. Андрейків [4],                

О. М. Колодізєв,  В. Ф. Колісніченко [5], А. І. Сирота [7], Т. М. Заболоцький,       

А. І. Циктор, І. І. Коркуна [8], С.О. Тужиліна, В.І. Фролов [9], І. І. Хорошенюк 

[10]. Та попри значний доробок науковців у сфері управління активними 

операціями комерційних банків в сучасних умовах актуалізуються питання 

диверсифікації діяльності банківських установ і, як наслідок, оптимального 

складу портфеля активних операцій. 

Метою статті є визначення економічного змісту та складу активних 

операцій сучасних комерційних банків.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Комерційний банк – це 

фінансово-кредитний інститут акціонерного типу, який на основі ліцензії має 

виключне право надавати банківські послуги з метою отримання прибутку [1; 

3; 9].  У структурі банківських послуг основними виступають активні операції, 
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пасивні операції, розрахунково-касові операції та інші послуги. Перші три види 

операцій (активні, пасивні, розрахунково-касові) є базовими і в сукупності 

визначають фінансову установу як банківську, тобто відрізняють банк від 

інших небанківських фінансово-кредитних установ [6].  

Системотворчу роль у структурі банківських операцій відіграють активні 

операції, оскільки забезпечують прибуток банківській установі. Активні 

операції банків передбачають розміщенням залучених коштів у депозити, 

кредити, інвестиції, основні засоби й товарно-матеріальні цінності [10]. 

Розміщення мобілізованих банком ресурсів (активні операції) здійснюються від 

свого імені, на власних умовах та на власний ризик, що потребує використання 

ефективного інструментарію управління активними операціями. 

Склад можливих активних операцій банку наведено на рис. 1.  

Серед них інвестиційні операції, операції з цінними паперами, валютою, 

дорогоцінними металами, кредитні та активні депозитні операції. До активних 

операцій певні автори [2; 7; 9] відносять розрахунково-касові-операції, оскільки 

вони також забезпечують комісійні доходи банку. Активні операції є основою 

інших послуг банків, які за своєю суттю також активні, оскільки забезпечують 

отримання прибутку. До них слід віднести: посередницькі, консультаційні, 

трастові, зберігальні послуги, гарантії та поручительства, факторинг, 

форфейтинг, послуги оперативного та фінансового лізингу. 

Посередницькі послуги комерційних банків – це послуги, у наданні яких 

банк виступає посередником між замовником і виконавцем та отримує 

винагороду (комісійні доходи банків).   
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Рис.1. Структура активних операцій комерційних банків* 

* Джерело : систематизовано автором на основі [1; 2; 3; 4; 9]. 
 

Серед посередницьких послуг, що надаються банками, найбільш 
поширеними є: посередництво в отриманні клієнтом позички, посередництво в 
операціях з цінними паперами, валютою, майном. Посередницькі послуги в 
операціях з цінними паперами, валютою, майном здійснюються на основі 
доручення від клієнта та укладення договору комісії.  

Консультаційні послуги банки надають з питань бухгалтерського обліку, 
звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності, 
зовнішньоекономічної діяльності та інших видів економіко-правового 
забезпечення підприємницької діяльності фізичних і юридичних осіб. Як 
правило, цей вид послуг перебуває в тісному контакті з іншими операціями, а 
саме: кредитними, лізинговими та іншими. Плата за консультацію враховується 
у складі плати за основний вид операції, що супроводжується консультацією 
або у вигляді комісійних. 

Активні операції комерційних банків 

інвестиційні операції з 
вкладення банківських 
ресурсів у цінні папери 
(акції, державні та 
корпоративні облігації) на 
тривалий строк; 

валютні операції з 
купівлі-продажу іноземної 
валюти на внутрішньому 
та міжнародному 
валютних ринках; 

фондові операції з 
купівлі-продажу цінних 
паперів; 

операції надання 
кредитів юридичним 
особам;

операції надання 
кредитів фізичним 
особам; 

операції надання 
кредитів іншим 
банкам; 

депозитні операції з 
розміщення 
тимчасово вільних 
ресурсів банку в 
депозити в НБУ та в 
інших банках;

операції з формування 
касових залишків та 
резервів; 

операції з формування 
інших активів; 

операції з придбання 
основних засобів, 
матеріальних та 
нематеріальних 
активів; 

операції з вкладення 
банківських ресурсів у 
грошові кошти в 
готівковій і 
безготівковій формах 
із метою підтримання 
ліквідності банку; 

операції з купівлі-
продажу банківських 
металів на внутрішньому і 
міжнародному валютних 
ринках; 

розрахункові 
операції, пов'язані з 
платежами клієнтів; 

касові операції з 
приймання і видавання 
готівки; та інші послуги банків; 
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Банки, володіючи сучасними засобами телекомунікацій та електронно-

обчислювальної техніки, завжди мають різноманітну інформацію, що дозволяє 

їм надавати інформаційні послуги. До них відносять [4; 5]: 

1) одержання, тобто набуття, придбання, накопичення відповідно до 

чинного законодавства документованої або публічно оголошуваної інформації 

громадянами, юридичними особами, державою; 

2) використання інформації – задоволення інформаційних потреб 

юридичних та фізичних осіб; 

3) поширення та зберігання інформації. 

До найпоширеніших видів інформаційних послуг, що надають банки, 

можна віднести: інформування про чинне законодавство зарубіжних країн у 

галузі банківської справи, фінансів, валютних ресурсів, оподаткування; надання 

копій грошово-розрахункових документів; допомогу в розшуку перерахованих 

сум; надання інформації про прийняття НБУ та іншими органами рішень, які 

впливають на господарську діяльність клієнта; доведення інформації про курси 

іноземних валют, котирування цінних паперів та їх дохідність; сприяння в 

підборі партнерів, засновників, учасників обмінних операцій [4].  

Гарантійні послуги комерційних банків полягають у зобов’язанні банку 

виплатити суму боргу свого клієнта, якщо останній не зможе (не захоче) 

виконати свої зобов’язання. До цієї групи операцій належать: гарантії 

повернення кредиту, гарантії відшкодування збитків, що випливають з 

невиконання клієнтом умов контракту. За договором поруки поручитель 

поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов’язку. За 

цими операціями банки отримують комісійні доходи. 

Трастові послуги комерційних банків – це послуги довірчого управління 

коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними 

особами [6]. До трастових послуг комерційних банків на користь фізичних осіб 

слід віднести [4]:  

•  розпорядження спадщиною (відповідальний траст); 

•  управління майном згідно з договором (прижиттєвий траст); 
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•  опікунство та забезпечення зберігання майна (для неповнолітніх, 

фізично недієздатних);  

•  агентські послуги: збереження активів, одержання доходів за ними та 

повідомлення клієнта; купівля-продаж цінних паперів та доставка їх до клієнта; 

обмін цінних паперів; погашення облігацій, сплата податків, оформлення 

страхових полісів, оплата рахунків, отримання кредитів, купівля-продаж 

іноземної валюти, дорогоцінних металів. 

Трастові послуги комерційних банків юридичним особам включають [4]: 

• передання довіреній особі права розпорядження майном, що є 

забезпеченням облігаційної позики; 

• агентські послуги; 

• створення фондів погашення заборгованості за основним боргом, 

нарахованими процентами, дивідендами; 

• тимчасове управління справами компанії, що реорганізується чи 

знаходиться у стані ліквідації; 

• депозитарні послуги; 

• розпорядження активами; 

• інвестування коштів клієнта тощо. 

Факторинг – це фінансова послуга банку, яка полягає у викупі платіжних 

вимог у постачальника товарів (послуг). При здійсненні операції факторингу 

комерційний банк виступає фактором, тобто здійснює фінансування під 

відступлення права грошової вимоги – комерційний банк передає або 

зобов’язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони 

(клієнта) за плату (відсоткові доходи банків), а клієнт відступає або 

зобов’язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої 

особи (боржника). Комерційні банки можуть проводити операції [3]. 

 конвенційного факторингу, який є комплексною системою 

обслуговування клієнта і зосереджує в собі бухгалтерські, юридичні, 

консультаційні та інші послуги; 
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 конфіденційного факторингу, що обмежується тільки дисконтуванням 

рахунків-фактур. Конфіденційний факторинг передбачає повідомлення 

боржника про пересідступлення клієнтом прав вимоги боргу банку (фактору), 

який одразу зараховує на його рахунок близько 70-90 % суми боргу, а інші 30-

10% – в обумовлений у договорі строк за мінусом процентів за кредит і 

комісійних платежів.  

Форфейтинг – це фінансова операція комерційного банку, що передбачає 

купівлю ним на безповоротній основі у кредитора боргу, вираженого в 

обіговому документі [3]. Послуги форфейтингу комерційних банків 

забезпечують швидку реалізацію довгострокових фінансових зобов’язань та 

сприяють надходженню готівки експортеру, що надав кредит іноземному 

покупцю. У результаті надання даної послуги покупець боргу (банк-форфейтер) 

бере на себе зобов’язання відмовитися від свого права регресної вимоги до 

кредитора у разі неможливості одержання грошових коштів від боржника. 

Банки також можуть надавати додаткові послуги своїм клієнтам зі 

зберігання цінностей у трьох формах: зберігання цінностей клієнтів у сховищі 

(документи, цінні папери, дорогоцінні метали, каміння, інші коштовності та 

цінності), операції надання індивідуального банківського сейфа, що 

охороняється банком, та надання нічних сейфів клієнтам.  

При наданні лізингових послуг банк виступає лізингодавцем, тобто купує 

річ у постачальника (яка в подальшому стане предметом лізингу) і передає 

право володіння та користування предметом лізингу лізингоодержувачу за 

визначену плату. Плата, яку отримує банк за операції лізингу, варіюється 

залежно від типу операції, а саме: операції прямого чи зворотного лізингу; 

операції лізингу рухомого чи нерухомого майна; операції лізингу з 

обслуговуванням чи операції пакетного лізингу;  операції лізингу з повною чи 

неповною окупністю майна; операції лізингу з повною чи неповною 

амортизацією вартості об’єкта лізингу [4].  
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Послуги оперативного лізингу (всі з вище перелічених операцій, що 

передбачають неповну окупність предмета лізингу) допускає багаторазове 

надання об’єкта лізингу в оренду. Послуги фінансового лізингу (всі з 

вищеперелічених операцій, що мають на меті повну окупність предмета 

лізингу) передбачає виплату протягом твердо встановленого періоду сум, які 

достатні для повної амортизації капітальних вкладень і здатні забезпечити 

банку-лізингодавцю прибуток. 

Таким чином, визначивши склад активних операцій комерційних банків з, 

визначимо доходи, що становлять економічний зміст цих операцій. 

Систематизувавши всі можливі доходи комерційних банків від перелічених 

активних операцій, отримаємо наступну схему (рис. 2).  

З рис. 2 видно, що до банківських доходів належать ті, які безпосередньо 

пов’язані з банківською діяльністю, визначеною Законом України «Про банки і 

банківську діяльність», тобто доходи від активних і розрахунково-касових 

операцій. Небанківськими операційними доходами вважаються доходи, які не 

стосуються основної діяльності банку, але забезпечують її здійснення (доходи 

від продажу основних засобів, від орендних операцій), доходи від продажу 

окремих небанківських послуг (аудиторські послуги, програмне забезпечення, 

консультації не фінансового характеру тощо) та інших операцій. 

Узагальнюючи результати проведеного дослідження слід відмітити, що у 

сучасних умовах комерційні банки надають широке коло послуг, як 

банківських (тобто тих, що визначають установу як банк), так й інших 

фінансових послуг.  

Така диверсифікація діяльності комерційних банків обумовлена тим, що 

банківські установи, які зосереджують увагу на одній певній операції, значно 

підвищують свій ризик, в той час, як диверсифікація діяльності дозволяє 

розподілити ресурси установи на певну кількість операцій, в залежності від 

доходу, який від них очікується. 
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Рис. 2 Доходи від активних операцій комерційних банків* 

*Джерело: систематизовано автором на основі [1; 4; 5]. 

 

Такий підхід дозволяє банкам розподілити і мінімізувати ризики, залучити 

більше коло споживачів, охопити ширший сегмент на фінансовому ринку, 

задовольнити різноманітні потреби у фінансових послугах, забезпечити 

конкурентні переваги. Але, разом з тим, вимагає створення раціональної 

структури активних операцій та ефективної системи управління ними з метою 

максимізації прибутку за прийнятного рівня ризику.  

Пошук дієвих механізмів структуризації та управління активними 

операціями на основі прийнятного співвідношення «прибуток-ризик» виступає 

перспективами подальших досліджень. 

Доходи комерційних банків від активних операцій 

Інші банківські 
операційні 

за коштами, розміщеними в 
інших банках; 

Відсоткові доходи

за коштами, розміщеними в НБУ; 

за кредитами суб’єктів 
господарської діяльності; 

за кредитами органам загального 
державного управління; 

за кредитами фізичних осіб; 

за цінними паперами; 

Комісійні доходи

за операціями з філіями та 
іншими установами банку; 

інші відсоткові доходи; 

за гарантії розміщення 
позик від імені інших 
кредиторів та за операціями 
з цінними паперами;

від операцій за розрахунко-
во-касове обслуговування, 
обслуговування кредитних 
рахунків, за зберігання 
цінностей та здійснення 
операцій із цін.паперами; 

за проведення операцій з 
іноземною валютою, 
купівлю-продаж монет і 
коштовних металів для 
третіх сторін; 

Доходи від торгівельних операцій – купівлі-продажу фінансових 

від діяльності на 
валютному ринку і ринку 
банківських металів; 

від операцій із цінними 
паперами на продаж; 

Банківські: 

інші банківські 
операційні 
доходи; 

за операціями 
з філіями та ін. 
установами 
банку; 

дивідендний 
дохід; 

Небанківські 
доходи 

Непередбачені 
доходи

від торгівлі іншими 
фінансовими 
інструментами; 
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ФОРМУВАННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В 
УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 

В статті наводяться теоретичні основи формування децентралізації 
фінансових ресурсів в Україні. Розкрито суть поняття «Фінансова 
децентралізація», «фіскальна децентралізація» та «бюджетна 
децентралізація». Наводяться результати теоретичних досліджень розвитку 
теорії децентралізації провідними економістами західного світу та України. 
Ключові слова: місцевий бюджет, фінансова децентралізація, бюджетна 
децентралізація, фіскальна децентралізація, органи самоврядування.  

Постановка проблеми. Однією із важливих проблем формування місцевих 
бюджетів є забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку 
регіонів та формування міжбюджетних відносин, з метою підвищення рівня 
фінансової самодостатності шляхом посилення бюджетної децентралізації. 

Для того, щоб громада була здатною забезпечити виконання своїх 
завдань, вона повинна володіти відповідним обсягом фінансових ресурсів, які 
необхідні для покриття власних витрат. Принцип фінансової самостійності є 
ключовим при формуванні бюджетів органів  місцевого самоврядування. А 
оскільки громада є територіальною основою для створення та діяльності 
органів місцевого самоврядування, то при її формуванні доцільно враховувати 
податковий потенціал. Ймовірно, що формування фінансово самодостатніх 
адміністративно-територіальних одиниць потребує змін не тільки у 
податковому та бюджетному законодавстві, але й у територіальних розмірах 
громад, районів та регіонів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій літературі проблеми 
формування та використання місцевих бюджетів досліджуються в працях 
провідних вітчизняних вчених: В. Бодрова, Т. Бондарук, М. Деркача,                
В. Зайчикової, О. Кириленко, І. Когут, Т. Косової, В. Кравченка, Л. Лисяк,                
І. Луніної, І. Чугунова тощо. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. У теоретичних і практичних 

дослідженнях поняття «децентралізація» є багатоаспектним та розглядається 

різнопланово. На семантичному рівні децентралізація (від лат. de – 

«протиставлення», centralis – «центральний») трактується як знищення, 

ослаблення або скасування централізації. 

Як зазначає американський науковець М. Белл «децентралізація – це 

спосіб виміру величини переходу національної економіки від адміністративно-

командної до ринкової» [11, с. 237]. 

Децентралізація демократичного уряду справляє позитивний вплив на 

якість управління, особливо у момент переорієнтації його ролі з командної на 

таку, що забезпечує контроль за наданням громадських і державних послуг 

всіма рівнями державного управління. Завдяки впровадженню децентралізації 

підвищується ефективність, відповідальність, підзвітність та контроль у сфері 

державного управління [4, с. 106]. 

У широкому розумінні децентралізація – це процес розширення і 

зміцнення прав та повноважень адміністративно-територіальних одиниць або 

нижчих органів та організацій при одночасному звуженні прав і  повноважень 

відповідного центру з метою оптимізації та підвищення ефективності 

управління суспільно важливими справами, найповнішої реалізації 

регіональних і місцевих інтересів. Крім того, децентралізація – це специфічний 

метод управління, який є важливим для місцевої демократії та розвитку. 

Отже, в результаті реалізації політики децентралізації влади відбувається 

зміна системи управління з монопольно-ієрархічної на партнерсько- 

горизонтальну, а ключова частина повноважень та фінансових ресурсів 

переходить від органів державної влади до органів місцевого самоврядування. 

Науковцями виділяється декілька видів децентралізації, що мають певні 

характерні ознаки, наслідки та умови реалізації, які можуть впроваджуватись, 

як самостійно, так і у взаємозв’язку одна з одною, у різних формах і 

різноманітних сполученнях як в межах країни, так і в окремих галузях 

народного господарства [10, с. 149]. 
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Так В. Зайчикова виділяє три види децентралізації, а саме: економічну, 

адміністративну, політичну. При цьому зазначаючи, що різновидом 

економічної децентралізації є фіскальна децентралізація [4, с. 58]. 

У свою чергу С. Волохова зауважує, що в науці виділяються наступні 

форми (види) децентралізації: політична (демократична), адміністративна 

(бюрократична), економічна (ринкова, фінансова), територіально-просторова [1, 

с. 282]. Дещо схожу точку зору має Н. Камінська, яка в результаті аналізу 

досвіду реалізації децентралізації влади в зарубіжних країнах виділяє 

політичну, просторову, ринкову та адміністративну децентралізацію [5, с. 37] 

Враховуючи наявність певних розбіжностей у поглядах вітчизняних 

науковців щодо визначення видів децентралізації, в своїх дослідженнях вони 

одностайно зазначають, що ключова роль в реалізації політики децентралізації 

влади країни належить саме процесу, пов’язаному з розмежуванням функцій і 

повноважень між центральним та локальними рівнями влади у рамках 

забезпечення громадян країни суспільними благами та послугами, а також 

розмежування фінансових ресурсів в обсязі, достатньому для фінансування 

власних повноважень органів місцевого самоврядування. Як результат, органи 

місцевого самоврядування досягають достатнього рівня фінансової 

самостійності у вирішенні власних самоврядних повноважень. 

На підтвердження даного висновку слід зазначити, що даний процес 

підвищує якість і ефективність державних послуг шляхом наближення органів 

управління до населення, оскільки відповідальність за  рийняття рішень щодо 

оподаткування і видатків покладається на місцеві органи влади [2, с. 57]. У 

законодавстві більшості промислово розвинутих країн світу даний процес 

визначається як фіскальна децентралізація. 

У зарубіжних країнах фіскальна децентралізація реалізується шляхом 
самофінансування за рахунок збирання плати за надані послуги зі споживачів, 
застосування схеми спільного фінансування послуг через грошові та трудові 
внески споживачів, збільшення місцевих надходжень через запровадження 
майнового податку або податку на продаж, використання міжбюджетних 
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трансфертів, санкціонування муніципальних запозичень і мобілізації ресурсів 
центральних або місцевих органів влади за допомогою гарантії позик. До того 
ж практична реалізація фіскальної децентралізації ґрунтується на принципі 
субсидіарності. Відповідно до цього принципу повноваження центру доцільно 
зберігати лише за умов їх більш ефективного виконання, що потребує чіткого 
законодавчого закріплення та фінансово-економічного обґрунтування 
вертикального розподілу повноваження між рівнями влади в державі [4, с. 59]. 

Мабуть, найбільш ємний та ґрунтовний підхід до визначення сутності 
фіскальної децентралізації було окреслено Р. Масгрейвом та П. Масгрейвом, які 
з погляду алокативної функції характеризують фіскальну децентралізацію як 
найефективнішу систему розміщення фінансових ресурсів. Політика органів 
місцевої влади передбачає диференціацію рішень у фінансовій сфері з метою 
найкращого відображення преференцій своїх резидентів [12, с. 60–98]. 

У свою чергу англійський вчений-економіст В. Оутс в своїх дослідженнях 
визначає фіскальну децентралізацію, як право місцевих органів влади 
самостійно приймати рішення щодо фінансових питань і питань з управління 
територією. Крім того, значним здобутком В. Оутса стала так звана «теорема 
децентралізації», яка ґрунтується на таких твердженнях: блага, пов’язані з 
децентралізацією суспільних послуг, просторово обмеженні; надання 
споживачами переваги приватним чи суспільним благам, а також їхнє 
ставлення до різних суспільних благ неоднакове; реагування споживачів на 
«фактори бюджетної локалізації» мобільне. Йдеться про різницю між 
послугами, що надаються на місцевому рівні та ставками податків. Інакше 
кажучи, кожний споживач, змінюючи місце проживання, може підібрати для 
себе найбільш вигідні послуги й плату за них (ставки місцевих податків). Якщо 
ці умови не виконуються, то на думку В. Оутса, підстав для децентралізації в 
умовах економічної ефективності немає [4, с. 63]. 

Отже, в результаті аналізу зарубіжного досвіду реалізації політики 
децентралізації влади зазначимо, що зарубіжними науковцями  термін 
«фіскальна децентралізація» використовується для означення процесу 
розширення прав і компетенцій місцевих органів влади у сфері місцевих 
фінансів. 
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У нормах діючого вітчизняного законодавства визначення зазначеної 

категорії не знайшло свого відображення. Проте в своїх дослідженнях 

вітчизняні науковці, як правило, визначаючи один і той самий процес, 

паралельно використовують такі поняття як «фіскальна децентралізація» або 

«фінансова децентралізація» та «бюджетна децентралізація». 

Ототожнення даних категорій, на наш погляд, є не доречним, адже кожній 

з них властиві певні особливості реалізації, а також рівень охоплення складових 

місцевих фінансів. Хоча враховуючи особливості розвитку інституту місцевих 

фінансів в Україні, фінансова децентралізація та бюджетна децентралізація 

мають майже однакову сферу охоплення.  

З цих позицій дуже важливо розглянути існуючі в сучасній вітчизняній 

фінансовій науці погляди щодо визначення сутності даних категорій. 

Так у підходах вітчизняних науковців щодо визначення фіскальної 

децентралізації (табл. 1) та фінансової децентралізації (табл. 2) простежується 

певна єдність. 

Таблиця 1  

Систематизація наукових поглядів щодо трактування поняття 

«фіскальна децентралізація» 
Автор Визначення поняття фіскальна децентралізація 

В. Зайчикова  являє собою передачу повноважень органам місцевого 
самоврядування самостійно вирішувати питання щодо 
програмних видатків та автономного збільшення власної 

С. Герчаківський, О. 
Кабаш; 
С. Хамініч, В. Климова  

здатність місцевого самоврядування незалежно і ефективно 
забезпечувати суспільними послугами шляхом узгодження 
видатків органів влади з місцевими потребами і уподобаннями 

Н. Стукало, М. Деркач, 
М. Стукало  

надання місцевим органам влади певної податкової влади, 
доступу до фінансових ринків, відповідальності у витрачанні 
коштів та дозволити їм самостійно визначати рівень, структуру 
та порядок витрачання коштів їх місцевих бюджетів 

 

Спільною рисою всіх наведених визначень є те, що даний процес 

охоплює всю систему місцевих фінансів і визначається набуттям органами 

місцевого самоврядування не лише ряду видаткових повноважень щодо 

забезпечення власних самоврядних функцій та делегованих видаткових 
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повноважень, а й розширення фінансової самостійності в межах формування 

централізованих та децентралізованих фінансових ресурсів органів місцевого 

самоврядування. 

Таблиця 2 

Систематизація наукових поглядів щодо трактування поняття 

«фінансова децентралізація» 
Автор Визначення поняття фінансова децентралізація 

І. Волохова  достатньо широкий процес який включає не лише передачу 
фінансових ресурсів, а й передачу повноважень у фінансовій сфері 
(видаткових, дохідних, податкових) 

Н. Бикадорова, 
Т. Сало, 

процес розподілу функцій, фінансових ресурсів і відповідальності за 
їх використання між центральним і локальним рівнями управління 

О. Дроздовська процес розподілу функцій, фінансових ресурсів та видаткових 
повноважень між державною владою та органами місцевого 
самоврядування 

Т. Бутурлакіна, 
В. Мінкович  

сприяє ефективному забезпеченню населення «соціально- 
інфраструктурними» послугами шляхом ретельнішого узгодження 
структури видатків місцевих бюджетів із місцевими потребами та 
уподобаннями 

 

Наявність певних розбіжностей у самій назві категорій обумовлено 

особливостями перекладу та врахуванням вітчизняними науковцями, які 

використовують термін «фіскальна децентралізація», закордонного досвіду в 

рамках дослідження процесів децентралізації влади в країні та становлення 

інституту місцевих фінансів. 

Щодо визначення сутності поняття «бюджетна децентралізація», то в  

працях вітчизняних науковців (табл. 3) даний процес характеризує розподіл 

видаткових повноважень між рівнями бюджетної системи, визначає 

особливості формування доходів місцевих бюджетів, а також характеризує 

систему міжбюджетних відносин. Тобто бюджетна децентралізація охоплює 

процес формування та використання фінансових ресурсів, що акумулюються в 

місцевих бюджетах. Також доцільно виділити такий підвид бюджетної 

децентралізації, як податкова децентралізація. І. Волохова податкову 

децентралізацію характеризує як процес розширення і зміцнення прав та 

повноважень місцевого та регіонального самоврядування стосовно незалежного 
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прийняття рішень та виконання делегованих державною владою повноважень 

щодо формування територіальних бюджетів за рахунок надходжень податків, 

зборів та інших обов’язкових платежів. 

Таблиця 3  

Систематизація наукових поглядів щодо трактування поняття 

«бюджетна децентралізація» 
Автор Визначення поняття бюджетна децентралізація 

С. Савчук  розподіл повноважень щодо дохідних джерел та видатків за відповідними 
рівнями бюджетної системи, а також встановлення повноважень, у межах 
яких місцевих органів влади можуть визначити свої власні доходи і видатки

В. Кудряшов, 
Б. Селінков  

передбачає реформування бюджетної системи у напрямі формування усіх її 
ланок як порівняно автономних і фінансово спроможних для виконання 
прийнятих бюджетних повноважень 

 
 
О. Сунцова  

будь-які види мобілізації фінансових ресурсів у бюджетах органів місцевого 
самоврядування. Крім того, це спосіб виміру величини переходу 
національної економіки від адміністративно-командної до ринкової і яка є 
доцільною за умови досягнення розумного оптимуму між формуванням 
доходів місцевих бюджетів та фінансуванням делегованих повноважень 

 
 
І. Усков  

передбачає забезпечення місцевих органів влади достатнім обсягом 
фінансових ресурсів для розвитку власного фінансового потенціалу 
територій, реалізації інвестиційних програм, стимулювання 
підприємницької активності на рівні адміністративно-територіальних 
одиниць 

 
 
 
О. Дем’янчук  

дане поняття має не лише економічні аспекти міжбюджетних відносин, а й 
політичні і інституційні, які охоплюють широкі сфери діяльності, 
починаючи від прийняття управлінського рішення органами місцевого 
самоврядування, щодо виконання як  власних, так і делегованих 
повноважень відповідно до бюджетного законодавства, до удосконалення 
бюджетного планування видатків із місцевих бюджетів із врахуванням 
міжбюджетних трансфертів 

 

Отже, в результаті аналізу підходів вітчизняних науковців щодо 

визначення сутності категорій «фінансова децентралізація», «бюджетна 

децентралізація» та «податкова (фіскальна) децентралізація» можна зробити 

висновок, що більш широким поняттям, яке включає в себе бюджетну 

децентралізацію, яка в свою чергу включає податкову децентралізацію, є 

децентралізація фінансових ресурсів. Застосування даного терміну в сучасних 

умовах розвитку інституту місцевих фінансів є більш виправданим, оскільки 

фінансова децентралізація охоплює безпосередньо всю фінансову систему 

країни. 
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Підвидами децентралізації фінансових ресурсів є бюджетна та податкова 

децентралізація, які створюють основу для забезпечення фінансової 

самостійності органів місцевого самоврядування. 

Вивчивши та узагальнивши теоретичні підходи до визначення сутності 

кожної складової поняття децентралізації фінансових ресурсів, пропонується в 

подальшому розглядати її як комплексне поняття, що охоплює процес 

розподілу повноважень між рівнями влади щодо формування фінансових 

ресурсів, надає можливість акумулювати та накопичувати такий обсяг 

фінансових ресурсів у місцевих бюджетах, який забезпечує зміцнення 

фінансової бази органів місцевого самоврядування, що дає змогу забезпечити 

фінансову самостійність органів місцевого самоврядування у вирішенні 

власних самоврядних функцій та повноважень. 

На сьогоднішній день в Україні ключова роль в розвитку системи 

фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування належить саме 

реалізації політики бюджетної децентралізації, оскільки основу даної системи 

складають місцеві бюджети. При цьому слід зауважити, що процес становлення 

та імплементації положень бюджетної децентралізації в Україні проходить  

достатньо повільно та з певними складнощами. 

При розбудові децентралізованої моделі управління Україна стикнулась з 

зазначеними проблемами, в результаті чого отримано достатньо негативні 

наслідки, а саме: 

розпочаті трансформаційні процеси в межах державних фінансів 

відбуваються з урахуванням, а також під впливом попередньої практики та 

досвіду розбудови, організації, управління централізованою бюджетною 

системою; 

процес вдосконалення податкової, бюджетної, пенсійної, митної систем та 

інших складових державних фінансів, як правило, був спрямований суто на 

вирішення тих проблем, які нагромадилися в окремих ланках фінансової 

системи і не торкався поліпшення державного господарства загалом [88, с. 7]; 
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відсутність комплексного підходу щодо реформування місцевого 

самоврядування, яке повинно включати конституційну, адміністративну, 

територіальну та бюджетну реформи [7, с. 44]; 

фрагментарність та непослідовність розвитку всієї сукупності складових 

організаційної структури місцевих фінансів, а також системне недовиконання 

розпочатих реформ у галузі публічних фінансів. 

Новації, на яких базувалась нова редакція Бюджетного кодексу України, 

спрямовані, у першу чергу, на приведення у відповідність положень окремих 

статей кодексу до Конституції України [6] та Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» [9], що повинно було стати підґрунтям для 

підвищення якості управління бюджетними коштами, демократизації та 

децентралізації фінансових ресурсів, що акумулюються в місцевих бюджетах. 

У свою чергу з прийняттям Податкового кодексу України [8] було 

зроблено довгоочікуваний крок до оптимізації інституту місцевого 

оподаткування в Україні. Запровадження податку на нерухоме майно, 

відмінного від земельної ділянки, а також скасування малоефективних місцевих 

податків і зборів, сутність яких у сучасних економічних умовах суперечила 

принципам оподаткування, як очікувалось, повинно було наблизити інститут 

місцевого оподаткування до вимог, окреслених в Європейській хартії про 

місцеве самоврядування [3]. 

Таким чином, аналіз реалізації політики децентралізації влади в Україні 

дозволяє зробити висновок, що реформи, які проводились в рамках бюджетної 

децентралізації, заклали підвалини для реалізації політики децентралізації 

фінансових ресурсів. Проте, відсутність комплексного та зваженого підходу до 

організації зазначених реформ перешкоджало перетворенню децентралізації 

фінансових ресурсів в реальний інструмент забезпечення фінансової стійкості 

місцевих бюджетів, як основної ланки  інституту місцевих фінансів. 
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ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 
У статті розглянуто сучасні проблеми фінансування освіти. Здійснено спробу 
визначити можливі шляхи вдосконалення існуючої системи фінансування 
системи освіти України. Визначено пріоритетні підходи щодо організації 
фінансового забезпечення освіти.  
Ключові слова: бюджетне фінансування, суспільний механізм, ринкова 
система, державні закупівлі, бюджетні кошти. 

У сучасному світі найважливішою соціокультурною проблемою є 
удосконалення і підвищення рівня якості освіти України. У суспільстві 
з'являється чітке усвідомлення того, що освіта - це сфера здійснення соціально-
економічних інвестицій, надзвичайно важливих для забезпечення сталого 
розвитку суспільства. Саме економічне процвітання визначається можливістю 
відтворювати нові знання та застосувати їх у життя. В системі освіти 
зосереджені науково-технічний та великий кадровий, інноваційний потенціал 
країни, який великою мірою визначають її економічний добробут. 

Основним завданням країни в сучасних умовах має бути створення 
відповідного нормативного й регуляторного середовища, в якому бізнес, 
громадські організації, будуть зацікавлені у компетентних працівниках, а отже, 
активніше будуть залучені до фінансування освіти. Кризовий стан економіки, 
дефіцит державних ресурсів зумовив функціонування освіти в Україні за 
принципом обмеженості бюджетного фінансування. В результаті 
недоотримання фінансових ресурсів, що виділяються державою, застарілістю 
нормативно-правового забезпечення та механізмів залучення і використання 
позабюджетних коштів освітня галузь не отримала необхідного розвитку. 

Надзвичайно актуальним питанням є фінансування освіти та надання 
якісних освітніх послуг. Ці питання вивчали такі вітчизняні й зарубіжні вчені, 
як В. Андрієнка, Й. Бескид, Т. Боголіб, Є. Бойка, В. Борисенка,                
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В. Буковинського, О. Василика, В. Волкової, Т. Гребнєва, В. Єрошина,                
В. Тропіна, Т. Ілляшенка, С. Черепанової, Д. Чупрунова, Ю. Шаповал та ін. 
Серед зарубіжних дослідників слід відзначити Н. Барра, Г. Беккера, Г. Боуена, 

Б. Джонстоуна, П. Друкера, Дж. Мінера, Дж. Е. Штігліца, Т. Шульца. 
Фінансування освіти закріплено законодавчими актами України за 

бюджетами та бюджетними ресурсами, які повинні виконувати ці 
повноваження держави.  

Система освіти в Україні є єдиним комплексом послідовно з’єднаних між 
собою ланок виховання і навчання: дошкільне виховання; загальна середня 
освіта; позашкільне виховання; професійно-технічне навчання; середня 
спеціальна і вища освіта. 

На сьогоднішній день в Україні пріоритетним джерелом фінансування 
освіти залишається бюджетне фінансування, що здійснюється на основі 
єдиного кошторису доходів та видатків. Джерелами формування кошторису є 
як бюджетні кошти, так і кошти, отримані з інших джерел (від надання 
закладом додаткових освітніх послуг, прибутки від реалізації навчально-
виробничої продукції, від здачі приміщень в оренду, кредити банківських 
установ, добровільні внески тощо). При цьому співвідношення між 
бюджетними та позабюджетними фінансовими ресурсами змінюється залежно 
від наявності бюджетних ресурсів та адекватної державної політики у сфері 

освіти, темпів економічного розвитку, форми власності навчального закладу, 
співвідношення між державним та недержавним секторами економіки та ін. [3]. 

Держава все більше відмовляється від функції надання освіти і передає 
контроль за змістом, затвердження стандартів і програм освітянськими і 
академічними асоціаціями. Функції, що раніше здійснювали державні органи 

управління освітою, у розвинутих країнах світу також передаються на рівень 
місцевих органів влади, громадським організаціям і приватному сектору. 
Державні закупівлі в освіті розповсюджуються не тільки на продукти 
харчування і обладнання для шкіл. Поширеною у розвинутих країнах стає 
практика, коли приватні компанії виграють тендери на надання управлінських 
послуг, підготовку вчителів, організацію освітнього процесу. 



325 
 

У багатьох країнах визнають, що основними учасниками, між якими має 
розподілятися відповідальність за освіту, є держава, приватний сектор, 
громадські організації, органи місцевого самоврядування, асоціації батьків та 

навчальні заклади. Можна навести декілька прикладів розподілу повноважень 
між учасниками освітнього процесу: 

– в Ірландії держава фінансує освіту, а виборні органи на місцях 
здійснюють контроль і управління ресурсами; 

– в Австрії та Іспанії місцеві громади, влада земель, муніципалітети 
фінансують освіту, а держава створює умови й захищає автономію шкіл; 

– у Нідерландах розгалуженою є мережа недержавних закладів освіти, які 
фінансуються на рівних умовах з державними закладами через центральний і 
місцеві бюджети. Держава сприяє розвитку приватного сектору в освіті, 
забезпеченню громадського контролю та залишає за собою роль спостерігача за 
виконанням іншими учасниками своїх зобов’язань [2]. 

Багато експертів вважають, що незадовільний стан освіти в Україні 
пов'язаний із недостатнім фінансуванням та неефективним використанням 
ресурсів освіти. Кризове становище освіти, яке є наслідком її недостатнього 
фінансування, негативно позначається на ситуації v суспільстві в цілому. 

Дослідження, проведені у декількох регіонах України свідчать, що це не 
відповідає дійсності. Справжньою причиною негараздів в освіті є те, що в 

управлінні освітою має місце формування дефіцитного бюджету, який 
призводить до низької фінансової дисципліни та зниження рівня 
відповідальності за виконання бюджету. Це відбувається внаслідок того, що 
немає публічного контролю за використанням фінансів. 

Існує дисбаланс між обсягом завдань, які визначаються державою перед 

освітою, та обсягами фінансового забезпечення цих завдань. З одного боку, 
існує тенденція до зростання обсягів навчального матеріалу і тривалості 
освітньої діяльності, а з іншого — має місце скорочення надходжень на освіту з 
державного бюджету. 

На теперішній час коштів, які виділяються державою для надання освітніх 
послуг на кожну територію, не вистачає навіть на покриття базових статей 
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витрат: зарплату, нарахувань на зарплату, плату за енергоносії. Дефіцит 
бюджетних коштів, які виділяються щороку на середню загальну освіту в 
містах України, за останні становить по різних регіонах від 10 до 20% [1]. 

У досить невизначену ситуацію поставлені й самі освітяни, які не можуть 
сподіватися на нормальні умови праці та належну винагороду за свою 
діяльність. Всі розуміють, що оскільки грошей не вистачає навіть на саме 
необхідне, то школи і вчителі мають право вдаватися до різних хитрощів. Але 
до того часу, поки цей процес додаткового фінансування шкіл не стане 
прозорим, поки місцева влада, батьки не будуть відкрито допомагати школі, а 
школи, своєю чергою, не будуть публічно звітувати, така тіньова активність 
буде спрямовуватись не стільки на користь навчального процесу, громаді, 
скільки вирішувати власні економічні проблеми. 

Хоча про цей дефіцит знають заздалегідь працівники освіти, працівники 
державних фінансових органів, депутати місцевих рад, вони погоджуються із 
такою ситуацією. На місцях дефіцитні бюджети перетворюються на реальні 
фінансові плани для міст, районів та шкіл. Ці фінансові плани мають покривати 
потреби для виконання навчального плану, затвердженого Міністерством 
освіти [7]. 

Не дивлячись на те, що одним з найважливіших питань є роль держави у 
фінансуванні освіти, в більшості високо розвинутих країн в теорії і на практиці 
існують дві позиції: підтримка значної (аж до переважаючої) ролі держави у 
фінансуванні освіти (так звана «соціалізація освіти») і підтримка значної ролі 
ринку у розвитку цієї проблеми. 

Очевидна роль державного фінансування у забезпеченні стабільності 
системи освіти, якій притаманні певна інертність та консерватизм, не може 
бути безпосередньо включена в механізм ринку з його динамічно змінним 
механізмом попиту і пропозиції, конкуренцією, вільним ціноутворенням тощо. 
Загалом ці атрибути ринку можуть співвідноситись з професійною освітою, де 
попит на ринку праці в багато чому визначає напрями і зміст освіти. У 
загальній освіті, де формуються єдино подібні, необхідні кожній людині базові 
обсяги знань, вмінь, навичок, закладаються основи духовності, етичності, вплив 
ринку відчувається досить опосередковано [8]. 
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Вплив ринкової системи на освіту, аж до включення певних елементів і 

секторів її діяльності в механізм прямої купівлі-продажу освітніх послуг, 

посилює динамізм освіти, економічно стимулює активність роботи студентів 

(тих, які навчаються). 

Відмічаючи позитивні і негативні сторони включення освіти в ринковий 

механізм, зазвичай не враховують один з вирішальних факторів, які органічно 

властиві освіті як соціальному, суспільному інститутові. Йдеться про те, що цей 

інститут володіє специфікою по відношенню до інших сфер діяльності 

суспільства (певною міра ця специфіка стосується охорони здоров’я і 

культури). Ця специфіка полягає в споконвічній ролі освіти і виховання 

підростаючого покоління як основи процесу соціалізації людини. 

Державний і приватний сектор освіти мають свої плюси та мінуси. 

Ринковий механізм обмежує доступність освіти населенню, орієнтація на 

платоспроможний попит виключає із системи освіти значні категорії населення, 

не здатного оплачувати дорогі освітні послуги. Крім того, це означає, що 

приватний сектор буде пропонувати тільки ті освітні послуги (в тих сферах і 

галузях), які потенційно є високоприбутковими [4]. 

Суспільний механізм, хоча він за своєю природою більш відповідає 

характеру та суспільним цілям освіти, також має такі недоліки, як недостатня 

ефективність, надмірна централізацію, відсутність функціональної і фінансової 

гнучкості, великі витрати та невисокий рівень відповідальності персоналу за 

кінцеві результати своєї діяльності. 

На всіх етапах розвитку людства цей процес проходить як вирішення 

протиріч між системою інтересів особистості (складних, різнопланових) у 

своєму відношенні до освіти і системою інтересів суспільства по власному 

відтворенню, вектор напряму якого визначається вимогами суспільного 

розвитку [4]. 

Недостатня ефективність державних видатків на освіту зумовлена низкою 

чинників, основними серед яких залишаються вади організаційно-управлінської 

структури галузі. Коштів, які виділяються державою для надання освітніх 
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послуг, не вистачає навіть на покриття базових статей витрат: зарплати, 

нарахувань на зарплату, плату за енергоносії. Негативною тенденцію , яка 

свідчить про незадовільний стан української освіти, є її невідповідність 

європейським і світовим ринкам праці. 

Для досягнення світових стандартів в даній галузі необхідна побудова 

економічних механізмів, які б забезпечили ефективну систему фінансування. 

Україна повинна здійснити перехід від переважно бюджетного фінансування 

освіти до залучення додаткових джерел, таких як комерційний бізнес та банки. 

Потрібно розширити можливості навчальних закладів залучати додаткові 

кошти за рахунок некомерційних фондів; використання грантової підтримки 

дослідних проектів та освітніх інновацій; розширення списку платних послуг, 

що надаються навчальними закладами. 

З урахуванням існуючого рівня наукоємності валового внутрішнього 

продукту України , масштабів вітчизняного бюджетного фінансування освітніх 

закладів розв’язання проблем фінансування освіти повинно здійснюватись 

шляхом: 

- підвищення конкуренції у сфері наукових досліджень і розробок у 

навчальних закладах шляхом спрямування додаткових бюджетних коштів на 

виконання проектів наукових досліджень і розробок, що відбиратимуться на 

конкурсній основі в рамках виконання державних наукових і науково-

технічних програм, державного замовлення на створення новітніх технологій, а 

також грантового фінансування; 

- оптимізації системи бюджетних наукових освітніх установ з урахуванням 

результатів їх атестації на основі незалежного оцінювання наукових 

результатів, кадрового та матеріально-технічного потенціалу; 

- забезпечення незалежної наукової і науково-технічної експертизи 

проектів, що подаються на фінансування за рахунок коштів державного 

бюджету, розширення практики залучення до експертизи провідних іноземних 

експертів; 



329 
 

- спрощення процедур державних закупівель робіт з виконання наукових 

досліджень і розробок та процедур отримання грантів на виконання досліджень 

і розробок від міжнародних організацій; 

- розмежування функцій адміністративного та освітнього управління у 

бюджетних освітніх установах; 

- застосування економічних стимулів для суб’єктів підприємницької 

діяльності щодо здійснення ними інвестицій, пов’язаних із забезпеченням 

проведення наукових досліджень і розробок в навчальних закладах [5]. 

Зважаючи на поточний стан економіки України, збільшення видатків на 

освіту з Державного бюджету у найближчі роки неможливе. 

Тому одним із пріоритетних напрямів реформування національної системи 

освіти в Україні має бути реформування її економічних засад, спрямоване на 

оптимізацію використання таких коштів та створення прозорих фінансово-

економічних механізмів цільового накопичення та адресного використання 

коштів, необхідних для реалізації в повному обсязі конституційних прав 

громадян на освіту. 

Особливу роль повинна відігравати система управління та контролю за 

діяльністю бюджетних установ щодо ефективності використання фінансових 

ресурсів держави. Для поліпшення становища, що склалося, політику 

фінансування освіти потрібно формувати відповідно до соціально-економічної 

доцільності здійснених бюджетних видатків та поєднання вітчизняного й 

світового досвіду. Сукупність перерахованих заходів в кінцевому результаті 

має сприяти вихованню всебічно освіченої особистості, з притаманним їй 

системним світоглядом і логічним мисленням, знання та навики якої 

відповідатимуть профілю її діяльності [6]. 

За допомогою новітніх технологій у країн, що розвиваються, є можливість 

вирватися із замкнутого кола і прокласти собі шлях до досягнення високого 

рівня розвитку і визнання у світі. За оцінками експертів, Україна в цьому 

відношенні володіє чіткою конкурентною перевагою, зважаючи на високий 

рівень освіти, науки і загальної культури населення. 
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Особливу увагу слід приділити освіті, яка в умовах глобалізації виконує 
винятково важливу роль. Економіка знань висуває нові вимоги до системи 
освіти, що виражається у постійному підвищенні стандартів освіти і адаптації їх 

до вимог сучасної техніки і технологій. Але система освіти не повинна 
обмежуватися отриманням вищої освіти. Вже зараз слід створювати відповідні 
програми й інститути, що надають можливість удосконалюватися протягом 
усього життя, оскільки в умовах постійно змінюваної ринкової кон'юнктури 

фахівці, які періодично не підвищують свою кваліфікацію, стають 
неконкурентоспроможними. Враховуючи це, в країнах Європейського Союзу 
розробляються спеціальні програми щодо постійної освіти, відбуваються 
фундаментальні зміни в реформуванні освіти, зростає роль мотивації 
постійного підвищення рівня освіти. 

Важливою проблемою є відірваність науки від виробництва, яка дотепер не 
вирішена. Як наслідок, інноваційна активність у промисловості знизилася за 
останні 12 років за деякими показниками майже в п'ять разів. Таким чином, 
необхідно орієнтувати дослідження на конкретні цільові програми, розвивати 
взаємозв'язок «наука - експеримент - виробництво» шляхом підтримки і 
розвитку інноваційного підприємництва. Одночасно можна буде добитися 
збільшення частки приватних інвестицій у загальному обсязі інвестування 
науково-технічних робіт. Слід розробити спеціальні програми, що дозволяють 

плідно співпрацювати науці і бізнесу, створюючи інноваційні продукти, і таким 
чином перекласти частину витрат на науку на плечі бізнес-середовища. Крім 
того, позитивні наслідки може дати стимулювання досліджень тих 
університетів, які розвивають науку (як це, наприклад, роблять у Німеччині, де 
гранти виділяють тим університетам, які здійснюють наукові дослідження 

стосовно малого бізнесу). 
Отже, проведене дослідження сучасного стану фінансування освіти в 

Україні свідчить, що для розв’язання проблем галузі необхідно розробити 
цілісну систему державних заходів, що будуть спрямовані на забезпечення її 
ефективного розвитку. При цьому головним завданням, на мій погляд, має 
стати забезпечення достатнього фінансування галузі, шляхом оптимізації 
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бюджетних та позабюджетних джерел її розвитку. Особливу роль повинна 
відігравати система управління та контролю за діяльністю бюджетних установ 
щодо ефективності використання фінансових ресурсів держави. Для 

поліпшення становища, що склалося, політику фінансування освіти потрібно 
формувати відповідно до соціально-економічної доцільності здійснених 
бюджетних видатків та поєднання вітчизняного й світового досвіду.  
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В статті досліджено фінансові ресурси держави як систему суспільних 

відносин та виокремлено форми фінансових ресурсів. Автором доведено, що 

фінансові ресурси відображають фінансовий стан країни і водночас є 

джерелом її розвитку  

Ключові слова: механізм, фінансові ресурси держави, доходи, видатки. 

Постановка проблеми. У ринкових умовах господарювання фінансові 

ресурси мають велике значення, оскільки ці ресурси задовольняють усі 

потреби, які виникли або можуть виникнути у держави. За таких умов 

важливим стає застосування сучасних механізмів, принципів, ефективних 

методів, інструментів у формуванні та використанні  фінансових ресурсів щодо 

забезпечення бажаного рівня доходів держави. 

Значний внесок у вивченні фінансових ресурсів держави, ефективності їх 

використання та вивченні умов їх формування зробили ряд вчених. Серед яких, 

українські вчені: В. Л. Андрущенко, С. А. Буковинський, З. С. Варналій, 

О. Д. Василик, В. М. Геєць, І. І. Гейдор, А. І. Даниленко, Б. Є. Кваснюк, та 

інших, а також зарубіжних вчених. До них варто віднести роботи                

Д. А. Аллахвердяна, І. А. Аветисяна, Г. В. Базарової, А. М. Бірмана,                

Л. О. Дробозіної. 

Метою статті є дослідження теоретичних підходів щодо формування та 

управління використанням фінансових ресурсів. Визначити коефіцієнти, що 

найчастіше застосовуються та за допомогою яких оцінюється ефективність 

використання цих ресурсів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Однією із специфічних ознак 

фінансів є те, що фінансові відносини завжди пов'язані із формуванням 

грошових доходів та нагромаджень, які завжди набувають специфічної форми 



333 
 

фінансових ресурсів. Фінансові ресурси - це фонди грошових засобів, що 

формуються державою, суб'єктами господарювання і населенням та 

перебувають у їх розпорядженні. Фінансові ресурси характеризують 

фінансовий стан економіки і водночас є джерелом її розвитку, формуються за 

рахунок різних видів грошових доходів, надходжень і відрахувань, а 

використовуються на розширене відтворення, матеріальне стимулювання, 

задоволення соціальних та інших потреб суспільства. 

Державні доходи являють собою ту частину грошових відносин з 

приводу розподілу і перерозподілу ВВП, що пов'язана з формуванням доходів 

одного з головних суб'єктів розподільних відносин держави [1, c. 587]. 

Фінансові ресурси держави створюють цілісну систему суспільних 

відносин, пов'язаних із формуванням, розподілом і використанням 

централізованих та децентралізованих фондів грошових коштів з метою 

виконання завдань і функцій держави. 

Вони виступають у двох формах які зображені на рис. 1.  
 

 

Рис. 1. Форми фінансових ресурсів 

Джерело: розроблено автором за даними [7, с. 50]. 
 

Залежно від методів акумулювання фінансових ресурсів можна виділити 

такі групи державних доходів: обов'язкові платежі й збори; добровільні 

надходження; емісія (включаючи як емісію грошей, так і кредитну емісію); 

надходження від роздержавлення та приватизації державного майна; державний 

кредит; надходження від зовнішньоекономічної діяльності. 

Форми фінансових ресурсів 

централізовані фінансові 
ресурси, які створюються на 
рівні держави в процесі її 
фінансової діяльності 

децентралізовані фінансові ресурси, які 
створюються на рівні господарюючих суб'єктів 
для забезпечення їх господарської діяльності та 
на рівні домашніх господарств для забезпечення 
належних умов життя членів домогосподарств та 
їх відтворення 
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Державні доходи можуть формуватися на поворотній і безповоротній 

основі. Поворотні доходи – це державні позики. До безповоротних доходів 

відносять доходи власне держави і доходи, які надходять від інших суб'єктів 

розподільних відносин на законодавчій основі [2, c. 43]. 

Центральне місце в системі доходів держави посідають доходи 

державного і місцевих бюджетів, завдяки яким мобілізується основна частка 

фінансових ресурсів, необхідних для фінансового забезпечення виконання 

державою покладених на неї функцій. 

Державні видатки – це грошові відносини, що складаються при розподілі 

й використанні централізованих і децентралізованих фондів грошових ресурсів 

держави з метою фінансування витрат розширеного відтворення і задоволення 

інших суспільних потреб [3, c. 29].  

За матеріальним змістом державні видатки - це сума коштів, що 

витрачається державою у процесі здійснення її фінансової діяльності. 

Відповідно до рівня розміщення державних доходів державні видатки 

також поділяються на централізовані (з бюджету і фондів цільового 

призначення) і децентралізовані (витрати підприємств державного сектору). 

Розподіл видатків за роллю у суспільному виробництві  проілюстровано 

на рис. 2. В окремих випадках це закріплюється в офіційному поділі бюджету 

на дві частини: поточний і капітальний бюджети. 

 

Рис 2. Роль видатків у суспільному виробництві 

Джерело: розроблено автором за даними [3, с. 28]. 
 

Роль видатків у суспільному виробництві 

поточні видатки видатки на розвиток 
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Відповідно до цільового призначення видатки класифікуються за 

статтями витрат, наприклад, капітальні вкладення, капітальний ремонт, оплата 

праці, послуг, матеріалів та ін. [4, с. 10]. 

Розподіл державних видатків за формами фінансування (рис. 3). 

Кошторисне фінансування – забезпечення державними грошовими коштами 

установ і організацій соціально-культурної сфери, оборони, органів державного 

управління, органів правоохоронних і органів безпеки, органів судової влади і 

прокуратури.  

Вони отримують кошти на своє утримання з бюджету на підставі 

фінансових документів – кошторисів [8, c. 270]. 

 

 

Рис. 3. Розподіл державних видатків за формами фінансування 

Джерело: розроблено автором за даними [8, с. 269]. 

 

Державне фінансування інвестицій включає в себе державні інвестиції на 

основні об'єкти економічного і соціального розвитку. Фінансування 

капітальних вкладень з бюджету за умов ринку має свої особливості. Держава 

втручається в процес фінансово-кредитного забезпечення капітальних вкладень 

державних підприємств. Поряд з бюджетними коштами залучаються також 

іноземні джерела інвестиційного фінансування як з боку іноземних держав, так 

і міжнародних і приватних вітчизняних комерційних банків та кредитних 

установ [6, c. 174]. 

Розподіл державних видатків за формами фінансування

кошторисне фінансування 

державне фінансування інвестиційних ресурсів 

бюджетні кредити

державні дотації

субсидії і виплати
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Бюджетні кредити – це фінансова підтримка державних та інших 

підприємств, у яких понад 50 % майна належить  державі. Здійснюється вона з 

бюджетних асигнувань на поворотній і, як правило, платній основі під 

затверджені проекти використання коштів, що надаються як державна 

підтримка. Фінансову підтримку таку як бюджетна позика в Україні надає 

Міністерство фінансів на договірних засадах. Державні позики надаються 

різним галузям на значно м'якших умовах, ніж це робиться комерційними 

установами [7, c. 52]. 

Державні дотації – це форма бюджетного фінансування планово-збиткових 

підприємств, організацій і установ, які надають послуги або виробляють 

необхідні товари, витрати на виробництво яких перевищують ціну продажу. 

До субсидій у вузькому значенні належать трансферти підприємствам з 

боку держави (у грошовій формі або у вигляді послуг, що мають грошову 

оцінку) на фінансування поточних витрат. А у широкому значенні відносять всі 

форми втручання держави в економічну діяльність, унаслідок яких змінюються 

ціни на товари або фактори виробництва. 

У сучасних умовах посилюються роль і значення управління фінансовими 

ресурсами, що перебувають у розпорядженні держави, стосовно управління 

державними фінансами ми розуміємо сукупність форм і методів 

цілеспрямованого впливу держави на формування й використання 

централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів, що перебувають у 

розпорядженні державних органів управління. 

Відтак фінансові ресурси, які існують у державі, накопичуються на двох 

рівнях економічної системи. Фонди фінансових ресурсів акумулюються 

насамперед на мікрорівні, тобто у межах домашніх господарств. У цьому разі 

джерелом їх формування можуть бути як фінансові ресурси сфери державних 

фінансів, так і фінансові ресурси підприємництва. Тобто фінансові ресурси на 

мікрорівні накопичуються як у результаті створення ВВП, так і внаслідок їх 

перерозподілу. На цьому рівні фінансові ресурси мають форму накопичень та 

вкладів у банківську систему. На мікрорівні фінансові ресурси 



337 
 

нагромаджуються у суб'єктів підприємницької діяльності і є безпосереднім 

наслідком розподілу нового створеного ВВП. Фінансові ресурси суб'єктів 

господарювання мають форму фондів та капіталу господарюючих суб'єктів. 

На макрорівні фінансові ресурси держави є результатом розподілу, 

перерозподілу та централізації ВВП і мають форму бюджетних та 

позабюджетних фондів фінансових ресурсів. Державні фінанси складаються, 

по-перше, із власне державних фінансів, по-друге, з регіональних фінансів, по-

третє, з місцевих фінансів. Базою цих видів державних фінансів є відповідні 

бюджети – державний, регіональний, місцевий, які є грошовими фондами 

формування і використання фінансових ресурсів певних рівнів управління 

державними структурами. 

Основними джерелами формування грошових доходів держави є: податки 

(від доходу, благ і послуг, капіталу, землі, майна або інших видів нерухомості); 

різного роду збори (візи, збори за різноманітні дозволи та підписи, ліцензійні 

збори тощо); так звані неподаткові джерела (субсидії, позички шляхом випуску 

і розміщення облігацій, доходів від державної підприємницької діяльності 

тощо) [7, c. 51]. 

Фінансова діяльність будь-якої держави спрямована на вирішення двох 

основних завдань які показані на рис. 4  

 

 

Рис. 4.  Основні завдання діяльності будь-якої держави 

Джерело: розроблено автором за даними [5, с. 44]. 

Основні завдання фінансової діяльності держави 

зібрати передбачені 
державним бюджетом 
кошти та розподілити їх 
відповідно до суспільних 

потреб 

проконтролювати 
законність збирання, 

розподілу та 
використання 

державних коштів 
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Так, якщо фінансові ресурси виділяються з державного бюджету, то це 

бюджетне фінансування; при виділенні грошових коштів з відомчих фондів 

(наприклад фондів міністерств) фінансування набуває характеру відомчого; 

виділення коштів із цільових фондів – це фінансування з цільових фондів. 

Залежно від суб'єкта, що отримує грошові ресурси, та умов їх отримання 

представлено на рис. 5.  

Дотація – допомога, що надається підприємствам, установам та 

організаціям на покриття збитків, зумовлених незалежними від них причинами. 

У фінансовій діяльності держави використовуються різні види дотацій.  

Бюджетна дотація – це безоплатна, безповоротна допомога з бюджету 

вищого рівня бюджету нижчого, яка не має цільового характеру і надається у 

разі перевищення видатків над доходами. 

 

Рис. 5.  Поділ видатків щодо суб’єктів які отримують грошові кошти 

Джерело: розроблено автором за даними [5, с. 44]. 

 

У бюджетній діяльності застосовується також дотація вирівнювання 

тобто міжбюджетний трансферт на вирівнювання дохідної спроможності 

бюджету, який його одержує [5, c. 45]. 

У Державному бюджеті України затверджувався обсяг дотації 

вирівнювання та субвенцій окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, 

кожного з обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя, міст 

республіканського Автономної Республіки Крим, міст обласного значення та 

районних бюджетів, а також коштів, що передаються до Державного бюджету 

України з місцевих бюджетів, якщо є підстави для надання та отримання 

відповідних міжбюджетних трансфертів.  

Поділ видатків щодо суб’єктів які отримують грошові кошти 

дотація  субвенція субсидія 
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Розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів, визначалися пунктами 1 та 3 

частини першої статті 96 Бюджетного Кодексу, затвердженого законом про 

Державний бюджет України, між бюджетами міст Києва та Севастополя, міст 

республіканського Автономної Республіки Крим, міст обласного значення і 

районними бюджетами, визначається на основі формули [2, с. 43].  

Формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів, визначених 

пунктами 1 та 3 частини першої статті 96 Бюджетного Кодексу, 

затверджувалася Кабінетом Міністрів України і повинна була враховувати такі 

параметри:  

1) фінансові нормативи бюджетної забезпеченості та коригуючі 

коефіцієнти до них;  

2) кількість мешканців та кількість споживачів соціальних послуг;  

3) індекс відносної податкоспроможності відповідного міста чи району;  

4) прогнозний показник кошика доходів бюджетів місцевого 

самоврядування для бюджетів міст Києва та Севастополя, міст 

республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення і 

прогноз доходів, визначених частиною другою статті 66 Бюджетного Кодексу, - 

для районних бюджетів;  

5) коефіцієнт вирівнювання.  

Субвенцією визначався  міжбюджетний трансферт для застосування з 

певною метою в порядку, визначеному тим органом, який прийняв рішення про 

надання субвенції. З юридичного погляду, субвенція – це бюджетна дотація, яка 

має цільовий характер. Субвенція використовувалася як спосіб бюджетного 

регулювання з метою збалансування бюджетів нижчого рівня і надається з 

чітко визначеним призначенням як часткова державна фінансова допомога на 

програми і заходи, спрямовані на підтримку гарантованого законодавством 

мінімуму соціальної забезпеченості населення регіонів, де такий мінімум не 

забезпечується власними бюджетними доходами з незалежних від них причин 

економічного розвитку [2, с. 43]. 
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Дотація та субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам 

перераховувалися з рахунків Державного бюджету України органами 

Державного казначейства України бюджету Автономної Республіки Крим, 

обласним бюджетам, бюджетам міст Києва і Севастополя, міст 

республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення і 

районним бюджетам. Перерахування коштів, що передаються до Державного 

бюджету України з бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів міст 

Києва і Севастополя, бюджетів міст республіканського Автономної Республіки 

Крим та міст обласного значення, районних і обласних бюджетів, 

забезпечувався відповідними органами Державної казначейської служби 

України.  

Порядок перерахування дотації та субвенцій з Державного бюджету 

України місцевим бюджетам, коштів, що передаються до бюджету держави з 

місцевих бюджетів, а також порядок перерахування міжбюджетних трансфертів 

між місцевими бюджетами визначалися Кабінетом Міністрів України і повинні 

були забезпечувати своєчасність, рівномірність, гарантованість та повноту 

перерахування трансфертів [1, с. 588].  

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам, яка вперше визначена законом про Державний бюджет України, 

затверджуються Кабінетом Міністрів України не пізніше 30 днів з дня набрання 

ним чинності. 

Розподіл додаткових дотацій між місцевими бюджетами здійснюється на 

підставі критеріїв, визначених Кабінетом Міністрів України. 

У Державному бюджеті України затверджується обсяг міжбюджетних 

трансфертів окремо для кожного з відповідних місцевих бюджетів, якщо є 

підстави для надання та отримання відповідних міжбюджетних трансфертів 

[3, с. 28]. Методи використання фінансових ресурсів: 

– метод установлення цільового призначення державних фондів 

грошових коштів, який полягає втому, що держава при формуванні фінансової 
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системи одночасно визначає грошові фонди та напрями їх використання. Так, 

створивши Пенсійний фонд України, держава визначила його призначення, 

закріпивши в нормативних актах завдання та функції цього фонду; 

– метод визначення порядку використання коштів, отриманих з 

відповідного фонду, полягає в тому, що одержані з державного фонду кошти 

завжди мають своє призначення і можуть витрачатися лише на ті цілі, на які 

вони виділені; 

– метод установлення порядку розподілу прибутку державних 

господарюючих суб'єктів, за допомогою якого держава визначає характер 

використання цих прибутків і, відповідно, надає державним коштам цільове 

призначення; 

– метод установлення компетентними державними органами фінансових 

нормативів і лімітів використання грошових коштів, завдяки якому держава 

встановлює мінімальні та максимальні межі, а також розміри виділення і 

витрачання грошових коштів за певним напрямом [6, c. 178]. 

Отже, використання методів формування, розподілу та використання 

фінансових ресурсів визначається змістом і характером суспільних відносин, 

що регулюються державою. 

Висновки. Узагальнюючи можна констатувати, що в процесі становлення 

та розвитку ринкових відносин в Україні важливого значення набувають 

фінансові ресурси держави як сукупність коштів, що перебувають у 

розпорядженні держави та суб'єктів господарювання. Вони відображають 

фінансовий стан країни і водночас є джерелом її розвитку.  

Фінансові ресурси держави формуються за рахунок різних видів 

грошових доходів, надходжень, відрахувань, а використовуються на розширене 

відтворення, матеріальне стимулювання, задоволення соціальних та інших 

потреб суспільства.  
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МІСЦЕВІ ФІНАНСИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ 

ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

В статті автором розглянуто основні зміни вітчизняного бюджетного 

законодавства та механізми реалізації їх у частині децентралізації фінансів, 

досліджено позитивні та негативні аспекти впливу бюджетно-податкової 

реформи в Україні на зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування.  

Ключові слова: місцеві фінанси, місцеве самоврядування, децентралізація, 

місцеві бюджети, фінансова незалежність.  

Постановка проблеми. Стратегічним завданням державної влади будь-якої 

країни є забезпечення стійкого довгострокового економічного розвитку з метою 

підвищення добробуту населення та зміцнення потенціалу розвитку майбутніх 

поколінь. Основна увага в сучасних умовах має приділятися розширенному 

відтворенню бюджетних ресурсів, зростанню доходів бюджету, збільшенню 

фінансової бази бюджетних призначень. Набуття Україною незалежності дало 

новий поштовх до розвитку інституту місцевого самоврядування. Починаючи з 

1992 р., було ухвалено низку законодавчих документів і прийнято Конституцію 

України (28 червня 1996 р.).  

Принципово новим у Конституції є підхід щодо визначення первинного 

суб’єкта місцевого самоврядування, яким визнана територіальна громада, а не 

адміністративні утворення. Формами ж місцевих фінансів в Україні є фінанси 

територіальної громади (комунальні фінанси), фінанси області міста Київ, 

фінанси міст, фінанси районів (районів у місті), фінанси сіл, фінанси селищ. 

Для створення місцевих фінансів необхідно визначити межі між завданнями, 

що повинна вирішувати центральна влада, і тими завданнями, що мають бути 

вирішені місцевими органами влади.  
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Місцеві фінанси формуються як самостійна складова фінансової системи 

держави. Таким чином, місцеві фінанси – це система формування, розподілу і 

використання фінансових ресурсів для забезпечення виконання місцевими 

органами влади покладених на них функцій і завдань як власних, так і 

делегованих. Головним напрямом, перш ніж будувати місцеві фінанси – це 

завдання, що необхідно вирішити центральним органам разом з тими галузями 

влади, яким доручено керувати місцевими фінансами.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема формування 

фінансової основи місцевих бюджетів перебуває в центрі уваги багатьох 

вітчизняних науковців, зокрема О. Барановського, С. Булгакова, Д. Василик,             

О. Кириленко, О. Крайника, І. Луніної, В. Піхотського, В. Федосова,                

І. Чугунова, С. Юрія та ін.  

Практичні рекомендації щодо збільшення дохідної частини місцевих 

бюджетів надано в наукових працях О. Гончаренка, О. Музики, В. Прохорової 

та ін. Але попри чисельні дослідження у цій сфері проблема зміцнення 

фінансової основи місцевого самоврядування та підняття рівня самодостатності 

місцевих бюджетів залишається не вирішеною, що обумовлює необхідність 

подальшого дослідження із наданням практичних рекомендацій.  

Метою статті є дослідження інституту місцевих фінансів як самостійної 

складової фінансової системи держави та ресурсозабезпечуючою галуззю 

органів місцевого самоврядування 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасні трансформаційні 

процеси в Україні визначають нові підходи до формування взаємовідносин у 

системі державного і місцевих бюджетів. Зміни, що відбуваються у вітчизняній 

економіці, характеризуються демократизацією суспільного життя та 

необхідністю формування такої концепції державної регіональної фінансової 

політики, яка стала б чинником виходу країни з фінансової кризи. Це 

насамперед зумовлює перенесення значного обсягу здійснюваних витрат 

(передусім соціальних) на рівень адміністративно-територіальних одиниць, що 

передбачає наявність стійких доходів місцевих бюджетів.  
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Наука про місцеві фінанси формується в досить складних умовах. 
Незабезпечення фінансової автономії місцевого самоврядування, а саме нестача 
фінансових ресурсів та нестабільність дохідних джерел, стали проблемою 
Напрями реформування системи місцевого самоврядування в Україні  набули 
загальнодержавної ваги.  

Питання формування доходів місцевих бюджетів та побудови системи 
бюджетного вирівнювання за умов проведення державної регіональної 
фінансової політики відповідно до Європейської хартії місцевого 
самоврядування досліджено ще не досить повно. У процесі побудови 
бюджетної системи в країні мало використовується зарубіжний досвід, а при 
визначенні дохідних баз місцевих бюджетів майже не застосовуються 
ефективні економіко-математичні моделі.  

Проведені дослідження спрямовано на розв’язання тих нагальних проблем, 
унаслідок яких на місцях не вирішуються найболючіші соціально-економічні 
проблеми, занепадають місцеве господарство, соціально-культурна сфера: 
освіта, охорона здоров’я тощо.  

З урахуванням цього в Україні необхідно запроваджувати найсучасніші 
підходи до формування та розподілу доходів місцевих бюджетів, зокрема нові 
засоби автоматизації, адже успіх економічного розвитку значною мірою 
залежить від створення оптимального розміру місцевих бюджетів та форм 
бюджетних взаємовідносин, чіткого механізму вирівнювання горизонтальних і 
вертикальних дисбалансів у бюджетах усіх рівнів.  

Додаткових досліджень також потребують науково-практичні проблеми 
формування доходів місцевих бюджетів в умовах підписання та ратифікації в 
1996 р. Верховною Радою України Європейської хартії місцевого 
самоврядування. У цьому аспекті недостатньо узгоджено питання про 
фінансування місцевими органами влади власних та делегованих повноважень, 
не визначено економічного ефекту для проведення Україною політики 
бюджетної децентралізації. Доповнення та уточнення потребують шляхи 
вдосконалення процесу фінансового забезпечення органів місцевого 
самоврядування. У забезпеченні економічного та політичного розвитку країни 
важлива роль відводиться місцевому самоврядуванню.  
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Основою фінансового забезпечення діяльності представницьких та 

виконавчих органів місцевого самоврядування є бюджет. З даного джерела 

фінансуються заходи щодо соціального й економічного розвитку відповідної 

території, здійснюється перерозподіл національного доходу, створеного в 

межах території.  

Основним джерелом формування бюджетів різних рівнів є розподіл 

державних податків і зборів та закріплення їхніх конкретних видів за 

державним та місцевими бюджетами на тривалий час. Це не тільки забезпечує 

самостійність бюджетів, але й активізує роль їх у проведенні державної 

політики, дає можливість суб’єктам місцевого самоврядування без втручання 

центральних органів влади формувати власні фінансові ресурси та складати 

довгострокові перспективні прогнози соціально-економічного розвитку 

територіальних громад.  

Проблема забезпеченості органів місцевого самоврядування необхідними 

фінансовими ресурсами набуває надзвичайно важливого теоретичного та 

практичного значення. Це пов’язано насамперед із децентралізацією влади, 

вступом України до Ради Європи та ратифікацією Європейської хартії про 

місцеве самоврядування [8]. Ефективність місцевого самоврядування набагато 

залежить від того, які бюджетні ресурси отримують у своє розпорядження 

самоврядні органи [16, с. 7]. Бюджетна децентралізація залежить від інших 

реформ, насамперед від адміністративно-територіальної та політичної, які 

передбачають і зміну територіальної організації влади, і перерозподіл 

відповідних повноважень.  

На сьогодні не викликає сумніву, що одним із головних складників 

здійснення комплексу економічних реформ в Україні є проведення реформи у 

сфері публічних фінансів. Їхній розвиток за єдиними, чітко визначеними 

критеріями, з обов’язковим урахуванням взаємозв’язку окремих ланок 

публічних фінансів між собою створює підґрунтя для побудови сучасної 

системи управління фінансовими потоками як на державному, так і на 

місцевому рівнях. Про це неодноразово зазначали науковці й фахівці та 

визнавали в офіційних документах [1; 3; 12; 13]. 
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Однак проблема не втратила своєї актуальності й сьогодні. Історія 

реформування міжбюджетних відносин в Україні засвідчує неоднозначний та 

суперечливий характер її здійснення. Упровадження нових підходів до 

регулювання міжбюджетних відносин проходило в рамках старої та 

відпрацьованої централізованої системи планування та виконання єдиного 

державного бюджету країни. Якщо Закон України “Про бюджетну систему 

України” (у новій редакції від 28 квітня 1995 р.) [4] закладав основні принципи 

побудови цієї системи, яка складалась з Державного бюджету України, 

республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих 

бюджетів, а їхня сукупність формувала зведений бюджет України, то на 

практиці існували зведений бюджет України, зведені бюджети областей та 

районів, які об’єднували підвідомчі місцеві бюджети.  

Таким чином, в Україні зберігалась практика формування та регулювання 

бюджетів на зразок бюджетної системи СРСР практично до 2001 р. Чинна на 

той час законодавча база, з одного боку, декларувала необхідність забезпечення 

місцевих бюджетів коштами на виконання власних та делегованих повноважень 

у повному обсязі, а з іншого – не визначала конкретних шляхів забезпечення 

місцевих бюджетів фінансовими ресурсами в повному обсязі. Положення 

окремих законодавчих актів України, зокрема законів України “Про місцеве 

самоврядування в Україні” [6], “Про систему оподаткування” [9], “Про 

бюджетну систему України” [4], “Про оподаткування прибутку підприємств” 

[7] та інших нормативно-правових актів у частині спрямування податкових та 

інших надходжень до бюджетів та напрямів здійснення бюджетних видатків, 

входили у протиріччя одне з одним.  

Минуло два роки, як парламент прийняв зміни до Податкового кодексу 

України (далі – ПКУ) та Бюджетного кодексу України, які вже сьогодні значно 

розширили фінансові можливості місцевого самоврядування, а в майбутньому 

дозволяють зробити економічно самодостатніми та спроможними і нові 

об’єднані громади.  

Об’єднані громади отримають увесь спектр повноважень та фінансових 



348 
 

ресурсів, що їх наразі вже мають міста обласного значення, зокрема 

зарахування 60 % ПДФО на власні повноваження, прямі міжбюджетні 

відносини з державним бюджетом (зараз прямі відносини мають лише області, 

райони, міста обласного значення – УП ), державні субвенції.  

Реформа міжбюджетних відносин – це стимул для місцевих громад 

ефективніше наповнювати свої кошториси, переходити на самозабезпечення та 

ощадно планувати свої видатки. Відповідно до п. 12.4 ст. 12 ПКУ, до 

повноважень сільських, селищних, міських рад щодо податків та зборів, 

зокрема, належить встановлення ставок місцевих податків та зборів у межах 

ставок, визначених цим Кодексом [14].  

Законом України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” (далі – Закон № 

71) передбачено, що місцеві ради обов’язково встановлюють єдиний податок та 

податок на майно (у частині транспортного податку та плати за землю) та 

вирішують питання щодо встановлення податку на майно (у частині податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) та збору за місця для 

паркування транспортних засобів, туристичного збору. Крім того, відповідно до 

абзацу десятого п. 4 Розділу І Закону № 71 до повноважень сільських, 

селищних, міських рад щодо податків та зборів належить встановлення в ме- 

жах, визначених ПКУ, ставок акцизного податку з реалізованих суб’єктами 

господарю- вання роздрібної торгівлі підакцизних товарів [5].  

Якщо сільською, селищною або міською радою не прийняте рішення про 

встановлення відповідних місцевих податків і зборів та акцизного податку в 

частині реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів, що є обов’язковим згідно з ПКУ, такі податки до прийняття рішення 

справляються, виходячи з норм ПКУ із застосуванням їх мінімальних ставок, а 

плата за землю справляється із застосуванням ставок, що діяли до 31 грудня 

року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосування плати 

за землю (абзац шостий п. 4 Розділу І Закону № 71). 

Установлення місцевих податків та зборів, не передбачених ПКУ, 
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забороняється [11] Податкова реформа суттєво відкоригувала сферу 

місцевих податків і зборів. Тепер до числа перших належить податок на 

майно, який містить три фактично самостійні податки: транспортний, за 

землю та на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Водночас було 

скасовано збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності. І 

хоча торговельні патенти канули в Лету, слід знати, чого очікувати тим, хто 

придбавав їх раніше.  

У питаннях податку на нерухомість законодавці пішли шляхом зменшення 

відповідних пільг, зокрема щодо площі об'єктів, за яку можна не сплачувати до 

бюджетної кишені.  

Знати про ці новації життєво необхідно усім власникам нерухомості, а 

особливо юридичним особам, яким належить сплатити указаний податок за 

2016 р. вже незабаром. Нарешті, щодо земельного податку законодавці 

переписали розмір відповідних ставок, а також скоротили кількість пільговиків, 

себто юридичних осіб, звільнених від його сплати [10].  

Починаючи з 2015 р. джерела наповнення місцевих бюджетів було 

розширено за рахунок передачі з державного бюджету на місця цілої низки 

податків, а також запровадження нових зборів. І найголовніше – тепер саме 

місцева влада буде вирішувати, на які потреби вона може витрачати ці 

кошти.  

Ефективність наповнення місцевих бюджетів автоматично не зросте через 

розширення кола місцевих податків і зборів. Адже наразі серйозною 

залишається проблема їхнього адміністрування. Даються взнаки випадки 

некомпетентності окремих органів самоврядування щодо організації збору 

місцевих податків і зборів, низький рівень взаємодії органів місцевого 

самоврядування з органами фіскальної служби щодо їхнього стягнення.  

Проблемою є сплата до місцевих бюджетів з боку філій компаній та фірм, 

центральні офіси яких розміщено за межами регіонів, тобто за межами 

сільських, селищних громад. Або ж навіть офісів немає, а тільки розміщено 

виробничі підрозділи.  
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Опосередковано використовується місцева інфраструктура, земельні 

ділянки, задіюються трудові ресурси, а до місцевого бюджету нічого не 

платять. Тому є справедливим введення норми, коли чітко фіксована частина 

доходу від роботи філії залишається на місці та надходить до дохідної частини 

місцевих бюджетів. Необхідно внести зміни до ПКУ.  

Децентралізація влади та реформа місцевого самоврядування мають 

включати комплекс заходів стосовно впорядкування відносин у сфері володіння 

та користування природними ресурсами, які є на прилеглих до сільських 

населених пунктів територіях. Це дасть можливість розширити реальну базу 

для стягнення природно-ресурсних платежів і підвищити мотивацію сільських 

територіальних громад, щоб ефективніше й раціональніше використовували 

належні їм природні багатства.  

Вони зможуть наділяти підприємницькі структури правом тимчасового 

користування природними та природно- господарськими активами і 

отримувати за це кошти.  

Також це стимулюватиме до якомога ефективнішого контрольованого 

використання природних ресурсів місцевого значення, оскільки вся сума зборів 

від цього спрямовуватиметься в бюджети базового рівня. Насамкінець 

необхідно запровадити орган фінансового контролю місцевих рад, який буде 

уповноважений контролювати надходження, розподіл і витрачання коштів від 

власних джерел доходів місцевого самоврядування.  

Висновки. Отже, можна мати права, але, не маючи потенціалу, права так і 

залишаться нереалізованими.  
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В статті розглянуто становлення та розвиток екологічного оподаткування. 

Особливу увагу приділено не тільки практичним, але і теоретичним аспектам 

екологічного оподаткування. Виявлено позитивні аспекти запровадження 

екологічних податків. Проаналізовано діючі системи екологічного 

оподаткування розвинених країн світу та розглянуто перспективи 
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Постановка проблеми.  Сьогодні спостерігається зростаюча увага до 

використання екологічного оподаткування в країнах світу з метою вирішення 

екологічних проблем. Екологічні податки стають важливою частиною 

загального комплексу заходів економічної політики, з’являється все більше 

фактів їх ефективного використання при вирішенні таких сучасних та 

попередження майбутніх екологічних проблем суспільства як:  глобальне 

потепління, зміна клімату, руйнування озонового шару, виснаження ресурсів та 

утилізація відходів. 

Теоретичні та практичні аспекти екологічного оподаткування розглянуті в 

наукових працях таких вчених як О.О. Веклич, С.О. Лизун, Ю.М. Маковецька, 

В.С. Міщенко, Т.Л. Омельяненко,  М.А. Хвесик, О.А. Чала.  

Метою статті є розкриття процесу становлення та розвитку екологічного 

оподаткування.  
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Виклад основного матеріалу дослідження. Дієвість та ефективність 

податкового регулювання в рамках реалізації державної екологічної політики 

варіюється в різних країнах і визначається цілою низкою факторів: 

конструкцією системи екологічного оподаткування (широта охоплення 

об’єктів), рівнем податків (ставки оподаткування), характером реалізації 

(пільги), напрямами використання отриманих податкових доходів. 

Нормативно-правові акти, податкові інструменти та сертифікати і ліцензії 

є основними підходами покликами врегульовувати проблеми зміни клімату. Це 

засвідчує і практика, адже країни - члени ЄС значною мірою опираються на 

податкові інструменти, сертифікування та ліцензування щоб вирішити питання 

зміни клімату. 

Податкове регулювання надає можливість платникам екологічних податків 

обирати власну стратегію поведінки. Податкові пільги підвищують економічну 

зацікавленість забруднювачів навколишнього природнього середовища в 

інвестуванні власних фінансових ресурсів у екологічно «чисті» технології, 

відновлювальні джерела енергії.  Для прикладу, будівництво очисних споруд 

матиме наслідком збільшення площ, які є об’єктом оподаткування податком на 

нерухоме майно, і в такому разі така проблема вирішується наданням пільг по 

сплаті такого податку (діючий вітчизняний механізм оподаткування передбачає 

можливість використання такої пільги за рішенням органу місцевого 

самоврядування). Можливо використати інший інструмент податкового 

регулювання: прискорену амортизацію для таких споруд або очисного 

обладнання. Автори монографії «Налоговые льготы. Теория и практика 

применения» звертають увагу, що податкові пільги мають стимулювати 

екологічну направленість всіх галузей економіки [1, с. 147].  

Сучасні дослідження показують, що екологічні податки є дієвим 

інструментом у вирішенні екологічних проблем сучасності. В країнах ОЕСР і 

ЄС використовується 375 податків, 250 екологічних зборів або плат за 

забруднення навколишнього природного середовища [2, с. 10].  



354 
 

Перелік податкових інструментів у сучасній практиці екологічного 

оподаткування є досить широким та всеохоплюючим по відношенню до 

об’єктів регулювання. Це і плата за скид стічних вод, за викид забруднюючих 

речовин, податки на викид вуглецю, на власність, земельні податки та інші.  

На нашу думку, варто обмежити кількість об’єктів оподаткування 

екологічними податками, зосередившись на речовинах, які найбільше 

забруднюють повітря і водні ресурси, а ідентифікація і розрахунок екологічних 

податків має потребувати найменших витрат як для держави так і для їх 

платників. 

Значну увагу до вирішення екологічних проблем суспільства приділяють 

країни Європейського Союзу. Нова європейська стратегія економічного 

розвитку «Європа 2020: стратегія розумного, стійкого і всеосяжного зростання» 

значну увагу приділяє втіленню в життя ідеї більш раціонального використання 

природних ресурсів, покращенню екологічної ситуації, розробці нових 

екологічно чистих технологій. Згідно єдиної екологічної стратегії, яка 

розрахована до 2020р. і дістала назву «Стратегія 20-20-20» планується на 20% 

скоротити викиди парникових газів (від рівня 1990р.), довести до 20% частку 

виробництва енергії за рахунок відновлювальних джерел енергії, а загальні 

енерговитрати країн – членів ЄС мають скоротитися на 20% [3].   

В країнах – членах ЄС поширеними екологічними податками є: 

- енергетичні податки (Нідерланди, Італія, Швеція, Великобританія, 

Австрія, Словенія). Це різноманітні податки на електроенергію, вугілля, 

природний газ та паливо;  

- податок на мінеральне паливо (Данія, Нідерланди, Франція, Німеччина, 

Словаччина, Австрія, Великобританія, Іспанія, Греція, Ірландія, Люксембург, 

Італія). 

Введення податків на енергію і нафту, в початковому варіанті, передусім 

для підвищення податкових надходжень, має давню традицію в державах – 

членах ЄС.  

Великі податки змушують розвивати альтернативну енергетику. В США 
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податковий кредит на виробництво електроенергії із поновлювальних джерел 

складає 2 центи на 1 КВт· год електроенергії, яка вироблена із використанням 

енергії сонця, вітру і біомаси. Також існує інвестиційний податковий кредит в 

розмірі 30% від вартості інвестицій у когенераційне генеруюче обладнання             

[4, с. 5-8].  

В Україні не підлягають оподаткуванню акцизним податком операції 

реалізації електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними 

установками та/або з відновлюваних джерел енергії.  

Досить поширеною практикою є використання як на загальнодержавному 

так і місцевому рівні коефіцієнтів, які збільшують плату за: 

- забруднення атмосфери; 

- розміщення відходів в межах населених пунктів; 

- викиди забруднюючих речовин у визначенні водні об’єкти; 

- забруднення в рекреаційних зонах. 

Діючий  Податковий кодекс України зобов’язує застосовувати коригуючі 

коефіцієнти при розрахунку суми екологічного податку, який справляється за: 

- скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти;  

- розміщення відходів; 

- утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) [5].   

Для України було б доцільно запровадити понижувальні коефіцієнти або 

ставки екологічного податку для платників які запровадили систему 

екологічного менеджменту (система стандартів ISO 14000). Одним із варіантів 

фіскального стимулювання зменшення викидів може стати дозвіл на 

вирахування природоохоронних витрат із суми екологічних платежів. 

З початку 1990-х багато країн в основу оподаткування податками 

автомобілів заклали викиди вуглекислого газу (CO2). Час довів, що заходи 

податкового регулювання в екологічному оподаткуванні призвели до досить 

значних змін у викидах вуглекислого газу (CO2), який є найзначнішим з 

антропогенних парникових газів. І хоча даний газ природного походження, 

саме завдяки людській діяльності він утворюється у найбільшій кількості                

[6, с. 3].   
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Сьогодні простежується консолідація екологічних податків: в багатьох 

країнах скорочується їх кількість і число оподатковуваних ними забруднюючих 

речовин. Країни починають широко застосовувати різні податки на екологічно 

шкідливі товари і матеріали [7].   

Багато країн світу досить широко адмініструють і інші екологічні податки, 

зокрема на такі товари і матеріали як автомобільні шини, акумуляторні батареї, 

пестициди, одноразовий посуд, поліетиленові пакети, озоноруйнівні речовини, 

азбестовмісні матеріали, люмінесцентні ртутовмісні лампи, озоноруйнівні 

речовини, краски із вмістом розчинників та інші товари.  

Поряд із використанням екологічних податків, важливо створити умови 

для прийому і переробки шкідливих відпрацьованих товарів. 

Екологічні податки на товари можуть впливати двома основними 

шляхами: уряд змінює споживчі переваги споживачів на користь «екологічно 

чистих» товарів, так як більш високі податки на «екологічно брудні» товари 

збільшують їх вартість;  уряд стимулює виробників і розробників екологічно 

чистих товарів, шляхом надання можливості сплачувати менший податок в 

порівнянні з іншими виробниками. 

Уряд може регулювати споживання, встановлюючи рівень екологічного 

податку на товар, змінюючи таким чином співвідношення ціни на «екологічно 

чистий» і «екологічно брудний» товар.  

При застосування екологічних податків в частині оподаткування 

шкідливих товарів та матеріалів необхідно увагу приділяти встановленню таких 

податків виходячи із ціни, кількості, об’єму та ваги таких об’єктів 

оподаткування. 

Іноді запровадити оподаткування екологічно шкідливої продукції буває 

недостатньо щоб змінити поведінку споживача. Для того щоб такий податок 

був ефективним необхідна наявність більш екологічно «чистих» товарів – 

замінників, а його розмір має стимулювати споживачів до переходу на 

споживання таких альтернативних товарів.   
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На нашу думку, вітчизняний механізм податкового регулювання у 

вирішенні екологічних проблем суспільства реалізується не в повній мірі, 

оскільки  відповідні норми регулювання, які діють в країнах Європейського 

Союзу, відсутні у Податковому кодексі України. 

Висновки. У процесі застосування регулюючого потенціалу оподаткування 

у вирішенні екологічних проблем сучасності необхідно враховувати наступні 

пропозиції: податки на забруднення мають зосереджуватися на стимулюванні 

забруднювачів до зменшення викидів і скидів в атмосферу, водні ресурси 

основних найбільш шкідливих для навколишнього природного середовища 

речовин, моніторинг яких потребує найменших витрат, виходячи із 

пріоритетних екологічних проблем; необхідно розширити практику 

застосування екологічних податків в частині оподаткування рухомих джерел-

забруднювачів, відходів і джерел забруднення  в сільському господарстві; 

необхідно покращити координацію і взаємодію різних державних і 

недержавних інституцій: міністерств, контролюючих служб,  агентств, 

наукових установ та громадських організацій; необхідно приділити увагу 

підвищенню екологічної ефективності таких податкових інструментів, а не їх 

фіскальному потенціалу, що дозволить знизити негативний вплив на 

навколишнє природне середовище, а також збільшити інвестиції у «зелені» 

інновації; екологічні податки потрібно встановлювати у такому розмірі, щоб 

вони були вищими граничних витрат на зменшення викидів забруднюючих 

речовин, і таким чином регулювали поведінку забруднювачів, створюючи для 

них стимули до зменшення забруднення. 

Більш широке використання екологічних податків дозволяє перенести 

податковий тиск із прямих податків, які найбільш негативно впливають на 

економічне зростання, а отриманні податкові доходи направити на 

фінансування природоохоронних заходів. 
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банків, деталізовано фактори, що впливають на їх виникнення. Розглянуто 
склад проблемної кредитної заборгованості та ознаки, що вказують на 
можливість виникнення проблемної заборгованості. 
Ключові слова: кредит, кредитний портфель, проблемні кредити, сумнівні 
кредити,безнадійні кредити, кредитний ризик. 
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Теорія і практика управління проблемними кредитами банку набуває 
особливого значення в умовах циклічного розвитку економіки. Вітчизняні 
банківські установи функціонують у складних соціально-економічних умовах 
невизначеності та динамічності зовнішнього середовища, за яких виникають 
чинники зовнішнього та внутрішнього характеру, що дестабілізують банківську 
діяльність. 

Теоретичні, методологічні та методичні аспекти управління проблемними 
кредитами банку, шляхи мінімізації кредитних ризиків ґрунтовно розглянуто у 
працях вітчизняних науковців і практиків: О. І. Барановського, І. С. Гуцала, 
І. І.Д’яконової, І. Б. Івасіва, В. В. Коваленко, С. М. Козьменко, 
О. М. Колодізєва, Б. Л. Луціва, В. І. Міщенка, Б. І. Пшика, Т. С. Смовженко, 
М. І. Савлука, І. В. Сала, В. С. Стельмаха, Н. Р. Швець. Процесам глобалізації 
та їх впливу на вітчизняну економіку загалом і банківську систему зокрема 
присвячено праці В. І. Волохова, В. М. Гейця, О. В. Дзюблюка, 
Г. В. Задорожного, Л. Г. Кльоби, І. О. Лютого. 

Метою статті є дослідження теоретичних аспектів дослідження 
проблемних кредитів як об’єкту управління в банку. 

Поняття «кредитного ризику» і «проблемного кредиту» тісно пов’язані та 
перебувають у причинно-наслідковій залежності. Основним генератором 
реалізації кредитного ризику та отримання фінансових втрат є проблемні 
кредити. А якщо взяти до уваги той факт, що кредитний ризик є основним та 
найбільш масштабним серед банківських ризиків, то можна констатувати, що 
проблемні кредити банків  –  це питання, актуальність якого жодного сумніву 
не викликає. Практика показує, що будь-яка банківська установа незалежно від 
якості кредитного портфеля, адекватності кредитної політики, способів та 
методів управління кредитним ризиком, якості та точності оцінки 
платоспроможності та кредитоспроможності позичальника стикається з 
неповерненням наданих кредитів. Особливої важливості цій проблемі надає й 
фінансова криза, з настанням якої у позичальників значно скорочується 
можливість вчасно та у повному обсязі погашати отримані кредити. Це  
призводить до зростання проблемної заборгованості, тобто до значного 
погіршення якості кредитного портфеля. 
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Неповернення позичальником отриманих коштів залишається для 

банківських установ однією з основних проблем. Збільшення обсягу 

проблемних кредитів стає причиною виникнення цілого ряду негативних 

наслідків, серед яких можна виділити такі: 

– падіння рентабельності та ліквідності банку; 

 – втрата репутації банком;  

– відтік клієнтів та втрата кваліфікованих працівників; 

 – виникнення додаткових витрат, пов’язаних зі стягненням проблемної 

заборгованості тощо.  

Можливі потенційні проблеми щодо неповернення кредиту працівники 

банку мають ідентифікувати на всіх етапах кредитного процесу. Це дозволить 

мінімізувати ризики, пов’язані з виникненням проблемної заборгованості, а 

також знизити можливі фінансові втрати банку через неповернення наданих 

кредитів. Тому в банківських установах особлива увага має приділятися 

безперервному контролю за виконанням умов кредитного договору 

позичальником, погашенням тіла кредиту та відсотків за його користування у 

чітко обумовлені строки, зміною фінансового стану позичальника, наявністю та 

зміною вартості та якості забезпечення за кредитом, а також вчасно реагувати 

на інші зміни, що у перспективі можуть призвести до виникнення проблемної 

заборгованості. 

У сучасних економічних умовах на темпи зростання економіки України 

великий вплив має розвиток банківського кредитування, тому важливим є 

постійний аналіз якості та напрямів управління кредитами. Надання кредитів є 

однією із найдохідніших банківських операцій, котра забезпечує стабільність 

існування банку в майбутньому.  

Відповідно до чинної класифікації сумнівні та безнадійні до повернення 

кредити є недіючими кредитами. Згідно з рекомендаціями МВФ, кредити 

вважають недіючими, якщо сплата основної суми та процентів за ними 

задавнена:  

1) на три місяці (90 днів) або більше;  
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2) менше ніж на 90 днів, проте відповідно до національних норм нагляду 

вважається, що обслуговування такого кредиту є «слабким» або 

«незадовільним» [4].  

Якщо кредит був кваліфікований як недіючий, то він повинен залишатись 

у цій категорії до списання або отримання виплат. До обсягу кредитів, 

кваліфікованих як недіючі, належить загальний обсяг заборгованості за ними, а 

не тільки задавнена сума. Поряд із недіючими виокремлюють поняття 

«проблемні кредити», у складі яких розрізняють задавнені та сумнівні. 

Задавнені кредити – це заборгованість, яка не погашена в термін (строк), 

встановлений договором. 

Отже, проблемна кредитна заборгованість може виникати з різних причин. 

Ці причини (фактори) ми пропонуємо умовно поділити на декілька груп: 

– зовнішні щодо банку та контрагентів фактори; 

– внутрішньобанківські фактори; 

– фактори, що пов'язані з діяльністю позичальника. 

Як бачимо, фактори виникнення проблемної кредитної заборгованості в 

банківських установах перекликаються з факторами кредитних ризиків. І це 

можна пояснити тим, що проблемна заборгованість є основною причиною 

реалізації кредитного ризику. 

Зовнішні щодо банку та контрагентів фактори – це фактори, що впливають 

на можливість виникнення проблемної заборгованості та не піддаються 

контролю ні зі сторони банку, ні зі сторони позичальника. 

До групи внутрішньобанківських факторів виникнення проблемної 

заборгованості відносять ті фактори, що безпосередньо пов'язані з кредитною 

політикою банку. Особливістю даної групи факторів, на відміну від 

попередньої, є можливість впливу та контролю зі сторони банківської установи 

[3]. 

Найчастіше проблемна заборгованість виникає через фактори, пов'язані з 

діяльністю позичальника, до яких відносяться: 

– недостатній рівень управління на підприємстві позичальника; 
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– неочікувані обставини, пов'язані із забезпеченням за кредитом (втрата чи 

погіршення якості майна); 

– зміна фінансового стану позичальника у сторону погіршення; 

– відсутність досвіду ведення бізнесу; 

– зниження якості продукції позичальника; 

– морально-етичні якості позичальника; 

– неефективність реалізації та неокупність кредитного проекту тощо [2]. 

Проблемні кредити, зазвичай, не виникають раптово. Про можливість 

виникнення проблем з погашенням наданого кредиту позичальником свідчить 

ряд ознак, які досвідчений працівник банку може вчасно виявити та вжити 

заходів, націлених на мінімізацію втрат банку від неповернення або невчасного 

повернення наданого кредиту. 

Серед ознак, що вказують на можливість виникнення проблемної 

заборгованості виділяють наступні: 

– припинення контактів позичальника з працівниками банку; 

– подання фінансової звітності позичальника із затримками; 

– виявлення фактів надання банку недостовірної чи фальсифікованої 

звітності та інших даних; 

– погіршення фінансового стану позичальника (погіршення показників 

фінансового стану, наявність збитків); 

– невиконання зобов'язань перед іншими банками і контрагентами; 

– судові розгляди, у тому числі наявність вимог третіх осіб щодо 

позичальника в арбітражному процесі, що можуть спричинити стягнення з 

нього грошових сум або майна у значних розмірах; 

– погіршення фінансового стану поручителя чи гаранта; 

– погіршення стану розвитку галузі; 

– зміна якості чи вартості забезпечення; 

– безпідставна зміна предмету застави; 

– зміна юридичної адреси позичальника, місця фактичного знаходження, 

телефонів; 
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– зменшення надходжень коштів на рахунки позичальника; 

– втрата постачальників, покупців та ринків збуту позичальником; 

– зміна керівництва позичальника; 

– зміна сфери діяльності позичальника; 

– нецільове використання кредитних коштів; 

– використання нових кредитів на погашення вже існуючих 

(перекредитування); 

– реорганізація або спроба ліквідації підприємства; 

– намагання внести зміни до кредитної угоди [1]. 

До проблемної кредитної заборгованості відносяться сумнівні до 

повернення кредити, що можна визначити як кредити, строк оплати за якими 

ще не настав, але у банку існують сумніви щодо повного та своєчасного 

погашення кредиту через фінансову нестійкість боржника, недостатню 

забезпеченість або незабезпеченість кредиту, наявність негативної інформації 

щодо можливості боржника виконувати свої зобов'язання. 

Прострочення платежу за кредитом навіть у кілька днів робить цей кредит 

проблемним. Часові проміжки раннього етапу збору простроченої 

заборгованості встановлюються банками самостійно і можуть коливатися у 

межах від 30 до 90 днів. 

Безнадійна до повернення кредитна заборгованість до моменту списання 

знаходиться у розробці підрозділу безпеки банку. 

У деяких банках кредитну проблемну заборгованість розподіляють на 

потенційну та реальну. Така класифікація проблемних кредитів 

використовується тими банківськими установами, що приділяють велику увагу 

попередженню виникнення прострочених кредитів. 

Потенційна кредитна проблемна заборгованість (або потенційний 

проблемний кредит) – це заборгованість, термін оплати якої ще не настав, але у 

банку є вагомі сумніви що оплата за кредитом не буде проведена і кредит стане 

проблемним. Потенційною проблемною заборгованістю можна вважати 

сумнівні кредити. 
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Реальна кредитна проблемна заборгованість – це заборгованість, проблеми 

повернення якої вже реалізувалися. Тобто, прострочення платежу за кредитом 

відбулося, кредит вважається проблемним, а сума заборгованості відображена 

на відповідних рахунках бухгалтерського обліку. До реальної проблемної 

заборгованості відносять прострочену та безнадійну заборгованість. 

Для зменшення частки проблемних кредитів у загальній сумі виданих 

кредитів, банки а також позичальники зацікавлені в знаходженні оптимального 

рішення стосовно повного та своєчасного погашення кредиту. 

Правлінням Національного банку України розроблена Постанова «Про 

заходи щодо забезпечення погашення кредитів» № 461 від 06.08.2009 р. [5], в 

якій банкам рекомендується коректно та з розумінням ставитися до 

позичальника, який потрапив у скрутне фінансове становище, та разом з ним, 

враховуючи всі обставини, зокрема стан обслуговування позичальником 

заборгованості за кредитом до настання подій, що спричинили погіршення його 

фінансового становища, причин настання таких подій, поточний фінансовий 

стан позичальника, перспективи відновлення платоспроможності та інше, 

визначитися зі шляхами погашення заборгованості. 

Непередбаченими обставинами, що можуть негативно вплинути на 

можливість своєчасно та в повному обсязі погашати кредит у вказаній 

Постанові визнають: зменшення заробітної плати та/або інших надходжень; 

втрату пільг, роботи; тяжке захворювання та/або отримання інвалідності; 

розлучення; смерть членів сім'ї або інше, якщо ці обставини спричинили втрату 

доходів або їх зниження до рівня, за яким щомісячні сукупні платежі за 

кредитом перевищують 30 % місячного доходу позичальника. Працівники 

банку повинні постійно підтримувати зв'язок з позичальником у зручний для 

нього спосіб та за необхідності запропонувати всі можливі варіанти 

реструктуризації боргу позичальника. Якщо між банком та позичальником була 

досягнута домовленість про реструктуризацію боргу, у цьому разі повинна бути 

розроблена програма погашення кредиту, котра буде влаштовувати обидві 

сторони [5]. 
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Отже, підводячи підсумки, можна відмітити, що проблемні кредити є 
одним із основних генераторів кредитного ризику банку. Кожна банківська 
установа самостійно ідентифікує, визначає ступінь проблемності, встановлює 
критерії визначення проблемної заборгованості, методи її виявлення та 
моніторингу, методи роботи з позичальниками зі стягнення проблемної 
кредитної заборгованості. 

У трактуванні в економічній літературі науковцями поняття «проблемний 
кредит», необхідно констатувати наявність декількох підходів: одні з них 
ототожнюють проблемний кредит із простроченою заборгованістю, інші 
наголошують на низькій ймовірності погашення кредиту за різних причин. 
Отже, проаналізувавши існуючі, надане власне визначення поняттю 
«проблемний кредит» – це кредит, за яким своєчасно не проведені один чи 
кілька платежів, або виникли обставини, що викликають сумніви стосовно 
своєчасного та повного повернення наданого кредиту через фактори (зовнішні, 
внутрішньобанківські та пов’язані з діяльністю позичальника), що впливають 
на можливість повернення кредиту та відсотків за його користування 
позичальником.  
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Підприємства комунальної власності в умовах активних процесах 
децентралізації набувають особливої уваги. Фінанси підприємств комунального 
господарства є складовою частиною місцевих фінансів, але їм притаманні певні 
специфічні ознаки, які випливають з особливостей форм власності і 
господарювання.  

Проблеми місцевого розвитку в контексті розбудови місцевого 
самоврядування стали предметом наукових досліджень багатьох вітчизняних 
вчених: Алексєєва В.М., Амоші О.І., Бистрякова І.К., Вахович І.М., Варналія 
З.С., Герасимчук З.В., Голікова О.П., Казакова Н.А, Куйбіди В.С., Мамонтова 
В.В., Мельник А.Ф., Монастирського Л.Г., Осауленка В.Д., Павлова В.І., 
Переверзєва В.М., Пили В.І., Пухир С.Т., Шарова Ю.П., Шевчук Л.Т. та інших. 
У наукових працях вчених знайшли відображення питання обґрунтування 
необхідності мінімізації втручання держави у вирішення локальних соціально-
економічних проблем, збільшення джерел фінансування місцевого розвитку, 
дослідження особливостей функціонування локальних ринків праці і 
нерухомості, демократизації управління на муніципальному рівні загалом. 
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Однак не спадаюча напруга у розв’язанні питань місцевого розвитку, 

невирішеність проблем депресивності окремих територій, а також низький 

потенціал місцевої влади щодо створення якісного життєвого середовища для 

мешканців цих територій шляхом надання якісних муніципальних послуг 

зумовлюють необхідність вивчення даної проблематики.  

Основу ресурсного забезпечення місцевого самоврядування становить 

комунальна власність. Комунальна власність — це конкретне майно, фінансові 

та інші ресурси, що належать територіальній громаді. Об’єктами комунальної 

власності є майно органів місцевого самоврядування, комунальні підприємства 

та організації, майнові частки в статутних фондах господарських товариств, 

природні ресурси, об’єкти соціальної інфраструктури, місцевий бюджет, 

позабюджетні фонди, цінні папери. 

В структурі комунальної власності, що склалася в Україні переважають 

об’єкти, які є потенційними фінансовими центрами-реципієнтами: освіта — 

36,3%; державне управління — 23,3%; охорона здоров’я та соціальна допомога 

— 9,5%; колективні, громадські та особисті послуги — 8,5% [2, с.131]. 

Метою дослідження є ознайомлення з особливістю фінансової діяльності 

комунальних підприємств, тому що саме від матеріально-фінансової бази цих 

підприємств залежить обсяг другої корзини доходів місцевих бюджетів.  

Фінансова діяльність підприємств комунальної форми власності має деякі 

особливості. Діяльність таких підприємств має комплексний міжгалузевий 

характер і безпосередньо впливає на умови проживання, праці та відпочинку 

людей. Мета їх діяльності — якісне обслуговування замовників та населення 

щодо надання відповідних послуг. Ці підприємства, які є складовою місцевого 

господарства, мають специфіку організації фінансових відносин. Так 

підприємства частково утримуються з місцевих бюджетів. Фінансова діяльність 

підприємств комунальної форми власності опосередковує собою систему 

грошових відносин, які виникають у зв’язку з формуванням та використанням 

фінансових ресурсів з метою забезпечення ефективного функціонування 

відтворювального процесу і соціальної сфери. 
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Під фінансовими ресурсами підприємств комунальної форми власності, на 

думку О.П.Кириленко [1, с.36], слід розуміти сукупність грошових коштів, 

резервів і надходжень цільового призначення, що є в розпорядженні 

підприємств, які закріпленні за ними на правах оперативного управління або 

повного господарського відання і використовуються на власні статутні потреби. 

Основним джерелом формування фінансових ресурсів підприємств 

комунальної форми власності є власні та залучені кошти. До власних коштів 

належать статутний фонд, амортизаційні відрахування, валовий дохід і 

прибуток. До залучених — бюджетні асигнування, кредити банків. 

Підприємства комунального господарства за специфікою їх діяльності, як 

правило, є на локальних (місцевих) ринках природними монополістами. В 

економічній теорії під природною монополією розуміється така ситуація на 

ринку, коли задоволення попиту на ньому найефективніше за відсутності 

конкуренції. Той факт, що більшість підприємств комунальної форми власності 

відповідає всім умовам природної монополії, визначає необхідність контролю 

за цінами на продукцію (роботи, послуги), що надаються ними. В нашій країні 

це здійснюється шляхом прямого регулювання цін і тарифів відповідними 

органами місцевої влади. 

Згідно з Господарським кодексом України державне регулювання цін 

здійснюється шляхом встановлення фіксованих державних та комунальних цін, 

граничних рівнів цін, граничних рівнів торговельних надбавок і винагород 

постачальникам, граничних нормативів рентабельності або шляхом 

запровадження обов’язкового декларування зміни цін. Тобто структура ціни 

продукції (роботи, послуги) комунального підприємства має дві складові: 

собівартість, що виражає в грошовій формі витрати на виробництво і 

реалізацію послуги, та обсяг прибутку, який регулюється за допомогою 

показників рентабельності, встановлюваних державою.  

Відповідно до чинного законодавства у випадку встановлення фіксованих 

цін, застосування яких унеможливлює одержання прибутку підприємствами 

комунальної форми власності, органи місцевого самоврядування зобов’язані 

надати цим підприємствам дотації. 
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Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) є основним 

джерелом відшкодування коштів на виробництво і реалізацію продукції, 

утворення доходів та формування фінансових ресурсів. Від її величини 

залежить не тільки внутрішньовиробниче відшкодування витрат і формування 

прибутку, а й своєчасність та повнота податкових платежів, погашення 

банківських кредитів тощо, що в кінцевому підсумку позначається на 

фінансовому результаті діяльності підприємства. 

Абсолютну ефективність діяльності будь-якого суб’єкта господарювання 

характеризує прибуток. В умовах ринкової економіки прибуток є важливим 

фактором стимулювання виробничої та комерційної діяльності підприємства й 

утворює фінансову основу для її розширення, задоволення матеріальних і 

соціальних потреб трудового колективу. 

Таким чином, прибуток підприємства комунальної форми власності є 

грошовим вираженням частини грошових надходжень, утворюваних 

підприємством. Він створюється в результаті як основної діяльності 

(водопостачання, водовідведення, теплопостачання, перевезення пасажирів 

тощо), так і інших видів господарської діяльності (виконання різних робіт і 

надання господарських послуг), проте значну частку в його обсязі займає 

прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). 

Оскільки майно підприємств комунальної форми власності перебуває у 

власності місцевих органів самоврядування, для фінансування цих підприємств, 

крім власних джерел, залучаються також кошти місцевих бюджетів та кошти, 

отримані в порядку перерозподілу між цими підприємствами. Для здійснення 

господарської діяльності комунальні підприємства мають у своєму 

розпорядженні власні оборотні кошти, які поділяються на нормовані та 

ненормовані [1,с.215]. 

Ще однією характерною особливістю функціонування комунальних 

підприємств є те, що в окремих випадках такі підприємства не можуть бути 

оголошені банкрутами. Так, відповідно до Закону України «Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» положення цього 
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нормативного акта не застосовуються до юридичних осіб — підприємств, що є 

об’єктами комунальної власності, якщо стосовно них виключно на пленарному 

засіданні відповідної ради органів місцевого самоврядування прийняті рішення 

щодо цього [3, п.8, ст.5]. 

Визначення індивідуальних нормативів оборотних коштів для кожного 

виду запасів матеріальних ресурсів (допоміжних матеріалів, запасних частин, 

палива і пального, тари, малоцінних і швидкозношуваних предметів), а також за 

витратами майбутніх періодів здійснюється за тими самими методиками, що й у 

промисловості. Відмінність полягає лише в тому, що в основу розрахунку 

потреби в оборотних коштах (а саме для визначення одноденної потреби в 

ресурсах) береться не квартальний, а річний обсяг виробництва продукції 

(надання послуг). 

За джерелами утворення оборотні кошти традиційно можна поділити на 

три групи: 

1) власні — створюються за рахунок бюджетних асигнувань та отриманого 

прибутку; 

2) прирівняні до власних — фінансуються за рахунок стійких пасивів; 

3) і позичені — формуються з коштів, залучених на фінансовому ринку. 

Важливим джерелом фінансування покриття (поповнення нестачі або 

приросту нормативу) оборотних коштів підприємств - є стійкі пасиви. 

Внаслідок особливостей встановленого порядку розрахунків і нагромадження 

фінансових ресурсів, поряд із нормальною (непростроченою) заборгованістю за 

заробітною платою персоналу і платежами до бюджету та цільових фондів, на 

вказаних підприємствах постійно виникає сума стійких пасивів, яка складається 

з доходів майбутніх звітних періодів (аванси, передплати і переплати 

споживачів комунальних послуг), частини амортизаційних відрахувань на 

запаси матеріалів для капітального ремонту, тимчасово вільних залишків 

резервних та інших спеціальних фондів. 

У комунальній сфері нагромадилося багато складних проблем, які 

потребують якнайшвидшого вирішення, без чого неможливі подальший 
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розвиток країни. Комунальний сектор економіки потребує докорінного 

реформування з метою забезпечення його розвитку, формування ринкових 

механізмів господарювання, зміцнення матеріально — технічної та фінансової 

бази, забезпечення прибутковості комунальних підприємств. 
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Починаючи з 1991 року разом з розпадом СРСР, економіка України почала 

занепадати, що стало першопричиною дефіциту державного бюджету. Держава 

активно займається практикою дефіцитного фінансування державної діяльності 

впродовж усіх років незалежності. На сьогодні питання формування 

бюджетного дефіциту, визначення його розміру та пошук джерел фінансування 

є основними під час стратегії розвитку держави на майбутнє, а в умовах 

світової глобалізації економіки бюджетні дефіцити є чинником підвищення 

ризику економічної діяльності, що містять потенційний ризик дефолту. 

Головною метою  дослідження є вивчення проблематики бюджетного 

дефіциту,  виявлення конструктивних елементів та особливостей реалізації 

вітчизняної політики в умовах дефіцитного фінансування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Проблематика дефіцитних 

фінансів  привертала увагу класиків світової економічної думки, зокрема: 

С. Брітена, В. Парето, П. Самуельсона, М. Фрідмена. Дослідженням 

бюджетного дефіциту займаються багато відомих вітчизняних та російських 

економістів, серед яких: М. Азаров, Л. Гордєєв, Н. Рєдін, К. Самсонов, 

Р. Колесніков, Н. Білоусова, С. Федосов, С. Опарін, Л. Омельянович, 

Л. Сафонова та інші.   

 Виклад основного матеріалу. Бюджетний дефіцит являє собою перевищення 

видатків бюджету над його доходами та є показником негативних явищ в 

економіці, що зумовлюють інфляцію грошової одиниці. 

До причин бюджетного дефіциту відносять: певну політику уряду,  який 

проводить значні структурні зрушення в народному господарстві; негативні, 

руйнівні наслідки непередбачених подій, таких як війна, катастрофа, стихійні 

лиха, економічну кризу. 

Звичайно,  наявність дефіциту здебільшого є негативним явищем, але не 

свідчить про дисбалансованість бюджету в цілому, оскільки в процесі його 

складання і затвердження визначаються джерела дефіцитного фінансування 

(рис.1). Це складне економічне явище, у якому віддзеркалюються різні аспекти 

соціально-економічного розвитку суспільства, ефективність економічної 

політики держави [1, с.111]. 
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Згідно з Бюджетним Кодексом джерелами  покриття дефіциту державного 

бюджету є внутрішні та зовнішні запозичення, кошти від приватизації 

державного майна, повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження 

внаслідок продажу цінних паперів, вільний залишок бюджетних коштів 

(перевищення залишку коштів загального фонду бюджету над оборотним 

залишком бюджетних коштів на кінець бюджетного періоду). Емісійні кошти 

НБУ не можуть бути джерелом фінансування дефіциту Державного бюджету 

України [3]. 

Як відомо, фінансовій політиці СРСР не були властиві фіскальні 

дисбаланси. Однак на практиці це не завжди підтверджувалось. Причинною 

такої прихованої дефіцитності були прорахунки в економічній політиці 

держави, що в свою чергу призвело до розвитку тіньової економіки.  

Такі обставини стали характерними і для незалежної України. 

Дефіцитність бюджетної політики яскраво проявилась у незбалансованості 

бюджету держави ( табл.1) [7]. 

 
Рис.1. Джерела дефіцитного фінансування 
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За даними таблиці 1 можна зробити висновок, що  за період  2012-2016 

років  тенденцію до зростання мають як видатки, так і доходи. Однак, 

випереджувальними темпами зростали видатки, що особливо яскраво 

помічається у 2014 та 2016 роках. 

Таблиця 1 

Показники Держаного бюджету України 2012-2016 рр. 

Роки Доходи Видатки Кредитування Сальдо 

млн.грн % ВВП млн.грн % ВВП млн.грн % ВВП дефіцит 
бюджету 

% ВВП 

2012 346054,0 24.56% 395681,5 28.08% 3817,7 0.27% -53445,2 -3.79% 

2013 339180,3 23.31% 403403,2 27.73% 484,7 0.03% -64707,6 -4.45% 

2014 357084,2 22.79% 430217,8 27.46% 4919,3 0.31% -78052,8 -4.98% 

2015 534694,8 27.01% 576911,4 29.14% 2950,9 0.15% -45167,5 -2.28% 

2016 616274,8 25.86% 684743,4 28.73% 1661,6 0.07% -70130,2 -2.94% 

 

Дефіцит державного бюджету України є відображенням незадовільної 

динаміки ВВП, що в свою чергу означає скорочення величини фінансових 

ресурсів держави [5].  

До найвагоміших причин бюджетної розбалансованості в України слід 

віднести: неефективність системи оподаткування;  недостатній контроль з боку 

держави щодо руху готівки та наявністю неконтрольованих потоків готівки 

поза банківськими установами;  невпорядкованість і необґрунтованість системи 

соціальних та економічних пільг;  нераціональну структуру бюджетних витрат;  

значний обсяг тіньової економічної діяльності;  недосконалість і часту зміну 

законодавства. 
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Варто відзначити, що дефіцитність фінансів України не є унікальним 

явищем. Дефіцит бюджету властивий  і високорозвиненим державам. Зокрема, 

країнам «великої сімки»,  до таких у 2016 році відносяться США, Японія, 

Велика Британія, Італія, Канада, Франція, винятком стала лише Німеччина [6]. 

В Україні фінансування державного бюджету характеризується такими 

рисами:  операції з фінансування бюджету включають як надходження, так і 

витрачання грошових ресурсів, адже пов’язані із бюджетним сальдо;  у бюджеті 

операції фінансування відображаються окремо, оскільки не належить не до 

доходів, ні до видатків;  фінансування бюджету розраховуються методом 

вирахування платежів з погашення основної суми з обсягів валових надходжень 

запозичених коштів;   абсолютні та відносні параметри бюджетного дефіциту 

обмежуються встановленням у законі про Державний  бюджет України його 

граничного обсягу в наступному бюджетному періоді. 

Впродовж останніх років у вітчизняній практиці фінансування дефіциту 

бюджету уряд здебільшого вдавався до запозичень (табл. 2). 

У структурі джерел фінансування у січні-червні 2016 року були наявними 

майже виключно запозичення. Дуже незначну частку складали надходження від 

приватизації (0,03 %). У звітному періоді спостерігається зменшення частки 

зовнішніх запозичень, що може сприяти зниженню боргових ризиків держави. 

обсяги запозичень до державного бюджету зменшилися порівняно з 2015 роком 

на 27,3 %  [4]. 

Проблема дефіцитної незбалансованості бюджету змушує сьогодні 

більшість країн вживати кардинальних заходів для її подолання. Обмеженість 

політики зі скорочення бюджетних витрат і стимулювання додаткових 

надходжень спонукає держави встановлювати законодавчі норми – специфічні 

фіскальні правила та бюджетні обмеження, які б оптимізували розмір дефіциту. 
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Таблиця 2.  

Показники фінансування  дефіциту державного бюджету за січень- 

червень 2012-2016 рр. 
                 Роки 
 
Показники 

2012 2013 2014 2015 
2016 
Річний 
план

Факт Виконання, 
% 

Загальне 
фінансування, 
млрд грн, у т.ч.: 

6,7 22,7 22,7 2,1 83,7 35,1 41,9 

– загальний фонд 4,7 24,6 22,9 0,8 68,9 33,7 48,9 
– спеціальний 
фонд 

2,0 -1,9 -0,2 1,3 14,8 1,4 9,7 

Фінансування за 
борг.операціями, 
млрд грн 

17,5 42,1 62,2 82,4 82,8 46,5 56,2 

Запозичення, млрд 
грн, у т.ч.: 

50,3 77,2 110,2 157,8 218,0 114,7 52,6 

– внутрішні 
запозичення 

48,7 57,5 55,6 67,1 98,4 83,7 85,1 

частка, % 96,8 74,5 50,5 42,5 45,2 73,0 х 
– зовнішні 
запозичення 

1,6 19,7 54,6 90,7 119,5 30,9 25,9 

частка, % 3,2 25,5 49,5 57,5 54,8 27,0 х 
Погашення, млрд 
грн, у т.ч.: 

-32,9 -35,1 -48,0 -75,4 -135,2 -68,2 50,4 

– внутрішні 
зобов’язання 

-18,5 -15,4 -31,5 -64,2 -121,3 -44,7 36,9 

частка, % 56,2 43,9 65,6 85,1 89,7 65,7 х 
зовнішні 
зобов’язання 

-14,4 -19,7 -16,5 -11,2 -13,9 -23,4 168,7 

частка, % 43,8 56,1 34,4 14,9 10,3 34,3 х 
Надходження від 
приватизації 
державного майна, 
млрд грн 

5,1 0,2 0,05 0,1 17,1 0,04 0,2 

Фінансування за 
активними 
операціями, млрд 
грн 

-15,8 -19,6 -39,6 -80,4 -16,2 -11,5 70,7 

Усі фіскальні правила і бюджетні обмеження в політиці формування 
дефіцитного бюджету можна розділити на три групи: правила збалансованого 
бюджету, правила запозичень, боргові та резервні правила [2, с. 105]. В основі 
правил збалансованого бюджету лежить так зване «золоте правило» державних 
фінансів, що визначає необхідність балансування доходної і видаткової статей 
бюджету. Правила запозичень стосуються обмежень або заборони 
використання окремих джерел державних запозичень. Боргові та резервні 
правила стосуються обмежень рівня державного боргу і порядку формування 
резервного фонду бюджету. 
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Отже, можна зробити висновок про те, що бюджетний дефіцит наділений 

складною причинно-наслідковою природою і може вважатися звичним 

атрибутом сучасної бюджетної політики будь-якої країни незалежно від рівня її 

розвитку. Негативні ефекти стійкої дефіцитності бюджету є очевидними, але 

водночас штучна бездефіцитність бюджету обмежує гнучкість державної 

політики, що в умовах циклічних коливань економіки загрожує 

макрофінансовій стабільності країни. 

В Україні в сучасних умовах практика балансування бюджету на 

бездефіцитній щорічній основі є нереалістичною, що пов’язано з браком 

фінансових ресурсів.  Дефіцитне фінансування державної діяльності повинно 

бути орієнтоване на подальший розвиток, а не бути джерелом фінансування 

поточних витрат.  

Вітчизняна фіскально-бюджетна практика потребує подальшої 

модернізації в частині посилення законодавчого контролю над бюджетом та 

встановлення обмежувальних правил і жорстких процедур, що деталізували б 

бюджетний процес і дисциплінували його учасників  
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В умовах наростаючої економічної кризи обґрунтованість та дієвість 

управлінських рішень на мікро- та макрорівнях значною мірою залежить від 

результатів оцінки фінансового стану суб’єктів господарювання, зміст якої 

виходить за межі обчислення окремих коефіцієнтів і передбачає вивчення 

комплексу показників, які відображають різні аспекти діяльності підприємства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Управлінню фінансовою  

діяльністю підприємства, розробці та реалізації фінансової стратегії та 

фінансової політики присвячені праці Амоші О.І., Голікова О.П., Казакова Н.А, 

Мамонтова В.В., Осауленка В.Д., Павлова В.І.. 

Виклад основного матеріалу. Значна кількість підприємств в Україні 
відчуває нестачу оборотних коштів та має незадовільну структуру капіталу. За 
своєчасної розробки та впровадження заходів, спрямованих на поліпшення 
фінансового стану в довгостроковому періоді, такі підприємства можуть 
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збільшити свій майновий потенціал, відновити платоспроможність та 
прибутковість. Попередження розвитку негативних кризових явищ на 
підприємстві є можливим тільки за систематичного забезпечення 
управлінського персоналу інформацією про поточний рівень фінансової 
стійкості та здатність підприємства до подальшого розвитку. Така фінансово-
аналітична інформація повинна отримуватися за результатами оцінювання 
фінансового стану підприємства.  

Аналіз економічної літератури свідчить про наявність різноманітних 
тлумачень сутності фінансового стану та визначень фінансової стійкості, 
фінансового положення підприємства, про відсутність єдиної думки щодо 
групування та способу обчислення показників оцінки фінансового стану. 

Вітчизняні нормативні документи з питань оцінки фінансового стану 
підприємств мають ряд недоліків при їх застосуванні в аналітичній практиці. 
Так, Методики проведення аналізу фінансово-господарського стану та 
інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств [1], затверджені 
Агентством з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій, 
окремі методичні рекомендації НБУ та ДПАУ визначають порядок обчислення 
показників на основі форм річної звітності, що складалися підприємствами до 
впровадження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. При цьому 
обчислені значення показників порівнюються із критичними, які визначалися 
на основі закордонної статистики і не є адаптованими до сучасних вітчизняних 
умов господарювання. Не визначено умов застосування підприємствами різних 
видів економічної діяльності Положення про порядок здійснення аналізу 
фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації [1], затвердженого 
Міністерством фінансів та Фондом державного майна України. Спроби 
застосування вітчизняними аналітиками в практичній діяльності закордонних 
моделей оцінки фінансового стану корпорацій без врахування вітчизняних умов 
господарювання, нормативних актів з питань оцінювання фінансового стану 
підприємствами різних галузей економіки без врахування особливостей 
здійснення фінансово-господарської діяльності, а також діючих в Україні 
нормативних документів, що містять значну кількість недоліків, можуть 
призвести до прийняття фінансовими менеджерами та представниками 
контролюючих органів помилкових управлінських рішень.  



380 
 

Усі перелічені недоліки вимагають удосконалення методів оцінки 
фінансового стану підприємств. 

Аналіз фінансового стану діяльності підприємств виступає інструментом 
оцінки, планування та управління на підприємстві, дозволяє виявляти 
проблемні напрямки у його діяльності, а також є суттєвим елементом процесу 
прийняття оптимальних управлінських рішень серед багатьох альтернатив. 

Розробка і систематизація методів аналізу фінансового стану підприємств з 
урахуванням специфічних рис вітчизняного господарювання дасть змогу 
отримати реальну інформацію про фактичне фінансове становище 
підприємства, про вплив факторів оточуючого економічного середовища, 
дозволить найбільш повно оцінити характер використання ресурсів 
підприємства, забезпечить зовнішніх і внутрішніх користувачів об’єктивною і 
повною інформацією для прийняття тактичних і стратегічних рішень. 

Значення теоретичних досліджень у галузі фінансового аналізу і у тому 
числі аналізу фінансового стану для забезпечення ефективної діяльності 
вітчизняних підприємств визначається декількома обставинами: 

− по-перше, трансформаційною кризою, в умовах якої здійснюється 
діяльність. Її ознаки добре відомі та мають відношення не тільки до суто 
економічних відносин (інфляція, скорочення обігових коштів, викривлення 
співвідношень цін, застарілість технологій та виробничого потенціалу, низька 
продуктивність тощо). Суттєвий вплив мають й інституційні аспекти 
економіки, у тому числі те, що відноситься до приватної власності, дотримання 
умов контрактів, рентоорієнтованої поведінки і т.д.; 

− по-друге, відсутністю у вітчизняній практиці критичної маси 
необхідного досвіду фінансового аналізу. Це частково пов’язано з тим, що й 
досі можна вести мову про недоліки вітчизняної школи фінансового 
менеджменту та аналізу. Ознакою цього є чисельні спроби перенесення на поле 
вітчизняних потреб досягнень західної, у першу чергу, та російської фінансової 
науки. 

З огляду на це проблематика методології фінансового аналізу 
представляється актуальною. 
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На жаль, вітчизняна практика не використовує фінансовий аналіз 
належним чином. Це пояснюється декількома обставинами:  

1) фінансові аспекти господарської діяльності представляються досить 
складними для розуміння без спеціальної фахової підготовки;  

2) традиційно в країні не готувалося достатньо кадрів-фінансистів для 
використання на підприємствах;  

3) значний обсяг тіньової економіки в країні передбачає наявність 
прихованої конфіденційної інформації, до якої має доступ обмежене коло осіб і 
яка не може бути об’єктом формального фінансового аналізу;  

4) у вітчизняній практиці, незважаючи на зусилля Міністерства фінансів, 
досі відсутні сталі традиції й відпрацьовані методи проведення аналізу;  

5) кожен процес фінансового аналізу представляє собою переважно 
комплекс унікальних дій, що відноситься і до особливостей підприємства, і до 
його поточного стану, і до специфічних інтересів замовників аналізу, і, нарешті, 
до професійних якостей та досвіду аналітика. 

Отже, такий важливий інструмент підвищення ефективності господарської 
діяльності як фінансовий аналіз не виконує свого призначення. Це є одним з 
чинників того, що фінансовий стан вітчизняних підприємств, що демонструють 
фінансові показники їх діяльності, свідчать про суттєві недоліки фінансового 
менеджменту. 

Причинами недосконалого фінансового стану може бути доволі широке 
коло чинників: від слабких традицій фінансового менеджменту до 
трансформаційної кризи, що супроводжується суттєвими структурними 
змінами. Втім, аналіз наявних публікацій з проблематики аналізу фінансового 
стану дозволяє дійти висновку про недосконалість методології як основи 
формування методики його проведення. 

Вітчизняні науковці не досить активно працюють у напрямку розвитку 
методології аналізу фінансового стану. Аналізуючи публікації з даної 
проблематики [20], можна побачити, що наявні методики, навіть коли вони 
ґрунтуються на досвіді розвинутих країн, характеризуються такими 
недоліками: 
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− є досить громіздкими, що ускладнює проведення цілісного аналізу й 

отримання однозначного судження про фінансовий стан підприємства; 

− не дають узагальненого уявлення про фінансовий стан підприємства; 

− розглядають лише окремі аспекти фінансового стану, котрі не 

об’єднані загальною концепцією; 

− дають суперечливі результати внаслідок розбіжностей у методиках 

проведення розрахунків окремих показників або методичної нечіткості 

рекомендації. 

Висновки. Виходячи з вище зазначеного можна зробити висновки про 

наявність різноманітних методик оцінки фінансового стану; відсутність 

вітчизняних методик, адаптованих до сучасної економічної ситуації України; 

необґрунтованому копіюванню та дублюванню західних коефіцієнтів оцінки 

фінансового стану; відсутність достатньо обґрунтованих нормативних значень 

коефіцієнтів, виходячи з сфери діяльності та галузевої приналежності.  

Необхідність впорядкування, створення нормативних засад, систематизація 

розроблених і діючих методик оцінки фінансового стану підприємств зумовить 

можливість прийняття високоефективних управлінських рішень щодо 

фінансової діяльності та розробки стратегічних напрямків розвитку 

підприємств. 
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Розглядаються питання розвитку страхового ринку, проблеми, з якими 

зустрічаються страхові компанії. Вивчені питання, які гальмують розвиток 

страхових компаній, і причини відсутності довіри населення і господарюючих 

суб'єктів до страхових компаній є однією з найголовніших соціально-

психологічних проблем. 

Ключові слова:страхові компанії, страховий ринок, фінансовий потенціал, 

страхова справа, державні органи, страхова діяльність. 

Розгляд даного питання містить аналіз основних проблем, що стримують 

розвиток фінансового потенціалу вітчизняних страхових компаній. На основі 

проаналізованих показників діяльності страхових компаній, вивчення 

законодавчої бази з даного питання та ознайомлення зі звітом Українського 

центру економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова [1], 

була зроблена спроба систематизувати проблеми за групами, спростивши тим 

самим їх аналіз. Вони поділяються на 5 груп: 

1. Проблеми економічного характеру. 

2. Організаційно-правові проблеми. 

3. Функціональні проблеми. 

4. Інформаційно-аналітичні проблеми. 

5. Соціально-психологічні проблеми. 

В Україні дослідженню окремих проблем формування фінансового 

потенціалу страхових компаній присвячені праці О. Бандурки,   І. Бланка, 

О.Василика, І. Зятковського, В. Опаріна, К. Павлюк, А. Поддєрьогіна, 

В.Федосова, С. Юрія, в тому числі у сфері страхування – В. Базилевича,                

Н. Внукової,   К. Воблого, О. Заруби, М. Клапківа, М. Лутака, С. Осадця. 
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Належне місце в розробці цих проблем займають роботи західних вчених                

З. Боді, Є. Брігхема, А. Вагнера, А. Гропеллі,  С. Манера, Р. Мертона, 

Дж.К.ВанХорна, Д. Хемптона, а також російських економістів –  І. Балабанова, 

В. Бочарова, Т. Гуйди, А. Гвозденко, Є. Коломіна, Ф. Коньшина, М. Крей-ніної, 

А. Крутіка, Л. Мотильова, Л. Орланюк-Маліцької, Л. Павлової, В. Райхера,                

Л. Рейтмана, М. Романовського, Б. Сабанті, В. Сенчагова, В. Сухова,                

В. Шахова, М. Шимінової. 

Взагалі, економічні проблеми відіграють одну з найважливіших ролей у 

цьому питанні. Світова практика доводить тісний взаємозв'язок між рівнем 

доходів населення та обсягом страхових платежів. Досвід інших країн 

переконує, що ринок страхування стабільно розвивається при рівні 

зарплати300-500 дол., в Україні на 2015 рік середня заробітна плата становила 

2500 грн. За даними Рахункової палати та Міністерства фінансів, понад 41 % 

громадян живе за межею бідності, при цьому 10 млн. домогосподарств 

оцінюють своє матеріальне становище як таке, що змушує їх постійне 

відмовлятися від предметів першої необхідності, крім харчування [3, с. 138]. 

За підсумками минулого року близько 2/5 підприємств в Україні були 

збитковими. До цього слід додати і величезну платіжну кризу. За даними 

Держкомстату України, станом на 1 квітня 2015 р., дебіторська 

заборгованістьпідприємств та установ становила 243.2 млрд. грн., а 

кредиторська  -307,9 млрд. грн. [1, с.47]. 

Внаслідок незначних обсягів доходів населення та фінансових ресурсів 

господарюючих суб'єктів гальмується поступальний розвиток українського 

ринку взагалі і страхового ринку, зокрема. 

Незначні обсяги та недосконала структура капіталу страхових організацій, 

повільні темпи його нарощування зумовлюють вкрай низькі можливості 

вітчизняних страхових компаній з покриття великих збитків. Нарощуванням 

капіталу сьогодні активно займаються лише близько половини операторів 

ринку [1, с.48]. 
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Нажаль, сьогодні в Україні практично не існує привабливих для 

страховиків інвестиційних інструментів. Так, облігації внутрішньої державної 

позики втратили свою привабливість внаслідок суттєвого зниження останніми 

роками рівня дохідності. Водночас, акції та облігації інвестиційно-привабливих 

суб'єктів господарювання вкрай важко придбати. Не розвинуте в Україні й 

довгострокове кредитування страховиками реального сектора економіки. Тому 

страхові компанії продовжують віддавати перевагу розміщенню своїх коштів на 

поточних і депозитних банківських рахунках. А це, у свою чергу, гальмує як 

зростання інвестиційної діяльності самих компаній, збільшення доходів від неї, 

так і позбавляє національну економіку в цілому значних обсягів «довгих» 

грошей, конче необхідних для подальшого соціально-економічного 

реформування в Україні 

Відсутність цілеспрямованої державної політики у сфері страхування, що 

призводить до безсистемності розвитку вітчизняного страхового ринку є 

однією з першочергових організаційно-правових проблем, що потребує 

негайного вирішення. Страхову справу не можна ефективно здійснювати без 

чіткого бачення перспектив, усвідомлення політичних та економічних ризиків, 

без вироблення адекватних і результативних засобів і методів страхової 

політики. В Україні такі засоби і методи поки що відсутні. Насамперед, це 

виявляється у відсутності обґрунтованої Концепції розвитку страхового ринку. 

В той же час вражає недосконалість чинної нормативно-правової бази, що 

регламентує розвиток страхової галузі. Зокрема, норми чинного законодавства 

не уніфіковані. В базовому Законі України «Про страхування» відсутні чіткі 

визначення понять, а натомість вживаються різні назви ідентичних понять. Так, 

у тексті закону співіснують поняття «страховик», «страхова компанія» і 

«страхова організація»; «страховий платіж», «страховий внесок» і «страхова 

премія»; «страхова виплата» і «страхове відшкодування» [7]. Зустрічаються 

неузгодженості і в постановах Кабінету Міністрів України з питань 

страхування. Водночас, неповна і часом неузгоджена нормативно-правова база 

призводить до можливості різночитань окремих положень. 
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За міжнародними нормами в країні не повинно існувати більше 10 видів 

обов'язкового страхування [5]. В Україні ж їх передбачено 32 види, що навіть 

не мають зарубіжних аналогів (проти чітко визначених 20 добровільних [9]). 

Рішення про їх запровадження були прийняті поспіхом і не мають 

обґрунтованих соціальних та економічних підстав. 

Обов'язкові види страхування мають вкрай низький рівень виплат і 

страхового захисту та, як правило, використовуються для задоволення 

вузьковідомчих інтересів. Так, за даними Міністерства фінансів, у 2008 р. в 

Україні були запроваджені сім нових видів обов'язкового страхування, і лише 

один з них виявився відносно ефективним. З більшості ж з них сума страхових 

виплат склала ледве більше 1-2%. За наявності 32 видів обов'язкового 

страхування в Україні минулого року зібрано лише 405,6 млн. грн. Отже 

сучасний стан впровадження обов'язкового страхування є незадовільним. 

Недостатня узгодженість дій державних органів, що опікуються питаннями 

страхування, міх собою, а також державних органів ті саморегулюючих 

організацій, призводить до безсистемних рішень і зниження загального рівня 

державного регулювання страхової діяльності. 

Не сприяє підвищенню рівня відповідальності професійних учасників 

страхового ринку недостатній обсяг повноважень державних органів на 

застосування санкцій та притягнення до відповідальності юридичних та 

фізичних осіб за порушення страхового законодавства. 

Відсутність якісної системи обліку, звітності, розкриття інформації та 

нагляду за діяльністю страхових організацій обмежує можливості потенційних 

інвесторів і споживачів страхових послуг щодо якісного відбору страхових 

організацій, зменшує можливості страхового ринку з мобілізації вільних 

ресурсів, підвищення обсягів страхового посередництва та сприяння розвитку 

страхового ринку в цілому. 

Часто різні міністерства та відомства підтримують практику надання 

окремим компаніям ексклюзивного права страхування підприємств у 

відповідній галузі . Такі прояви протекціонізму спричиняють монополізацію 
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окремих сегментів страхового ринку, створюють нерівні можливості для 

функціонування страховиків, призводять до нерівномірного розвитку 

страхового ринку. 

Ринок посередників сьогодні настільки слабкий і незначний, що можна 

казати про його відсутність. Взаємовідносини між посередниками і компаніями 

прямо протилежні прийнятим на світових ринках. Багато з існуючих страхових 

компаній, фактично, не залишають ризик на своєму утриманні перестраховують 

його у більш крупних компаній, а самі існують переважно за рахунок різниці 

прямого та перестрахувального тарифів [6, с. 39]. 

Серед функціональних проблем значну частку займає низька дохідністьабо 

збитковість окремих видів страхування. Сьогодні нетто-збитковістьавтокаско в 

середньому по ринку складає до 70% загального обсягу зібранихпремій, а з 

урахуванням комісій і витрат на ведення справи доходи страхових компаній у 

цьому виді страхування складають у підсумку не більше 10-15% [8]. Діяльність 

окремих компаній у цьому виді страхування є навіть збитковою. 

Більш низька конкурентоспроможність страхових компаній, порівняно з 

комерційними банками у боротьбі за залучення вільних коштів юридичних і 

фізичних осіб призводить до значних втрат коштів. 

Відсутність середньо- і довгострокового планування страховими 

компаніями своєї діяльності призводить до хаотичності розвитку деяких 

компаній, частої зміни курсу, відсутності бачення середньо- та довгострокових 

перспектив. З одного боку це є наслідком аналогічної політики на державному 

рівні, а з іншого, - недосконалої політики керівництва страхових компаній з 

організації менеджменту. Топ-менеджери у більшості випадків не 

допускаються до процесу прийняття кінцевих рішень і не є досить 

зацікавленими в результатах діяльності компанії, тим більше — 

довгострокових. 

На сьогодні страховий ринок відчуває гостру проблему у 

вузькоспеціалізованих професіоналах - методологах (менеджерах проектів), 

актуаріях, брокерах, андеррайтерах, диспашерах, аварійних комісарах, 

експертах, фінансистах тощо. [4, с. 57]. 
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Надзвичайно часто зустрічається порушення чинного законодавства За 

підсумками здійснених у 2014 р. Міністерством фінансів виїзних перевірок 

діяльності страхових організацій і страхових брокерів було зроблено 156 

приписів страховикам за різноманітні порушення, обмежено дію ліцензій 

істраховим організаціям, призупинені дії одного страховика, відкликана 

ліцензії у однієї страхової компанії, три брокери виключені з державного 

реєстру Зокрема, з'ясувалося, що договори страхування у багатьох компаній 

містять свідомо залишені юридичні лазівки. 

До інших функціональних проблем діяльності страхових компаній можні 

також віднести вузький, порівняно з розвинутими країнами, асортимент 

страхових послуг, що надаються клієнтам; не оптимальність страхових 

портфелів; низьку технологічність здійснення страхових операцій тощо. 

Значна інформаційна закритість страхового ринку, низький рівень 

впровадження у страхову практику сучасних інформаційних технологій 

створюють інформаційно-аналітичні проблеми. Український страховий ринок є 

сьогодні однією з найбільш закритих зон фінансового ринку, що унеможливлює 

формування чіткого уявлення про його стан і тенденції розвитку. 

Недосконалість фінансової звітності та методів обробки даних не 

дозволяють достовірно судити про реальний фінансовий стан компаній і 

результати їх діяльності. 

Через відсутність банків даних про недобросовісних страхувальників, 

виключається можливість користування такою інформацією страховими 

компаніями з метою запобігання поширенню страхового шахрайства. 

Непрозорість відомостей стосовно структури власності вітчизняного 

страхового ринку гальмує відновлення довіри наявних і потенційних 

страхувальників до вітчизняних страхових компаній, без чого не можна 

очікувати революційних змін на страховому ринку [8, с. 88]. 

Всі ці фактори спричиняють не інформованість переважної більшості 

населення про існуючі види страхування, його правила та норми і з кінцевому 

підсумку - зумовлюють низьку страхову культуру громадян. 
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Відсутність довіри населення і господарюючих суб'єктів до страхових 

компаній є однією з найголовніших соціально-психологічних проблем. Значним 

чином це зумовлено як негативними фактами створення внедавньому минулому 

страховиками «фінансових пірамід», так і відсутність належної системи 

гарантування страхових виплат. Не сприяють відновленню довіри і розміри 

страхових компенсацій, що часто є заниженими, а тому не привабливими для 

потенційних клієнтів. 

Довіру до страхових компаній засвідчили лише 10,7 % громадян; 

додержавних фондів соціального страхування - 17,5 %, недержавних - 4,7 %. 

Рівень довіри до банків є вищим: державним банкам довіряють 23,7%, 

недержавним -7,8% [1, с.71]. 

Існують і більш глибокі, ніж недовіра до страхових інститутів, причини 

низького рівня поширення страхування в країні. Серед них - невпевненість 

громадян у майбутньому, відчуття втрати соціальної перспективи. Це 

призводить до того, що люди не мають можливості довгострокового 

планування життя, що, у свою чергу, не сприяє страхуванню від ризиків, 

особливо довгостроковому, наприклад, страхуванню життя. 76% громадян 

засвідчили, що вони не бачать зараз своєї соціальної перспективи в Україні, 

лише 11,9% дотримуються протилежної позиції. Відповідно, лише 17,3% 

планують своє життя на більш-менш значиму перспективу — на 3-5 років 

(6,9%), 5-10 років (4,7%) та 10-15 років і більше (5,7%). 

Соціально-психологічна ситуація, що склалася в українському суспільстві 

негативно впливає на розвиток страхового ринку. Більше того, вона свідчить 

про те, що держава надто довго експлуатувала довіру громадян, не здійснюючи 

дієвих кроків з визначення зрозумілих і прийнятних стратегічних перспектив 

розвитку суспільства. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ЕФЕКТИВНЕ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ 

РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

У сучасних економічних умовах - головна мета бізнесу полягає у збільшенні 

багатства власника. Така мета сьогодні є актуальною як і для власника 

підприємства, так і для менеджера. Тому такі цільові настанови, повинні 

формуватися ключові стратегії управління підприємством, зокрема й 

управління фінансами. Отже, зважаючи на цілі, які було поставленні, у 

статті було досліджено сутність фінансових ресурсів підприємства та 

визначенні загальні підходи до формування та ефективності використання 

фінансових ресурсів підприємства. 
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Постановка проблеми. У ринкових умовах господарювання фінансові 

ресурси мають дуже велике значення, оскільки це єдиний вид ресурсів 

підприємства, що перетворюється безпосередньо з мінімальним тимчасовим 

проміжком у будь-який інший вид ресурсів. Ці ресурси задовольняють усі 

потреби, які виникли або можуть виникнути у підприємства щодо поточної 

діяльності підприємства та його розвитку. За таких умов важливим стає 

застосування сучасних механізмів, принципів, ефективних методів, 

інструментів в управлінні підприємствами для фінансування необхідного 

обсягу витрат та забезпечення бажаного рівня доходів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Значний внесок у вивченні 

фінансових ресурсів підприємств, формуванні ресурсної бази підприємств, 

ефективності використання фінансових ресурсів та вивченні умов ринку 

зробили ряд вчених. Серед яких, українські вчені: В.Л.Андрущенко, 

С.А.Буковинський, З.С.Варналій, О.Д.Василик, В.М.Геєць, І.І.Гейдор, 

А.І.Даниленко, Б.Є.Кваснюк, Н.І.Костіна, В.І.Кравченко, Ю.П.Лебединський, 

І.І.Лукінов, А.М.Мороз, А.М.Поддєрьогін, Г.О.П’ятаченко В.М.Федосов, 

В.В.Шокун, та інших, а також зарубіжних вчених. До них варто віднести 

роботи Д.А.Аллахвердяна, І.А.Аветисяна, Г.В.Базарової, А.М.Бірмана, 

Є.О.Вознесенського, О.М.Волкова, В.О.Галана, Л.О.Дробозіної, П.Н.Жевтяка, 

Р.В.Корнєєвої, Л.П.Павлової, В.С.Павлова, В.М.Радіонової, В.К.Сенчагова. 

Постановка ціллі. Метою статті є описати та обґрунтувати теоретичні 

підходи щодо формування та управління використанням фінансових ресурсів. 

Визначити коефіцієнти, що найчастіше застосовуються та за допомогою яких 

оцінюється ефективність використання цих ресурсів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У гармонійному функціонуванні 

підприємств значне місце посідають фінансові ресурси, які відіграють важливу 

роль у розвитку господарської діяльності, розширенні і обновленні основних 
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фондів, оплаті праці та соціальних заходах. На безупинну діяльність 

підприємства впливає визначення оптимальної потреби у фінансових ресурсах, 

забезпечення їх структури, джерел формування та обґрунтованих напрямів 

використання. 

Серед вчених, які досліджували поняття «фінансові ресурси», існує дуже 

багато точок зору щодо сутності цього поняття. О.Д.Василик стверджує, що 

фінансові ресурси - це грошові накопичення і доходи, що створюються в 

процесі розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту й 

зосереджуються у відповідних фондах для забезпечення безперервності 

розширеного відтворення та задоволення інших суспільних потреб [2, c. 17]. 

М.Я.Коробов визначає, що фінансові ресурси підприємства – це його власні і 

позичкові грошові фонди цільового призначення, які формуються у процесі 

розподілу і перерозподілу національного багатства, внутрішнього валового 

продукту і національного доходу та використовуються у статутних цілях 

підприємства [8, c.20].  

В.М. Родіонова стверджує, що фінансові ресурси підприємства - це 

грошові доходи і надходження, які перебувають у розпорядженні суб’єкта 

господарювання і призначенні для виконання фінансових зобов’язань, 

здійснення затрат із розширеного відтворення і економічного стимулювання 

працівників [7, c. 15].  

У визначенні І.В.Зятьковського практично наведено комплексний та 

узагальнений підсумок всіх попередніх визначень [5, c. 12]. Отже, він 

стверджує, що фінансові ресурси підприємства – це сукупність фондів 

грошових коштів, доходів, відрахувань або надходжень, що перебувають у 

розпорядженні підприємств. 

Тобто, дослідивши роботи різних авторів, можна дати повне та уточнене 

визначення фінансових ресурсів - це частина коштів, що були сформовані під 

час створення суб'єкта господарювання, надходять на підприємство за 
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результатами операційної, інвестиційної та фінансової діяльності для реалізації 

поставлених завдань та виконання зобов'язань. 

Фінансовим ресурсам підприємств притаманні такі властивості: 

- фінансові ресурси мають стадію утворення; 

- фінансові ресурси відображають відношення до власності; 

- фінансові ресурси мають джерела формування та цілі використання; 

- від джерел формування та напрямів використання залежить структура 

фінансових ресурсів [9, c. 78]. 

Класифікація фінансових ресурсів підприємств зображена у табл. 1. 

Фінансові відносини підприємства виникають тоді, коли на грошовій 

основі відбувається формування власних ресурсів підприємства, його 

прибутків, залучення позичкових джерел фінансування господарської 

діяльності, розподіл прибутків, що утворюються в результаті цієї діяльності, 

їхнє використання на цілі розвитку підприємства. Формування раціональної 

структури джерел фінансових ресурсів підприємницьких структур для 

фінансування необхідного обсягу затрат та забезпечення бажаного рівня 

доходів є одним із найважливіших завдань фінансів цих структур [1, c. 299]. 

Таблиця 1  

Класифікація фінансових ресурсів 

№ Ознака Види 

1. Види фінансових ресурсів за 
джерелами їх утворення 

1. Власні 
2. Залучені 

2. Види фінансових ресурсів за 
термінами залучення 

1. Необмежені (власні фінансові ресурси) 
2. Термінові: 
- фінансові ресурси, термін залучення яких 
більше одного року 
- фінансові ресурси, термін залучення до 
одного року  

3. Види фінансових ресурсів за 
ознакою платності 

1. Безоплатні 
2. Платні 

4. Види фінансових ресурсів за 
найменуванням валюти 

1. Фінансові ресурси в національній валюті 
2. Фінансові ресурси в іноземній валюті 
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За умов зростання ефективності використання фінансових ресурсів, 
можливе функціонування ринкової економічної системи в Україні. Щоб 
забезпечити ефективне управління цим процесом на підприємствах повинна 
розроблятися спеціальні фінансова політика, яка направлена на залучення 
фінансових ресурсів з різних джерел згідно потреб розвитку підприємства у 
майбутньому. Формування фінансових ресурсів являє собою частину загальної 
фінансової стратегії підприємства, що заклечається у забезпеченні необхідного 
рівня самофінансування його виробничого розвитку. За таких умов, слід 
розробити цілісну систему принципів управління фінансовими ресурсами 
підприємства, які б орієнтувалися на нові умови функціонування, такі як: 
забезпечення конкурентної переваги як основної мети розвитку підприємства; 
оцінка ресурсного потенціалу підприємства як сукупності трудових, 
матеріальних та фінансових ресурсів, що забезпечують можливість реалізації 
його цілей; одноманітність техніко-економічних механізмів розподілу ресурсів 
на усіх рівнях технологічної структури; зіставлення фінансового потенціалу з 
цільовими стратегічними орієнтирами і прийнятним рівнем ризику для 
забезпечення фінансової безпеки підприємства; системність управління 
фінансовими ресурсами і ризиками (табл.2). 

Таблиця 2  

Основні концепції управління фінансовими ресурсами підприємства 

Види Характеристика Зв’язок з управлінням 
фінансовими ресурсами

Концепція 
стратегічного 
управління 

Це менеджмент, заснований на 
формуванні та реалізації 
стратегій, що спрямованні на 
досягненні поставлених цілей 

Сприяє реалізації стратегії 
управління фінансовими 
ресурсами в нових ринкових 
умовах 

Концепція фінансової 
безпеки 

Є сукупністю теоретичних 
положень стратегій, елементів, 
що забезпечують фінансову 
безпеку господарської системи 

Забезпечує довготривалу 
стійкість фінансових 
стосунків підприємств, 
забезпечуючи досягнення 
безпеки підприємств 

Системний підхід Заснована на загальній теорії 
систем, що вказує на специфіку, 
сутність об'єкту управління як 
системи та усі взаємозв'язки з 
іншими господарськими 
системами 

Дозволяє розглядати процес 
управління фінансовими 
ресурсами підприємства як 
систему взаємозв'язаних 
елементів, на основі обліку 
властивостей системи, її 
складових і синергетичного 
ефекту
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1 2 3 
Управління 
надійністю 

Менеджмент, заснований на 
виявленні причин порушення 
надійності роботи підприємства 

Сприяє виявленню 
специфічних ризиків 
надійності та підвищенню 
фінансової безпеки 
підприємства 

Управління ризиками Засноване на ідентифікації, 
моніторингу та мінімізації 
ризиків 

Дозволяє виявити та 
мінімізувати ризики, які 
властиві процесу управління 
фінансовими ресурсами 

Бюджетування і 
внутрішній аудит 

Бюджетування - механізм 
управління фінансовими 
ресурсами підприємства на 
основі бюджету окремих 
підрозділів. Внутрішній аудит - 
оцінка і підвищення 
ефективності процедур 
управління ризиками, 
внутрішнього фінансового 
контролю та управлінських 
процесів 

Сприяють реалізації функцій 
антикризового управління, 
спрямованого на фінансову 
стійкість підприємства 

 

Функціонування будь-якого підприємства залежить від безлічі зовнішніх 
та внутрішніх факторів, а саме загроз, які визначають необхідність розробки 
такої системи управління фінансовими ресурсами, яка б дозволяла б 
виконувати стратегічні та поточні цільові установки. Слід визначити, що 
головною метою управління фінансовими ресурсами підприємства є 
забезпечення максимізації прибутку підприємства в поточному та 
перспективному періодах. В кінцевому випадку, ця мета одержує конкретне 
вираження в забезпеченні максимізації ринкової вартості підприємства, що 
реалізує кінцеві фінансові інтереси його власників [4]. 

Отже, оцінку якості управління фінансовими ресурсами підприємства слід 
робити за наступними показниками: динаміка доходу та його структура; рівні 
витрат і показники прибутковості; управління робочим капіталом і грошові 
потоки; використання активів і інвестиційна ефективність. 

Отже, ефективне управління формуванням та використанням фінансових 
ресурсів підприємства дасть змогу забезпечити зростання достатку акціонерів 
(власників) підприємства як фундаментальної фінансового менеджменту, що 
проявляється в зростанні вартості підприємства та створенні грошової доданої 
вартості. 
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Висновки. Фінансові ресурси – це власний, позиковий та залучений 

грошовий капітал, що використовується підприємствами для формування своїх 

активів і здійснення виробничо-фінансової діяльності з метою одержання 

відповідних доходів і прибутку. Проблему управління формуванням та 

використанням фінансових ресурсів слід розглядати від первинного суб’єкта 

господарювання до безпосередньо держави. Виходячи із ситуації, що склалася, 

можна стверджувати, що для ефективної не тільки господарської, але й 

фінансової діяльності підприємства в цілому, кожний суб’єкт господарювання 

повинен сформувати власну стратегію управління фінансами. Також слід 

зазначити, що якість використання фінансових ресурсів може бути оцінена 

через ефективність їх використання, при цьому ефективність забезпечується 

впливом багатьох внутрішніх і зовнішніх факторів: економічних, правових, 

соціальних тощо. Незважаючи на те, що існує велика кількість фінансових 

стратегій та різноманітних підходів до визначення ефективності використання 

фінансових ресурсів, необхідно впровадити таку систему критеріїв, які б 

допомогли найбільш точно оцінити ефективність використання наявних 

фінансових ресурсів на підприємстві і яка була б зрозумілою, аргументованою 

та враховувала вид економічної діяльності суб’єкта господарювання. 
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У статті, особливості фінансового забезпечення закладів охорони здоров’я,  

розглянуто фінансове забезпечення закладів охорони здоров’я України. 

Розглянуто джерела фінансування  в цілому в країні, та окремо областей. 

Вивчено поняття, принципи та форми даного фінансування. 

Ключові слова: фінансове забезпечення, заклади охорони здоров’я, принципи, 

здоров’я, лікувально-профілактична допомога. 

Сучасний стан охорони здоров’я в Україні є гострим питанням для усіх, 

хто проживає на території держави. Серед проблем  існування закладів охорони 

здоров’я, однією  із найважливіших, є фінансування. Основним джерелом 

фінансування являються державні кошти. Особливості фінансового 

забезпечення закладів охорони здоров’я потребують детального дослідження 

для покращення шляхів підвищення його ефективності.  Питання щодо 

покращення обслуговування закладів охорони здоров’я обговорюється досить 

тривалий термін часу. Постійно з’являються нові ідеї та думки як покращити 

медичні заклади країни, як медицину зробити доступною для кожного 

громадянина України. 

Статтею 3 Конституції України  визначено, що найвищою соціальною 

цінністю в державі є людина, її життя та здоров’я. При цьому кожна людина 

має природне невід’ємне й непорушне право на охорону здоров’я.  
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Велике значення таких благ, як життя та здоров’я, зумовлює необхідність 

їх охорони. Забезпечення населення лікувально-профілактичною допомогою в 

достатньому обсязі та високої якості залежить від адекватності матеріально-

технічної бази закладів охорони здоров’я, професіоналізму і кваліфікації 

лікарів, психологічної готовності населення піклуватися про стан свого 

здоров’я. Але серед обов’язкових умов належної якості медичного 

обслуговування — фінансове забезпечення, один із основних чинників, що 

впливає на розвиток охорони здоров’я й соціально-економічну 

результативність галузі.  

Проблемам державного управління галуззю охорони здоров’я та пошуком 

шляхів її реформування присвячені роботи Б.О. Волоса, Ю.В. Вороненька,    

З.С. Гладуна, О.М. Голяченка, Л.С. Григорович, Л.І. Жаліло, В.І. Журавля,   

В.Л. Корецького, А.Ф. Коропа, В.М. Лехан, В.Ф. Москаленка, Н.Р. Нижник, 

Т.В. Педченка, В.М. Пономаренка, Я.Ф. Радиша, А.М. Сердюка,                 

І.М. Солоненка. [2, с.2] 

Дослідженню питань фінансового забезпечення та використання ресурсів у 

галузі охорони здоров’я присвячені праці українських вчених М.Г. Вовк,       

О.В. Галагана, О.М. Голяченка, В.І. Євсєєва, М.П. Жданової, В.І. Журавля,  

В.М. Лєхан, А.С. Немченко, Т.В. Педченка, А.В. Підаєва, В.М. Пономаренка, 

Я.Ф. Радиша, В.М. Рудого, В.Г. Черненка та ін. Більшість із них розглядає 

процеси фінансування галузі переважно на регіональному рівні, з урахуванням 

як внутрішніх, так і зовнішніх впливів й суперечностей. [2, с.2] 

Однак у науковій літературі ще бракує сталих уявлень, що поєднують 

поняття державного управління фінансовим забезпеченням галузі охорони 

здоров’я та управління системою охорони здоров’я в контексті стратегічного 

управління та формування державної політики в ній.  

Враховуючи думки зазначених авторів, можна в узагальненому вигляді 

окреслити основні проблеми та недоліки діючої на сьогодні в Україні системи 

фінансування галузі охорони здоров’я, а саме:  
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– недостатнє фінансування галузі охорони здоров’я, яке проявляється, крім 

усього іншого, ще й значними особистими видатками громадян на медичні 

послуги ; 

– відсутність визначеного законодавством і нормативно-правовими актами  

чіткого переліку медичної допомоги , що повинна  надаватись у  державних і 

комунальних закладах охорони  здоров’я  безкоштовно  на кожному  рівні 

надання медичної допомоги та при  відповідному стані фінансування  цих 

закладів ;  

– відсутність зв’язку між фінансуванням державних і комунальних 

закладів охорони здоров’я і кінцевими результатами їх роботи;  

– неможливість ефективного управління обмеженими ресурсами в умовах 

існуючої системи постатейного фінансування громадських лікувально-

профілактичних закладів;  

– фінансування лікувально-профілактичних закладів різного рівня з 

бюджетів різного рівня, що додатково ускладнює координацію надання 

допомоги. 

Фінансування закладів охорони здоров’я є одними із головних ланок 

розвитку охорони здоров’я. Кожна держава прагне покращення системи 

охорони здоров’я, медичних закладів, які б сприяли збереженню і зміцненню 

медичної галузі та здоров’ю громадян.  

Фінансове забезпечення охорони здоров’я — це метод фінансового 

механізму, що визначає принципи, джерела й форми фінансування суб’єктів 

господарювання, чия діяльність спрямована на охорону, збереження, зміцнення 

та відновлення здоров’я громадян. 

Основними принципами охорони здоров’я в Україні є:  визнання охорони 

здоров’я пріоритетним напрямом діяльності суспільства і держави;  дотримання 

прав і свобод людини і громадянина в галузі охорони здоров’я та забезпечення 

пов’язаних з ними державних гарантій; гуманістична спрямованість, 

забезпечення пріоритету загальнолюдських цінностей над національними, 

груповими або індивідуальними інтересами, підвищений медико-соціальний 
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захист найбільш уразливих верств населення; рівноправність громадян, 

демократизм і загальнодоступність медичної допомоги та інших послуг в галузі 

охорони здоров’я;  відповідність завданням і рівню соціально-економічного та 

культурного розвитку суспільства, наукова обґрунтованість, матеріально-

технічна і фінансова забезпеченість;  орієнтація на сучасні стандарти здоров’я 

та медичної допомоги, поєднання вітчизняних традицій і досягнень із світовим 

досвідом в галузі охорони здоров’я; попереджувально-профілактичний 

характер, комплексний соціальний, екологічний та медичний підхід до охорони 

здоров’я;  багатоукладність економіки охорони здоров’я і багатоканальність її 

фінансування, поєднання державних гарантій з демонополізацією та 

заохоченням підприємництва і конкуренції;  децентралізація державного 

управління, розвиток самоврядування закладів та самостійності працівників 

охорони здоров’я на правовій і договірній основі. 

Основними формами фінансового забезпечення охорони здоров’я в 

Україні є: бюджетне фінансування, добровільне медичне страхування, 

самофінансування, благодійництво та спонсорство: бюджетне фінансування 

охорони здоров’я може здійснюватися двома шляхами: шляхом прямих 

державних закупівель послуг системи охорони здоров’я з подальшим їх 

безкоштовним розподілом серед населення; запровадження обов’язкового 

медичного страхування.  

Воно має забезпечити формування принципово нової, адаптованої до 

ринкової економіки, соціальної інфраструктури, створити прозорі механізми 

правових, соціально-економічних і фінансових взаємовідносин між 

виробниками та споживачами медичних послуг; одним з альтернативних 

джерел фінансового забезпечення охорони здоров’я виступає благодійництво та 

благодійна діяльність. Надходження від спонсорських і доброчинних внесків 

розглядаються як «інвестиції в соціальну сферу» взагалі та в охорону здоров’я 

зокрема.  

Експерти вбачають причину в недостатньому фінансуванні медичної 

галузі, у недосконалості законодавства та застарілій моделі медичної освіти. 



401 
 

Медицина країни потерпає від непослідовної соціально-економічної політики 

та нерівних умов для ведення медичної практики різними суб’єктами 

господарювання.  

І хоча законодавство України і передбачає забезпечення цієї галузі 

бюджетними видатками в розмірі не менше ніж 10 % від обсягу національного 

прибутку, та за 11 років існування відповідного Закону жодного разу цю норму 

не було реалізовано. На фінансування медицини в Україні виділяється тільки 3 

% ВВП країни.  

Розглянемо на прикладі місто Вінницю. У 2012 році була створена 

сімейна медицина, так на її утримування виділялись кошти, призначені як 

для ліків, так і інших потреб лікарень, виділялись наступні суми, наведенні 

нижче у таблиці 1. 

 

Таблиця1 

Фінансування охорони здоров’я за 2012-2016роки, тис.грн. 
 2012 2013 2014 2015 2016 
В загальному 
на охорону 
здоров’я 

219127,6 233725,9 208645,368 240574,8 250573,39 

З них на 
ПМСД: 71680,834 69730,976 70843,272 74127,032 72597,513 

 

З огляду зазначених даних вказаних у таблиці 1, можемо зробити висновки 

що сімейна медицина міста Вінниці, та медицина в цілому, фінансується 

стабільно з невеликими коливаннями кожного року, так можна зазначити що в 

загальному фінансування закладів охорони здоров’я з 2012 до 2016 року 

збільшилось на 12,55%. Але зважаючи на те що ціна ліків зростає декілька раз 

на рік, цього фінансування недостатньо для забезпечення хворих ліками. 

Система охорони здоров’я будь-якої країни повинна відповідати певним 
універсальним критеріям (ієрархічна будова, налагоджені управлінські зв’язки 
між суб’єктами й об’єктами управління, ресурси), а також враховувати 
особливості стану здоров’я населення країни, його захворюваність. Для 
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України у структурі захворюваності є надзвичайно важливим подолання 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які проявляються у збільшені ракових, 
серцево-судинних, алергічних захворювань тощо. Саме на їх запобігання та 
лікування має бути спрямована організація системи охорони здоров’я.  

Взявши за приклад місто Вінниця, можемо визначити стан захворюваності. 
У табл. 2 чітко видно зменшення захворюваності населення м.Вінниці, 

порівняно з кількістю уперше зареєстрованих випадків захворювань відповідно 
до 2015 року. 

Нині є чимало закладів охорони здоров’я різних типів і видів: лікарня, 
поліклініка, диспансер, амбулаторія, фельдшерсько-акушерський пункт та ін.. 
[3, с.6].  

Нині в Україні розвинута галузь сімейної медицини в наслідок чого 
з’явились сімейні лікаря або лікарі загальної практики сімейної медицини. На 
різних етапах становлення ПМСД, а також у різних країнах надавати ПМСД 
можуть різні спеціалісти: сімейні лікарі, лікарі-терапевти, педіатри, акушери-
гінекологи. Лікар загальної практики (сімейний) самостійно починає та 
закінчує лікування основної маси пацієнтів, при потребі звертається до 
консультантів або направляє хворого на стаціонарне лікування в плановому чи 
екстреному порядку. 

Таблиця 2 

Захворюваність 2012-2015 років 

 2012 2013 2014 2015
Кількість уперше зареєстрованих випадків 
захворювань, усього, тис.

1239,3 1198,1 1146,7 1130,2 

Хвороби системи кровообігу 88,6 86,7 78,9 72,4
Хвороби нервової системи 45,2 44,1 42,0 38,1
Уроджені аномалії, деформація та 
хромосомні порушення 

2,3 2,0 2,5 2,4 

Хвороби кістково-мязової системи і 
сполучної тканини 

61,1 57,6 55,3 55,4 

Отруєння та інші 66,0 63,7 62,4 61,8
 

Доведено, що основну частку відповідальності за можливе зменшення 

захворюваності та зміцнення здоров'я несе первинна медико-санітарна 

допомога побудована на засадах загальної практики-сімейної медицини, тому 

саме вона має бути основою перетворень у галузі. 
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КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

Вивчено сучасну систему формування фінансового капіталу підприємства. 

Розглянуто основні напрями досягнення фінансової стійкості підприємства в 

умовах фінансової нестабільності. 

Ключові слова: капітал, фінанси, управління, підприємство, менеджмент, 

ефективність.  

Для розв'язання проблем формування і використання фінансових ресурсів 

підприємств потрібна виважена, довгострокова політика держави щодо 

розвитку підприємництва та його ролі у піднесенні національної економіки, яка 

б спиралася на інтереси основних суб'єктів підприємницької діяльності, 

відповідала потребам основної частини населення і відображала реальний стан 

у розв'язанні соціально-економічних проблем у країні. Економічно 

обґрунтоване використання податкових, інвестиційних та цінових механізмів 

сприятиме виходу з фінансової кризи, надходженню коштів до бюджету, 

збільшення дохідності підприємств. 

Для ефективного функціонування окремого підприємства й важливо 

визначити оптимальну потребу в ресурсах, та забезпечити структуру джерел її 

формування і використання. 

Оскільки фінанси окремого підприємства й державні фінанси 

взаємопов'язані, у фінансову систему доцільно включати фонди фінансових 

ресурсів, що перебувають у розпорядженні держави, окремих господарських 

суб'єктів, інших фінансових інститутів і використовуються з метою виконання 

економічних і соціальних функцій [1]. В ринкових умовах до фінансової 

системи доцільно включати ресурси недержавної кредитно-банківської системи 

і фінансових ринків. Відповідно до вказаних елементів можна визначити 

основні напрямки фінансової реформи в Україні: 
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- економічне обґрунтування структури державного бюджету; розвиток 

банківської системи; 

- розвиток небанківських фінансових посередників та фінансових ринків; 

- державне регулювання фінансових розрахунків окремих підприємств; 

- державне регулювання кризи платежів. 

Фінансові реформи в Україні безпосередньо впливають на структуру 

джерел формування фінансових ресурсів підприємства. 

Так зміна системи оподаткування покликана забезпечити оптимальне 

співвідношення прямих і непрямих податків, як джерел бюджетних 

надходжень, а на рівні окремого підприємства - зниження частки прибутку в 

сумі фінансових надходжень [2]. 

Приватизація підприємств значно зменшила участь держави у 

перерозподілі фінансових ресурсів, що призвело до зменшення інвестиційної 

активності в цілому. Очевидно, що інвестування з використанням бюджетних 

ресурсів має першочергово спрямовуватись на фінансування економічно 

обґрунтованих проектів національного значення з високим ступенем окупності. 

В умовах незначної рентабельності господарювання - амортизаційний 

фонд виступає  важливим джерелом підтримки діючого виробництва. 

З метою використання амортизаційних ресурсів для розширеного 

виробництва доцільним є зменшення термінів служби основних фондів, 

використання методів прискореної амортизації. З іншого боку зміна 

амортизаційної політики призведе до збільшення собівартості виробництва чи 

витрат обігу за рахунок більшої суми амортизаційних відрахувань, а відтак до 

зменшення кінцевого фінансового результату – прибутку [3]. 

Прибуток має створювати умови для самофінансування поточної 

діяльності, інвестування розширеного відтворення підприємств. Отримання 

прибутку окремими суб'єктами господарювання свідчить про позитивні 

макроекономічні тенденції до зростання доходів державного бюджету. 

Водночас останніми роками в Україні спостерігається стійка тенденція до 

збільшення кількості фінансове неспроможних підприємств Як наслідок, 
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найбільше позовних заяв до арбітражних судів надходить у зв'язку з 

банкрутствами підприємств. Відповідно до Закону України «Про банкрутство» 

визнано банкрутами 1700 підприємств. 

Україна має достатній інвестиційний потенціал і сприятливі умови для 

інвестування. Іноземні інвестори можуть розраховувати на 150-200% рівень 

рентабельності фінансових вкладень. Проте залучення зовнішніх інвестицій та 

кредитів об'єктивно обмежене і пов’язане із потребою подальшого 

обслуговування інвестиційного проекту. 

На розвиток підприємств негативно впливає кризова ситуація в країні, 

зокрема низька купівельна спроможність населення, неплатоспроможність 

основних виробничих підприємств, недосконале законодавств, недостатнє 

методичне і організаційне забезпечення санації та процесів, державної 

підтримки підприємств. Більшість підприємств обирає стратегію виживання 

використовуючи бартер, недогляди чинного законодавства, системи 

ціноутворення та контролю за підприємницькою за підприємницькою 

діяльністю з боку адміністративних органів управління. 

Ефективне формування та використання ресурсів підприємства викликає 

потребу оцінки ефективності фінансових проектів на рівні окремих 

підприємств. При оцінці ефективності формування і використання ресурсів 

важливо оцінити терміни та обсяги вкладених фінансових ресурсів і 

отриманого прибутку. Процес вкладення капіталу передбачає його повернення 

шляхом прибуткової діяльності, що може відбуватися паралельно, послідовно 

чи інтервально. 

У кожному з варіантів передбачено вкладення певної суми ресурсів і 

отримання прибутку. За умови послідовного перебігу вказаних процесів повну 

суму прибутку отримують після завершення інвестування. Паралельний перебіг 

процесів  найтрадиційніший,  оскільки  сума отриманого  прибутку зростає за 

умови зростання суми фінансування і відбувається взаємозалежно в часі.  За 

умови інтервального перебігу визначених процесів між терміном фінансування 

й отримання прибутку є відрізок часу. 
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Жоден з існуючих методів оцінки ефективності використання фінансових 
ресурсів не є універсальним, кожен з них має свої позитивні і негативні 
сторони. Орієнтація на якійсь один або кілька критеріїв залежить не лише від 
значення, а й від політики підприємства. 

Ефективність фінансування підприємства не абияк визначається 
стратегією формування ресурсів, що залежить від форми власності, виду 
діяльності територіального розміщення та інших факторів впливу. Очевидно 
зростання частки власних фінансових ресурсів що до позичених та залучених 
ресурсів дає змогу зробити висновок про зростання ефективності фінансування 
підприємства [4]. 

Основними резервами підвищення доходів за рахунок зниження цін 
закупки товарів є:  скорочення числа посередників при закупівлі товарів, які не 
потребують тривалого періоду зберігання та оптової підсортовки. Найбільш 
низький рівень ціни може бути забезпечений при закупівлі товарів у 
безпосередніх виробників;  використання всієї системи цінових знижок в 
процесі "уторовування" партій товарів, що закуповуються, в першу чергу, 
знижок на кількість або суму товарів, що закуповуються , а також знижок 
постійним клієнтам; закупівля окремих товарів за межами митного кордону 
України в періоди сприятливих співвідношень курсів національної та іноземних 
валют (зниження курсів іноземних валют);   закупівля  партій  товарів  на  
сезонних розпродажах за суттєво зниженими цінами; 

Основними резервами підвищення доходів від діяльності за рахунок 
підвищення рівня цін реалізації товарів є : ефективне здійснення розробленої 
цінової політики підприємства на споживчому ринку; забезпечення своєчасного 
її коригування в необхідних випадках;  використання сприятливої торговельної 
кон’юнктури на окремих етапах планового періоду, особливо при реалізації 
сезонних товарів; підвищення рівня обслуговування з відповідним 
підвищенням рівня цін на окремі товари; 

Основними резервами підвищення доходів за рахунок збільшення обсягу 
реалізації  (товарів) послуг є: здійснення ефективної маркетингової політики на 
підприємстві; диверсифікація асортименту; надання споживчого кредитування; 
інтенсифікація рекламної та інформаційної діяльності підприємства. 
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В умовах жорсткої конкуренції між підприємствами більше шансів на 

перемогу має той, хто в будь-який момент може отримати чітку інформацію 

про стан доходів підприємства, який являється одним з найголовніших 

показників, що характеризує господарську діяльність підприємства і має 

суттєвий вплив на визначення фінансового результату діяльності. У вирішенні 

цієї проблеми значну роль відіграють сучасні інформаційні технології. Без їх 

використання та допомоги не можливо розрахувати на успішну роботу 

підприємства [5]. 

Створення автоматизованих інформаційних систем потребує значних 

трудових, матеріальних і грошових витрат, величина яких різна для різних 

об'єктів управління. Це викликано багатьма причинами. Головні з них - 

особливості об'єктів, для яких створюються АІС, відмінності в складі і в змісті 

функціональної і забезпечуючої частин систем, в глибині охоплення 

автоматизацією функцій і задач управління. 

Використання нової інформаційної технології з формуванням інтегрованих 

баз даних висуває додаткові вимоги до задач: автоматизована задача крім 

регламентованого рішення повинна забезпечити відповіді на комплекс 

нерегламентованих запитань користувачів. В процесі перед проектного 

дослідження підприємства були складені списки практичних запитань 

персоналу, а в перелік задач, що обираються, включені задачі, що забезпечують 

відповіді на ці запитання. Матеріали, що зібрані в процесі перед проектного 

дослідження, використовуються для підготовки задачі до машинного рішення. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ 

У статті розглянуто сутність “пенсійного забезпечення” як фінансово-

економічної категорії. Розкрито проблеми формування фінансових ресурсів 

пенсійної системи України. Акцентовано увагу на проведенні пенсійної 

реформи в сучасних умовах. 

Ключові слова: пенсійне забезпечення, пенсійна система, солідарна система, 

накопичувальна система, недержавне пенсійне забезпечення, доходи, видатки 

Пенсійного фонду України. 

Пенсійне забезпечення в Україні займає одне з провідних місць в 

соціальному розвитку держави.  Відповідно, воно може вважатися досконалим  

тоді, коли  державна пенсійна система  є фінансово стабільною і захищеною від 

ризиків. На сьогодні найгострішим питанням  соціальної політики є 

фінансування системи пенсійного забезпечення в період її реформування. 

Пенсійне забезпечення є важливою складовою в житті суспільства та 

соціально-економічної стратегії держави, тому її вдосконалення – необхідна 

умова створення системи соціального захисту для непрацездатного населення.  

Дослідженню пенсійного забезпечення, присвятили свої праці низка 

вітчизняних та зарубіжних вчених. Зокрема державне пенсійне забезпечення 

досліджували В.С. Андрєєв, Н.Б. Болотіна, В.Н. Грушко та ін. Цю сферу 

постійно аналізують державні органи, такі як Пенсійний фонд України, 
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Міністерство фінансів України, Державна казначейська служба України та ін. 

Разом із тим, це питання досі є дуже важливим, внаслідок значної кількості 

пенсіонерів в Україні. Незважаючи на постійні зміни в законодавчих актах, 

котрі регулюють пенсійне забезпечення, достатні доходи пенсіонерів – один із 

основних питань соціального захисту, який потребує значного вдосконалення 

[3, ст. 26]. 

Фінансова стійкість пенсійної системи є запорукою матеріального 

добробуту пенсіонерів. В Україні, де пенсіонери становлять майже 12 млн. осіб 

на 1 січня 2017 р., пенсії є головним джерелом їхніх доходів.  

Метою дослідження є розкриття сутності пенсійного забезпечення в 

Україні та проблеми формування фінансових ресурсів пенсійної системи. 

Пенсійні виплати є фінансовою підтримкою життєвого рівня не лише 

самих пенсіонерів, а й інших членів їх сімей. Система пенсійного забезпечення 

є вагомим індикатором в економічному та суспільно-політичному житті країни. 

Пенсійне забезпечення – це гарантія держави у матеріальному забезпеченні 

населення України, у вигляді щомісячної грошової виплати, у разі настання 

випадків визначених згідно чинного законодавства. До ознак, які характерні для 

пенсійного забезпечення,можна віднести наступне: 

–  пенсійне забезпечення здійснюється у разі настання інвалідності, втрата 

годувальника, досягнення пенсійного віку, та інших причин відповідно до 

законодавства; 

–  виплачується регулярно у грошовій формі в терміни встановлені 

законом; 

– розмір забезпечення залежить від розміру заробітної плати, тривалості 

страхового стажу або вислуги років; 

– фінансується за рахунок спеціально створених фондів 

– метою призначення пенсійного забезпечення є задоволення життєвих 

потреб населення, які втратили основні джерела доходів [4]. 

Основну роль у пенсійному забезпеченні суспільства відіграє Пенсійний 

фонд України. Пенсійний фонд України –  центральний орган виконавчої 
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влади, що здійснює керівництво й управління солідарною системою 

загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, провадить збір, 

акумуляцію та облік страхових внесків, призначає пенсії і готує документи для 

їх виплати, забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату 

пенсій, допомоги на поховання, інших соціальних виплат, які згідно із 

законодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України, 

здійснює контроль за цільовим використанням коштів ПФУ [1].  

Бюджет Пенсійного фонду відповідно до ст. 71 Закону України «Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» – це план утворення та 

використання цільового страхового фонду, що формується із страхових внесків 

до солідарної системи і надходжень з інших джерел, визначених цим законом.  

Згідно чинного законодавства пенсійна система України має бути 

трьохрівнева. Перший рівень – солідарна пенсійна система (працюючі українці 

забезпечують пенсіонерів), другий рівень системи обов’язково 

накопичувальний, метою якого є, те що кожен працюючий сплачує внески на 

індивідуальний рахунок, таким чином забезпечуючи себе в майбутньому 

пенсією. Третій рівень – недержавне пенсійне забезпечення, іншими словами 

добровільна накопичувальна пенсія, полягає в тому, що частину заробітної 

плати можна віддавати в приватні пенсійні фонди.   

Повноцінно працює тільки перший – солідарний, сутність якого полягає в 

тому, що працюючі сплачують єдиний соціальний внесок, кошти надходять у 

Пенсійний фонд і розподіляються між пенсіонерами. Кошти солідарної системи 

є основним джерелом фінансового забезпечення, тому що вона є 

загальнообов'язковою та охоплює все населення країни, кошти, отримані з 

інших джерел являються додатковим фінансовим ресурсом. 

Другий рівень системи (накопичувальна система загальнообов'язкового 

державного пенсійного страхування) безрезультатно намагаються реалізувати 

вже багато років. Сама накопичувальна система передбачає, що частину своєї 

зарплати, яка буде перераховуватися на власні рахунки, українці зможуть 

використати після досягнення пенсійного віку. 
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Третій рівень – приватні пенсійні фонди – поки ще тільки розвивається. 

Полягає у добровільній участі населення у формуванні пенсійних накопичень з 

метою отримання громадянами пенсійних виплат на умовах та в порядку, 

передбачених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення. 

З вищезазначеного, можна побачити, що на сьогодні в Україні функціонує 

два рівні пенсійного забезпечення: державна солідарна пенсійна система та 

недержавне пенсійне забезпечення, які мають різні джерела надходжень, 

механізми формування і використання фінансових ресурсів. 

Джерелами формування коштів Пенсійного фонду є [1]:  

1) страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, 

крім частини страхових внесків, що спрямовується до накопичувальної системи 

пенсійного страхування; 

2) інвестиційний дохід, який отримується від інвестування резерву коштів 

для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах; 

3) кошти державного бюджету та цільових фондів, що перераховуються до 

Пенсійного фонду у випадках, передбачених цим Законом; 

4) суми від фінансових санкцій та пені (крім сум пені, сплачених 

роботодавцем за несвоєчасне перерахування з його вини сум страхових внесків 

застрахованої особи до накопичувальної системи пенсійного страхування), 

застосованих відповідно до цього Закону та інших законів до юридичних та 

фізичних осіб за порушення встановленого порядку нарахування, обчислення і 

сплати страхових внесків та використання коштів Пенсійного фонду, а також 

суми адміністративних стягнень, накладених відповідно до закону на посадових 

осіб та громадян за ці порушення; 

5) благодійні внески юридичних та фізичних осіб; 

6) добровільні внески; 

7) інші надходження відповідно до законодавства. 

У процесі своєї діяльності Пенсійний фонд формує доходи, за рахунок 

яких він покриває свої витрати. Доходи Пенсійного фонду являють собою 

основну складову механізму функціонування Фонду, без якої неможлива його 
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діяльність. Визначивши важливість та необхідність формування доходів 

Пенсійного фонду України, проведемо аналіз доходів Пенсійного фонду 

України за 2014-2016 роки (рис. 1). 

За даними рисунку 1 спостерігаємо загалом збільшення доходів 

Пенсійного фонду України впродовж 2014-2016 років. Це є позитивним 

явищем, оскільки доходи збільшуються за рахунок відрахувань із Державного 

бюджету і внесків роботодавців та працівників.  

Основним джерелом наповнення бюджету Пенсійного фонду є внески, 

нараховані на фонд заробітної плати, що сплачуються роботодавцями від імені 

їх працівників, і внески самозайнятих осіб. Зменшення надходження єдиного 

соціального внеску у розмірі 58 167 млн. грн. спостерігаємо лише у 2016 році. 

Такі зміни можуть бути зумовлені тим, що в державі діє спрощена система 

оподаткування, а також таке явище як зарплата “в конвертах”. 

 

Рис. 1. Динаміка доходів Пенсійного фонду України за 2014-2016 рр., 

млн. грн. [2]  

 

За рахунок доходів кошти Пенсійного фонду використовуються на виплату 

пенсій, надання соціальних послуг, оплату послуг з виплати та доставки пенсій, 

а також формування резерву коштів (рис. 2.). 
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Рис. 2. Динаміка видатків Пенсійного фонду України за 2014-2016 рр., 

млн. грн. [2] 

 

З даного рисунку бачимо, що левову частку доходів Пенсійного фонду 

складають власні надходження, які формуються за рахунок єдиного соціального 

внеску та розподіляються на загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування. 

За рахунок коштів державного бюджету здійснюються такі видатки, як: 

- виплату пенсій військовослужбовцям; 

-  сплату до Пенсійного фонду України страхових внесків за окремі 

категорії осіб, передбачені законом;  

- виплату доплат, надбавок, підвищень до пенсій, додаткових пенсій, 

пенсій за особливі заслуги перед Україною, встановлених законом;    

- компенсацію дефіциту коштів Пенсійного фонду України для 

фінансування виплати пенсій у солідарній системі. 

Для кращого відображення співвідношення між доходами та видатками 

Пенсійного фонду України зробимо їх порівняльний аналіз (рис. 3). 

Аналізуючи структуру надходження та використання коштів Пенсійного 

фонду, можна зробити висновок, що все таки переважають доходи. А це 

свідчить про позитивні наслідки пенсійного забезпечення та соціального 

розвитку держави в цілому. 
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Рис. 3. Динаміка доходів та видатків Пенсійного фонду України за 

2014-2016 рр., млн. грн. [2]. 

Щоб в подальшому доходи були більші за видатки, необхідно впровадити 
наступні заходи: запобігання тінізації економіки, зокрема заробітних плат; 
створення додаткових робочих місць; покращення демографічної ситуації; 
створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього 
підприємництва. Це дасть можливість суттєво збільшити дохідну базу 
Пенсійного фонду, повноцінно виконувати свої функції встановлені законом та 
зменшити обсяг дефіциту бюджету фонду.  

Пенсійна система України має охоплювати елементи усіх рівнів 
пенсійного забезпечення. Тому терміново необхідно запроваджувати 
функціонування трирівневої пенсійної системи повною мірою. Трирівнева 
пенсійна система дозволить розподілити між трьома її складовими ризики, 
пов'язані із змінами в демографічній ситуації  та з коливаннями в економіці і на 
ринку капіталів. Такий розподіл ризиків дозволить зробити пенсійну систему 
більш фінансово збалансованою та стійкою, що застрахує працівників від 
зниження загального рівня доходів після виходу на пенсію і є принципово 
важливим та вигідним для громадян. 

На підставі аналізу доходів Пенсійного фонду України встановлено, що 
вони відіграють першочергову роль у забезпеченні соціальних потреб 
населення. На стабільність функціонування цієї інституції впливають такі 
чинники, як рівень навантаження на працездатне населення країни, вікова 
структура населення, рівень заробітної плати, рівень доходів громадян літнього 
віку, диференціація розміру пенсій та ін. З метою реалізації основних завдань 



416 
 

сталого людського розвитку необхідний комплексний підхід до вирішення 
вищеперерахованих проблем, оскільки вирішення окремих питань призведе до 
розбалансування та погіршення показників діяльності Пенсійного фонду 
України. 
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здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ОСОБЛИВОСТІ  ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ 

ТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 
У статті досліджено особливості фінансової політики держави в умовах 
тонізації економіки. Виокремлено фактори формування та впливу на тінізацію 
економіки. Досліджено, поняття «тіньова економіка», різними науковцями, 
зокрема, розглянуто види тіньової економіки. Визначено, ряд передумов, які 
сприяють розвитку тіньової економіки в Україні.  
Ключові слова: тіньова економіка, фінансова політика держави, детінізація 
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економіки, «друга» тіньова економіка, «сіра» тіньова економіка, «чорна» 

тіньова економіка. 

Україна задекларувала бажання в найближчій перспективі приєднатись до 

європейської спільноти. Для інтеграції в європейське суспільство, зокрема 

економічну систему, необхідно вирішити низку проблем, серед яких важливе 

значення має тінізація фінансових потоків. 

Ціллю статті є дослідження особливостей фінансової політики держави в 

умовах тінізації. 

Вагомий внесок у розвиток засад фінансової політики в напрямі детінізації 

економіки здійснили вітчизняні науковці: З. Варналій, В. Геєць, Є. Іонін,                

Ю. Кіржецький, М. Крупка, Ю. Наконечна, О. Осипов, С. Панчишин,                

Ю. Пасічник, В. Плиса, І. Пригожин, І. Туркевич, О. Турчинов, К. Улибін,                

В. Франчук та інші. 

Згідно з даними, опублікованими Ф. Шнайдером, тіньова економіка має 

місце у всьому світі [8], але суттєво відрізняються рівні тіньової економіки в 

різних країнах. 

Наприклад, в Україні рівень тіньової економіки у 2014 р. склав 45-50% 

офіційного ВВП, в той час як найвищий показник у країнах Організації 

економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) в 2012 р. становив 24,8% 

(Греція), а середній показник по цій групі країн був на рівні 13,3 % і, 

починаючи з 1998 р., постійно скорочується [7]. 

Однією з характерних рис країн з перехідною економікою є високий 

процент відтоку фінансових потоків із сектору економіки. Проте тіньова 

економіка має місце також і у розвинутих країнах, хоч і в менших масштабах. 

На користь цього твердження свідчать численні випадки масштабних 

економічних махінацій як в Україні, так і за кордоном. Розглянемо їх 

детальніше. 

Тінізація є явищем складним і багатофакторним. Однією із основних 

причин, завдяки якій тінізацію не вдалось подолати за багато століть, зокрема і 

в Україні, є те, що розвитку та поширенню тіньової економіки сприяє 

психологія людини.  
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Основні фактори формування та впливу на тінізацію відображено на                

рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Фактори формування та впливу на тінізацію економіки 

 

З огляду на те, що крім безпосереднього впливу в чистому вигляді, 

зазначені фактори взаємодіють між собою, формуються додаткові категорії 

факторів в межах основних, що впливають на підвищення рівня тінізації. Вони 

поділяються на фактори зовнішнього та внутрішнього середовища: 

фактори зовнішнього середовища: економічні: 

зменшення реального доходу населення; розкручування інфляційних 

процесів; нестабільність економіки; 

зростання заборгованостей по виплаті зарплат, пенсій; 

Економічний

Політичний   Тіньова еконміка Соціальний

Психологічний

Прямий вплив фактору Вплив на тінізацію внаслідок взаємодії факторів
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надмірно розвинена система пільг, що призводить до масових зловживань; 

зубожіння значної частини населення та значний розрив між багатими та 

бідними верствами; 

низький рівень заробітної платні у державному секторі економіки; 

корупція в управлінському апараті різних рівнів; значний рівень 

прихованого та явного безробіття; протирічча у сфері розподільних відносин; 

надмірне податкове навантаження, нерівномірність податкового тиску та 

недосконала податкова система (високий рівень податкових ставок та низький 

рівень штрафних санкцій, за таких умов часто вигідніше сплатити штраф, ніж 

офіційно встановлений податок, що є мотивацією для ухиляння від сплати 

податків, загальнообов’язкових зборів та платежів), нестабільність податкового 

законодавства, низький рівень податкової дисципліни; 

неузгодженість податкової, фінансової, інвестиційної, митної та інших 

складових економічної політики держави; 

відсутність інвестиційної альтернативи тіньовому капіталу [4, c. 12]; 

соціальні: 

недосконала система функціонування ринку праці (в тому числі 

незбалансована система відрахувань до соціальних фондів, надмірна  кількість 

пільг, низький рівень контролю за особами, що стоять на біржі праці, корупція 

у службі зайнятості); 

розбалансованість між віковими групами населення та обраними 

спеціалізаціями молодих фахівців, що призводить до дефіциту кадрів в одних 

галузях, та надлишку в інших; 

недосконале трудове законодавство; політичні: 

зниження авторитету державних структур та влади; непослідовність та 

гальмування соціальних реформ; непослідовність здійснення економічних 

реформ; надмірне регулювання підприємницької діяльності; 

ухилення від сплати податків, пов’язане із регулятивною функцією 

податків (маніпулювання державою за допомогою податкової системи 

економічною та соціальною політикою); 
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недосконалість законодавства, неналежне правове забезпечення; 

неефективна діяльність правоохоронних структур з припинення та обмеження 

незаконної та кримінальної економічної діяльності, необхідність оформлення 

значної кількості документів для провадження слідства, обмеження доступу до 

інформації, неналагоджена система співпраці між структурами та населенням; 

неефективність та неузгодженість із економічною та кримінальною 

законодавчою базою, щодо економічної кібердіяльності; 

недосконалий механізм боротьби з економічною злочинністю; уповільнена 

реакція законодавчих органів на реальну ситуацію в країні; недостатній  

контроль з боку держави  та  вади  в  законодавстві щодо обігу цінних паперів; 

недосконалість законодавства у сфері контролю за ринками ресурсів 

(призводить до відмивання коштів, шляхом пересилання сервісних, валютних, 

товарних, інтелектуальних ресурсів за кордон. Зазвичай кошти, сплачені за 

товари та послуги, деюре поставлені чи надані на Україні, дефакто 

спрямовуються на рахунки, що належать іноземним підприємствам в 

українських банках, потім вони спрямовуються через кореспондентські рахунки 

іноземних банків за кордон); 

недосконалість системи ліцензування Національного банку України 

(призводить до того, що відбувається ухилення від сплати державної частки 

валютної виручки, нелегальне вивезення з України інтелектуальної власності та 

використання її за кордоном без компенсації для України); 

недосконалість у регулюванні банківської діяльності: 

1) відсутність контролю за кількістю відкритих рахунків у банках, що дає 

можливість порушувати першочерговість сплати рахунків; 

2) надто широкі можливості грошових сурогатів; 

3) низький рівень контролю за доступом до готівки господарюючими 

суб’єктами, що ускладнює контроль за грошовими  коштами клієнтів; 

4) відсутність встановлених меж адміністративної та матеріальної 

відповідальності за порушення юридичними особами умов роботи з грошима та 

порядку ведення касових операцій; 
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5) недосконалість законодавчої бази для забезпечення правової основи 

якісного функціонування економічних механізмів застави землі та нерухомості, 

прийнятих на забезпечення банківських кредитів; 

6) відсутність єдиної впорядкованої бази фізичних та юридичних осіб, що 

скоїли економічні злочини чи правопорушення [1]; 

7) недосконалість правового механізму здійснення електронних 

розрахунків та платежів; 

8) нерегламентованість обігу капіталу всередині великих промислових 

груп; 

9) ризиковість банківських розрахунків та недосконалість системи 

державного гарантування вкладів та, у зв’язку з цим, високий рівень 

альтернативних розрахунків; недостатньо чітка узгодженість багатьох 

податкових законодавчих актів, можливість двоякого трактування законів 

та часте внесення поправок, що інколи суперечать попереднім; 

недосконалість податкових механізмів нарахування та сплати податку на 

прибуток; правова незахищеність суб’єктів господарської діяльності від 

зловживань та корупційних діянь з боку службовців державного апарату 

різних рівнів; фактори внутрішнього середовища: виробничі: галузь, в якій 

працює підприємство (тінізація більш характерна для сфери торгівлі, 

будівництва, готельно-ресторанного бізнесу); ринки збуту та постачання 

сировини (для виробничих підприємств). організаційні: прагнення 

керівників підвищити реальний дохід працівників, не вкладаючи при цьому 

додаткових коштів, що призводить до приховування реального рівня 

заробітної плати, зменшення фонду заробітної плати та відрахувань до 

соціальних фондів; використання системи альтернативних розрахунків у 

господарській діяльності; ступінь благополуччя підприємства (чим 

успішніше підприємство, тим нижчий рівень тінізації; найпривабливішими 

для кримінальних структур є кризові підприємства); розмір підприємства 

(помічено, що малі та середні підприємства більш схильні до тінізації, ніж 

великі. Також малі підприємства, незалежно  від рівня благополуччя, мають 
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приблизно той самий рівень тінізації); форма власності підприємства 

(державні підприємства менш залежні від конкурентів, а також несуть 

менші витрати про взаємодії із представниками виконавчих структур, 

характеризуються більшим рівнем захисту від впливу кримінальних 

структур у порівнянні з приватними підприємствами) [4]. 

Психологічний фактор характерний як для зовнішнього, так і 

внутрішнього середовища. 

Зважаючи на складність явища тінізації та його негативний характер, 

тіньова економіка є актуальним завданням вивчення для економістів всього 

світу. Окремі аспекти функціонування тіньової економіки з’ясували у своїх 

працях: лауреат Нобелівської премії з хімії І. Пригожин, який дослідив причини 

виникнення тіньової економіки; Ф. Шнайдер – здійснював оцінку рівнів 

тіньової економіки по країнах світу; Р. Акутаєв досліджував «підпільний» 

сектор  економіки; П. Андрушко, В. Бурлаков, І. Туркевич, С. Яценко аналізували 

кримінальній аспект незаконної економічної діяльності; О. Турчинов досліджував 

класифікацію методів оцінки рівня тіньової економіки. 

На сучасному етапі вчені не дійшли згоди щодо тлумачення тіньової 

економіки. Існує безліч дефініцій цього явища, зокрема підпільна,  чорна, сіра, 

прихована, друга, неврахована, деструктивна, нерегламентована, неофіційна, 

мала, кримінальна, дефективна, брудна, фіктивна, паралельна, неформальна, 

нелегальна, позазаконна, злочинна [1, с. 60]. Наведемо окремі визначення 

поняття «тіньова економіка». 

Е. де Сото обґрунтував три види тіньової економіки: 

1. «Друга» тіньова економіка – це заборонена законом економічна 

діяльність працівників офіційної економіки, яка приводить до прихованого 

перерозподілу раніше створеного національного доходу. «Друга» тіньова 

економіка не виробляє ніяких нових товарів чи послуг, в результаті її діяльності 

одні особи отримують зиск за рахунок інших. 

2. «Сіра» тіньова економіка – економічна діяльність з виготовлення та 

реалізації товарів та послуг, що дозволена законом, але не реєструється 

(переважно дрібний бізнес). На відміну від «другої» економіки, яка є частиною 
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легальної та використовує її, «сіра» економіка функціонує автономно. У цьому 

секторі виробники або свідомо ухиляються від офіційного обліку, не бажаючи 

нести витрати, пов’язані з легалізацією їх діяльності, або звітування про такий 

вид діяльності взагалі не передбачено. 

3. «Чорна» тіньова економіка (економіка організованої злочинності) – 

заборонена законом діяльність, пов’язана з виробництвом чи наданням 

заборонених товарів та послуг [9]. 

Про актуальність проблеми тіньової економіки свідчить економічні 

показники, що відображають значні збитки для держави. Зростання рівня 

тіньової економіки відбулось в 2009 р. і спостерігається у наш час. 

Єдиної думки щодо обсяг тіньової економіки в Україні немає. Специфічні 

дослідження рівня тіньової економіки за останні роки  виконували Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України, Державна служба статистики 

України, Світовий банк та незалежні експерти. Ґрунтовні дослідження 

експертами рівня тіньової економіки в Україні було здійснено в 2010 р. 

Відповідно до їх даних, Державна служба статистики України оцінила його  в 

17,7 % ВВП [5]. 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України оцінило розмір 

тіньової економіки в Україні в 2010 р. в розмірі 38 % ВВП [5]. 

Ще інші дані подає Світовий банк, згідно яких у 2010 р. рівень тіньової 

економіки в Україні сягнув рівня близько 58,1% ВВП. За даними міжнародного 

рейтингового агентства Standard & Poor’s, тіньова економіка в Україна склала в 

2010 р. близько 48-50% ВВП [6]. 

Розбіжності у показниках пов’язані із різницею у системах обрахунку, 

закритістю інформації та малою доступністю навіть для державних органів, 

адже у багатьох випадках тінізацію зафіксувати просто неможливо, наприклад 

при продажу товарів на стихійних ринках чи наданні послуг з ремонту 

приватними особами без декларування доходів чи офіційного оформлення угод, 

здачі майна в оренду без оформлення документів. Проте загальна тенденція 

зберігається.  
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Це пов’язано із багатьма  чинниками, зокрема нестабільність долара США, 

світова економічна криза, також введення безвізового режиму до деяких країн 

посприяли зростанню рівня тіньової економіки. 

Подолання тіньової економіки в Україні було визначено, як один із 

пріоритетних напрямів державної політики України у Національній 

антикорупційній стратегії, у ній зазначається, що до основних напрямів 

реалізації Національної антикорупційної стратегії належить запобігання 

тінізації економіки. 

Аналіз інформаційних джерел щодо цієї проблеми дозволяє зробити такі 

узагальнення щодо ознак тінізації в Україні:  

Тіньова економіка формується за умов відсутності дієвих важелів боротьби 

з тіньовими схемами з боку владних структур;  

Використання державного майна і службового становища посадовцями для 

отримання неофіційного приватного доходу;  

Розгалужена система пільг та субсидій, що призводить до зловживання та 

нецільового використання бюджетних коштів;  

Відсутність чіткої межі між офіційною і тіньовою діяльністю; 

Корумпованість державних службовців владних структур і контролюючих 

служб;  

Службові зловживання, встановлення з порушенням Конституції України 

податків і митних зборів за послуги, які входять в обов’язкове виконання 

відповідними відомствами.  

Крім того, вартість виконання деяких послуг значно перевищує їх 

встановлений норматив, фактично стає додатковим митом.  

Процес ліцензування і видачі різного роду дозволів стає найбільш бажаним 

для міністерств і відомств, оскільки на його основі можуть бути отримані 

значні надходження, у тому числі і на поповнення приватного, що не 

враховуються офіційно, доходу; «Співпраця» державних службовців з 

тіньовими структурами, що здійснюється в якості залучення фірмами у власний 

штат у вигляді «консультантів» – посадовців високого і найвищого рангу з 
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метою лобіювання своїх інтересів у державних інстанціях [2; 3]; Недосконала 

законодавча база, особливо суперечливі  закони та «шпарини» у законодавстві, 

що дають можливість створенню та функціонуванню тіньових схем, також це 

призводить до нестабільності економічної системи та коливання процентних 

ставок по депозитам та кредитам. 

В результаті дослідження було з’ясовано, що заходи, які більшістю країн 

визначаються пріоритетними напрямами розвитку, як відміна візового режиму 

та інтеграція у глобальний простір (зокрема економічний), спрощення системи 

розрахунків, впровадження різноманітних кібервалют також сприяють розвитку 

тіньової економіки. Наприклад, відміна візового режиму та недекларування при 

перетині кордону коштів, що доступні особі за використання пластикової 

картки теж сприяють тінізації.  

Вільне переміщення громадян та коштів призводить до нелегальної 

зайнятості чи здійсненню тіньових операцій, що важко відслідкувати. 

Впровадження нових електронних валют, наприклад, яндексгроші, кібервалюта 

соціальних мереж чи ігрових серверів, біткоїни, призводить до того, що за 

рахунок низького рівня контролю за цими коштами, адже вони у багатьох 

випадках розроблені в якості виключно внутрішньої для певної мережі валюти і 

не передбачають належного рівня захисту чи стеження за походженням 

(генеруються у більшості випадків автоматично), а також передачею іншим 

користувачам, досягається високий рівень анонімності валюти.  

З часом ці кібервалюти виходять за межі передбаченої сфери використання 

і починають обмінюватись на традиційні електронні валюти чи дають змогу 

придбати товари чи послуги на сторонніх сайтах, що сприяє тінізації 

фінансових ресурсів. 

Глобалізаційні процеси призводять до того, що економіки всіх країн 

починають реагувати на зміни в економічному середовищі хоча б однієї країни 

і призводять до неминучих змін в інших. Крім того глобалізаційні процеси 

сприяють об’єднанню економік та вільному рухові капіталу.  

Отже за коштами, що обертаються, стає дедалі важче встановлювати 

контроль, а це породжує можливості для формування нових тіньових схем. 
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СУТНІСТЬ ПРИБУТКОВОСТІ БАНКУ ТА 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЙОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Розглянуто організаційний та економічний механізми як передумову створення 

єдиного організаційно-економічного механізму забезпечення ефективності 

діяльності банку. Визначено основні інструменти організаційно-економічного 

механізму, що забезпечують ефективне управління банківською установою з 

орієнтацією на підвищення її прибутковості. 

Ключові слова: механізм, організаційно-економічний механізм, ефективне 

управління банком, інструменти ефективного управління, управління 

фінансовою стійкістю. 

Постановка проблеми.  Одним із завдань при побудові організаційно-

економічного механізму забезпечення прибутковості банку є чітке визначення 

категорії прибутковості. На сьогодні серед науковців немає спільної точки зору 

щодо розуміння цього поняття. В науковій літературі часто зустрічається 

оперування категорією прибутковості з її кількісним оцінюванням, 

визначенням деяких показників, без відповідного осмислення її змістовного 

наповнення. 

Часто її асоціюють виключно з наявністю прибутку. Вихідною умовою 

при вивченні категорії прибутковість, на нашу точку зору, є її відмінність від 

категорії прибутку. Адже, якщо під прибутком розуміється результат діяльності 

на певний момент, втілену у грошовій формі додану вартість, то прибутковість 

є багатовимірним економічним явищем, що комплексно характеризує 

економічну ефективність діяльності банку, та слугує якісною характеристикою 

його розвитку. 
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Дослідженнями питань розвитку банківської діяльності і, відповідно, 

підвищення ефективності діяльності банків займалися такі вчені, як                

З.М. Васильченко, П.Є. Житній, В.А. Шпачук, А.А. Мещеряков,                

О.В. Лаврушин, С.О. Подвігін, О.О. Примостка, О.Й. Шевцова, І.М. Бікбов, 

А.В. Буряк та ін. 

Метою статті є визначення сутності прибутковості банку та організаційно-

економічного механізму його забезпечення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. При дослідженні категорії ― 

прибутковість виявлено, що в економічній теорії існує кілька концептуальних 

підходів щодо розуміння даної категорії. Одні автори схильні розглядати 

прибутковість банку як фактичну наявність прибутку. Зокрема І.В. Зятковський 

[1, с.64] схильний характеризувати поняття прибутковості банку, через 

досягнення ним беззбиткового рівня, тобто моменту, коли величина 

маржинального прибутку зрівнюється з величиною умовно-постійних витрат. 

Таке уявлення на нашу думку звужує розуміння поняття прибутковості і не 

може вважатись завершеним при побудові організаційно-економічного 

механізму забезпечення прибутковості банку як на мікро- так і на макрорівні. 

С. В. Мочерний асоціює прибутковість банку з нормою прибутку: 

відношенням річного прибутку до авансованого капіталу [2, с. 337]: На нашу 

думку, рентабельність доцільно використовувати лише як один з параметрів 

прибутковості. Оскільки таке трактування зводиться до оцінки прибутковості 

банку лише через сукупність відносних показників на конкретний момент часу і 

не дає можливості до розуміння глибинного змісту цієї категорії. 

Л. Дзюбенко розглядає прибутковість банку як процес перетворень: 

капітал - витрати – доходи - маса прибутку - самозростання капіталу [3, с. 8]. На 

думку Л. А. Костирко та Е. В. Чернодубової в забезпеченні прибутковості 

банку одну з провідних ролей відіграє фінансовий механізм який будується на 

основі принципу цілеспрямованості [4]. 

Кожне з наведених трактувань, розкриває різні сторони категорії 

прибутковості, однак вважаємо, самостійно не може прийматися як завершене. 
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Тому постає необхідність у визначенні даної категорії, що якнайповніше 

відображає її сутність. Насамперед слід відійти від трактування цього поняття 

виключно як одномоментного показника у вигляді абсолютних чи відносних 

величин. 

Погоджуючись з відображенням прибутковості через систему показників, 

яка включає показники рентабельності, необхідно наголосити на існуванні 

підстав щодо необхідності розгляду прибутковості як певного стану банку з 

відповідними, цьому стану сукупності певних характеристик.  

Прибутковість банку відображає економічні відносини з приводу 

створення додаткової вартості, перетворення її в процесі товарного обміну на 

прибуток та процеси його розподілу, з метою економічного зростання. Тому під 

прибутковістю банку слід розуміти такий його економічний стан, що 

проявляється як наявна та перспективна спроможність генерувати позитивний 

фінансовий результат від здійснення як банківської, так і всієї господарської 

діяльності, котрий полягає в перевищенні доходу над здійсненими витратами в 

обсязі, достатньому для подальшого ефективного функціонування, та 

задоволення корпоративних та суспільних інтересів.  

Завдання організаційно-економічного механізму забезпечення 

прибутковості банку полягає в оптимізації потенціалу прибутковості банку з 

метою максимізації показників розмірності прибутковості в межах досягнення 

цільової її якості. 

Для дотримання принципу цілеспрямованості інструменти організаційно-

економічного механізму забезпечення прибутковості банку повинні 

забезпечувати виконання певних завдань які можна класифікувати у таки 

групи: 

- досягнення цільових показників потенціалу прибутковості банку, що 

включатиме сукупність: 

- рекомендованих показників фінансового та майнового стану; 

-  показників виробничої діяльності; 

- показників стійкості; 
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-  параметрів успішності конкурентної боротьби. 

- досягнення цільових показників розмірності прибутковості: 

-  розмір прибутку від банківської діяльності; 

- рівень рентабельності; 

- розмір операційного прибутку; 

- розмір прибутку від фінансової діяльності; 

- розмір прибутку інвестиційної діяльності;  

-  обсяг чистого прибутку; 

- рентабельність власного капіталу; 

- норма прибутку на активи. 

- досягнення бажаних параметрів якості прибутковості. 

Створення таких умов представляє собою формування відповідного 

організаційно-економічного механізму забезпечення прибутковості банку. 

Вивчення організаційно-економічного механізму забезпечення 

прибутковості банку передбачає визначення природи категорії механізму, 

значення його будови та розвитку, а також особливостей функціонування в 

системі банківської діяльності [5]. 

Інституційними засадами функціонування організаційно-економічного 

механізму забезпечення прибутковості банку виступає наявність загальних, 

стабільних, історично сформованих, суспільно визнаних правил гри, що 

визначають базові можливості розвитку всіх елементів економічної системи. 

Такі правила гри формуються в системі при наявності наступних інститутів: 

держава; вільне підприємництво; інститут приватної власності; ринковий 

механізм та конкуренція; соціальна відповідальність. 

Правовими засадами функціонування організаційно-економічного 

механізму забезпечення прибутковості банку є положення викладені в 

державних нормативно-правових актах: Кодексах, Законах України, 

Постановах Верховної Ради України, Указах та Постановах КМУ та указах, 

розпорядженнях, вказівках, інструкціях галузевих міністерств, відомств. 

Організаційними засадами механізму є впорядкована система відносин з 
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приводу створення та розвитку виробничої, ринкової та соціальної 
інфраструктури функціонування банку. 

Економічні засади передбачають вкладання необхідної кількості 
фінансових ресурсів в інструменти механізму, а саме: здійснення реальних 
інвестицій, зниження податкового тиску, підтримку доходів банків. 

Вивчення організаційно-економічного механізму передбачає використання 
комплексно-системного підходу, що розглядає механізм як систему елементів, 
що перебувають у динамічному взаємозв’язку. Цей зв’язок будується 
відповідно до загальних та специфічних базових правил. 

Організаційно-економічний механізм функціонування системи повинен 
ґрунтуватися на сукупності взаємопов’язаних принципів, які визначають його 
характеристику.  

Основоположним принципом функціонування організаційно-економічного 
механізму є принцип цілеспрямованості, який передбачає, що при створенні 
механізму необхідно чітко окреслити мету, яка визначає його доцільність, та 
досягнення якої, підтверджує правильність його побудови. В нашому випадку, 
головною метою побудови організаційно-економічного механізму є досягнення 
прибутковості банку, що визначається як одержання суб’єктом позитивного 
фінансового результату в орієнтовний період за підсумками своєї комерційної 
діяльності, та забезпечення перспектив наступного стабільного зростання. 

Разом з тим досягнення даної генеральної мети включає в себе досягнення 
ряду проміжних цілей, що виступають результатами різних сегментів 
організаційно-економічний механізм забезпечення прибутковості банків.  

Висновки. Слід відзначити, що принцип цілеспрямованості має 
передбачати наступні характеристики цілей банку: конкретність – головна мета 
чітко сформульована (позитивний фінансовий результат (прибуток) банківської 
діяльності); вимірюваність – визначена сума бажаного прибутку, норми 
прибутку, рівня рентабельності, разом з тим, передбачає таку масу прибутку 
банку, яка забезпечить можливості розширеного відтворення бізнесу; 
орієнтованість в часі – визначення довгострокових, середньострокових та 
короткострокових горизонтів планування досягнення поставлених цілей; 
загальна спрямованість всіх цілей на різних рівнях механізму. 
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УДК 336.14 

С.В. Нагорна 
здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ПЕРСПЕКТИВИ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 

В статті визначено один із пріоритетних напрямків бюджетної політики в 
Україні, а саме децентралізацію влади, що полягає в забезпеченні регіонального 
економічного зростання, підвищенні рівня фінансової незалежності та 
видаткової автономності місцевих бюджетів, посиленні ефективності 
використання бюджетних коштів. Досліджено поняття бюджетної 
децентралізації,  шляхи засобів її проведення  та перспективність 
децентралізації в майбутньому. Проаналізовано стан дохідної та напрями 
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видаткових частин місцевих бюджетів. Обґрунтовано  доцільність проведення 
бюджетної децентралізації за прикладом та результатами зарубіжних країн. 
Запропоновано заходи для досягнення максимального соціально-економічного 
ефекту від бюджетної децентралізації.  
Ключові слова: децентралізація, бюджетна децетралізація, фіскальна 

децентралізація, доходи, видатки, місцевий бюджет. 

У сучасних умовах розвитку економіки України особливої актуальності 

набуває питання бюджетної децентралізації, оскільки вона є однією з базових 

умов незалежної та ефективної діяльності органів місцевої влади. Ключовим 

аспектом досягнення незалежності місцевого самоврядування є децентралізація 

державної влади, що зводиться до реформування бюджетної системи в 

напрямку формування її ланок як автономних і фінансово спроможних 

виконувати прийняті бюджетні повноваження 

Децентралізація означає передачу бюджетних надходжень та повноважень 

від державних органів влади до органів місцевого самоврядування.  

Питання бюджетної децентралізації висвітлюються в працях відомих 

вітчизняних та зарубіжних учених, таких як: В.Л. Андрущенко,                

Н.О. Бикадорова, Д.П. Боголєпов, Ю.А. Глущенко, О.П. Кириленко, В. Оутс, 

Д.В. Полозенко, О.О. Сунцова, Л.Л. Тарангул, Ч. Тібо та ін. Проте напрацювань 

недостатньо для повного втілення ідеї бюджетної децентралізації у життя, а 

тому дане питання потребує подальших досліджень.  

Метою даної роботи є розкриття сутності поняття «децентралізація», 

дослідження необхідності бюджетної децентралізації та її перспективи в рамках 

реформування місцевого самоврядування в Україні. 

Відповідно до загального визначення поняття децентралізації полягає в 

тлумаченні її як процес розширення і зміцнення прав та повноважень 

адміністративно-територіальних одиниць або нижчих органів та організацій 

при одночасному звуженні прав і повноважень відповідного центру з метою 

оптимізації та підвищення ефективності управління суспільно важливими 

справами, найповнішої реалізації регіональних і місцевих інтересів [2, с. 7]. 
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Теорія децентралізації в системі державного управління виникла під 

назвою decentralization, яка полягає у поділі усіх адміністративних прав, які 

належать або до компетенції держави, або до компетенції локальних 

територіальних громад [4,с.61].  

Пізніше вчені стали розглядати децентралізацію як розширення 

компетенцій місцевих адміністративних органів, що діють у межах своєї 

компетенції самостійно та незалежно від центральної влади [3, с.146]. 

Головна ідея децентралізації полягає в делегуванні органам місцевого 

самоврядування компетенції для розв’язання питань, пов’язаних із місцевими 

потребами. «Місцеві інтереси набагато краще можуть бути оцінені на місцях, 

ніж центральною владою, яка задовольняє останні за вищу ціну, ніж при 

забезпеченні їх місцевою владою. Цю ж думку поділяв і відомий російській 

фінан- сист початку XX ст. Д.П. Боголєпов, який зауважував, що «окрім тих 

функцій, які держава виконує як єдине ціле, у кожній її частині існує цілий ряд 

потреб, що не мають загальнодержавного інтересу, але є суттєво важливими 

для окремої території. З одного боку, забезпечити задоволення таких інтересів 

держава не в змозі. З другого – на місцях краще знають потреби й уподобання 

населення, тому передача окремих функцій держави на локальний рівень 

сприяє задоволенню інтересів жителів окремих територій» [7, с. 133]. 

Однак, перенесення значних владних повноважень і функції з державного 

на місцеві рівні без відповідного фінансового забезпечення може призвести до 

негативних фінансових результатів. Тому важливим є пошук оптимального 

варіанту між обсягом наданих повноважень та їх підтримкою відповідними 

фінансовими ресурсами [5]. 

Визначають такі основні причини, що зумовлюють передачу більшого 

обсягу повноважень та відповідальності органам місцевого самоврядування: 

більша ефективність та підзвітність органів місцевого самоврядування; 

ефективніший місцевий розвиток; упровадження демократії.  

Фінансова децентралізація – це процес розподілу функцій, фінансових 

ресурсів і відповідальності за їх використання між центральним і локальним 
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рівнями управління [3, с. 146]. У зарубіжних країнах замість бюджетної 

використовують термін «фіскальна децентралізація», основоположником якої 

був американський економіст Ч. Тібо. 

Децентралізація фінансів відображає фінансові повноваження органів 

регіонального рівня і є однією з основнх умов незалежності та життєздатності 

органів місцевої влади: децентралізація процесів ухвалення рішень збільшує 

можливості участі місцевої влади в розвитку підконтрольної їй території. 

Фіскальна децентралізація сприяє ефективному забезпеченню населення 

суспільними послугами шляхом ретельнішого узгодження видатків органів 

влади з найнеобхіднішими місцевими потребами.[9]  

Обов'язковою умовою існування дієвого інституту самоврядування є 

формування більшої частини доходів місцевих бюджетів за рахунок 

місцевих податків і зборів, які самостійно встановлюються органами 

самоврядування. Реалізація законодавчо закріпленого права кожного 

адміністративно-територіального утворення на економічну самостійність 

неможлива без наявності в кожного органу влади власного бюджету і права 

його складання, затвердження і виконання без втручання ззовні.[1] 

Бюджетна децентралізація — перенесення надходження доходів та/або 

здійснення витрат грошових коштів на більш низький рівень уряду при 

збереженні фінансової відповідальності.  

Бюджетна децентралізація може бути досягнута шляхом врегулювання 

системи справляння зборів, встановлення місцевих податків на власність та 

податків з договорів купівлі-продажу, шляхом отримання міжбюджетних 

трансфертів з центрального уряду, грантів чи місцевих позик. Передача коштів 

може бути як з подальшим обов'язком звітувати про їх витрачення так і без 

нього.  

Місцеві бюджети є засобом акумулювання та перерозподілу доходів, 

необхідних для забезпечення впливу органів місцевого самоврядування на 

соціально-економічний розвиток територій та фінансування регіональних 

програм. Кожен орган влади повинен володіти своїми фінансовими джерелами, 

достатніми для вирішення соціально – економічних завдань регіону. 
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В Україні сьогодні процеси фінансово-бюджетної децентралізації хоча й 

набули незворотного характеру, але не мають системності і все ще не сприяють 

стимулюванню місцевих органів до пошуку джерел активізації власних 

економічних ресурсів. 

В умовах переходу до децентралізації управління фінансовими ресурсами 

обсяг надходжень у місцеві бюджети повинен відповідати потребам регіону. 

Важливим показником рівня бюджетної і податкової автономії місцевих органів 

щодо управління розвитком територій є рівень фінансово-бюджетної 

децентралізації.  

Основним джерелом що забезпечує мобілізацію доходів місцевих 

бюджетів є податкові надходження, які в свою чергу включать загально-

державні податки і збори (обов’язкові платежі) та місцеві податки і збори 

(обов’язкові платежі) [1]. 

Після внесення змін до податкового та бюджетного законодавства, 

основними податками, які наповнюють місцеві бюджети (міста обласного 

значення, районів, об’єднаних територіальних громад) стали: 60% ПДФО 

(податку на доходи фізичних осіб), 5% акцизного податку з реалізації 

підакцизних товарів, 100% єдиного податку, 100% податку на майно 

(нерухомість, земля, транспорт), 100% плати за землю, 100% податку на 

прибуток підприємств комунальної власності, 100% плати за надання 

адміністративних послуг та 25% екологічного податку. 

Фінансування медичної та освітньої сфери передано на районний рівень та 

рівень міста обласного значення через прямі субвенції з державного бюджету 

відповідно до затверджених нормативів. У результаті основну відповідальність 

за фінансування галузей несуть профільні Міністерство освіти та Міністерство 

охорони здоров’я. При чому залишки коштів державної субвенції у кінці року 

не вилучаються, а залишаються у місцевих бюджетах і можуть 

використовуватися на оновлення матеріально-технічної бази навчальних та 

медичних закладів. Було зменшено пільги зі сплати податку на нерухомість 

залежно від розміру площі об’єкта  



437 
 

Розширено права органів місцевого самоврядування зі встановлення ставок 

та пільг із місцевих податків і зборів. Економія місцевих бюджетів за 

відсутності загальнодержавних пільг склала близько 1 млрд. грн. 

Органи місцевого самоврядування отримали право обслуговувати власні 

надходження своїх бюджетних установ та фонди розвитку у державних банках і 

не залежати від Державного казначейства. 

Найбільш важливою стала зміна системи бюджетного вирівнювання 

місцевих бюджетів за видатками, на систему вирівнювання за доходами. Як 

наслідок, з бюджетів адміністративно-територіальних одиниць, які заробляють 

більше, ніж мають видатків, – вилучаються тільки 50% додатково отриманого 

доходу (за умови, що індекс податкоспроможності складає більше 1,1). Такі 

вилучення спрямовуються для надання базової дотації. 

Натомість в адміністративно-територіальних одиниць, які не заробляють 

необхідної для видатків суми, базова дотація складає тільки 80% до необхідної 

суми (за умови, що індекс податкоспроможності складає менше 0,9). 

Протягом 2014 -2016 років спостерігається збільшення надходжень до 

загального фонду місцевих бюджетів, так у 2014 році вони склали 70,2 млрд. 

грн., а вже у 2016 на 76,4 млрд. грн більше, тобто вільше ніж в двічі. 

Основними складовими надходжень є податки, меншу частину займають 

неподаткові доходи. Найвагомішим податком залишається податок на доходи 

фізичних осіб.  

Збільшення обсягів надходжень від податку на доходи фізичних осіб 

зумовлено легалізацією виплати заробітної плати, позитивними тенденціями 

зростання доходів низькооплачуваних верств населення через підвищення міні-

мальних соціальних гарантій та зростанням заробітної плати загалом. 
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Рис. 1. Динаміка надходжень до загального фонду місцевих бюджетів за 

2014-2016 рр, млрд. грн. 

 

Основні чинники, які позитивно впливали на надходження податку на 

доходи фізичних осіб, такі: збільшення ставки оподаткування до 15–17 %; 

підвищення мінімальної заробітної плати та відповідне зростання фонду оплати 

праці; тенденція зростання номінального ВВП; введення в дію з 01.01.2007 р. 

оподаткування доходів платників від продажу або обміну нерухомого, 

рухомого майна, отриманої спадщини і подарунків. Крім позитивів, існують й 

негативні тенденції в оподаткуванні доходів фізичних осіб, що відповідно 

зменшує рівень податкових надходжень, зокрема:  

- заниження платниками оподатковуваного доходу та ухилення від сплати 

податку. Особливо це стосується оподаткування доходів від підприємницької 

діяльності, що пов’язане з умисним неправильним відображенням у декларації 

відомостей про доходи та витрати з використанням протиправних 

бухгалтерських схем. Крім того, високий рівень податкового навантаження на 

фонд оплати праці спричиняє неофіційні домовленості щодо розподілу 

заробітної плати на офіційну та неофіційну.  

- зменшення бази оподаткування через зниження загального рівня доходів 

працюючого населення та поглиблення бідності. В Україні загальний рівень 
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доходів населення залишається низьким за стандартами країн не тільки тих, що 

розвиваються, а й з перехідною економікою. Згідно з міжнародними 

стандартами, для країн Центральної і Східної Європи та СНД введено 

міжнародний критерій бідності: відповідно до критеріїв Світового банку 

бідними вважаються особи, у яких вартість добового споживання становить 4,3 

дол. США (у країнах з ринковою економікою цей показник становить 14,46 дол. 

США). За цим критерієм до категорії бідності належать 26,7 % населення, 14,8 

% проживають у злиденності [7, с. 88]. Крім того, існує суттєвий розрив за 

розміром мінімальної заробітної плати України і Євросоюзу: 66 євро (1218 грн) 

та 600 євро. 

Місцеві податки і збори не відіграють суттєвої ролі у доходах місцевих 

бюджетів. Для порівняння, у США за рахунок місцевих податків забезпечується 

65 % доходів місцевих бюджетів, у Франції – 60 %, ФРН – 45 %, Великобри-

танії – 36 %, Японії – 33 %, в ЄС їх частка сягає 30 % (в основному завдяки 

податку на нерухомість). Тому саме місцеві податки і збори мають забез-

печувати фіскальні передумови самостійності місцевих бюджетів у частині 

формування їхніх доходів. 

В майбутньому основним джерелом наповнення місцевих бюджетів 

повинен стати податок на нерухомість. Його базу розширюють за рахунок 

залучення в оподаткування комерційного майна. Проте порядок його 

нарахування та справляння не відповідає практиці розвинутих країн світу, де 

розмір податку залежить від вартості об’єкта нерухомості, а не від житлової 

площі, як визначено чинним законодавством України. Тому необхідно внести 

відповідні поправки до Податкового кодексу. Крім того, викликає сумніви 

можливість значних надходжень для місцевих потреб від запровадження 

податку на нерухомість для сільської місцевості. Оскільки, в умовах 

економічної кризи та стрімкого зубожіння селян такі ініціативи заздалегідь 

приречені на провал [8]. Крім того, органи місцевого самоврядування повинні 

мати право самостійно запроваджувати на своїй території власні місцеві 

податки та збори, враховуючи специфіку території та наявні там потенційні 

об’єкти оподаткування [6]. 
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У перспективі бюджетна децентралізація матиме наступні наслідки:  

- утворення незалежних один від одного бюджетів; 

- можливість самостійного визначення напрямків спрямування видатків, 

що буде закріплена за місцевими бюджетами; 

- реорганізація дохідної та видаткової частин місцевих бюджетів; 

- заохочення населення до сплати податків до бюджетів, шляхом 

задоволення соціально-економічних потреб жителів територіальних громад. 

Разом із тим, для подолання викликів на шляху проведення фіскальної 

децентралізації необхідно здійснити такі кроки: 

- підвищити ефективність місцевих податків і зборів: спростити 

адміністрування податку на нерухомість без встановлення пільг, необхідно 

відновити транспортний податок; 

- затвердити державні соціальні стандарти і нормативи за кожним із 

делегованих державою місцевому самоврядуванню повноважень; 

- акцизний податок є нерівномірним для різних територій. Тому необхідно 

залишити надходження з акцизного податку до бюджетів об’єднаних 

територіальних громад, які об’єдналися відповідно до перспективного плану, а 

також до обласного бюджету. 

Бюджетна децентралізація має на меті формування  місцевого 

самоврядування здатного забезпечити ефективне функціонування 

територіальних громад, вирішувати питання соціально-економічного розвитку. 

Нині здійснені лише невеликі кроки для досягнення максимального ефекту за 

прикладом зарубіжних країн.  

Сам процес фіскальної децентралізації є довготривалим, затратним та мало 

дослідженим на теренах України, але в той же час перспектива реформи 

полягає в створенні самодостатніх територіальних громад, що можуть 

самостійно визначати пріоритетні напрями використання коштів та створювати 

нові шляхи отримання доходів до бюджетів. 

Попередній механізм управління державою мав свої недоліки, однією з 

основних причин недостатньої ефективності чинної системи міжбюджетних 
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відносин є відсутність чіткого визначення рівня децентралізації фіскальної 

системи (питомої ваги місцевих бюджетів у зведеному бюджеті, розподілу з 

фінансування витрат між рівнями влади, розподілу доходів між видами 

бюджетів). Зачасту покладені на місцеві органи влади повноваження не були 

підкріплені достатнім фінансуванням, що в свою чергу зумовлювало 

неможливість в достатньому обсязі виконання функцій.  

Таким чином, реформа бюджетної децентралізації сприяє збільшенню 

доходів місцевих бюджетів та досягнення максимального соціально-

економічного ефекту в сфері управління державою.  

Ключовими напрямами змін є збереження бюджетної автономії та 

фінансової самостійності місцевих бюджетів, стимулювання громад та 

формування спроможних територіальних громад, закріплення за місцевими 

бюджетами стабільних джерел доходів та розширення дохідної бази місцевих 

бюджетів, визначення нового механізму бюджетного регулювання та 

вирівнювання, надання нових видів трансфертів та посилення профільних 

міністерств за реалізацію державної політики у відповідних галузях, 

децентралізація видаткових повноважень та чіткий розподіл компетенцій, 

сформований за принципом субсидіарності.  

До нових видів трансфертів належать базова дотація, освітня субвенція, 

субвенція на підготовку робітничих кадрів, медична субвенція та субвенції на 

забезпечення медичних заходів окремих державних програм. 
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ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ: СУТНІСТЬ 

ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

У статті розглянуто основні аспекти та методи фінансування закладів 

охорони здоров’я на державному рівні, обґрунтовано доцільність їх зміни в 

умовах адміністративно-територіальної реформи, проведений аналіз основних 

показників фінансування закладів охорони здоров’я з Державного бюджету 

України та сформовані основні перспективи розвитку фінансового 

забезпечення  охорони здоров’я населення держави.     

Ключові слова: кошторисне фінансування, бюджетна децентралізація, 

адміністративно-територіальна реформа, медичне страхування.  

Постановка проблеми. На сучасному етапі адміністративно-територіальних 

реформ та територіальної організації влади в Україні особливої актуальності 

набувають питання належного функціонування і повного фінансового 

забезпечення системи охорони здоров’я.  

Необхідність дослідження цієї проблеми обумовлена недосконалою 

увагою щодо потреб населення, нераціональною та неефективною організацією 

роботи системи охорони здоров’я в Україні, архаїчністю моделі організації 

фінансування медичної допомоги , що не здатна повною мірою забезпечити 

охорону здоров’я громадян України через значне зростання вимог пацієнтів до 

її якості, стрімкий розвиток медичних технологій, переважно дорогих. 

Мета статті це дослідження фінансування закладів охорони здоров’я як 

особливої сфери діяльності щодо забезпечення конституційного права 

громадян на отримання якісної медичної допомоги в умовах адміністративно-

територіальної реформи. 

Аспектам фінансування охорони здоров’я держави приділяли увагу такі 

вчені, як І. Музика, Г. Возняк, Г. Колосюк, А. Яценко, Ю. Ганущак,                

В. Дем'янишин, Н. Замкова, Т. Сіташ, Р. Корнацька та інші. 
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На сьогоднішній день реформа системи охорони здоров’я в умовах 

бюджетної децентралізації, що розпочалась з 2015 р., відповідно до норм 

Бюджетного кодексу України [1] істотно міняє принципи організації 

фінансування. Відбувся перехід від фінансування на основі затвердженого 

централізовано постатейного бюджету до інших методів фінансування 

медичних послуг, оскільки метод постатейного бюджету створював наступні 

перешкоди для ефективного використання коштів: не надавав жодних стимулів 

медичним працівникам для покращення їх діяльності та результатів лікування; 

обмежував можливості для перерозподілу фінансових ресурсів між статтями 

витрат залежно від пріоритетності потреб; мотивував до здійснення 

неефективних витрат у кінці року, оскільки невикористання затверджених на 

початку року фінансових ресурсів призводило до зменшення обсягів 

фінансування у наступному році [5, с. 47]. 

Нинішня модель фінансового забезпечення охорони здоров’я передбачає: 

перерозподіл ресурсів між закладами первинного, вторинного та третинного 

рівнів надання медичної допомоги; концентрацію бюджетних коштів для 

надання первинної медико-санітарної допомоги, включаючи невідкладну – на 

районному та міському рівнях, на надання вторинної, третинної та невідкладної 

медичної допомоги – на обласному рівні; застосування програмно-цільового 

методу у фінансуванні закладів охорони здоров’я; здійснення розрахунку 

витрат і фінансування закладів галузі, що надають первинну медико-санітарну 

допомогу, на основі подушного фінансового нормативу; фінансування закладів 

вторинного та третинного рівнів надання медичної допомоги, яке 

здійснюватиметься відповідно до глобального бюджету. За своєю суттю 

запропоновані новації зводяться до трьох головних принципів: 1) гроші йдуть 

за пацієнтом; 2) у пацієнта є вибір лікувального закладу, головне – оплата не 

установ, а послуг; 3) лікарні мають можливість розпорядитися своїми грішми; 

колектив обирає керівника [6, с. 100-101]. 

Складання індивідуального кошторису медичного закладу починається з 

розрахунку оперативно-мережевих показників середньорічної кількості ліжок, 
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кількості ліжко-днів, середньорічної кількості посад медичного та 

адміністративно-господарського персоналу, кількості поліклінічних відвідувань 

і інших показників, що характеризують обсяг роботи кожного підрозділу. Такі 

установи також передбачають право залучати кошти, отримані в ході надання 

платних медичних послуг, в тому числі за договорами добровільного 

медичного страхування. Але основним доходом для них є видатки з 

Державного бюджету України згідно кошторису. Підсумок кошторису – звід 

витрат за всіма статтями витрат. 

При складанні кошторису медичного закладу використовуються матеріали 

економічного аналізу виконання кошторисів за попередні три роки. Висновки 

за матеріалами аналізу дозволяють уточнити розміри окремих витрат, деякі 

розрахункові норми, виявити динаміку показників і встановити вплив різних 

чинників на відхилення за статтями кошторису витрат [3, с. 130]. Розглянемо 

основні напрями видатків для фінансування охорони здоров’я з Державного 

бюджету України (табл. 1). 

Таблиця 1 

Динаміка фінансування охорони здоров’я з Державного бюджету у 

2013 – 2017 рр. 

 

2013 р., 
млрд. 
грн. 

2014 р., 
млрд. 
грн. 

2015 р., 
млрд. 
грн. 

2016 р., 
млрд. 
грн. 

2017 р. 
(план), 

млрд. грн. 

Приріст витрат 
2017р. до 2016 р. 

млрд. 
грн. % 

Державний 
бюджет, в т.ч.: 16,7 12,4 57 56,3 59,7 3,4 6,04 

Медична 
субвенція 0 0 41,3 44,4 46,8 2,4 5,41 

Закупівля ліків 4,3 3,9 6,6 3,9 5,9 2 51,28 
Заклади МОЗ та 
інші програми 9,2 5,4 4,4 4,8 4,5 -0,3 -6,25 

Інші видатки (в 
т.ч. відомча 
медицина) 

3,2 3,1 4,7 3,2 2,4 -0,8 -25 

Місцеві бюджети 23,7 23,5 29,1 18 17,3 -0,7 -3,89 
Всього 61,5 57,1 71 74,4 77 2,6 3,49 
Джерела: узагальнено за даними [8, 9]. 
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Отже, серед показників передбачається зростання видатків на медичні 

субвенції 5,4%, закупівлю ліків більше ніж у два рази. Найбільше зростання 

заплановане в закупівлях препаратів для лікування туберкульозу, які збільшено 

в 2,4 раза, або на 141%, та препаратів для хворих на ВІЛ/СНІД (зростання 

в 2,3 раза, або на 133%). 

У понад півтора раза (на 58%) збільшено видатки на закупівлі ліків для 

дитячої онкології . Як видно з таблиці, поступово зменшується фінансування 

місцевих бюджетів з метою залучення місцевих бюджетів до співфінансування 

медицини як можливості збільшити фонд оплати праці, розширити закупки 

ліків та покращити харчування в лікарнях.  

З іншого боку, Міністерство охорони здоров’я вважає цей підхід 

ризикованим, оскільки фінансові можливості громад є дуже різними. Вперше, 

починаючи з 2015 року, відповідно до Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2015 рік» [8], основні видатки галузі охорони здоров’я 

фінансуються за рахунок медичної цільової субвенції з державного бюджету. 

Це пояснює відсутність медичних субвенцій у 2013 р. та 2014 р. Зростання 

фінансового ресурсу місцевих бюджетів у результаті успішної фіскальної 

децентралізації у 2015 р. сконцентроване здебільшого у містах, а також 

районах, що мають кращий доступ до транспортної та економічної 

інфраструктури.  

Для багатьох громад, сільських районів виділення коштів на оплату 

комунальних послуг в медичних закладах може виявитися складним завданням 

[7]. Усього за останні п’ять років найвища сума видатків на охорону здоров’я 

передбачається у 2017 р., а саме 77 млрд. грн., найнижча сума була виділена у  

2014 р. і складала 57,1 млрд. грн.  

Для перевірки належного використання коштів закладами, держава через 

спеціально уповноважені органи виконавчої влади здійснює контроль і нагляд 

за додержанням законодавства про охорону здоров’я, державних стандартів, 

критеріїв та вимог, спрямованих на забезпечення здорового навколишнього 

природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення, 
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нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров’я, вимог Державної 

фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і 

технологій [4, с. 26].  

Центральним органом, що контролює усі аспекти дотримання та 

виконання норм законодавства про охорону здоров’я є Міністерство охорони 

здоров’я України. Основоположний нормативно-правовий документ, згідно 

якого і здійснюється уся діяльність закладів охорони здоров’я це Закон України 

«Про охорону  здоров’я» [10]. Основними об’єктами державного контролю та 

нагляду у сфері охорони здоров’я виступають санітарно-епідемічне 

благополуччя населення; обіг наркотиків та обіг лікарських засобів [4, с. 26]. 

Ще одним перспективним способом покращення надання населенню якісних 

медичних послуг є розвиток медичного страхування.   

Запроваджувати страхову медицину чи вдосконалювати бюджетну –  

вирішувати політикам. Наразі запровадження страхової медицини без розуміння 

необхідності дотримуватися балансів – фінансових, обладнання, кадрових, 

інфраструктурних, просторових, нарешті політичних – видається вкрай 

ризикованим, проте європейські країни використовують саме таку модель оплати 

медичних послуг у спеціалізованих закладах. Звісно, на сучасному етапі  

доцільніше йти шляхом поступових, але зрозумілих суспільству змін, 

дороговказом для яких є децентралізація влади. Це якщо не універсальний, то 

принаймні необхідний інструмент для ефективної територіальної організації влади 

[2, с. 12]. 

Висновки. Отже, внаслідок адміністративно-територіальної реформи в 

Україні, відбулись зміни у фінансуванні охорони здоров’я в Україні. Здійснився 

перехід від фінансування на основі затвердженого централізовано постатейного 

бюджету до перерозподілу ресурсів між закладами первинного, вторинного та 

третинного рівнів надання медичної допомоги згідно специфіки надання 

медичних послуг на районному, місцевому та обласному рівнях.  

Внаслідок змін в адміністративно-територіальному устрої держави, місцеві 

бюджети поступово самостійно забезпечуватимуть установи охорони здоров’я. 
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Рівень надання коштів місцевим бюджетам з Державного бюджету зменшиться 

у 2017 р. на 3,9%, зростатимуть лише медичні субвенції та закупка ліків, що 

звісно  є позитивною тенденцією в цих галузях.  

Міністерство охорони здоров’я України повинно ретельно перевіряти 

ефективність використання бюджетних коштів установами  охорони здоров’я, 

прораховувати і передбачати усі труднощі, що виникатимуть внаслідок 

адміністративно-територіальної реформи.  

Одним із альтернативних методів залишається розвиток медичного 

страхування, що буде приносити дохід та надаватиме можливість населенню 

отримувати якісні медичні послуги світової якості. 
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УДК 336.71 

П.Р. Павлов 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ У ДІЯЛЬНІСТЬ 

БАНКІВ 

На основі аналізу наявних визначень представлено науково обґрунтоване 

визначення поняття «фінансове забезпечення». За результатами аналізу та 

узагальнення наукової літератури, а також досвіду банків України 

запропоновано послідовність етапів здійснення фінансового забезпечення 

впровадження технологій управління в діяльність банків. Також 

проаналізовано сучасні методи та підходи до фінансового забезпечення 

впровадження технологій управління в діяльність банків, обрано найбільш 

оптимальний і в цьому контексті розраховано фінансовий потенціал розвитку 

десяти найбільших українських банків.  
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Ключові слова: фінансове забезпечення, технології управління, 

самофінансування, кредитування, бюджетні асигнування, фінансовий 

потенціал розвитку банку 

Постановка проблеми. В умовах нестабільного розвитку вітчизняної 

банківської системи, прагнення вдосконалення та автоматизації операцій, що 

здійснюються банківськими установами, а також розширення спектра послуг та 

банківських продуктів важливим фактором успіху є впровадження сучасних 

технологій в управління діяльністю фінансових установ. З метою забезпечення 

стабільного функціонування, вчасного реагування на політичні та економічні 

зміни, а також прийняття вчасних рішень найбільш прогресивні банки навіть до 

стратегічних цілей включили необхідність впровадження нових технологій. 

Впровадження нових технологій потребує, переважно, значних фінансових 

витрат, і не всі банківські установи можуть здійснити таке фінансове вливання 

у недоходні активи. У зв’язку із цим ключову роль у впровадженні 

управлінських технологій відведено фінансовому забезпеченню, оскільки на 

кожному з етапів впровадження технологій, а саме на етапах розроблення, 

впровадження та апробації технологій, необхідно своєчасно забезпечити цей 

процес фінансовими ресурсами з метою безперервного та своєчасного 

впровадження.  

Проте питаннями фінансового забезпечення впровадження технологій 

управління діяльністю банку майже не досліджені. Значний внесок у 

дослідження фінансового забезпечення зробили такі вчені: П.Ю. Буряк [2],      

Т.А. Васильєва [3,4], І.В. Зятковський [5], О.М. Колодізєв [6], О.В. Міщук [8], 

В.М. Опарін [10], С.В. Онишко [9], І.Г. Сокиринська [11]. Проте, незважаючи 

на значну кількість праць, які присвячені проблемам фінансового забезпечення 

як установ, так й інновацій, що вони здійснюють, варто відзначити 

недостатність дослідження питань фінансового забезпечення впровадження та в 

подальшому використання технологій управління в діяльності банківських 

установ, що є обов’язковою умовою розвитку та стабільного функціонування як 

банків, так і банківської системи взагалі.  
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Метою статті є формування науково обґрунтованого визначення сутності, 

структури та методів фінансового забезпечення впровадження та використання 

управлінських техно- логій у діяльності банку.  

Для досягнення зазначеної мети були поставлені та вирішені такі завдання: 

провести аналіз наявних визначень і на цій основі дати науково обґрунтоване 

визначення поняттю «фінансове забезпечення»;  проаналізувати та встановити 

послідовність етапів фінансового забезпечення впровадження технологій 

управління в діяльність банків.  

Основні результати дослідження. Формування фінансового забезпечення 

впровадження технологій відіграє важливу роль у фінансовому управлінні 

установами. Немає єдиної моделі, яка б описувала структуру фінансового 

забезпечення. Впровадження управлінських технологій у діяльність 

банківських установ потребує коштів на їх реалізацію. Так, пошук джерел 

фінансування технологій управління залишається однією з ключових проблем, 

яку установи повинні вирішити та врахувати під час впровадження технологій. 

Фінансування впровадження технологій потребує вирішення таких питань, як 

забезпечення потоку грошових надходжень, які необхідні для своєчасного 

виконання етапів впровадження тієї чи іншої технології, забезпечення 

контролю за використанням фінансових ресурсів та оцінювання їх впливу на 

діяльність установи. Зазначимо, що фінансове забезпечення, передусім, є 

частиною фінансової діяльності банку (рис. 1).  

 

Рис. 1. Структурні складові фінансової діяльності банку 

За визначенням Л.В. Кузнєцової, з яким автори повністю погоджуються, 

фінансова діяльність банку, у широкому розумінні, є комплексним поняттям і 

має три складові: здійснення банківських операцій, формування та 
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використання фінансових ресурсів, визначення й аналіз фінансових 

результатів[7]. Враховуючи зазначене вище, перед формуванням системи 

фінансового забезпечення впровадження технологій управління необхідно 

з’ясувати сутність поняття «фінансове забезпечення». Характерно, що серед 

економістів нема єдиного підходу до визначення поняття «фінансове 

забезпечення». А навпаки, у науковій літературі є велика кількість визначень 

фінансового забезпечення як установ, так і різних процесів. Так,                 

І.В. Зятковський трактує фінансове забезпечення, як «систему джерел і форм 

фінансування розвитку економічної і соціальної сфер суспільства» [5]. Так, 

В.М. Опарін визначає фінансове забезпечення як структурний елемент 

фінансового механізму, що формується для забезпечення необхідної кількості 

фінансових ресурсів за рахунок різних джерел для виконання поставлених 

перед установою цілей. Проте слід зазначити, що фінансове забезпечення 

реалізується за допомогою фінансової системи [1]. У свою чергу,                

І.Г. Сокиринська також розглядає фінансове забезпечення як елемент 

фінансового механізму установи [11].  

Досліджуючи теоретичні аспекти формування фінансового забезпечення, 

О.М. Колодізєв пропонує розуміти фінансове забезпечення, а саме 

інноваційного розвитку, як «сукупність економічних відносин, що виникають з 

приводу пошуку, залучення і ефективного використання фінансових ресурсів, а 

також організаційно-управлінських принципів, методів і форм впливу цих 

ресурсів на інноваційний розвиток національної економіки» [6, с. 11]. Такий 

підхід автора до тлумачення сутності поняття «фінансове забезпечення» є 

вичерпним та визначає всі сторони досліджуваного поняття, а також відповідає 

вимогам системності.  

Аналізуючи вищенаведені тлумачення поняття «фінансове забезпечення», 
автори погоджуються та поділяють позицію наведених вище авторів. Виходячи 
з цього, під фінансовим забезпеченням пропонується розуміти пошук, 
формування та використання певної суми фінансових ресурсів на вирішення 
окремих завдань. Отже, фінансове забезпечення впровадження технологій 



453 
 

управління в банківську діяльність – це пошук, формування та використання 
певної суми фінансових ресурсів на впровадження технологій управління в 
банківську діяльність.  

Слід також зазначити, що перед фінансовим забезпеченням стоїть багато 
завдань, які повинні виконуватись. Серед них можна виділити такі завдання, як 
пошук фінансових ресурсів; визначення розміру інвестиційних ресурсів; 
мобілізація фінансових ресурсів у розмірах, які необхідні для забезпечення 
нормального процесу впровадження, а також і використання управлінських 
технологій; контроль за визначенням необхідного рівня фінансової стійкості, 
платоспроможності, забезпечення; збереженням та використанням оборотних 
активів, зокрема за прискоренням їх оборотності; контроль за раціональним і 
цільовим використанням фінансових ресурсів; визначення оптимального 
співвідношення активів та зобов’язань; залучення додаткових фінансових 
ресурсів [1]. 

Для забезпечення фінансування управлінських технологій слід виділити 
наявні методи фінансування в банківських установах, а саме: 
самофінансування, кредитування, бюджетні асигнування, венчурне 
фінансування, змішане ризиковане фінансування (інноваційні фонди). Одним із 
методів фінансового забезпечення впровадження технологій управління 
банківською установою є використання власних фінансових ресурсів, тобто 
фінансування відбувається за рахунок власних коштів, наприклад, чистого 
прибутку. Цей метод дає змогу покрити витрати на впровадження технологій 
управління за рахунок власних коштів, а також забезпечує високу норму 
прибутку інвестованого капіталу, оскільки установі непотрібно сплачувати 
відсотки за використання фінансових ресурсів. Також фінансування за рахунок 
власних коштів має такі переваги, як підвищення фінансової стійкості за 
рахунок додатково сформованого з прибутку власного капіталу, а також суттєве 
зниження ризиків. При цьому важливим є те, що власні фінансові ресурси 
виступають не тільки фактором забезпечення, а й стимулом для впровадження 
та використання установами нових технологій в управління, впровадження 
інноваційних продуктів, а також автоматизованих систем документообігу, 
управління, аналізу та контролю операційної діяльності.  
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Проте слід зауважити, що фінансування за рахунок власних коштів частіше 

використовується у випадках, коли управлінська технологія, що 

впроваджується, не потребує значних фінансових ресурсів. У свою чергу, такий 

метод фінансового забезпечення, як кредитування для банківських установ, 

означає зменшення ефективності від впровадження технологій, оскільки 

установа повинна мати відповідні показники діяльності та матеріальне 

забезпечення, а також стабільні фінансові ресурси для отримання позик. Це 

пов’язано насамперед з тим, що перед установою постають певні зобов’язання 

по погашенню отриманих позик, сплаті відсотків по них, зокрема своєчасність 

сплати у строк позичкових фінансових ресурсів.  

Але слід зазначити, що в ринкових умовах воно набуває все більшого 

значення. Такий метод фінансового забезпечення, як бюджетні асигнування, 

притаманний банківським установам з державною формою власності, оскільки 

бюджетні асигнування є формою фінансового забезпечення за рахунок коштів 

централізованих державних фондів. Фінансові ресурси, що використовуються з 

таких фондів, не підлягають поверненню та сплаті відсотків.  

У країнах Західної Європи та США широко застосовується такий метод 

фінансового забезпечення, як венчурне фінансування. Такий метод 

фінансування використовують для забезпечення фінансування науково-

дослідної роботи, впровадження технологій та здійснюють у двох основних 

формах: 1) за допомогою придбання акцій нових фірм; 2) за допомогою 

надання кредиту різного виду, звичайно з правом конверсії в акції, оскільки 

капітал, що використовується при венчурному фінансуванні, є довгостроковою 

інвестицією, що надається на певний період, при цьому без будь-яких гарантій 

та забезпечення. Так, для реалізації фінансового забезпечення за допомогою 

венчурного фінансування, необхідно визначити потреби у фінансових ресурсах, 

оскільки визначення обсягів фінансових ресурсів зумовлене потребою в 

адекватному плануванні венчурного проекту, а їх недостатня кількість 

зумовлює продовження термінів.  
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Встановлення ризиків є також дуже важливим, оскільки одним із ризиків 

венчурного проекту є ризик додаткових витрат. Перевагами для інвесторів є 

отримання винагороди відповідно до частки володіння звичайними акціями, 

спільний розподіл фінансових ризиків між власниками установи залежно від 

частки у капіталі, зручні і прості у використанні та розрахунках щодо 

теперішньої і майбутньої вартості установи та часток власності, а також 

максимальна зацікавленість інвесторів у зростанні вартості звичайних акцій 

установи. Проте недоліками такого фінансування є значні ризики неповернення 

суми вкладених в установу інвестицій, розподіл винагороди та її отримання 

усіма зацікавленими сторонами незалежно від їх внеску в кінцевий результат. 

Проте цей метод фінансового забезпечення може бути альтернативою для 

фінансування різних проектів, що впроваджуються в установи в порівнянні з 

банківським фінансуванням, тобто позиками. Венчурне фінансування на 

сьогодні для вітчизняних установ, у тому числі і банківських, є не досить 

поширеним, воно перебуває на етапі формування, оскільки потреба у 

формуванні законодавчого підґрунтя. Це в майбутньому дасть змогу установам, 

по-перше, більш широко використовувати фінансові активи інвесторів, по- 

друге, розширить інвестиційні можливості, по-третє, дасть змогу ефективніше 

реалізовувати та впроваджувати наукові дослідження, зокрема технології, в 

діяльність установ. Також слід зазначити, що всі методи фінансового 

забезпечення установи використовують комплексно, а тому дуже важливо 

обґрунтувати та встановити оптимальне співвідношення між ними.  

Так, для створення фінансового забезпечення слід використовувати і 

фінансові прийоми, серед яких можна виділити акціонування, фінансове 

прогнозування, фінансове інвестування, фінансове планування та 

бюджетування, оскільки для того, щоб обрати найбільш ефективний метод 

фінансового забезпечення, необхідно знати вартість кожного з джерел 

фінансування. Формування структури фінансового забезпечення є складним 

процесом, який залежить від фінансових можливостей кожного з джерел 

фінансування в той чи інший період, фінансового стану акціонерів, а також 
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актуальності впроваджених управлінських технологій у перспективі. Під 

структурою фінансового забезпечення впровадження технологій управління 

розуміємо фінансові ресурси, які необхідні для здійснення впровадження 

управлінських технологій, а також створений фінансовий потенціал, що 

забезпечить не лише впровадження, але й подальше їх використання в 

управлінні діяльністю банку.  

Формування та реалізація фінансового забезпечення впровадження 

технологій управління діяльністю банку повинно забезпечуватися поетапно:            

1) визначення періоду формування фінансового забезпечення; 2) аналіз 

факторів внутрішнього та зовнішнього середовища установи, що мають вплив 

на формування фінансових ресурсів; 3) визначення періоду впровадження 

технології, що повинно забезпечуватися фінансовими ресурсами; 4) визначення 

цілей впровадження управлінської технології; 5) визначення ефективності 

впровадження технологій управління; 6) визначення ризиків та ефективності 

впливу впроваджених технологій на діяльність установи в цілому; 7) облік 

показників фінансового стану установи; 8) визначення та оптимізація структури 

фінансового забезпечення; 9) реалізація одного або декількох методів 

фінансового забезпечення одночасно; 10) визначення витрат на реалізацію та 

впровадження управлінської технології; 11) забезпечення ефективного 

моніторингу, контролю за фінансовим забезпеченням впровадження тієї чи 

іншої технології. Фінансове забезпечення впровадження технологій у діяльність 

установ повинно спрямовуватись на стабільне надходження у встановлені 

строки необхідних обсягів фінансових ресурсів з метою збалансування потреби 

в них на кожному етапі впровадження. Також важливим етапом фінансового 

забезпечення є визначення ступеня достатності наявних фінансових ресурсів 

для фінансового забезпечення впровадження та використання технологій 

управління діяльністю банку. Для визначення наявних обсягів фінансових 

ресурсів, які можна спрямувати на впровадження технологій, скористаємось 

поняттям «фінансовий потенціал розвитку». Для цього пропонуємо 

використовувати підхід, запропонований І.М. Нєнно і адаптований авторами до 

банківських установ (1):  
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ФПР = ФЗБ – ПФП,     (1)  

де ФПР – фінансовий потенціал розвитку банку; ФЗБ – фінансове забезпечення 

банку; ПФП – поточні фінансові потреби.  

Формула показує залишок коштів банку після задоволення поточних 

потреб, а отже, дозволяє визначити фінансовий потенціал розвитку. Оскільки 

впровадження технологій є елементом розвитку банківської установи, то ця 

формула є правомірною. Трансформуємо формулу (1) у більш детальну 

формулу (2) 

ФПР = ФЗБ – ПФП= (ВК + СБ+РЗ+ЧП) – (ПК+ПД),   (2)  

де ВК – власний капітал; СБ – субординований борг; РЗ – резерви за 

зобов’язаннями; ЧП – чистий прибуток банку; ПК – поточні виплати за 

кредитами, отриманими; ПД – поточні витрати за депозитами, залученими.  

Висновки. Таким чином, підсумовуючи вищенаведене, слід зазначити, що 

на основі аналізу економічної літератури було узагальнено теоретичні основи 

фінансового забезпечення, проаналізовано методи фінансового забезпечення, а 

також визначено процедуру вибору структури фінансового забезпечення 

впровадження та використання управлінських технологій у діяльності банку. 

Проте залишається актуальною проблема створення фінансового забезпечення 

впровадження технологій, а також оцінювання рівня фінансового забезпечення, 

що у свою чергу сприятиме розвитку банківської системи взагалі.  
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СТРАХУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

В статті окреслено основні теоретичні аспекти добровільного медичного 

страхування, визначено головні проблеми, що стримують ефективний 

розвиток медичного страхування в Україні, систематизовано заходи розвитку 

ринку добровільного медичного страхування в Україні. 
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Постановка проблеми. В сучасних умовах одним з основних завдань  

соціальної сфери держави є підтримка належного рівня соціального захисту та 

соціального забезпечення. Реалізація цього завдання вимагає диверсифікації 

джерел фінансування соціальних заходів та пошуку нових дієвих механізмів 

соціального забезпечення. Одним з перспективних може стати механізм 

добровільного медичного страхування, що зумовлює актуальність теми 

дослідження.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми розвитку медичного 

страхування досить широко розглядають вітчизняні і закордонні вчені, а саме: 

В. Базилевич [1], Ю. Ганущак [2], А. Городецька [3], А. Залетов [4],                

С. Ніколаєнко [6] та інші. Та попри значний доробок науковців у сфері 

медичного страхування, залишаються актуальними питання удосконалення 

системи добровільного медичного страхування. 

Метою статті є аналіз сучасного стану ринку добровільного медичного 

страхування, виявлення основних проблем функціонування та чинників, що 

впливають на розвиток ринку добровільного медичного страхування, 

систематизація напрямів розвитку.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Здоров’я населення за 

сучасними уявленнями визначає ступінь соціально-культурного розвитку 

суспільства та якості життя громадян. Соціальний захист громадян не може 

бути частковим чи вибірковим, тому постійне його забезпечення вимагає від 

влади реалізації налагодженого механізму. Добровільне медичне страхування 

не є виключенням, для кожного громадянина це спосіб отримати на 

достатньому рівні належну медичну допомогу. Розвиток галузі медичного 

страхування в Україні в даний час стримує ряд причин, серед них: зменшення 

державного фінансування галузі охорони здоров’я, застаріла матеріальна база, 

дефіцит лікарських препаратів, показники демографічного розвитку країни та 
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рівня захворюваності населення та багато інших [4, с. 133]. Рівень фінансового 

забезпечення охорони здоров’я в Україні є досить низьким, що впливає на 

якість лікування та тривалість життя громадян. Проголошені конституційні 

гарантії щодо безоплатної медичної допомоги та низька заробітна плата 

медичних працівників, на жаль, не спонукають до надання якісних медичних 

послуг [8].  

Головна мета медичного страхування – гарантування застрахованим 

особам одержання медичної допомоги у разі настання страхових випадків та 

фінансування профілактичних заходів за рахунок накопичених грошових 

коштів [2]. Медичне страхування здійснюється в двох основних формах: 

обов’язковій та добровільній. Законодавча регламентація форм медичного 

страхування закріплена в Законі України «Про страхування» і визначає 

наступні види добровільного медичного страхування: медичне страхування 

(безперервне страхування здоров’я), страхування здоров’я на випадок хвороби 

та страхування медичних витрат [10]. 

Враховуючи те, що підвищення державного фінансування галузі охорони 

здоров’я є проблемним внаслідок незадовільної економічної ситуації в державі, 

необхідно знайти інші шляхи залучення коштів до зазначеної галузі. За 

відсутності обов’язкової форми, добровільне медичне страхування може 

вирішити значну низку проблем [1, с. 123]. Втім, користувачами послуги 

добровільного медичного страхування в Україні є не більш ніж 3 % населення. 

При цьому, за оцінкою Ліги страхових організацій (ЛСОУ), на корпоративне 

добровільне медичне страхування в Україні припадає понад 40 % страхових 

премій. На ринку страхування здоров’я працюють понад 50 страховиків з 

досвідом роботи понад 10 років [7]. 

За своїм призначенням медичне страхування є формою захисту інтересів 

громадян у разі втрати ними здоров’я з будь-якої причини. Воно пов’язане з 

компенсацією громадянам витрат, зумовлених оплатою медичної допомоги, та 

інших витрат, пов’язаних із підтримкою здоров’я , що відображені у таблиці 1. 
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Суб'єктами добровільного медичного страхування виступають: 

1) страхувальники – окремі дієздатні громадяни, підприємства, що 

представляють інтереси громадян, а також благодійні організації та фонди; 

2) страховики – страхові компанії, що мають ліцензії на здійснення цього 

виду страхування; 

3) медичні установи, що надають допомогу на засоби медичного 

страхування. 

Добровільне медичне страхування може бути індивідуальним і 

колективним. При індивідуальному страхуванні страхувальниками, як правило, 

виступають окремі громадяни, які уклали договір із страховиком про 

страхування себе або третьої особи (дітей, батьків, родичів) за рахунок власних 

грошових засобів [6, с. 284]. При колективному страхуванні страхувальником, 

як правило, є підприємство, організація, установа, яка укладає договір із 

страховиком про страхування своїх працівників або інших фізичних осіб 

(членів сімей працівників, пенсіонерів тощо) за рахунок їхніх грошових засобів 

[6, с. 286].  

Страховий поліс з добровільного медичного страхування обумовлює обсяг 

надання медичних послуг, можливість вибору умов отримання медичної 

допомоги тощо. Програми добровільного медичного страхування розширюють 

можливості і поліпшують умови надання профілактичної, лікувально-

діагностичної та реабілітаційної допомоги [4, с. 185].  

Таблиця 1  

Витрати, пов’язані із підтримкою здоров’я* 
 

Витрати, пов'язані 
із підтримкою здоров'я 

 відвідуванням лікарів та амбулаторним лікуванням; 
 придбанням медикаментів; 
 лікуванням у стаціонарі; 
 отриманням стоматологічної допомоги, зубним 

протезуванням; 
 проведенням профілактичних та оздоровчих заходів 

тощо. 
* Джерело: [3] 
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Тарифи на медичні та інші послуги з добровільного медичного 

страхування встановлюються за згодою страховика і медичної установи, що 

обслуговує застрахованих [1, с. 91]. 

Договір з добровільного медичного страхування може, зокрема, 

передбачати: 

· ширше право вибору застрахованим пацієнтом медичних установ, лікарів 

для обслуговування; 

· поліпшення умов утримання застрахованого в стаціонарах, санаторіях; 

· надання спортивно-оздоровчих послуг та інших засобів профілактики; 

· подовження тривалості після лікарняного патронажу та догляду за 

пацієнтом у домашніх умовах; 

· діагностику, лікування та реабілітацію з використанням методів 

нетрадиційної медицини; 

· розвиток системи сімейного лікаря; 

· страхування виплат з тимчасової непрацездатності, вагітності, пологів та 

материнства на пільгових умовах за строками і розмірами грошових виплат 

тощо. 

Порівнюючи ситуацію розвитку ринку добровільного медичного 

страхування, можна відмітити певні тенденції (табл. 2). Зокрема, кількість 

страхових компаній у 2016 році порівняно з 2015 роком зменшилася на 45 

страхових компаній. У 2016 році спостерігається зростання валових страхових 

премій по медичному страхуванню на 317,3 млн. грн. порівняно з 2015 роком, у 

відсотковому відношенні 21,5%, розміри зборів страхових премій, сума та 

рівень виплат відображено в таблиці 2 [7]. 

Кількість громадян, котрі бажають отримати поліс медичного страхування 

росте з року в рік, такі тенденції змушують страховика задовольняти і 

роздрібний попит.  

Страхові продукти, які пропонуються на даний час страховими 

компаніями, в більшості випадків є стандартними і включають програми, які 

можна придбати як окремо так і комплексно.  
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Крім того, вони гарантують у випадку настання страхового випадку 

виплату страхового відшкодування безпосередньо медичній установі, чим 

забезпечується можливість вибору медичної установи та лікуючого персоналу, 

контроль та експертизу за якістю лікування, що дає відчуття захищеності 

застрахованим особам.  

Таблиця 2  

Фінансові показники діяльності страхових компаній з добровільного 

медичного страхування 
№ Страхова компанія Премії, тис. грн. Виплати, тис. грн. Рівень виплат, % 

2015 р. 2016 р. 2015 р. 2016 р. 2015 р. 2016 р. 

1 ПРОВІДНА 195 
295,5 

236 
369 

107 
752,0 

124 423 55,17 52,64 

2 НАФТОГАЗСТРАХ 150 
975,0 

180 
327 

104 
904,9 

116 463 69,48 64,58 

3 АХА СТРАХУВАННЯ 93 102,0 145 
025 

47 834,0 64 723 51,38 44,63 

4 УНІКА 122 
822,2 

136 
207 

88 108,7 83 405 71,74 61,23 

5 АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 43 993,0 121 
085 

36 812,7 42 898 83,68 35,43 

6 ІНГО УКРАЇНА 85 027,9 103 
529 

50 709,9 48 181 59,64 46,54 

7 PZU УКРАЇНА 70 191,3 96 691 33 547,0 43 125 47,79 44,6 
8 УКРАЇНСЬКА 

СТРАХОВА ГРУППА 
55 636,0 69 572 35 300,7 36 246 63,45 52,1 

9 ІЛЛІЧІВСЬКЕ  53 815,7 66 006 28 195,6 35 683 52,39 54,06 
* Джерело: систематизовано автором на основі [5; 6; 7]  

 

Дискусійним залишається питання ціни. Поліси добровільного медичного 

страхування можуть дозволити собі лише достатньо забезпечені громадяни. 

Проте поступове наповнення ринку новими страховими компаніями, які 

пропонуватимуть практично стандартні програми страхування, сприятиме 

підвищенню конкуренції на ринку медичного страхування та зниженню цін, що 

зробить страховий продукт більш доступнішим для різних верств населення.  

Розміри страхових внесків встановлюються на договірній основі страховика і 

страхувальника з урахуванням оцінки ймовірності захворювання 

страхувальника у зв'язку з віком, професією, станом здоров'я тощо[1, с. 265]. 
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На основі систематизації літературних джерел виділено наступні 

особливості договорів добровільного медичного страхування [1; 2; 6; 8]: 

 - предметом договору добровільного медичного страхування є 

зобов’язання страховика у разі настання страхового випадку здійснити виплату 

страхової суми (або її частини) страхувальнику (застрахованому) на оплату 

вартості медичної допомоги (медичних послуг) певного переліку та якості в 

обсязі обраної страхувальником програми медичного страхування; 

- одержувачем страхової виплати може бути не тільки застрахована особа, 

а й лікувальний заклад або асистанська компанія, яка забезпечує отримання 

допомоги (медичних послуг); 

- договори добровільного медичного страхування передбачають 

обов'язковість конкретної застрахованої особи, майнові інтереси котрої 

застраховано; 

- договори мають трьохсторонній, а подекуди багатосторонній характер; 

- територія дії договору добровільного медичного страхування не 

обмежується місцезнаходженням страховика . 

Мета добровільного медичного страхування – гарантування громадянам 

(застрахованим особам) при настанні страхового випадку оплати вартості 

медичної допомоги за рахунок коштів страхових резервів та фінансування 

профілактичних заходів. Головні завдання добровільно медичного страхування  

зображені на рисунку 1.  

Основними чинниками, які в сучасних умовах функціонування страхового 

ринку впливають на розвиток ринку добровільного медичного страхування в 

Україні є [1, 94]: 

1) економічна нестабільність в країні, яка змушує населення здійснювати 

фінансові витрати тільки на найнеобхідніше; 

2) недосконалість законодавства; 

3) підвищення об’єму продажу та вартості медикаментів; 

4) підвищення соціальної відповідальності страхового бізнесу; 
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5) висока монополізація ринку медичних послуг, що змушує медичні 

заклади підвищувати вартість та кількість надаваних послуг; 

6) низька страхова культура населення. 

 

 

Рис. 1. Головні завдання добровільного медичного страхування 

У сучасних умовах в Україні сформувалась певна структура ринку 

добровільного медичного страхування. Даний ринок можна розглядати як 

багаторівневу систему із складним механізмом взаємозалежних зв’язків між 

усіма структурними одиницями. У структуру вітчизняного ринку добровільного 

медичного страхування  входять державні органи нагляду за страховою 

діяльністю (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), недержавні страхові об’єднання 

(Асоціація «Українське медичне страхове бюро», Ліга страхових організацій 

України), страхові компанії, страхові посередники (страхові або перестрахові 

брокери, страхові агенти), медичні заклади, служби асистанс та споживачі [3, с. 

183].  

Як свідчать результати досліджень, значною перешкодою в розвитку 

добровільного медичного страхування є відсутність податкових заохочень, 

адже підприємства, на долю яких припадає оплата 41 % страхових платежів, 

сплачують їх за рахунок чистого прибутку після оподаткування.  

Головні завдання добровільного 
медичного страхування:

забезпечення охорони 
здоров'я населення 

забезпечення 
відтворення 
населення 

розвиток 
медичного 

обслуговування

фінансування системи 
охорони здоров'я 

перерозподіл 
коштів, що 

використовуються 
на оплату медичних 
послуг, між різними 
верствами населення 
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Така ситуація щодо відсутності податкових преференцій для 

добровільного медичного страхування суттєво гальмує процес детінізації 

сектору медичних послуг та залучення ринкових механізмів фінансування 

галузі охорони здоров’я. Прийняття змін до Податкового кодексу [9] щодо 

віднесення витрат добровільного медичного страхування до складу 

загальновиробничих і адміністративних витрат, витрат, пов’язаних з 

наданням послуг, витрат подвійного призначення, витрат, дозволених до 

включення до податкової знижки, а також врегулювати питань, пов’язаних з 

визначенням розміру таких витрат для звітного податкового періоду, що 

сприятиме підвищенню якості медичних послуг, дасть значний поштовх 

детінізації ринку медичних послуг і збільшенню надходжень до державного 

і місцевого бюджетів.  

Також це сприятиме формуванню конкуренції серед постачальників 

медичних послуг і розвитку добровільного медичного страхування, як 

одного з ефективних шляхів забезпечення соціального захисту населення 

[9]. 

Також необхідним вважається проведення ряду заходів організаційного 

характеру, у тому числі, прийняття нормативно-правових актів, які б 

забезпечили вирішення наступних найбільш важливих проблем [5]: 

- забезпечення конкурентного середовища на ринку медичних послуг у разі 

прийняття законодавчих актів з питань обов’язкового соціального медичного 

страхування; 

- створення умов розвитку добровільного медичного страхування як 

ефективного доповнення до обов’язкового соціального медичного страхування, 

яке б забезпечувало покриття витрат за надання медичної допомоги, понад або 

в межах обсягу і рівня, визначених програмами обов’язкового соціального 

медичного страхування; 

- здійснення оподаткування сукупного доходу громадян у разі отримання 

страхових виплат за договорами добровільного медичного страхування 

відповідно до бази та ставок, які передбачені до обов’язкового соціального 

медичного страхування; 
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- посилення зацікавленості роботодавців у турботі про збереження 

здоров’я своїх працівників шляхом встановлення економічних стимулів та 

відрахування коштів на добровільне медичне страхування; 

- законодавче врегулювання питання щодо можливості юридичними 

особами (роботодавцями) включення витрат на сплату страхових платежів за 

договорами добровільного медичного страхування своїх працівників до складу 

собівартості продукції; 

- підвищення надійності страхових організацій, що працюватимуть у 

системі добровільного медичного страхування, шляхом встановлення вимог до 

їхнього ліцензування відповідно до чітко встановлених критеріїв; 

- забезпечення надходження коштів у систему добровільного медичного 

страхування, підвищення зацікавленості медичних установ, роботодавців і 

громадян шляхом створення уніфікованої оптимальної системи класифікації та 

ціноутворення на медичні послуги;  

- забезпечення контролю за використанням єдиних стандартів усіма 

медичними установами, що працюють у системі добровільного медичного 

страхування, незалежно від їхньої відомчої підпорядкованості та організаційно-

правової форми тощо. 

Державна політика розвитку медичного страхування як частина загальної 

соціальної та економічної політики України повинна визначати основні 

принципи, напрями і форми економічного та адміністративно-правового впливу 

у сфері соціального захисту населення з урахуванням державних інтересів та 

пріоритетів, в т. ч. шляхом підтримки медичного страхування в таких основних 

напрямах, як: формування нормативно-правової бази, удосконалення 

податкової політики, удосконалення державного нагляду, підвищення 

фінансової надійності страховиків, підвищення страхової культури населення, 

підготовка та перепідготовка кадрів [2, с. 293]. 

Висновки. Практика здійснення медичного страхування дозволяє зробити 

висновок, що для суб’єктів відсутні економічні стимули:, зокрема для 

страхувальників – збереження і покращення свого здоров’я, а для лікувально-

профілактичної установи – наданні якісних медичних послуг.  
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Тому насамперед необхідно застосовувати інструменти стимулювання 

суб’єктів медичного страхування шляхом розробки та впровадження нових 

програм медичного страхування, які стимулюватимуть страхувальників 

покращувати і підвищувати якісні характеристики свого здоров’я, не допускати 

їх погіршення, не створювати свідомого ризику для свого фізичного стану.  

Підсумовуючи, можна відзначити, що перспективи розвитку медичного 

страхування в Україні, зокрема і добровільного виду, втішні: питома вага 

добровільного медичного страхування на ринку страхових послуг має 

тенденцію до зростання; страховики, які надають послуги з добровільного 

медичного страхування стають все більше конкурентними; підвищується попит 

населення на послуги даного виду страхування тощо. 
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У статті розкриваються особливості та проблеми структуризації фінансової 

системи в сучасних умовах. Досліджено роль фінансової системи та 

фінансових відносин у відтворювальних процесах. 

Ключові слова: фінансова система, фінансові відносини, ланки, ринкова 

система, фондовий ринок. 

У вітчизняній науці зовсім небагато фундаментальних наукових 

досліджень, безпосередньо присвячених аналізу стану фінансової системи та 

обґрунтуванню напрямів її розбудови. Є різні погляди на структуру та зміст 

фінансової системи, її окремі складові. Недостатньо розкриті взаємозв’язки  та 

взаємодія окремих елементів, що входять до її складу. Дискусійним є питання 

подальшого розвитку фінансової системи в Україні, а особливості та проблеми 

розглядаються з точки зору всієї економіки або її окремих складових, що не  

дає чіткої відповіді про стан самої системи. Розв’язання названих теоретичних 
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проблем має важливе теоретико-прикладне значення, адже ефективне 

управління системою передбачає розуміння її змісту, напрямів розвитку і ролі у 

вирішенні складних економічних та соціальних завдань суспільства. 

Фінансова система України, що є частиною світової фінансової системи, 

повинна бути організаційно та фінансово стійкою, наділена такими рисами, як 

стабільність, ефективність, незалежність та конкурентоспроможність. 

Натомість на практиці жодної з названих вище рис не досягнуто. При 

найменших коливаннях на світових фінансових ринках внутрішній ринок 

одразу  відчуває  на  собі  всі  їх  відлуння.  Спостерігається  посилення  ролі та 

влади та світових учасників, особливо у банківській сфері, є постійна небезпека 

боргової та фінансової залежності. Рівень небезпеки є тим вищим, чим нижчий 

економічний розвиток країни. Фінансова система поки що не здатна виконувати 

своє призначення при найменших коливаннях, збуреннях та фінансових шоках. 

Для української фінансової системи характерною особливістю або 

відмінністю є фінансова нестабільність, ознаками якої є: 

- високі темпи інфляції; 

- споживчий попит, зумовлений зростанням державних соціальних 

трансфертів та споживчого кредитування; 

- непередбачуваність коливань курсу національної валюти та поява 

тенденцій до його девальвації, що посилює загрозу виникнення валютної кризи 

в умовах постійного негативного сальдо поточного рахунку  платіжного 

балансу; 

- високий рівень доларизації національної економіки; 

- нестабільність та завищення відсоткових ставок за банківськими 

кредитами; 

- стрімке нарощування частки зовнішнього боргу як держави, так і 

корпоративного сектора економіки; 

- збереження незначної частки державної власності за стрімкого 

зростання іноземного капіталу в структурі статутного капіталу банків; 

- постійна напруга на ринку нерухомості тощо. 
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У розробленій Національній фінансовій стратегії «Україна – 2015» 

наявність фінансової нестабільності пояснювалася рядом причин: 

- невідповідністю соціальної політики завданням економічного розвитку; 

- орієнтацією політики бюджетних видатків виключно на вирішення 

поточних завдань та низькою інвестиційною активністю держави (капітальні 

видатки у загальній структурі становлять лише 15,0-17,0 %, а їх фінансування 

здійснюється на рівні 85-90 % від запланованих обсягів); 

- відсутністю механізму розв’язання суперечностей, що виникають у 

процесі реалізації бюджетної та монетарної політики; 

- незбалансованістю податкової та митної політики, результатом якої є 

збереження високого податкового навантаження на економічних суб’єктів 

(Україна посідає 180-те місце серед 181 країни за показниками, що 

характеризують адміністративне та податкове навантаження на суб’єктів 

господарювання); 

- відсутністю функціональної єдності органів державної влади; 

- надмірною політизацією діяльності державних органів управління, 

перманентною політичною нестабільністю; 

- високим рівнем корупції; 

- високою фрагментарністю капіталу банківської системи; 

- недосконалістю методик оцінки кредитних та інвестиційних ризиків на 

внутрішньому і зовнішньому ринках; 

- значним рівнем монополізації економіки (47,0% ринків є 

монополізованими або мають ознаки обмеження конкуренції); 

- недостатнім рівнем капіталізації фондового та страхового ринку (77,3 % 

та 4,5 % ВВП, відповідно); 

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

Л. Безгубенко та В. Коюда вважають, що фінансова система України в 

сучасному її вигляді істотно відрізняється від фінансових систем інших країн 

наступним чином: 

- у розподілі (розмежуванні) фінансових ресурсів. Пріоритет віддано 

загальнодержавним фінансам; 
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- фінансова діяльність державних підприємств  не зовсім і не завжди 
асоціюється з принципами підприємницької діяльності; 

- недержавний сектор економіки розвинутий недостатньо; 
- про фінанси домашніх господарств донедавна в Україні мова взагалі не 

велася [2, с. 13; 4, с. 28]. 
Дані особливості, безперечно, відрізняють не тільки кожну ланку 

фінансової системи, але і систему в цілому. У зв’язку з цим вони повинні 
постійно знаходитись у полі зору економічної науки з метою пошуку шляхів 
оптимізації системи. 

Відомий в Україні вчений В. Базилевич відмічаючи зростання ролі 
фінансової системи та фінансових відносин, вказує на нову роль фінансових 
інститутів у сучасному економічному середовищі, що зумовлюється 
зростанням ролі фінансового ринку та фінансового капіталу у 
відтворювальному процесі. Сучасний фінансовий ринок, на думку вченого, – це 
ринок інститутів посередників, віртуальних технологій передачі інформації             
[1, с. 5]. 

До особливостей сучасної фінансової системи вчені також відносять 
нестійкість ринкової системи яка, на їх думку, викликана: 

- зростаючою глобалізацією господарських процесів; 
- політизацією кредитної сфери; 
- дефіцитністю державних бюджетів та зростанням заборгованості 

держав; 
- поширенням практики фінансових пірамід тощо [3, с. 85]. 
Виходячи з перелічених авторами рис фінансової системи  можна зробити 

висновок, що особливості фінансових систем закладені в  їх структурі та 
взаємозв’язку між окремими складовими. Певною мірою це так, проте 
структура фінансової системи як економічне поняття вужче від  поняття 
фінансова система. Остання, окрім структури, включає перелік принципів та 
завдань, кількісні та якісні параметри, інфраструктуру тощо. Дані складові 
фінансової системи також мають свої особливості, крім того, сама структура 
фінансової системи, і це найголовніше, залежить від особливостей організації 
та структури економіки. 
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Зважаючи на широкий перелік проблем фінансової системи та виходячи з 

необхідності їх комплексного вирішення пропонується їх об’єднання у декілька 

груп (або блоків): 

- проблеми теоретико-методологічного характеру, що беруть свій початок з 

розуміння природи фінансів та фінансової системи, їх взаємозв’язку та 

взаємообумовленості, принципів, організації та завдань тощо; 

- проблеми організаційного характеру, що пов’язані з діяльністю органів 

управління, у тому числі фінансових, а також організації фінансів загалом 

(фінансового планування, контролю, стимулювання тощо); 

- проблеми нормативно-правового характеру стосовно забезпечення 

діяльності економічних суб’єктів у фінансовій сфері. Тут є характерною 

відсутність або недостатня економічна обґрунтованість діючих стандартів, 

норм, нормативів, лімітів тощо. 

Серед перелічених проблем першочергового значення набуває вирішення 

негараздів першого блоку, оскільки без чіткого визначення теоретичних основ 

оцінки стану та перспектив розвитку фінансової системи  її подальше 

покращення матиме фрагментарний характер, що не дає результату, який 

можна очікувати від системного підходу. 

Вітчизняні вчені до переліку проблем розвитку фінансової системи 

відносять недостатній рівень капіталізації фінансової системи, незахищеність 

прав кредиторів, інвесторів, низьку якість та конкурентоспроможність 

фінансових послуг, відсутність належним чином розробленої стратегії і 

тактики, низька, а подеколи і відсутня, ефективність функціонування 

фінансової системи. Ці проблеми можна віднести до організаційного блоку. 

Досить часто проблеми, що перешкоджають розвитку фінансової системи, 

зводять до проблем фінансового ринку, зокрема: 

- недостатній рівень капіталізації банківської системи; 

- низька якість та конкурентоспроможність банківських послуг; 

- високий рівень банківського ризику та недостатній рівень його 

управління; 
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- незахищеність прав кредиторів і вкладників; 

- психологічне неприйняття та недооцінка потенціалу фондового ринку; 

- наявність кількох торгових площадок, на яких здійснюють торги 

цінними паперами, що ускладнює контроль над операціями з цінними 

паперами, та розповсюдження інформаційних індикаторів щодо кількісних та 

якісних параметрів операцій з цінними паперами; 

- незавершеність формування інституційної інфраструктури фондового 

ринку, її низька якість; 

- слабкий захист прав акціонерів, зокрема міноритарних власників, 

низький рівень корпоративного управління; 

- низькі темпи приведення нормативної бази, що врегульовує відносини у 

фінансовій сфері, до вимог міжнародних стандартів [6, с. 129-130]. 

Гострою на сьогодні проблемою являється невідповідність фінансового 

капіталу потребам реального сектора економіки. Рух фінансових ресурсів 

перестав нести в собі матеріальний зміст, в основному спрямовується у 

спекулятивні галузі. Окрім того, банківський сектор не забезпечує належний 

захист прав кредиторів та інвесторів, не проводить належним чином оцінку 

кредитних ризиків. 

Щодо останнього блоку проблем фінансової системи нормативно-

правового характеру, то вони у контексті фінансової системи взагалі не 

розглядаються. Дана проблематика досліджується у складі фінансового 

механізму, який хоч і розглядається також як сукупність методів, способів та 

прийомів організації фінансової діяльності, проте з позиції окремого 

економічного суб’єкта (підприємства, галузі, території, сфери діяльності тощо). 

Таким чином, в науці досліджується чимало механізмів, які жодним чином не 

узгоджуються між собою, отже не структуровані та мають суперечливий 

характер. Їх нормативно-правова складова, не маючи універсального характеру, 

підпорядкована локальним інтересам (підприємства, галузі тощо), отже 

суперечить інтересам інших економічних суб’єктів. Про економічні наслідки 

суперечливого характеру нормативно-правового забезпечення фінансової 

діяльності можна лише здогадуватись. 
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В Україні поки що не сформовано нормативно-правове поле фінансової 

діяльності, на якому всі економічні суб’єкти знаходяться в рівних або 

принаймні задовільних умовах. Це, очевидно, є причиною нескінченних змін 

законодавства та інших нормативних актів у галузі фінансів. 

Дану проблематику доцільно вирішувати з позиції фінансової системи, що 

дозволить структурувати, отже, узгодити нормативно-правове забезпечення 

фінансової діяльності економічних суб’єктів за рівнями економіки, видами 

діяльності, галузями тощо. Даний блок проблем фінансової системи видається 

найбільш складним та відповідальним, оскільки безпосередньо торкається 

діяльності всіх економічних суб’єктів. З іншого боку, він є одночасно 

початковим і завершальним етапом реформування фінансової системи. 

Не менш складною теоретичною проблемою, вирішення якої має 

практичне значення для фінансів та економіки в цілому, є структуризація 

фінансової системи, тобто визначення переліку її складових, що тісно 

взаємозв’язані між собою в процесі економічного відтворення та впливають 

одне на одного. Складність вирішення проблеми полягає у виборі 

класифікаційних ознак, на основі яких фінансові явища та процеси можна 

групувати та досліджувати з метою подальшого вдосконалення системи в 

цілому. 

Перелік таких ознак доволі широкий, що значно ускладнює розробку 

моделі фінансової системи. 

Трудність завдання полягає у виборі єдиної або декількох базових не 

суперечливих одна одній ознак, що характерні для всієї фінансової сфери. В 

економічній літературі спостерігаються різні підходи до розуміння сутності та 

структури фінансової системи. Спираючись на сучасну типізацію економічних 

систем, вчені виділяють наступні: ринкову фінансову систему; фінансову 

систему країн, що розвиваються; фінансову систему країн з перехідною 

економікою; фінансову систему країн з адміністративно-командною 

економікою. 
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 За територіальною ознакою виділяють: національну фінансову систему (у 

межах національної економіки); регіональну фінансову систему (у межах 

регіону або групи країн); світову фінансову систему (у межах світового 

господарства). 

Викладені вище ознаки знаходять своє відображення в моделі світової 

фінансової системи (рис. 1.). 
 

 

Рис.1. Структура світової фінансової системи 

 
Дана схема вказує на всеохоплюючий характер світової фінансової 

системи подібно до того, як національна фінансова система кожної країни 
повинна охоплювати з поступовим наближенням до 100 % усю економіку. 

Щодо переліку економічних ознак, які знаходяться в основі побудови 
національної фінансової системи, погляди українських вчених особливо не 
відрізняються. Тим не менше, їх перелік у різних варіантах налічує від однієї до 
трьох ознак. Таким чином можна виділити три напрями, або три групи вчених, 
у підходах до вибору ознак структуризації фінансів. 

Першу групу складають вчені, які в основі побудови структури фінансової 
системи вбачають одну ознаку (суб’єкти фінансової системи, тобто юридичні та 
фізичні особи, а також державу). Виходячи з цього виділяють державні (в 

Світова фінансова система 

Фінанси наднаціональних суб’єктів Національні фінансові системи 

Фінанси міжнародних 
організацій 

Країни ринкового типу 

Міжнародні фінансові інститути Країни, що розвиваються 

Фінанси ТНК Країни з перехідною економікою

Регіональні фінанси Країни з адміністративно- 
командною економікою

Міжнародний фінансовий ринок 
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окремих випадках регіональні та місцеві) фінанси, фінанси суб’єктів 
господарювання (або фінанси підприємств) та фінанси домашніх господарств 
(сімейні фінанси, фінанси громадян або фінанси населення) [1, с. 18]. 

Друга група вчених представляє найбільш поширену точку зору, згідно з 

якою, в якості основи побудови структури фінансової системи приймається дві 

ознаки: перша ознака – це фінансові відносини, які формують внутрішню 

структуру фінансової системи та представлені на рівні її окремих сфер і ланок. 

Друга ознака – це сукупність фінансових органів та інституцій, які управляють 

грошовими потоками. Вони представляють організаційну будову фінансової 

системи [6, с. 23; 2, с. 22-23]. 

Сфери фінансової системи визначаються у прив’язці до рівнів економічної 

системи, у складі якої традиційно виділяють мікрорівень, макрорівень та 

мегарівень економіки. Кожному рівню економіки відповідає певна сфера 

фінансової систем. 

Кожну сферу фінансової системи, у свою чергу, поділяють на окремі 

ланки, виходячи зі специфіки фінансових відносин (форм та методів 

формування і використання фінансових ресурсів тощо). Так, фінанси суб’єктів 

господарювання можуть включати фінанси комерційних та некомерційних 

суб’єктів господарювання, фінанси виробничої та невиробничої сфери                

(у сучасній термінології сфери послуг), фінанси окремих галузей економіки, 

громадських організацій, державних (комунальних) і приватних підприємств 

тощо. При цьому, на нашу думку, цілком обґрунтовано деякі вчені фінанси 

домашніх господарств відносять до субмікрорівня, тобто рівня економіки однієї 

людини, що в економічній теорії поки що не розглядається належним чином         

[6, с. 32]. 

Сфера державних фінансів у різних варіантах включає такі ланки, як 

державний та місцеві бюджети (або бюджет держави, чи зведений бюджет), 

державні цільові фонди, державний та комунальний кредит, страхування, 

фінанси державного (комунального) сектора тощо. 
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Сфера міжнародних фінансів, у більшості авторів, включає фінанси 

міжнародних організацій, міжнародних фінансових інститутів, інших суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). В окремих випадках до цієї сфери 

включають фінанси ТНК та окремі розрахунки. 

Сфера фінансового ринку, зазвичай, включає зовнішній та внутрішній 

ринок, валютний, кредитний та фондовий ринки, а також, в окремих випадах, 

ринок фінансових послуг, ринок золота та інших коштовних металів. 

Усі розглянуті вище сфери та ланки формують дворівневу структуру 

фінансової системи, яка в кожного автора, виходячи з переліку складових, має 

свій особливий вигляд. Таким чином, схематичне зображення фінансової 

системи має фрагментарний, отже неповний вигляд, що значно утруднює 

загальне розуміння та унеможливлює практичне використання системного 

підходу до організації фінансів. 

До переліку найбільш поширених в економічній літературі складових 

дворівневої структури  фінансової системи  можна віднести наступні (рис. 2). 

Проте така структура фінансової системи викликає суттєві заперечення, 

оскільки всі інші складові фінансової системи, такі як місцеві фінанси, 

страхування, фінанси домашніх господарств (населення), ринок фінансових 

послуг,  зовнішній  ринок,  регіональні, а в окремих випадках і міжнародні 

фінанси тощо, досить часто не мають свого відображення в конструкціях 

фінансових систем, що суттєво обмежує можливості дослідження фінансової 

сфери, отже, і даної категорії. 

Отже, фінансова система України, як частина світової фінансової системи, 

повинна бути організаційно та фінансово стійкою, наділена такими рисами, як 

стабільність, ефективність, незалежність та конкурентоспроможність. 

Натомість на практиці жодної з названих вище рис не досягнуто. При 

найменших коливаннях на світових фінансових ринках внутрішній ринок 

одразу відчуває на собі всі їх відлуння. Спостерігається посилення ролі та 

влади світових учасників, особливо у банківській сфері, є постійна небезпека 

боргової та фінансової залежності. Рівень небезпеки є тим вищим, чим нижчим 
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є економічний розвиток країни. Фінансова система поки що не здатна 

виконувати своє призначення при найменших коливаннях, збуреннях та 

фінансових шоках. 

 
  Фінансова система  

СФЕРИ 

Фінанси суб’єктів 
господарювання 

Державні фінанси Міжнародні фінанси Фінансовий ринок 

ЛАНКИ 

Фінанси виробничої 
сфери 

Бюджет держави Фінанси 
міжнародних 
організацій 

Ринок грошей 

Фінанси сфери 
послуг 

Фонди цільового 
призначення Кредитний ринок 

Фінанси 
комерційних 
підприємств 

Державний кредит
Міжнародні 

фінансові інститути

Ринок цінних 
паперів 

Фінанси 
некомерційних 
підприємств 

Фінанси державних 
(комунальних) 
підприємств 

Рис. 2. Дворівнева структура фінансової системи 

 

Доведено, що в основі побудови фінансової системи повинні бути певні 

принципи, знання та дотримання яких формує системний, отже, впорядкований 

характер фінансових відносин між економічними суб’єктами. Це своєрідні 

правила поведінки економічних суб’єктів, органів влади та управління, яких 

повинні дотримуватись при заключенні господарських угод як на 

внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, при прийнятті державними та  

місцевими  органами  влади  нормативно-правових  актів  тощо. Фактично  

безсистемний  характер сучасної фінансової системи України свідчить про 

відсутність мінімального набору ключових, базових, єдиних для  всієї системи 

принципів, на основі яких можна будувати фінансові відносини. Погляди 

вчених та перелік принципів, а в деяких випадках характерних рис фінансової 
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системи представлені доволі широко, що фактично утруднює формування 

робочої моделі фінансової системи. Поки що фінансова система функціонує в 

основному за рахунок зусиль держави, яка витрачає колосальні ресурси на 

підтримку окремих секторів економіки. Тому практично всі економічні 

суб’єкти розраховують на її допомогу. 

З’ясовано, що перелік завдань, які ставляться перед фінансовою системою, 

у своїй більшості визначаються центральними органами влади та знаходять 

своє відображення у фінансовій політиці, її стратегії і тактиці. Така практика 

визначення завдань фінансової системи формується переважно, виходячи із 

реальних проблем економіки та фінансів і, найменшою мірою, виходячи із 

проблем самої системи. Проте саме проблеми фінансової системи, точніше – 

проблеми її організації, не дозволяють належним чином вирішувати проблеми 

реальної економіки. Фінансова система в її сучасному розбалансованому стані 

видається неспроможною забезпечити фінансову стійкість економіки. 
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ФІНАНСОВА СПРОМОЖНІСТЬ БЮДЖЕТІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 

ГРОМАД В УМОВАХ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

РЕФОРМИ 

У статті розглянуто визначення фінансової спроможності територіальних 

громад. Розглянуто негативні чинники, які унеможливлюють отримання 

максимального ефекту від управління фінансовими ресурсами територіальної 

громади. Визначено комплекс завдань місцевого розвитку для забезпечення 

фінансової спроможності територіальної громади. 

Ключові слова: фінансова спроможність, територіальна громада, фінансовий 

потенціал, адміністративно-територіальна реформа, фінансова 

незалежність. 

На сьогоднішній день одним із основних завдань реформування системи 

державних фінансів та адміністративно-територіального устрою країни 

визначено формування ефективних механізмів фінансового забезпечення 

функціонування територіальних громад для їх повноцінного залучення до 

процесів соціально-економічного розвитку держави.  

Це передбачає зміну у поглядах на економічний розвиток окремих 

територій, характер фінансових взаємозв’язків села, громади, органів влади й 

обумовлює необхідність нарощування фінансової бази місцевого 

самоврядування і, як наслідок, зростання його самодостатності та фінансової 

незалежності. 

Реформування адміністративно-територіального устрою держави 

передбачає укріплення основ місцевого самоврядування, правильну організацію 

влади на місцевому рівні та надання її відповідних економічних та фінансових 

можливостей для розвитку території.  

А, звертаючи увагу на актуальність нового осмислення поняття 
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«територіальна громада», варто звернути увагу на те, що наданий завдяки 

адміністративно-територіальній реформі певний рівень фінансової 

незалежності соціально-просторових утворень забезпечить розвиток 

територіальної громади та її участь в питаннях розвитку території 

Упродовж останніх років явище фінансової спроможності почало активно 

вивчатися вітчизняними науковцями. Так, І. З. Сторонянська, А. О. Пелехатий 

[7] досліджують питання фінансового забезпечення розвитку територіальних 

громад (у частині бюджетних відносин) як основу підвищення їх фінансової 

спроможності. М. І. Карлін [4], глибоко розглянувши категорію фінансової 

спроможності регіонів, у кінцевому підсумку пов’язує її з конкретними 

пропозиціями реформування адміністративно-територіального устрою України. 

Г. В. Возняк[1] оперує поняттям фінансової спроможності органів 

місцевого самоврядування у взаємозв’язку з проблемами формування місцевих 

бюджетів. Подібний підхід застосовують Л. Б. Рябушка, В. В. Койло [6], 

оцінюючи фінансову спроможність місцевих бюджетів регіонів. Комплексне 

дослідження змісту фінансової спроможності розвитку регіону та його оцінки 

щодо областей України та перспектив посилення здійснене І. М. Камінською 

[3].  

Необхідною умовою формування громадянського суспільства в Україні є 

активізація реформ у системі місцевого самоврядування у напрямі зростання 

ролі територіальних громад як основного суб’єкта соціально-економічного 

прогресу відповідної території.  

Закономірності становлення світогосподарської системи показують, що 

ефективність виконання територіальною громадою покладених на неї функцій і 

досягнення стратегічних пріоритетів вимагає належного фінансового 

забезпечення як поточного функціонування, так і цілей розвитку.  

Фактично має місце перенесення ваги процесів соціально-економічного 

розвитку на місцевий рівень. У цих умовах територіальна громада має 

виступати одночасно і як носій соціально-економічного розвитку територій, і як 

рушійна сила досягнення стратегічних цілей територіального утворення. 
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Таким чином, фінансова спроможність адміністративно-територіального 

утворення – це його здатність забезпечувати надходження достатнього обсягу 

фінансових ресурсів та формування ефективної структури їх джерел, а також їх 

якісний розподіл та ефективне використання для подолання дестабілізаторів та 

досягнення стабільності соціально-економічного розвитку утворення у 

короткостроковій та довгостроковій перспективі [5]. 

Існуюча система місцевих бюджетів нездатна забезпечити фінансову 

спроможність органів місцевого самоврядування, оскільки, дозволені місцеві 

податки і збори не є й не можуть бути достатнім джерелом доходів місцевого 

бюджету через їхній незначний податковий потенціал і, відповідно, 

незацікавленість місцевих рад у їх запровадженні, адже їхня частка складає 

близько 3% доходів зведених місцевих бюджетів.  

Тому для забезпечення фінансової спроможності органів місцевого 

самоврядування, в Україні відбуваються процеси децентралізації місцевих 

фінансів, починаючи з кінця 2014 року [1, с. 98]. 

Основні негативні чинники, що нині знижують потенціал отримання 

максимального позитивного ефекту від управління фінансовими ресурсами 

територіальних громад: 

− невідповідність сучасних тенденцій формування доходів місцевих 

бюджетів сільських територіальних громад цілям підвищення їх фінансової 

спроможності; 

− відсутність стимулів ефективного використання власного фінансового 

потенціалу територій;  

− суттєва диференціація територіальних громад за рівнем бюджетної 

забезпеченості;  

− неефективна структура місцевих бюджетів регіону, а також їх 

вертикальна та горизонтальна розбалансованість;  

− мізерні обсяги видатків місцевих бюджетів територіальних громад на 

фінансування розвитку територій; 
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− недосконалий механізм проведення Державною казначейською службою 
бюджетних платежів, що здійснюються органами місцевого самоврядування. 

Особливе місце в питанні формування спроможних територіальних громад 
займає прийняття Закону України «Про об’єднання територіальних громад» та 
Методики формування спроможних територіальних громад, спрямованих на 
вирішення питання «запровадження правових засад формування спроможних 
територіальних громад шляхом підвищення їх фінансової та економічної 
спроможності».  

Дані законодавчі акти дали можливість сформувати та схвалити органам 
місцевої влади Перспективні плани формування спроможних територіальних 
громад відповідних областей та подати їх на затвердження до КМУ. Відповідно 
до даних документів визначено умови об’єднання територіальних громад. 
Об’єднані громади фінансуються на основі нових правил.  

Зокрема, розширено джерела надходжень місцевих бюджетів – за рахунок 
передачі на місцевий рівень та зміни бази оподаткування окремих податкових 
надходжень, які характеризуються як вагомі та стабільні «наповнювачі» 
бюджетів, визначено нові види трансфертів та правила їх розрахунку та 
надання.  

Основними змінами стали: 60% ПДФО (податку на доходи фізичних осіб), 
5% акцизного податку з реалізації підакцизних товарів, 100% єдиного податку, 
100% податку на майно (нерухомість, земля, транспорт), 100% плати за землю, 
100% податку на прибуто підприємств комунальної власності, 100% плати за 
надання адміністративних послуг та 25% екологічного податку [2]. 

Фінансування медичної та освітньої сфери передано на районний рівень та 
рівень міста обласного значення через прямі субвенції з державного бюджету 
відповідно до затверджених нормативів. У результаті основну відповідальність 
за фінансування галузей несуть профільні Міністерство освіти та Міністерство 
охорони здоров’я. При чому залишки коштів державної субвенції у кінці року 
не вилучаються, а залишаються у місцевих бюджетах і можуть 
використовуватися на оновлення матеріально-технічної бази навчальних та 
медичних закладів. 
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Розширено права органів місцевого самоврядування зі встановлення ставок 

та пільг із місцевих податків і зборів. Економія місцевих бюджетів за 

відсутності загальнодержавних пільг склала близько 1 млрд. грн. 

Найбільш важливою стала зміна системи бюджетного вирівнювання 

місцевих бюджетів за видатками, на систему вирівнювання за доходами. Як 

наслідок, з бюджетів адміністративно-територіальних одиниць, які заробляють 

більше, ніж мають видатків, – вилучаються тільки 50% додатково отриманого 

доходу (за умови, що індекс податкоспроможності складає більше 1,1).  

Такі вилучення спрямовуються для надання базової дотації. Натомість в 

адміністративно-територіальних одиниць, які не заробляють необхідної для 

видатків суми, базова дотація складає тільки 80% до необхідної суми (за умови, 

що індекс податкоспроможності складає менше 0,9). 

Забезпечення фінансової спроможності територіальної громади залежить 
від ефективності реалізації комплексу завдань місцевого розвитку, а саме: 
забезпечення формування ефективної структури територіальних процесів 
(розвиток соціальної, виробничо-транспортної інфраструктури, ефективне, 
проте виважене природокористування); наявність можливостей для розвитку та 
підтримка підприємництва зі сторони  органів місцевого самоврядування; 
забезпечення території фінансовими ресурсами та їх відповідності наявним 
потребам; досягнення ефективності використання та оптимальності розподілу і 
перерозподілу фінансових ресурсів АТО; досягнення стабільності розвитку в 
довгостроковій перспективі; формування можливостей для залучення 
додаткових капіталів ззовні; вдосконалення системи адміністрування податків 
(податку на нерухомість та плати за землю) в напрямку спрощення, оптимізації 
та прозорості; забезпечення соціальної справедливості у випадку справляння 
податку з доходів фізичних осіб шляхом переформатування процесу 
зарахування надходжень від оподаткування даним податком в місцевий бюджет 
за місцем реєстрації особи, чиї доходи оподатковуються, та формування 
ефективної системи розподілу надходжень даного податку між місцевими 
бюджетами на основі врахування відповідних показників (чисельності 
населення, площі адміністративно-територіальної одиниці, частки дітей (через 
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часткове фінансування шкіл та дошкільних навчальних закладів з місцевого 
бюджету) та осіб пенсійного віку); підвищення ефективності та прозорості 
використання бюджетних коштів органами місцевого самоврядування, зокрема, 
шляхом впровадження на місцевих рівнях системи моніторингу виконання 
бюджетних коштів та інформування громадськості за допомогою сучасних 
інформаційних технологій [6, с.149]. 

В ході адміністративно-територіальної та реформи місцевого 
самоврядування в Україні, проблемі забезпечення фінансової спроможності 
новоутворених територіальних громад приділяється особлива увага.  

Так, першим кроком у забезпеченні спроможності громад було прийняття 
змін до Бюджетного та Податкового кодексів України щодо передачі органам 
місцевого самоврядування додаткових бюджетних повноважень та формування 
стабільних і достатніх джерел бюджетних доходів для реалізації останніх, а 
також стимулювання АТО до об’єднання шляхом переходу новоутворених 
громад на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом з ресурсним 
забезпеченням рівня міст обласного значення. 

Процес реформування місцевих бюджетів України, адміністративно-
територіального устрою повинен забезпечити поступове досягнення 
територіальної відповідальності між повноваженнями органів місцевого 
самоврядування, доходами, що передаються їм в розпорядження та видатками 
відповідних бюджетів. 
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УДК 339.178.3 

О.Ю. Погребняк 
здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
РОЗВИТОК ФАКТОРИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ. 

ФОРФЕЙТИНГ 
У статті розглянуто сутність факторингу та особливості його 
застосування. Виділено основні переваги та недоліки розвитку національного 
ринку факторингових послуг. Визначено зміст форфейтингових послуг та його 
основні відмінності з факторингом. 
Ключові слова: факторинг, форфейтинг, банківська установа, 
євроінтеграційні процеси, ринок факторингових послуг 

У сучасних умовах економічного розвитку вітчизняні підприємства 

стикаються з багатьма проблемами, пов’язаними з гострим дефіцитом 

фінансових ресурсів, що не дозволяє їм забезпечити стабільне зростання та 



488 
 

підвищити свою конкурентоспроможність. Так, досить серйозною на сьогодні є 

проблема несвоєчасної та недобросовісної оплати за господарськими 

операціями, що спричиняє нестачу обігових коштів підприємства та не може 

бути вирішена за допомогою банківського кредитування через його важку 

доступність, потребу в заставі та ризики втрати майна. У зв’язку з 

конкуренцією на ринках товарів і послуг постачальник змушений іти на більш 

гнучкі взаємовідносини із покупцем шляхом зниження рівня цін, поліпшення 

якості товарів і послуг, розширення товарної номенклатури, організації 

безоплатної доставки. У цих умовах потрібен пошук нових механізмів 

залучення коштів, які були б адаптовані до конкретних умов господарювання. 

За таких умов одним із найбільш сучасних і перспективних механізмів 

фінансування бізнесу є факторинг. 

Дослідженню сучасного стану та перспектив розвитку вітчизняного ринку 

факторингових послуг присвячені наукові праці таких вчених, як 

В.В. Андрієнко [2], І. Є. Бучко [3],  І. В. Вітвіцька [4], О. В. Добровольська [5], 

С.О. Колодізєва [6] та ін. 

Ринок факторингових послуг України знаходиться на етапі свого 

становлення, оскільки послуга факторингу все ще залишається новою як для 

споживачів, так і для фінансових установ, що її пропонують, про що свідчать 

незначні обсяги надання таких послуг порівняно з іншими розвинутими 

країнами світу. Розподіл світового ринку факторингових послуг в 2011 р. 

відображено на рис. 1. 

Рис. 1. Розподіл світового ринку факторингових послуг у 2016 р.  
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Із рис. 1 видно, що найбільшу частку світового ринку факторингових 

послуг займає Європа (65,62 %), на другому місці (25,14 %) перебуває 

Азіатсько-Тихоокеанський регіон, який динамічно завойовує стійкі позиції на 

цьому ринку протягом останніх років. Частка Америки з обсягу наданих 

факторингових послуг у світі становить близько 8%. Незначні позиції займають 

Африка (0,57 %) та Близький Схід з Північною Африкою  (0,49 %).  

Основними гравцями ринку факторингових послуг в Європі по наданих 

обсягах факторингових послуг можна виділити Великобританію (24,2%), 

Францію (15,9%), Німеччину (13,4%), Італію (12,23%), Іспанію (7,4%) тоді ж як 

Україна надає всього 0,03% від загального обсягу послуг. Серед країн 

Азіатсько-Тихоокеанський регіону, які входять в трійку лідерів по 

факторингових оборотах, можна виділити Китай (59,2%), Японію (9,08%) та 

Тайвань(8,83%). В Америці зростаючий факторинговий оборот припадає на 

США (48,9%), Бразилію (14,9%), Чилі (11,5%) та Мексику (9,9%). В Африці – 

це Південно-Африканська Республіка (53,7%) та Марокко (10,8%).   
Узагальнюючи думки вчених [2-6] можна позиціонувати факторинг як 

поєднання фінансових, страхових та інформаційних послуг, що передбачає, що 

при викупі заборгованості дебіторів клієнта, фактор надає йому комплекс 

взаємопов’язаних послуг, серед яких фінансування поставок з відстроченням 

платежу, покриття кредитних та процентних ризиків, управління дебіторською 

заборгованістю, інформаційне обслуговування клієнта. 

Схематично факторинг можна відобразити наступним чином (рис. 2): 

1 етап – продавець (підприємство) здійснює поставку товару покупцю на 

умовах відстрочення платежу.  

2 етап – продавець (підприємство) переуступає фактору право грошової 

вимоги до покупця за поставлений товар.  

3 етап – після отримання документів про постачання товарів (надання 

послуг) фактор фінансує підприємству до 95% суми платежу за поставлений 

товар або вартості наданої послуги. Решту суми боргу фактор тимчасово 

утримує у зв’язку з прийняттям на себе ризику непогашення боргу. Боржник 



490 
 

(дебітор) одержує від підприємства (перед першою операцією, надалі від 

фактора) письмове повідомлення про відступлення права грошової вимоги 

банкові та банківські реквізити для проведення оплати. 

4 етап – покупець сплачує 100% вартості за поставлений йому товар або 

надану послугу на умовах відстрочення платежу шляхом переказу коштів на 

спеціальний рахунок фактора. Отримана сума перераховується на погашення 

заборгованості.  

5 етап – фактор перераховує різницю між сумою виконаної вимоги та 

перерахованим фінансуванням з мінусом комісій фактору.  

Таким чином, за допомогою факторингу компанія може одержати 50-95% 

суми боргу без оформлення кредиту й надання застави. Строк ліміту за 

контрактом звичайно становить від 1 до 3 місяців. Одним із головних 

призначень факторингових послуг є зменшення платежів, прискорення 

товарообігу й створення стабільної системи фінансового забезпечення 

виробничо-господарської діяльності підприємств, а це в свою чергу позитивно 

позначається на розвитку економіки країни в цілому.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Механізм здійснення факторингових послуг [5, с. 166] 

 

Факторинг як економічне явище має під собою подвійну економічну 

природу походження: з одного боку, факторинг є інструментом фінансування, 

що дозволяє суб’єктам господарювання в умовах фінансової кризи уникати 

дефіциту грошових коштів та забезпечувати безперебійність господарського 

обороту, тоді ж як з іншого боку кризові явища в економіці та невизначеність 
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при співпраці з факторантом, зумовлює виникнення ризиків діяльності 

факторингової компанії.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р

ис. 3. Основні фінансові показники прибутковості факторингових  

компаній за 2015 р. [1] 

 

Цю позицію підтверджують і показники прибутковості факторингових 

компаній які наведені на рис. 3. Першою фінансовою установою, що 

запропонувала послугу факторингу на вітчизняному ринку фінансових послуг, 

виступила саме банківська установа, після чого почали з’являтися перші 

факторингові компанії. Банки залишаються в Україні найбільш активними 

учасниками ринку факторингових послуг, що обумовлює його розвиток саме за 

європейською моделлю [3, с. 193]. 

На цей час на ринку факторингу лідирують чотири банки: Укрексімбанк, 

Укрсоцбанк, Сведбанк, Райффайзен Банк Аваль. На їх частку припадає 87% від 

загального обсягу операцій (при цьому в найбільшого оператора – 

Укрексімбанку – майже половина) [1].  

Основними передумовами розвитку національного ринку факторингових 

послуг є: 
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− факторинг сприяє внутрішній та міжнародній торгівлі, тому для України 

доцільним є збільшення обсягів факторингових операцій;  

− використання Україною європейської моделі факторингу передбачає 

підвищення активності банків у сфері надання послуги факторингу;  

− високі темпи розвитку міжнародного факторингу в Європі висувають 

перед банками України завдання нарощувати обсяги надання послуги 

міжнародного факторингу; 

− Україна займає передостаннє місце в Європі за обсягами факторингу на 

одну компанію/банк, що свідчить про необхідність підвищення потенціалу 

факторингу через надання цієї послуги як великому, так і малому, середньому 

бізнесу;  

− за показником «темп приросту обсягів факторингу» Україна посідає 15 

місце серед країн Європи, що відповідає середнім значенням такого показника 

та свідчить про позитивні тенденції щодо розвитку національного ринку 

факторингу загалом [6, с. 283]. 

Серед проблем розвитку факторингу в Україні ключовими слід виділити [4]: 

− домінування банків, для яких факторинг займає лише частину портфелю 

серед інших послуг, в той час як для спеціалізованої факторингової компанії 

цей вид операцій є профільним; 

− великий розмір плати за здійснення факторингової операції. У 

розвинених країнах вартість факторингу становить у середньому близько 1,5-

2% від суми постачання. На вітчизняному ринку комісія встановилася на рівні 

0,5–3% від вартості рахунків-фактур, проте комерційні банки визначають 

розмір плати за домовленістю з конкретним клієнтом за кожним договором, 

тому ставка плати за обслуговування може виявитися і вищою (5% і більше). 

− недосконалість вітчизняного законодавства. Існує декілька законів 

України, які були прийняті у різний час і які дають визначення поняття 

«факторинг» та його регулювання. До їх складу відносяться Закон України 
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«Про банки і банківську діяльність», Господарський та Цивільний кодекси 

України. Зазначені вище визначення неузгоджені між собою, а відповідне 

регулювання незадовільне та суперечливе, часто навіть у межах одного 

законодавчого акта. 

− високі витрати. Факторингова операція трудомістка і головне, дорога з 

точки зору собівартості. Окупитися ці витрати можуть тільки за умов дуже 

великого обороту. Відповідно дрібні факторингові компанії завжди будуть 

збитковими, тому відбувається концентрація бізнесу у великих банків і не 

багатьох факторингових компаній.  

Ще одним різновидом фінансування бізнесу при здійснені експортно-

імпортних операціях є форфейтинг. Він є специфічною формою кредитування 

зовнішньоекономічних контрактів через купівлю комерційним банком 

(форфейтером) в експортера боргових зобов’язань, акцептованих імпортером. 

Як і факторинг, це специфічний метод трансформації комерційного кредиту в 

банківський та нетрадиційна форма експортного фінансування і банківських 

послуг [2, с. 25].  

Так у табл. 1 відображені основні переваги та недоліки форфейтингу з 

поглядів різних суб’єктів господарювання. 

На відміну від операції факторингу, вартість якої визначається за 

методикою контокорентного кредитування, вартість форфейтування включає 

комісійну винагороду та дисконт. Причому метод дисконтування 

застосовується не лише щодо вимог, оформлених векселем, а й стосовно інших 

боргів. Ставка дисконтування залежить від багатьох факторів: 

кредитоспроможності боржника, наявного кредитного забезпечення, строків 

погашення боргових зобов’язань, попиту та пропозиції на ринку 

форфейтингових послуг, середніх ставок на кредитному ринку.  
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Таблиця 1  

Переваги та недоліки форфейтингових операцій 

Переваги Недоліки з погляду 
експортера 

Недоліки з погляду 
форфейтера 

− покращення позиції 
експортера щодо ліквідності, 
оскільки підприємство одразу ж 
отримує готівкові кошти; 
− експортер звільняється від 

валютних, кредитних та 
процентних ризиків; 
− зменшуються довгострокові 

вимоги у балансі підприємства, 
що приводить до зростання його 
кредитоспроможності; 
− зникає необхідність 

контролю за погашенням 
кредиту і роботи з інкасації 
платежів; 
− форфейтинг не впливає на 

ліміти експортера з овердрафту 
або на інший кредит, який 
надається банком. 

− висока вартість; 
− вірогідність того, що 

експортер може не знайти 
гаранта або аваліста, який би 
задовольняв форфейтера; 
− необхідність підготувати 

документи у такий спосіб, 
щоб на експортера не було 
регресу у разі банкрутства 
гаранта або аваліста, а також 
необхідність знати 
законодавство країни 
імпортера. 

− відсутність права 
регресу у разі несплати 
боргу; 
− необхідність знання 

законодавства країни 
імпортера; 
− необхідність нести 

ризики до погашення 
векселів; 
− відповідальність за 

перевірку 
кредитоспроможності 
гаранта або аваліста.  

Джерело: [6] 

 

Попри те, що сьогодні існують проблеми розвитку факторингових послуг 

на вітчизняному ринку фінансових послуг, зарубіжний досвід свідчить, що 

факторинг – це один з ефективних та надійних інструментів фінансової 

підтримки суб’єктів господарювання.  

Використання цього фінансового інструменту сприятиме активізації 

ділової активності вітчизняних підприємств, адже він забезпечує високий 

рівень платоспроможності підприємства і збільшення обсягів продажу за 

рахунок можливості відстрочення платежу, дає змогу підприємству не лише 

уникнути кризових явищ, а й сприятиме подальшому розвитку підприємства, 

отриманню прибутків та збільшенню ринкової вартості підприємства. Проте 

сьогодні існує і багато проблем з якими він пов’язаний, серед головних – його 

висока вартість та недосконала нормативно-правова база. 
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ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ТА ЙОГО 

ЕЛЕМЕНТИ 

У статті узагальнено підходи до визначення фінансового потенціалу банку. 

Визначено зміст поняття «фінансовий потенціал банку». Розглянуто 

структурні елементи фінансового потенціалу банку  
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Ключові слова: комерційний банк, фінансовий потенціал банку, функції 

фінансового потенціалу банку, фінансові можливості, фінансові 

спроможності, фінансовий результат. 

На розвиток економіки України впливає банківська система, яка 

забезпечує рух ресурсів між різними секторами економіки країни. Від її 

ефективного функціонування залежать розподіл валового внутрішнього 

продукту і національного доходу, регулювання грошового обігу, кредитування 

суб’єктів господарювання і домашніх господарств, фінансування масштабних 

національних проектів та реалізація інших важливих економічних і соціальних 

функцій держави. 

Сьогодні спостерігається недостатня капіталізація банківських установ, 

недосконалість вимог до якості, диверсифікації і ліквідності їх активів, 

дисбаланс між очікуваною доходністю та спроможністю компенсувати 

прийняті ризики. 

Зважаючи на значимість банківської системи та існуючі проблеми задля 

забезпечення стабільного функціонування і фінансової стійкості банківської 

сфери необхідним є ефективне і раціональне формування ресурсної бази, 

визначення пріоритетів спрямування фінансових ресурсів, запасів, засобів, 

результатів діяльності, капіталу комерційних банків через відповідні механізми 

та інструменти на розвиток економіки України, досягнення цілей національного 

добробуту, тобто важливим є дослідження фінансового потенціалу банку. 

Зазначено зумовило актуальність даної теми. 

Дослідженню фінансового потенціалу банків присвячені наукові праці                

О. Васюренко, Г. Лазаренкова, М. Савлук, А. Мороз, А. Лузин, О. Воробйова, 

Е. Каврук, С. Вольська, Я. Кривич, В. Я. Вовк, Н. Г. Вядрової, В. В Зимовця,                

О. О. Комліченко та інші. 

Мета статті є розкриття поняття та економічного змісту фінансового 

потенціалу банку, розгляд його складових. 

Одним із важливіших індикаторів, що визначає конкурентоспроможність 

комерційного банку на ринку, який характеризує фінансові можливості його 



497 
 

розвитку та  є важливою складовою інноваційно-інвестиційного потенціалу, − 

це фінансовий потенціал. Даний термін охоплює всю фінансову сферу 

діяльності установи. Зважаючи на його багатогранність, підходи до розуміння 

сутності фінансового потенціалу відзначаються великою різноманітністю 

понять, основні з яких наведені в табл.1.  

Таблиця 1  

Трактування терміна «фінансовий потенціал» 
Автор Визначення 

О. Воробйова [3, с. 3] Сума власного капіталу та зобов’язань. 
С. Вольська [6, с.8] Наявність ресурсів у даний період часу, можливості їх 

подальшого формування та забезпечення ефективного руху 
банківських ресурсів у перспективі. 

І. Фомін [7, с. 141] Відносини, що виникають на підприємстві з приводу досягнення 
максимально можливого фінансового результату. 

П. Стецюк [1] Сукупність фінансових ресурсів, з приводу яких виникають 
відповідні організаційно-економічні відносини, які в кінцевому 
рахунку спрямовані на забезпечення його високоефективного та 
прибуткового функціонування.  

Н. Танклевська [4] Потенційні фінансові показники (прибутковість, ліквідність, 
платоспроможність), потенційні інвестиційні можливості 

 

З огляду на наведені твердження щодо сутності фінансового потенціалу 

його слід трактувати як систему економічних відносин щодо найбільш 

ефективного та раціонального залучення фінансових ресурсів, розміщення та 

управління ними у коротко-, середньо- та довгостроковій перспективах з метою 

досягнення максимально можливого фінансового результату.  

Аналіз нижченаведених визначень сутності фінансового потенціалу 

показав, що науковці використовують декілька підходів до трактування даного 

поняття (рис.1). Найбільш розповсюдженим є ресурсний підхід, заснований на 

розумінні фінансового потенціалу як сукупності фінансових ресурсів. Проте він 

не враховує вплив управлінських рішень на стан фінансового потенціалу та 

взаємозв’язки, які супроводжують процеси залучення, розподілу, перерозподілу 

та використання фінансових ресурсів підприємства. 
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Рис. 1. Наукові підходи щодо визначення поняття «фінансовий 

потенціал» 

 

Слід також окремо виділити можливісний підхід, що об’єднує як ресурси, 

так і можливості (фінансовий потенціал розглядається як «частина 

економічного потенціалу» або «потенційних показників» та  «потенційних 

можливостей»). Недоліками даного підходу є:  

1)  фінанси розглядаються лише з огляду на обсяг залучення, напрямки 

розподілу та результати використання;  

2) напрямки використання не конкретизуються критеріями ефективності 

використання.  

Наступний підхід розглядає фінансовий потенціал через поняття 

«відносин», що передбачає взаємозв’язки банку з іншими установами в процесі 

акумуляції та розміщенні фінансових ресурсів. Даний підхід не розкриває всієї 

сутності поняття [5, с. 28; 6]. 

Найбільш змістовним є можливісний підхід до визначення сутності 

фінансового потенціалу, оскільки трактує його як систему реалізованих та 

нереалізованих спроможностей та можливостей, що виникають у процесі 

економічних відносин з іншими суб’єктами, щодо максимально ефективного 

залучення та розміщення фінансових ресурсів для досягнення мети банку і 

отримання максимального фінансового результату за допомогою ефективної 

системи управління, враховуючи внутрішні та зовнішні умови його діяльності 

[6]. 
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Проведене дослідження вищенаведених підходів дозволило визначити, що 

фінансовий потенціал враховує обсяг фінансових ресурсів та підходів до 

управління ними, синергійний ефект від поєднання яких забезпечує визначений 

напрям розвитку підприємства без загрози для його фінансової автономії [4]. 

Зміст поняття «фінансовий потенціал банку» відображається у  функціях, 

що він виконує, та які визначають його значимість і роль у системі фінансового 

потенціалу банківської системи та країни в цілому.  

На основі праць Лєонова С. В., Гончаренко М. В.,  Демчишака Н. Б. та 

Зуєвої О. В., визначимо наступні функції фінансового потенціалу (рис. 2).  

Структуро-утворювальна функція пов’язана з ефективним залученням 

фінансових ресурсів. Оскільки на основі оцінки та аналізу фінансового 

потенціалу відбувається планування обсягів залучення коштів та їх розміщення 

за відповідними статтями балансу, тобто формування структури активів та 

пасивів банку. 

Спрямовуюча функція тісно поєднана з структуро-утворювальною, адже 

на основі вже акумульованих фінансових ресурсів передбачає їх основні 

напрямки розміщення для забезпечення ефективності діяльності банку.  

 
Рис. 2. Функції фінансового потенціалу банку 

 
Фінансового потенціалу дозволяє виявити найменш витратні напрямки 

залучення та найбільш дохідні напрямки розміщення коштів із прийнятним 
ризиком. Діяльність банку спрямована на досягнення поставленої мети та 
задач, на підставі чого формуються короткострокові, середньострокові та 
довгострокові цілі банку, тому фінансовий потенціал банку виконує 

цілеформувальну функцію. 
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Стимулююча функція фінансового потенціалу передбачає стимулювання 

менеджерів банку до найефективніших напрямків дій задля забезпечення 

реалізації фінансового потенціалу у повному обсязі, зважаючи на досягнутий та 

максимально можливий рівень розвитку банку і рівень фінансового результату. 

Важливою функцією фінансового потенціалу банку є контрольна. На 

основі порівняння отриманого банком фінансового результату та його 

фінансового потенціалу роблять висновки щодо ефективності його діяльності. 

Порівняльна функція фінансового потенціалу означає порівняння окремих 

банків між собою, банків та небанківських фінансових установ на основі 

аналізу та оцінки фінансового потенціалу банку, а також ступеня його 

реалізації. Це відіграє  важливе значення для інвесторів, структур державного 

управління і Національного банку України, особливо в період економічної 

кризи, при необхідності прийняття рішення щодо рефінансування банків, їх 

підтримки або ліквідації [6, с. 126-127]. 

Під час дослідження фінансового потенціалу банку важливим постає 

питання аналізу його структури, тобто  сукупності його елементів та стійких 

зв’язків між ними. 

Зважаючи на те, що банк є складною системою, його потенціал складають 

реалізовані та нереалізовані спроможності та можливості, максимальна 

ефективність та результативність. Спроможності відображають напрями 

економічних відносин щодо залучення і запозичення фінансових ресурсів, а 

можливості – щодо їх розміщення. Відображенням фінансового потенціалу є 

максимально можливий фінансовий результат. 

До того ж фінансові спроможності банку є первинними до фінансових 

можливостей, адже саме від обсягів і ефективності процесів залучення коштів 

залежать обсяги розміщення коштів та відповідна відсоткова ставка, а отже і 

кінцевий результат. 

Фінансовий потенціал банку має складну триєдину структура, основними 

функціональними рівнями якого є наступні елементи: 

– спроможність залучати фінансові ресурси на ринку; 

– можливість розміщувати залучені фінансові ресурси; 
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– здатність отримувати результати фінансової діяльності банку на ринку 
(дохід). 

Окрім того, у складі функціональних рівнів фінансового потенціалу банку 
слід виділити реалізовану та нереалізовану його частини, а також періоди 
реалізацій – поточний, тактичний, стратегічний [5, с. 29]. 

Аналіз статей фінансової звітності (Баланс банку та Звіт про фінансові 
результати) надав можливість виділити основні елементи складових 
фінансового потенціалу банку (табл. 2).  Складові структури фінансового 
потенціалу банку виражають засади подальшого аналізу та дослідження 
фінансової діяльності банку.  

 
Таблиця 2 

Склад елементів структури фінансового потенціалу банку 
Структурний 

рівень 
Складові елементи

Фінансові 
спроможності 

банку 

Первинні:  
- статутний капітал;  
- емісійні різниці;  
- зареєстровані внески до статутного 
капіталу;  
- нерозподілений прибуток;  
- резервні та інші фонди банку;  
- резерви переоцінки 

Вторинні: 
- кошти банків;  
- кошти фізичних осіб;  
- кошти юридичних осіб;  
- боргові цінні папери емітовані 
банком;  
- інші залучені кошти;  
- інші фінансові зобов’язання;  
- субординований борг. 

Фінансові 
можливості 

банку 

- грошові кошти та їх еквіваленти; 
- кошти в інших банках;  
- кредит та заборгованість фізичних осіб;  
- кредити та заборгованість юридичних осіб;  
- торгові цінні папери;  
- інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю;  
-  цінні папери в портфелі банку на продаж;  
- цінні папери в портфелі банку до погашення;  
- інвестиції в асоційовані та дочірні компанії. 

Фінансовий 
результат 

- процентні доходи;  
- процентні витрати;  
- чистий процентний дохід;  
- результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку;  
- результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за 
справедливою вартістю;  
- результат від операцій з хеджування справедливої вартості;  
- результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж;  
- знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж; 
 - знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення;  
- результат від операцій з іноземною валютою;  
- результат від переоцінки іноземної валюти;  
- прибутку(збитку) асоційованих компаній.

Джерело: [5, с. 31] 
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Таким чином, фінансовий потенціал банку є систему реалізованих та 
нереалізованих спроможностей та можливостей банку, що виникають у процесі 
економічних відносин з іншими суб’єктами, щодо максимально ефективного 
залучення та розміщення фінансових ресурсів для досягнення мети банку і 
отримання максимального фінансового результату за допомогою ефективної 
системи управління, враховуючи внутрішні та зовнішні умови його діяльності. 
Таке трактування сутності фінансового потенціалу дозволяє більш точно 
визначити його роль та значення для економіки країни, а також виділити 
структурні елементи. Так, складовими фінансового потенціалу банку є 
фінансові спроможності, фінансові можливості та фінансовий результат банку.  

До функцій фінансового потенціалу банку слід віднести структуро-
утворювальну, спрямовуючу, цілеформувальну, стимулюючу, контрольну та 
порівняльну. 
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В статті показаний механізм формування фінансового потенціалу страхової 

компанії. Доведено необхідність сворення фінансових ресурсів. Проведений аналіз 

страхового ринку в Україні, а також виявлено причини його спаду. 
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фінансовий механізм, фінансові ресурси, страхова компанія. 

Останнім часом страховий ринок України демонструє значний розвиток, 

який супроводжується зростанням кількості страхових компаній, розширенням 

напрямів страхової діяльності, та сприяє створенню підґрунтя для стійкого 

економічного зростання. 

Тому створення ефективної системи страхування вимагає формування 

збалансованої сис-теми фінансових відносин, яка буде регулюватися з 

використанням елементів фінансового механізму [5]. 

Однак питання необхідності формування фінансових ресурсів страхової 
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компанії, пов'язані з функціональним призначенням страхової компанії щодо 

страхового захисту, інвестування, розподілу втрат і збитків. Саме тому 

механізм формування фінансового потенціалу страхової компанії повинен 

розглядатися як одне з пріоритетних завдань у процесі управління страховою 

компанією. 

У процесі управління страховою компанією існують механізми, які, з 

одного боку, відокремлені, а з іншого – взаємопов'язані, зокрема: 

маркетинговий, фінансовий, технологічний, організаційний, операційний, 

цільових перевірок, орієнтований, адміністративний та інформаційний [1].  

З метою ефективного управління страховою компанією слід значну увагу 

приділити механізму формування фінансових ресурсів страхової компанії, що 

забезпечує фінанси, які знаходяться в розпорядженні страхової компанії.  

На думку А. Романської, механізм формування фінансових ресурсів 

страхової компанії – це система фінансових важелів і методів, які дозволяють 

страховику управляти фінансами для досягнення найбільшого ефекту від 

формування, розподілу й використання фінансового потенціалу [3, с. 54].  

У механізмі формування фінансових ресурсів страхової компанії 

виділяють такі методи: аналіз, планування, конт-роль і регулювання, 

використання яких веде до управління об'єктом, де важливу роль в управлінні 

фінансами через фінансові методи потрібно приділити аналізу. Аналіз 

ґрунтується на системі збалансованих показників, які, у свою чергу, 

розраховуються для проведення комплексної оцінки, визначення перспектив 

розвитку, досягнення стратегічних цілей, збільшення ринкової капіталізації 

вдосконалення внутрішніх процесів і задоволення потреб користувачів. 

Механізм формування фінансових ресурсів страхової компанії поділено на 

етапи:  

1. Надходження страхових премій до страховика. У процесі 

використання послуг страхових посередників та перестраховиків  страховик  за  

отримані  страхові  премії  виплачує  винагороду у вигляді комісії страховим 

посередникам, частину страхових премій передає перестраховикам; 
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2. Оподаткування; 

3.  Формування страхових резервів;  

4. Здійснення страхових виплат або виплат страхового відшкодування;  

5. Отримання нерозподіленого прибутку страхової компанії; 

Слід зазначити, що на п'ятому етапі формування фінансових ресурсів 

страхової компанії отримання прибутку залежить від ефективної тарифної 

політики. Національна комісія, що здійснює державне регулю-вання у сфері 

ринків фінансових послуг, розробила проект розпорядження "Про внесення 

змін до Методики визначення звичайної ціни страхового тарифу" [3]. 

Нововведення передбачають порівняння страхового тарифу, застосованого 

страховиком під час контрольованої операції, з діапазоном розмірів страхових 

тарифів, застосованих за договорами страхування, укладеними цим 

страховиком з непов'язаними з ним особами. Визначення ціни страхового 

тарифу в контрольованій операції з перестрахування у страховиків 

(перестраховиків) - резидентів пропонується також здійснювати методом 

порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу). 

При цьому застосований страховиком під час контрольованої операції 

розмір страхового тарифу порівнюється з діапазоном розмірів страхових 

тарифів, застосованих за договорами перестрахування, укладеними 

страховиками (перестраховиками) – резидентами з непов'язаними особами. У 

процесі визначення ціни перестрахового тарифу в контрольованій операції з 

перестрахування у страховиків (перестраховиків) - нерезидентів страховий 

тариф, застосований страховиком під час контрольованої операції, 

порівнюється з діапазоном розмірів страхових тарифів, застосованих за 

договорами перестрахування, укладеними страховиками (перестраховиками) - 

нерезидентами [2]. 

Страхування є потужною фінансово-кредитною системою, яка практично 

ні в чому не поступається банківській сфері. Завдання зі страхування 

господарських суб'єктів від наявних і потенційних загроз набувають все 

більшого і більшого значення у міру подальшого розвитку ринкових відносин і 
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зростання конкуренції. Важливу роль у вирішенні цих питань відіграє 

формування в Україні фінансово стійкого страхового ринку. У сучасній 

економіці саме через страхування реалізується державна політика соціально- 

економічного захисту населення, а також формуються значні інвестиційні 

ресурси [4, с. 46]. 

За останні роки кількість страховиків України демонструє тенденцію до 

зменшення (таблиця 1). 

Таблиця 1 

Кількість страхових компаній України у 2012-2016 р.р. 
Кількість 
страхових 
компаній 

2012 2013 2014 2015 2016 

Загальна 
кількість 469 450 456 442 414 

в т.ч. СК 
«non life» 397 378 389 378 352 

в т.ч. СК 
«life» 72 72 67 64 62 

 

Станом на кінець 2015 року до Єдиного державного реєстру страховиків 

(перестраховиків) України внесено 442 страхових організацій, в 2016 р. їх  

стало вже 414, тоді як в 2012 р. налічувалось 469 страхових компаній У 2016 

року загальна кількість страховиків скоротилося в порівнянні з аналогічним 

періодом минулого року на 4% - до 400 страхових компаній. З   них 58 СК 

«life» і 342 СК «non-life». Однією з причин скорочення кількості учасників 

ринку стало посилення жорсткої політики державного регулятора щодо 

несумлінних компаній. 

За шість місяців цього року Національна комісія з регулювання ринків 

фінансових послуг анулювала ліцензії 21 української страхової компанії, 

призупинила ліцензії 14 компаній, виключила з реєстру фінансових установ  ще 

5 страховиків. Однак Нацкомфінпослуг не збирається на цьому зупинятися: 

за інформацією комітету до кінця року ринок вітчизняного страхування 
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покинуть ще 7-10% компаній. На думку фахівців, з 400 страхових компаній в 

Україні активно працюють на ринку лише 120. За їх словами, страховий ринок 

України - це 400 компаній, половина з яких «мертвонароджені» і не 

здійснюють страхування. 

Незважаючи на значну кількість компаній, основну частку страхових 

премій на страховому ринку «non-life» (93,7%) акумулюють 100 СК (29,2% всіх 

СК «non-life»), а на страховому ринку «life» основну частку страхових премій 

(99,2%) акумулюють 20 СК (34,5% всіх СК «life»). 

Основні показники діяльності страхового ринку України в 2012-2016 р.р., 

представлені в табл. 2., з якої видно, що всі ключові показники ринку 

значно зросли в 2016 р. після їх спаду протягом 2013-2014 р.р. 

Загальна (валова) сума страхових премій, отриманих страховиками при 

страхуванні та перестрахуванні ризиків від страхувальників за 2012-2016 

р.р. мала неоднозначну тенденцію – в 2013 р. вони зменшились проти 2012  на 

14,9%, в 2014 р. – збільшились на 12,9%. В 2015 р. зменшення страхових 

премій склало 1,7%, в 2016 р. – 5,2% проти минулого року. Але у 2015 р. 

зростання премій склало 33,3% проти 2014 р. 

Загалом за аналізуємий період 2012-2016 років загальна (валова) сума 

страхових премій, отриманих страховиками збільшилась на 19,4%. 

Валові страхові виплати, здійснені страховиками в 2012 р. зменшились на 

4,4%, в 2013 р. – на 9,4%, в 2014 р. – на 20,3%. В 2015 р. відбулось 

зростання виплат на 5,9%, а в 2016 р. – знову зниження на 9,7% проти 

минулого року. Загалом за аналізуємий період 2012-2016 р.р. загальна (валова) 

сума страхових виплат зменшилась на 34% (таблиця 2). 

У 2016 році в порівнянні з 2015 роком на 33,3% збільшився обсяг 

надходжень валових страхових премій, обсяг чистих страхових премій 

збільшився на 6,3%. Основним фактором зростання валових страхових премій, 

у порівнянні з 2014 роком, стало збільшення обсягу внутрішнього 

перестрахування на 5 879,6 млн. грн. (5,8 разів). 

Етапи механізму формування фінансових ресурсів страхової компанії 

дозволяють краще відстежити рух фінансових ресурсів та особливості кожного 
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процесу діяльності страхової компанії. Збалансований фінансовий механізм 

дозволить сформувати і використати активи страхової компанії для 

забезпечення максимального рівня її платоспроможності. 

Таблиця 2 

Динаміка основних показників діяльності страхового ринку України 

за 2012-2016 р.р., (тис. грн.) 

Показники 2012 2013 2014 2015 2016 Динаміка 
% 

Валові 
страхові премії 

всього 
24 008,6 20 442,1 23 081,7 22 693,5 21 508,2 0,11 

Чисті страхові 
премії 

15 981,8 12 658,0 13 327,7 17 970,0 20 277,5 0,21 

Валові 
страхові 
виплати 

7 050,7 6 737,2 6 104,6 4 864,0 5 151,0 0,36 

Чисті страхові 
виплати 6 546,1 6 056,4 5 885,7 4 864,0 4 970,0 0,30 

Страхові резерви 10 904,1 10 141,3 11 371,8 11 179,3 12 577,6 0,13 

Перестрахування 9 064,6 8 888,4 10 745,2 5 906,2 2 522,8 0,26 

Активи 
страховиків 41 930,5 41 970,1 45 234,6 48 122,7 56 224,7 0,25 

 

Фінансовий механізм страхових організацій це система основних 

елементів, що регулюють процес розробки та реалізації рішень у сфері 

організації фінансів страхової компанії з метою оптимізації їхнього впливу на 

кінцеві результати діяльності страховика. 

До складу фінансового механізму страхових компаній належать: фінансові 

методи, фінансові важелі, правове, нормативне та інформаційне забезпечення. 

До структури елементів фінансового механізму страхових організацій 

належать: ринковий механізм регулювання, державний нормативно-правовий 

механізм регулювання, внутрішній механізм регулювання, система методів та 

прийомів. 
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Функціонування фінансового механізму відбувається в різних сферах і 

ланках фінансових відносин. Звідси складовими частинами фінансового 

механізму є: фінансовий механізм комерційних підприємств, фінансовий 

механізм некомерційних організацій і установ, страховий механізм, механізм 

функціонування державних фінансів та ін. 

Ураховуючи, що в процесі кругообігу коштів фінансові і кредитні ресурси 

тісно взаємозв'язані і практично нероздільні, деякі вчені-економісти схильні 

розглядати єдиний фінансово-кредитний механізм. 

Поєднання елементів фінансового механізму становить його 

"конструкцію", яка приводиться в дію встановленням кількісних параметрів 

кожного елемента, тобто визначення ставок і норм вилучення коштів, обсягу 

фондів, рівня видатків та ін. Призначення фінансового механізму в кінцевому 

рахунку зводиться до фінансового забезпечення і фінансового регулювання 

економічних і соціальних процесів у державі. 

Необхідно підкреслити, що стан фінансового механізму, ступінь його 

довершеності залежить від удосконалення всього господарського механізму в 

цілому і його окремих елементів (механізму ціноутворення, економічного 

стимулювання, кредитного механізму та ін). Основні напрями перебудови 

фінансового механізму виходять із загальних завдань економічних перетворень 

в Україні. 
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здобувач освітнього ступеня «магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА: ВИДИ ТА ОЦІНКА 
ФАКТОРІВ ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЇХ ВИБІР 

У статті здійснено аналіз сутності та існуючих підходів до класифікації видів 
фінансових стратегій підприємств. Розкрито особливості окремих видів 
фінансових стратегій підприємства. 
Ключові слова: фінансова стратегія, види, стабілізація, зростання, ліквідація. 

Ключова роль фінансових ресурсів підприємства обумовлює розгляд 

фінансової стратегії як окремого напряму в економічній літературі. Цьому 

сприяє той факт, що фінансові ресурси можуть бути конвертовані в будь-які 
інші ресурси в короткий проміжок часу. Цю фінансову категорію можна 
віднести до молодих, оскільки відсутній єдиний підхід до розуміння і 
визначення самого поняття «фінансова стратегія» та його сутності, а також 
практики розроблення фінансової стратегії як окремого елементу на 
українських підприємствах. Складність формування стратегії пов’язана з 
необхідністю врахування великої кількості динамічних, нечітких, не завжди 
формалізованих цілей та орієнтирів, виникає вірогідність формування стратегії 
на основі суперечливих орієнтирів. 

Важлива роль фінансової стратегії в забезпеченні стійкого функціонування 
та розвитку підприємства обумовлює необхідність подальшого наукового 
пошуку щодо з’ясування її сутності та аналізу існуючих підходів до видової 
класифікації цих стратегій. 

Поняття «стратегія підприємства» в різні часи визначалося по-різному. 
Так, Р.Ф.Харрод поєднав аналіз Кейнса зі своїми ідеями в моделі економічного 
циклу, що включає принципи акселератора та механізм мультиплікатора, що 
орієнтовано на стратегію економічного зростання. Англійський учений                
Дж.М. Мейєр під стратегією (стратегічним управлінням) розумів процес оцінки 
зовнішнього середовища, формулювання цілей, прийняття рішень, їх реалізації 
та контролю. 
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Учений Д. Норт акцентував увагу на формуванні гнучких  інституційних 

структур і суб’єктів (компаній), здатних у результаті довготривалих процесів 

розвитку виходити на створення ефективних систем, що вимагають відповідних 

рішень. Людвіг Мізес орієнтував стратегії компанії на отримання прибутку за 

умови максимальної свободи керівників. 

Чандлер розглядав стратегію як визначення основних довгострокових 

цілей і завдань підприємства, вжиття заходів і розподілу ресурсів, необхідних 

для виконання поставлених цілей. Його підхід є основою для сучасних підходів 

до трактування поняття «стратегія» українськими вченими. 

У свою чергу А.Н. Герчикова визначає стратегію як розраховану на 

перспективу систему заходів, що забезпечує досягнення конкретних намічених 

цілей [2, c. 110]; С.А. Яковлев вважає, що під стратегією слід розуміти певну 

систему цілей і шляхів їх досягнення. Дослідник Т.Н. Данилова зазначала: 

«Якщо цілі визначають те, до чого прагне організація, що вона хоче отримати в 

результаті своєї діяльності, то стратегія відповідає на питання, яким чином і в 

який спосіб організація зможе досягти своїх цілей в умовах мінливого 

конкурентного оточення». Учений А.Н. Сирбу розуміє під поняттям «стратегія» 

певну модель дій, необхідних для досягнення намічених цілей шляхом 

координації та розподілу ресурсів. 

Існують також інші погляди. Стратегія – це  план. Так, О.П. Коробейніков 

розуміє під стратегією довгострокові плани вищого керівництва з досягнення 

перспективних цілей організацій [5], Т.Н. Данілова визначає стратегію як 

детальний комплексний всебічний план. 

Очевидно, що поняття «стратегія» не є однозначним. Відповідно, не є 

однозначними й підходи вчених до визначення сутності та видів фінансової 

стратегії підприємства, оскільки вони будуються на визначенні «стратегія 

підприємства». 

Метою статті є визначення видів фінансової стратегії, аналіз причинно-

наслідкового зв’язку вибору тієї чи іншої фінансової стратегії, оцінка факторів, 

що впливають на вибір фінансової стратегії. 
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Існує розповсюджена класифікація видів, якої дотримуються в різних 

інтерпретаціях Н.Н. Ілишева, І.П. Хоминич, А.М. Ковальова, А.Н. Жилкіна та 

інші. Так, Н.Н. Ілишева вважає, що існує два види фінансової стратегії [3]: 

1. Загальна, що регламентує досягнення загальних цілей і завдань 

фінансовоїдіяльності, а також систему фінансових стратегій окремих завдань. 

2. Фінансова стратегія окремих завдань, що розробляється з метою 

досягнення конкретних цілей і завдань та є компонентом вищезазначеної 

фінансової стратегії. 

На думку А.М. Ковальової, слід виділити три види фінансової стратегії                 

[8, c. 272]: 

1. Генеральна фінансова стратегія, що регламентує фінансову діяльність 

підприємства, її базові напрями та питання. У рамках цієї стратегії вирішуються 

завдання формування фінансових ресурсів по виконавцях і напрямах роботи, 

визначаються взаємовідносини з бюджетами всіх рівнів, а також напрями 

формування та використання фінансових ресурсів. Як правило, таку стратегію 

розробляють не менше одного року. 

2. Оперативна фінансова стратегія призначена для поточногоуправління 

фінансовими ресурсами. Вона розробляється в межах генеральної фінансової 

стратегії та деталізує її на конкретному проміжку часу (місяць, квартал, 

півріччя). Оперативна фінансова стратегія охоплює такі напрями, як доходи та 

виплати за цінними паперами, розрахунки з постачальниками та покупцями. 

3. Фінансова стратегія досягнення окремих стратегічних завдань полягає у 

виконанні конкретних фінансових операцій, спрямованих на реалізацію більш 

глобальних цілей підприємства. 

Залежно від джерел фінансової діяльності підприємства, що 

використовуються, В.В. Баранов виділяє такі види фінансових стратегій [1, c. 

23]: стратегія самофінансування; стратегія позичкового фінансування; стратегія 

венчурного фінансування; стратегії, спрямовані на використання нетрадиційних 

джерел фінансування. 

Залежно від ступеня ризику, на який готове йти підприємство для 
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досягнення поставлених цілей і завдань, фінансова стратегія, на думку                

А.В. Комарова, поділяється на два види: агресивну й обережну [4]. На тих же 

підставах В.Р. Веснін виділяє наступальну, захисну танаступально-захисну 

стратегії. У свою чергу Т.Н. Данилова виділяє чотири види стратегій: 

агресивну, помірно агресивну, консервативну та розвинуту. 

Незважаючи на ключову роль фінансів у системі управління організацією, 

не варто відокремлювати фінансову стратегію від стратегій інших підрозділів, 

оскільки в діяльності підприємства вони є взаємопов’язаними. Якщо фінансова 

стратегія цілком співвідноситься з виробничою та маркетинговою, то можна 

говорити про максимальну реалізацію загальної стратегії бізнесу [7]. Виділяють 

такі види фінансової стратегії: 

1. Фінансова стратегія стабілізації розглядається О.П. Коробейніковим, 

Д.М. Гвішіані, В.К. Щербко. Її застосовують в умовах нестабільності за падіння 

фінансово-господарських показників, виникненні довгострокових фінансових 

складнощів. Фінансова стратегія стабілізації полягає в адаптації діяльності до 

умов зовнішнього середовища, усуненні загроз, зниженні ризиків роботи, 

підвищенні рівня ефективності взаємодії підприємства з партнерами та 

контрагентами. Її також використовують для оптимізації циклів залучення та 

вкладенняфінансових ресурсів, запобігання їх нестачі. Як правило, така 

стратегія застосовується з метою урівноваження всіх аспектів фінансової 

діяльності та наступного переходу до фінансової стратегії зростання. 

2. Фінансова стратегія зростання розглядається О.П. Коробейніковим,  

О.В. Вишневською, В.А. Горемикіним, М.М. Одинцовим. Ця стратегія 

спрямована на отримання позитивного ефекту за рахунок розширення ділової 

активності підприємства в умовах стабільного зовнішнього середовища та 

сегмента ринку, що динамічно розвивається, у якому працює підприємство. 

Стратегія переслідує такі цілі: збільшення обігу капіталу, частки ринку, 

розширення меж фінансової діяльності, досягнення позитивної динаміки 

розвитку. Залежно від специфічних умов середовища можливе використання 

таких видів фінансових стратегій зростання: 
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• інтегроване зростання забезпечує фінансову підтримку інтеграції 

підприємства, що пов’язане з придбанням інших організацій; 

• інтенсивне зростання забезпечує фінансову підтримку агресивного 

захоплення ринку, розширення його меж за допомогою використання нових 

видів продукції; 

• обмежене зростання – стратегія, яка є аналогічною попередній, проте 

реалізація планів відбувається стриманіше; 

• диверсифіковане зростання забезпечує збільшення видів фінансової 

діяльності, а також необхідне фінансування розширення меж виробничо-

збутової діяльності підприємства. 

3. Фінансова стратегія виживання досліджувалась Е.М. Коротковим,              

Д.М. Гвішіані, Х. Віссемом. Вона застосовується в умовах глибокої кризи в 

стані, що близький до банкрутства, полягає в застосуванні швидких 

скоординованих дій, які базуються на максимально точних розрахунках. 

Утілюються програми з перебудови систем управління, фінансово-

господарської діяльності, зміни структури бізнес-портфеля, джерела 

фінансових ресурсів. Ключовою метою стратегії є максимально швидке 

виведення підприємства з кризи та перехід до стратегії стабілізації. Для 

розроблення та реалізації такої стратегії застосовують жорстку централізацію 

всіх видів діяльності. Можливе використання таких видів фінансової стратегії 

виживання: 

• стратегія скорочення − полягає у відмові від частини видів діяльності з 

метою отримання кращих фінансових результатів на найбільш пріоритетних 

напрямах; 

• стратегія реструктуризації – полягає у приведенні структури фінансово-

господарської діяльності підприємства у відповідність до умов зовнішнього 

середовища. 

4. Фінансова стратегія ліквідації досліджувалася О.П. Коробейніковим, 

В.А. Горемикіним, В.С. Кузнєцовим. Вона розглядається як підвид стратегії 

виживання, проте є досить специфічною для її самостійного розгляду; полягає в 
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забезпеченні максимально ефективного процесу ліквідації всього підприємства, 

повного забезпечення фінансових інтересів акціонерів і кредиторів, а також 

забезпечення мінімізації збитків. 

5. Комбінована  фінансова  стратегія розглядалася В.А. Горемикіним та 

В.С. Кузнєцовим. Вона забезпечує реалізацію цілей і завдань діяльності 

підприємства, що знаходяться одночасно у площині кількох вищезазначених 

стратегій. 

Висновки.Таким чином, стратегія компанії є з одного боку ідеологією 

розвитку, що конкретизована у вигляді орієнтирів і станів компанії, 

послідовності дій, спрямованих на їх досягнення в межах визначених цілей, а з 

іншого боку стратегіюможна визначити як модель цілей, дій, можливостей 

компаній на стратегічну перспективу, в основу створення та реалізації якої 

покладено організацію й управління фінансовими та іншими ресурсами 

компанії, тобто фінансовий менеджмент. Зокрема, фінансова стратегія є з 

одного боку системою формування та втілення пріоритетних фінансових цілей 

підприємства шляхом ефективного залучення та використання фінансових 

ресурсів, координації їх  потоків, забезпечення необхідного рівня фінансової 

безпеки на основі постійного обліку змін факторів зовнішнього та 

внутрішнього середовищ, а з іншого боку − складною багатофакторно-

орієнтованою моделлю дій і заходів, які необхідні для досягнення визначених 

перспективних цілей у загальній концепції розвитку в галузі формування та 

використання фінансово-ресурсного потенціалу компанії; охоплює такі 

напрями діяльності підприємства, як аналіз фінансового стану, управління 

структурою та вартістю капіталу, оптимізація основних та оборотних фондів, 

безготівкові розрахунки, розподіл прибутку, політика в галузі цінних паперів, 

податкова та цінова політика, облік і фінансова оцінка ризиків. 

Варто виділити такі види фінансової стратегії: фінансову стратегію 

стабілізації, що застосовується в умовах нестабільності при падінні фінансово-

господарських показників, виникненні довгострокових фінансових складнощів; 

фінансову стратегію зростання, що спрямована на отримання позитивного 
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ефекту за рахунок розширення ділової активності підприємства в умовах 

стабільного зовнішнього середовища та сегмента ринку, у якому працює 

підприємство; фінансову стратегію виживання, що застосовується в умовах 

глибокої кризи у стані, близькому до банкрутства, полягає в застосуванні 

швидких скоординованих дій, що базуються на максимально точних 

розрахунках; фінансов у стратегію ліквідації, що забезпечує максимально 

ефективний процес ліквідації всього підприємства, а також комбіновану 

фінансову стратегію.Вибір тієї чи іншої фінансової стратегії визначає 

особливостіроботи підприємства на весь стратегічний період. Він залежить  від 

зовнішніх і внутріш ніх факторів, що впливають на підприємство, прогнозів, 

досвіду та інтуїції керівництва. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО 
МЕХАНІЗМУ АВТОТРАНСПОРТНОГО СТРАХУВАННЯ 

У статті визначено сутність фінансового механізму, представлена 
структура фінансового механізму страхуванна. Доведено, що призначення 
фінансового механізму на будь-якому рівні його використання зводиться до 
двох основних функцій – фінансового забезпечення й фінансового регулювання 
соціально-економічних процесів. 
Ключові слова: фінансовий механізм, страхування, фінансове регулювання, 
фінансове забезпечення, стимули, важелі, санкції. 

Страховий ринок України переживає нині період дестабілізації, пов’язаний 
із поглибленням фінансово-економічної рецесії. Показники діяльності великої 
кількості страхових компаній є мінливими, а ринок у цілому волатильний. 
Унаслідок зростання нестабільності страхового ринку розробка ефективного 
механізму регулювання його розвитку, а також оцінка рівня фінансової 
безпеки,  зокрема досліджуваного виду діяльності, досить ускладнені. При 
цьому завдання досягнення фінансової безпеки в умовах швидкої змінності 
економічного середовища, його неоднорідності й невизначеності є нагальним та 
актуальним. Зазначене безпосередньо стосується окремих сегментів страхового 
ринку, зокрема автотранспортного страхування, оскільки зазнають найбільшого 
впливу від негативних зовнішніх та внутрішніх небезпек й загроз. 

Ціллю статті є обґрунтування теоретичних засад та дослідження 
фінансового механізму автотранспортного страхування України. 

Окремі аспекти теоретичного забезпечення фінансового механізму 
страхування розглянуто у працях В. Г Баранової, В. Г. Бороноса,                
Т. Г. Васильцева, О. А. Івашко, С. В. Сокол та ін. Методичні й прикладні 
аспекти дослідження фінансової безпеки страхового ринку та його сегментів 
проаналізовано в роботах О. І. Барановського,  А. О. Єпіфанова,                
А. М. Єрмошенко,  С. М. Козьменка, О. М. Підхомного, Б. І. Пшика. 
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Важливу роль в реалізації страхової послуги відіграє фінансова політика, 
що здійснюється з допомогою фінансового механізму, який є досить складною 
системою впливу на різні сторони фінансової діяльності окремих суб’єктів. 
Основним вектором цього впливу є взаємовідносини держави, яка виробляє і 
реалізує фінансову політику, із суб’єктами господарювання, що забезпечують 
виробництво ВВП. 

В економічній літературі існує досить широкий спектр думок щодо 
визначення фінансового механізму. Фінансовий механізм може розглядатись як 
на мікрорівні – конкретного суб’єкта господарювання, його підрозділів, чи 
окремих операцій, так і на макрорівні (фінансовий механізм страхування, 
банківської системи тощо). 

Враховуючи такий широкий спектр застосування категорії «фінансовий 
механізм», існує багато підходів до трактування даного поняття. Наявність 
різних думок відносно сутності фінансового механізму вимагає докладнішого 
розгляду цього питання. 

Серед розмаїття визначень і підходів вчених до поняття «фінансовий 
механізм» можна умовно виокремити два підходи до розуміння його сутності. 

Перший підхід полягає в тому, що під фінансовим механізмом розуміють 
функціонування самих фінансів. Матеріальним відображенням фінансових 
відносин є грошові потоки. Організація цих потоків, порядок їх здійснення 
відбувається за певними правилами, певними напрямами, що й характеризує 
фінансовий механізм [2, с.56]. 

Прибічником такого підходу є , наприклад, О. А. Івашко[3, с. 34], який 
зазначає, що за своєю сутністю фінансовий механізм – це методичні, 
організаційні й правові положення та заходи, які визначають функціонування 
фінансів у економіці держави, їхнє практичне використання для досягнення 
визначених відповідними програмами цілей та завдань. 

Другій підхід до розгляду поняття «фінансовий механізм» полягає в тому, 
що його розуміють як сукупність методів і форм, інструментів, прийомів і 
важелів впливу на стан та розвиток економіки. Даний підхід відображає 
зовнішню дію функціонування фінансів, характеризує фінанси як вирішальний 
фактор впливу апарату управління на стан економіки[2, с. 76]. 
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Так, видатний економіст В. М. Опарін [7, с. 238] зазначає, що фінансовий 

механізм – це сукупність фінансових методів і форм, інструментів та важелів 

впливу на соціально-економічний розвиток суспільства. 

На думку О. Д. Василика [1, с.51] фінансовий механізм – це сукупність 

форм і методів створення й використання фондів фінансових ресурсів з метою 

забезпечення різних державних структур, господарських суб’єктів і населення. 

О. М. Ковалюк [4, с. 324] вказує, що фінансовий механізм – це система 

фінансових форм, методів, важелів та інструментів, які використовуються у 

фінансовій діяльності держави і підприємств за відповідного нормативного, 

правового та інформаційного їхнього забезпечення, в контексті відповідної 

фінансової політики на мікроекономічному та макроекономічному рівнях. 

С. І. Юрій [6, с. 521] розглядає фінансовий механізм у двох аспектах і 

вказує на те, що у широкому розумінні – це комплекс фінансових методів і 

важелів впливу на соціально-економічний розвиток суспільства. За допомогою 

конкретних фінансових форм і методів здійснюються розподільні та 

перерозподільні відносини, утворюються доходи суб’єктів економічної 

діяльності і відповідні фонди грошових коштів. При цьому функціонування 

фінансового механізму ґрунтується на організаційно-правових  положеннях та 

фінансовій інформації, які забезпечують практичне використання фінансів для 

досягнення визначених цілей і завдань. 

Розглядаючи при цьому фінансовий механізм у вузькому розумінні автор, 

визначає як сукупність конкретних фінансових методів та важелів впливу на 

формування і використання фінансових ресурсів з метою забезпечення 

функціонування й розвитку державних структур, суб’єктів господарювання і 

населення [6, с. 341]. 

Узагальнюючи думки вчених, можна зробити висновок, що фінансовий 

механізм – це комплекс спеціально розроблених і законодавчо закріплених 

форм та методів створення й використання фінансових ресурсів для 

забезпечення економічного розвитку, стійкості відносно зовнішніх та 

внутрішніх загроз та небезпек, а також забезпечення реалізації соціальних 

потреб громадян. 
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Складовими частинами фінансового механізму є фінансові методи, 

фінансові важелі, стимули та санкції, а також нормативно-правове 

забезпечення. Фінансовий механізм за ринкових умов потребує чіткої взаємодії  

всіх його складових [1, с. 416]. Усі елементи фінансового механізму повинні 

бути націлені на виконання основних функцій управління, а саме: планування, 

прогнозування, оперативного управління, регулювання, контролю, нагляду. 

Його вихідними структурним елементом є фінансове планування й 

прогнозування. Саме за його допомогою залучаються інші структурні елементи 

фінансового механізму. 

Цілеспрямований вплив фінансового механізму на процес відтворення 

забезпечується вертикальною й горизонтальною координацією його елементів. 

Вертикальна координація здійснюється за допомогою елементів вищого рівня 

(фінансові методи), рознесених по елементах нижчого рівня (фінансові 

інструменти), які безпосередньо конкретизують їх дієвість за певними 

елементам механізму (фінансові важелі). Горизонтальна координація, що 

забезпечується саморегулюючою налаштованістю кожного елемента на 

виконання лише властивого йому навантаження, узгоджує дії безпосередньо не 

пов’язаних між собою елементів фінансового механізму за вертикальним 

рівнем та елементів, що належать до різних вертикальних рівнів [2, с.69]. 

Структура фінансового механізму представлена на рисунку 1. 

За своєю сутністю фінансовий механізм – це методичні, організаційні й 

правові положення та заходи, які визначають функціонування фінансів у 

економіці держави, їхнє практичне використання для досягнення визначених 

відповідними програмами цілей та завдань. Реалізація фінансового механізму 

відбувається на рівні держави, регіону, підприємницької структури, 

фінансового інституту чи групи громадян. 

На рівні страхової компанії функціонування фінансового механізму в 

основному спрямовано на управління її фінансовими ресурсами і результатами 

діяльності. З його допомогою досягається підвищення конкурентоспроможності 

страховика, гнучкість реагування на зміну умов зовнішнього середовища, 

забезпечується реалізація його фінансових інтересів. 
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Рис. 1. Структура фінансового механізму 

 

Фінансовий механізм страхування дозволяє страховикові керувати 

фінансами через фінансові важелі з використанням фінансових методів для 

досягнення найбільшого ефекту від формування, розподілу і використання 

фінансових ресурсів. Структура фінансового механізму страхування 

представлена на рисунку 2. 

Сутність фінансового механізму автотранспортного страхування, з 

урахуванням особливостей функціонування цього сегменту фінансового ринку, 

можна визначити як сукупність взаємоузгоджених фінансових методів, форм, 

інструментів та важелів впливу щодо акумулювання, розподілу та 

використання фінансових ресурсів відповідно до норм чинного законодавства з 

метою проведення ефективної страхової діяльності  та управління ризиками, 

пов’язаними з володінням та користуванням автотранспортними засобами. 
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Рис. 2. Структура фінансового механізму страхування 

 

Призначення фінансового механізму на будь-якому рівні його 

використання зводиться до двох основних функцій – фінансового забезпечення 

й фінансового регулювання соціально-економічних процесів. 

Фінансове забезпечення реалізується на основі відповідної системи 

фінансування, яке може здійснюватись у трьох формах: самофінансування, 

кредитування, зовнішнє фінансування. У процесі реалізації фінансової політики 

держава може впливати на соціальний і економічний розвиток через усі три 

форми фінансового забезпечення. Надійність фінансового механізму 

визначається достатнім забезпеченням потреб кожного суб’єкта у коштах на 

основі оптимізації співвідношення між формами фінансового забезпечення. 

Фінансове регулювання – це метод здійснення державою функцій 

управління економічними й соціальними процесами при використанні фінансів. 

Фінансове регулювання полягає у регламентуванні розподільних і 

перерозподільних відносин у суспільстві. 
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Управління фінансовим механізмом ґрунтується на використанні 

відповідних важелів. За напрямом своєї дії вони поділяються на дві групи: 

стимули і санкції. Стимули матеріалізують фінансове заохочення, а санкції – 

фінансові стягнення. На практиці в ролі стимулів виступають різні пільги (в 

оподаткуванні, кредитуванні тощо), а санкції – це штрафи, пені, утримання 

тощо. 

Ефективність фінансового механізму залежить від цілеспрямованого 

вибору фінансових інструментів та дієвості їх впливу на окремі сторони 

соціально-економічного розвитку [4, с. 354]. 

До фінансових методів належать фінансовий аналіз, фінансовий контроль, 

фінансове планування і прогнозування. 

Фінансовий аналіз страхової компанії – це комплексне вивчення 

характеристик діяльності страхової компанії з використанням сукупності 

методів обробки та узагальнення інформації бухгалтерської та статистичної 

звітності з метою отримання інформації для оцінки надійності страховика та 

прийняття управлінських рішень щодо підвищення ефективності його 

діяльності та співпраці з ним [2, с. 71]. 

Специфіка страхової діяльності суттєво впливає на проведення 

фінансового аналізу страхової компанії, який має значні відмінності від 

традиційного фінансового аналізу підприємства. 

Страховик, на відміну від промислових і комерційних підприємств, 

приймає від страхувальника гроші не в обмін на матеріальний товар, а в обмін 

на послугу, яка забезпечує страховий захист у вигляді майбутніх страхових 

виплат. Ця особливість потребує гарантій щодо здатності страхової компанії 

відповідати за своїми зобов’язаннями перед страхувальниками. Фінансова 

надійність страховика – це спроможність страховика виконати страхові 

зобов’язання, прийняті за договорами страхування та перестрахування у 

випадку впливу несприятливих чинників. Критеріями фінансової надійності 

страховика є [5, с. 101]: 

− розмір власних коштів; 
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− правильність розрахованих тарифних ставок; 

− наявність збалансованого страхового портфеля; 

− величина страхових резервів, відповідна сумі взятих страховиком на 

себе зобов’язань; 

− ефективність розміщення страхових резервів; 

− перестрахувальні операції. 

Здійснення фінансового аналізу діяльності страхової компанії містить 

кілька послідовних етапів: постановка завдання з орієнтацією на зацікавлену 

особу, оцінка наявних інформаційних ресурсів та технічних засобів, виявлення 

основних факторів фінансового стану, формування системи аналітичних 

фінансових показників, визначення порогових значень аналітичних показників, 

використання математичних методів та аналітичних процедур, проведення 

розрахунків, презентація отриманих результатів [5, с. 119]. 

Особливої уваги заслуговує етап формування системи аналітичних 

фінансових показників, націлених на комплексну оцінку, визначення 

перспектив розвитку, досягнення стратегічних цілей, збільшення ринкової 

капіталізації, вдосконалення внутрішніх процесів та задоволення потреб 

користувачів страхових послуг [4, с. 213]. 

Загальна сукупність показників, які відображають ефективність ведення 

страховою компанією фінансової діяльності, може бути розділена на дві 

основні групи – об’ємні та часткові показники. Серед об’ємних показників 

аналізу фінансової діяльності страховиків до складу специфічних, характерних 

лише страховій справі, можуть бути віднесені показники обсягів зібраних 

страхових премій, проведених страхових виплат, сформованих страхових 

резервів, показники часток перестраховиків; серед відносних показників – 

показники рівня виплат, рівня покриття страховими резервами прийнятих 

зобов’язань, показники річного руху резервів, группа показників залежності від 

перестраховиків, показники рентабельності страхової діяльності, коефіцієнт 

Коньшина. 
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Набір показників фінансового стану має бути повним і враховувати 

внутрішні і зовнішні чинники, що впливають на діяльність страхової організації 

[4, с. 182]. 

В умовах глобалізації страхового ринку України є необхідність проводити 
аналіз фінансового стану страхових компаній за загальноприйнятими у світі 
методиками. Розроблена Національною асоціацією страхових організацій США 
(NAIS) методика дозволяє визначити рівень фінансової стійкості компаній, 
який може бути розглянутий як індикатор її майбутньої платоспроможності. 
Показники ділять на 4 групи: 

− загальні показники; 
− показники рентабельності; 
− показники ліквідності; 
− показники резервів. 
Показники аналізують в динаміці, у кожного з них є максимально і 

мінімально допустимі обмеження 
В українській практиці під час проведення фінансового аналізу  страхової 

компанії оцінюється платоспроможність страховика. Забезпечення 
платоспроможності  страховиків України  контролюється Законом України 
«Про страхування», яким передбачено: 

− наявність сплаченого статутного фонду та наявність гарантійного фонду 
страховика; 

− створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат страхових 
сум і страхових відшкодувань; 

− перевищення фактичного запасу платоспроможності  над розрахунковим 
нормативним запасом платоспроможності. 

Законом України «Про страхування» встановлюється мінімальний розмір 
статутного фонду страховика, який займається автотранспортним 
страхуванням, що дорівнює сумі, еквівалентній 1 млн. євро. 

На міжнародному рівні нормативи платоспроможності регулюються 
відповідними Директивами Європейського Союзу «Solvency I Life Directive», 
«Solvency I Non-life Directive». З 1 січня 2014 року вступили у силу оновлені 
стандарти Solvency IІ. 
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Фінансовий аналіз страхової компанії крім зазначеної оцінки 

платоспроможності страховика містить аналіз ліквідності та фінансової 

стійкості (аналіз страхових резервів, оцінка їх достатності), аналіз ефективності 

інвестиційної діяльності доповнює оцінку фінансової стійкості страховика, 

аналіз рівня та якості перестрахового захисту, а також оцінку ефективності 

діяльності страхової компанії шляхом розрахунку показників рентабельності [2, 

с. 64]. За підсумками фінансового аналізу простежується динаміка надходжень 

страхових премій, страхових виплат, співставляються темпи зростання витрат 

на ведення справи з динамікою надходжень. Фінансовий аналіз в розрізі 

окремих видів страхування дозволяє виявити найбільш і найменш прибуткові 

та збиткові, що є початковою інформацією для розробки управлінських рішень. 

Фінансовий контроль – це один із видів фінансової діяльності держави з 

перевірки суб’єктів господарювання всіх форм власності шляхом застосування 

встановлених чинним законодавством методів контрольної діяльності для 

виявлення недоліків у фінансовій звітності підприємств, установ, організацій в 

процесі створення, розподілу, використання грошових фондів. Об’єктами 

державного фінансово-економічного контролю виступають збереження й 

ефективне використання ресурсів, а також відповідність фінансово-

господарських операцій страхової компанії вимогам законодавства [7, с. 229]. 

Фінансовий контроль в страхуванні в загальному розумінні передбачає 

перевірку правильності вартісного розподілу та перерозподілу валового 

внутрішнього продукту і національного доходу за відповідними фондами 

грошових коштів та їх цільовим використанням. У вузькому розумінні, 

державний фінансовий контроль страхової компанії є упорядкованою нормами 

права діяльністю держави щодо перевірки своєчасності і точності фінансового 

планування, обґрунтованості й повноти надходжень доходів у відповідні фонди 

грошових коштів, правильності та ефективності їх використання, а також 

важливим елементом системи управління фінансами, що реалізує основні 

завдання фінансової політики держави загалом. 

Фінансове планування – діяльність щодо складання планів, формування  і 
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використання фінансових ресурсів на рівні підприємств, галузевих  структур, 

адміністративно-територіальних одиниць, держави в цілому. 

Фінансове планування діяльності страхової компанії – це вивчення 

фінансових потреб компанії на визначений період, виходячи з надходжень 

страхових платежів, наявності фінансових ресурсів і напрямів їх використання. 

Система фінансового планування страхової організації включає три підсистеми: 

стратегічне фінансове планування, поточне фінансове планування та 

оперативне фінансове планування. 

Фінансові важелі діють у межах фінансових інструментів. До фінансових 

важелів можна віднести тарифну політику, прямі й опосередковані заходи 

державного регулюючого впливу на процес формування ринкових цін, 

дивіденди, заробітну плату, норми амортизаційних відрахувань, норми 

штрафних санкцій, підвищення кваліфікації, акредитація, ліцензування тощо. 

Фінансові стимули використовуються суб’єктами фінансових відносин з метою 

спонукання до ініціативної та високоефективної діяльності, недопущення 

порушення законодавства. Фінансові санкції ж застосовуються до суб’єктів 

економічної діяльності, що порушують фінансову дисципліну або порядок 

ведення фінансово-господарської діяльності. 

У страхуванні застосовується велика кількість фінансових важелів, що 

обумовлено наявність в Україні жорсткої системи регламентації та контролю за 

страховою діяльність з боку контролюючих органів.  

Основними важелями впливу на страхову діяльність є податки та 

обов’язкові платежі; нормативи ліквідності, капіталу і платоспроможності, 

прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, якості систем 

управління та управлінського персоналу, дотримання правил надання 

фінансових послуг та інші показники; порядок формування статутного 

капіталу страховика; правила  формування,  обліку  та розміщення 

страхових резервів; вимоги до рейтингу  фінансової надійності (стійкості) 

страховиків та перестраховиків-нерезидентів; штрафи та інші стягнення у 

разі порушення вимог чинного законодавства. 
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Прикладом застосування фінансових важелів в автотранспортному 

страхуванні є порядок розрахунку страхових тарифів добровільного 

страхування наземних транспортних засобів, що регламентується правилами 

страхування.  

Правила страхування характеризують умови страхування, на підставі яких 

укладається договір страхування. Правила страхування є одним з основних 

документів компанії. Вони розробляються страховиком для кожного виду 

страхування окремо і підлягають реєстрації в  Нацкомфінпослуг при видачі 

ліцензії на право здійснення відповідного виду страхування. Страхувальник 

може обирати найбільш прийнятний для себе варіант страхування, адже 

правила проведення одного й того самого виду страхування можуть істотно 

відрізнятися у різних страховиків. 

Правилами страхування наземних транспортних засобів  передбачено, що 

розміри страхових тарифів визначаються залежно від страхової суми, терміну 

страхування і розміру умовної франшизи, обраних страхувальником страхових 

випадків, ряду чинників, що впливають на рівень ризику виникнення 

страхового випадку (місця та умов зберігання, марки (моделі) транспортного 

засобу, року випуску; стажу водія (якщо водіїв декілька, то кожного з них); 

наявності охоронної сигналізації та протиугінних пристроїв (з урахуванням чи 

без урахування зносу).  

Страховик при визначенні страхових премій застосовує систему знижок та 

надбавок «бонус-малус» залежно від результатів попереднього страхування. 

Таким чином, розуміння сутності фінансового механізму 

автотранспортного страхування є подібним до розуміння сутності фінансового 

механізму. Структурна організація фінансового механізму автотранспортного 

страхування також є стандартною. Проте змістове наповнення переважної 

більшості складових механізму має суттєві відмінності, пов’язані із специфікою 

основної діяльності економічних агентів на ринку автотранспортного 

страхування та особливостями страхового продукту. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В 

УКРАНІ 

У статті проведено дослідження теоретичних аспектів оподаткування 

страхових компаній в Україні. Розглянуто практику оподаткування 

страховиків в зарубіжних країнах. Проведено аналіз податкових надходжень з 

податку на прибуток страхових компаній в Україні. Виявлено основні проблеми 

оподаткування страховиків в Україні. Запропоновано шляхи поліпшення 

системи оподаткування страхових компаній в Україні.  

Ключові слова: податок на прибуток підприємств, страхова компанія, 

страховий договір, оподаткування, страхування. 

Для зростання національної економіки, яка побудована на ринкових 

відносинах, важливим є ефективне функціонування усіх сфер фінансового 

ринку. Великий внесок у соціально - економічний розвиток в державі має 

небанківський фінансовий сектор, до якого відноситься ринок страхування. 

Страхові організації здатні запропонувати широкий спектр фінансових послуг 

на відміну від банківських установ. Проаналізувавши зарубіжний досвід ринку 

страхових послуг, можна зробити логічний висновок, що ринок страхування в 

Україні має свої проблеми, як і теоритичного, так і  прикладного характеру, без 

розв’язання яких неможливо забезпечити ефективну  роботу. 

Окреслена проблема розглядається у наукових працях В. Базилевича, К. 

Базилевича, О. Гаманкової, Н. Гура, О. Коблянської, В. Лень, Т. Мельника, С. 

Осадеця, Р. Пікуса, В. Тропіної, О. Черняка 

Вивчення фіскальної сторони оподаткування страхового ринку обумовлює 

актуальність теми дослідження. 

Метою статті є визначення особливостей оподаткування страхових 

компаній в Україні, виявлення основних проблем оподаткування страхових 

компаній в Україні та шляхів їх вирішення. 
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Чинну систему оподаткування страхових компаній збережено шляхом 

викладення ст. 156 Податкового кодексу в новій редакції. На сьогодні в цілях 

оподаткування тривідсотковим податком з премій до оподатковуваної бази 

страховика включено не тільки нараховані страхові премії (платежі, внески) 

за договорами страхування, перестрахування ризиків на території України, що 

зменшені на суму страхових премій [4]. 

До таких доходів належать: 

- інвестиційний дохід, нарахований страховиком від розміщення коштів 

резервів страхування життя; 

- суми винагород, належних страховику за укладеними договорами 

страхування, співстрахування, перестрахування; 

- доходи від реалізації права регресної вимоги страховика 

до страхувальника або іншої особи, відповідальної за заподіяні збитки в частині 

перевищення над виплаченими страховими відшкодуваннями; 

- проценти, нараховані на депоновані премії за ризиками, прийнятими 

у перестрахуванні; 

- суми санкцій за невиконання умов договору страхування, визначених 

боржником добровільно або за рішенням суду; 

- суми винагород, нарахованих страховиком за надання ним послуг 

сюрвеєра, аварійного комісара та аджастера, страхового брокера й агента; 

- суми повернення частки страхових платежів (внесків, премій) 

за договорами перестрахування у разі їх дострокового припинення; 

- винагороди і тантьєми (форми винагороди страховика з боку 

перестраховика) за договорами перестрахування; 

При отриманні доходу внаслідок виконання договорів з довгострокового 

страхування життя та пенсійного страхування у межах недержавного 

пенсійного забезпечення у разі виконання вимог до таких договорів 

застосовується ставка 0% [1;5]. 

Спираючись на зарубіжний досвід країн у системі оподаткування 

страхового ринку ці виключення мають логічний характер. При чинному 



532 
 

порядку оподаткування доходи страховика у вигляді часток від страхових 

виплат (страхових відшкодувань), нарахованих перестраховиками 

за договорами перестрахування не відповідають витратам у вигляді страхових 

виплат (страхових відшкодувань) у разі настання страхового випадку 

за договорами перестрахування, тому ці частки не оподатковуються за ставкою 

3%. Доходи, отримані у вигляді курсових різниць від перерахунку страхових 

резервів та активів, якими представлені ці резерви, є фінансовою діяльністю 

страховика, у зв’язку з чим ці доходи мають оподатковуватися за загальною 

ставкою податку на прибуток, тому їх вилучено зі ст. 156. 

Нарахований страховикам податок на дохід за ставкою є різницею, яка 

зменшує фінансовий результат до оподаткування. За даними статистики 

страхові компанії України в 2016 року зібрали валових премій на 21,3% більше, 

ніж в минулому періоді - 16,327 млрд грн. Чисті премії виросли на 19,9% до 

12,982 млрд грн. 

 Збільшення валових страхових премій спостерігалося майже за всіма 

видами страхування: автострахування (КАСКО, ОСАГО, «Зелена карта») - на 

753,6 млн грн, або на 20,5%, страхування життя - на 374,8 млн грн, або на 

39,9%, страхування вантажів і багажу - на 275,3 млн грн, або на 18,4%, 

страхування майна - на 265,7 млн грн, або на 16,2%, страхування 

відповідальності перед третіми особами - на 227,3 млн грн, або на 40,8%, 

медичне страхування - на 147,6 млн грн, або на 14,9%, страхування кредитів - 

на 145,7 млн грн, або на 64,5%, страхування від вогневих ризиків та ризиків 

стихійних явищ - на 143,4 млн грн, або на 15%, страхування від нещасних 

випадків - на 135,7 млн грн, або на 54,6%, страхування медичних витрат - на 

135,7 млн грн, або на 66,5 %. 

У січні - червні 2016 роки кількість договорів страхування (крім 

обов'язкового страхування від нещасного випадку на транспорті) впала на 

67,5% - до 16,376 млн. Крім того, на 69,4% зменшилася кількість договорів 

страхування з фізичними особами - до 14,979 млн. 

Загальна кількість страхових компаній в Україні станом на 30 червня 2016 

року скоротилася на 31 і становить 343[2;3]. 



533 
 

Таблиця 1 

Динаміка надходження податку на прибуток страхових компаній 

протягом 2014 – 2016 років. 
Показник 2014 2015 2016 

Податок на прибуток страхових 
організацій,млн. грн 

711,47 854,67 950,23 

Всього прибутку,млн. грн 40201,4 39059,7 50095,0 

 

Розглянемо податкові надходження до зведеного бюджету протягом 2014-

2016 р  з податку на прибуток. (табл. 1). Як видно з таблиці 2, сума податку на 

прибуток за даними  має динаміку до зростання. 68 % податку на прибуток 

надійшло на валові доходи страхувальників по ризиковому страхуванню, 7% - 

на валові доходи по стахуванню життя і 4% по перестрахуванню. У 2015 році ці 

показники відповідно були 61%, 4%, 4%. Показник податку на прибуток  

одного страхувальника в 2016 році по відношенню до 2015 виріс на 29% , до 3 

млн грн. 

В 2016 році 58% сплаченого податку на прибуток прийшлося на ТОП-20 

страхувальників (таб. 2), 15 із яких внесені до Реєстру великих платників 

податків на 2017 рік. 

Розміщення страхових резервів - це вкладання коштів сформованих 

резервів зі страхування життя у дозволені законодавством активи. 

Інвестиційний дохід від розміщення коштів резервів зі страхування життя 

оподатковується за ставкою 3% за умови виконання вимог до укладення 

договорів довгострокового страхування життя, а за ризиковими договорами 

страхування (non-life), а також іншими договорами страхування життя 

зазначені вище проценти (за депозитами, цінними паперами, кредитами тощо) 

оподатковуються за загальною ставкою податку на прибуток 18% [5]. 
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Таблиця 2 

Рейтинг страхових компаній на ринку України 
№  Назва страхової компанії 
1. Аха стахування 
2. Українська страхова група 
3. Уніка 

4. Провідна 
5. Універсальна 

6. Княжа 

7. ТАС 

8. Альфа страхування 

9. ПЗУ Україна 

10. Інго Україна 

11. Альянскраїна 

12. Просто-страхування 

13. Країна 

14. ВУСО 

15. Оранта 

 

На сьогодні врегульовано питання щодо порядку оподаткування 

комісійних винагород за укладеними договорами перестрахування 

(співстрахування), а також доходів від реалізації права регресної вимоги 

страховика до страхувальника або іншої особи, відповідальної за заподіяні 

збитки. Протягом 2011- 2012 рр. страховиків турбувало питання, за якою 

ставкою мають оподатковуватися ці доходи: 3% чи загальною. Згідно із 

змінами, внесеними Законом № 5412 до ст. 156 Податкового кодексу, 

страховикам надано можливість у 2013 р. зазначені доходи оподатковувати 

за ставкою 3% [4]. 

Відповідно до чинного страхового законодавства свідчити про отримання 

страховиком права регресної вимоги можуть документи, які підтверджують 

фактичну виплату страхового відшкодування, розмір відшкодування 
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й одержання його страхувальником (правонаступником страхувальника або 

особою, визначеною умовами договору), а саме: страховий акт, платіжні 

документи, рахунки та виписки з них тощо. У більшості випадків таке 

перевищення є поверненням державного мита. 

Оподатковуваний прибуток від діяльності, не пов’язаної зі страхуванням, 

визначається відніманням від доходів, отриманих від фінансової чи іншої 

діяльності, частки витрат, не пов’язаних зі страховою діяльністю [3]. З 

прийняттям закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» 

№ 71-VIII від 28.12.2014 р. змінився загальний принцип визначення 

підприємствами об’єкта оподаткування податком на прибуток, що у повній мірі 

стосується також і страховиків. Проаналізувавши літературні джерела можна 

зробити висновки, що між банківськими установами та страховими компаніями 

посилилася конкуренція, і дуже часто виходять переможцями страхові 

організації, банківський сектор втрачає довіру населення та організацій.  

Порівнявши динаміку сплати банківськими установами податків до 

Держбюджету і страховими компаніями можна побачити, що різниця не є 

суттєва, і вона до 2016 року зростає, а банківський сектор втрачає свої позиції. 

Зазначимо, що до 01.01.2015 р. для визначення фінансового результату до 

оподаткування страховики вели окремий облік доходів та витрат, пов’язаних із 

провадженням страхової діяльності, що оподатковувалась за ставками 3% та 

0%, та іншої діяльності, не пов’язаної із страховою, що оподатковувалась за 

ставкою 18%. Відповідно, податок на дохід та податок на прибуток 

обліковувалися та розраховувалися окремо один від одного. Починаючи з 

01.01.2015 р. у зв'язку із застосуванням нового підходу до оподаткування 

прибутку підприємств механізм оподаткування страховиків суттєво 

відкориговано. Ставки залишилися незмінними: страховики зобов’язані 

сплачувати податок на прибуток за ставкою 18% та податок на дохід у 

розмірах: 

3 % – за договорами співстрахування від об’єкта оподаткування; 
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0 % – за договорами з довгострокового страхування життя, договорами 
добровільного медичного страхування та договорами страхування в межах 
недержавного пенсійного забезпечення, зокрема договорами страхування 
додаткової пенсії [1]. 

Провівши податкову реформу у сфері страхування стало зрозумілим одне, 
що головним для уряду було залучити якнайбільше коштів, але цей план став 
провальним і ефект став протилежним. Слід звернути увагу і на те, що за 
даними Зведеного бюджету сума податку на прибуток має тенденцію до 
збільшення, наслідком чого є ефективність роботи страхових компаній на 
ринку. В даний час страховий бізнес є високорентабельним та 
конкурентоспроможжним, але конкуренція зростає, і в таких умовах в 
подальшому, не маючи можливості вести боротьбу значна частина страхових 
компаній почне закриватися, не маючи дієвої системи оподаткування у сфері 
страхування. Як свідчить досвід усіх розвинених країн світу, що держава 
зобов’язана приймати дії, щодо економічного стимулювання та створення 
інвестиційно клімату для будь - якої галузі господарювання, в тому числі 
страхового ринку. І оптимальне оподаткування важливий важіль для цього. 
Важливим є, щоб порядок оподаткування сприяв розвитку та стабільному 
функціонуванню ринку страхових послуг [6,с.658]. 

Важливе державне регулювання галузі за домомогою механізмів 
обов’язкового страхування. Головним чинником є популяризація страхування 
серед населення та суб’єктів господарювання та своєчасне оподаткування 
операцій зі страхування. 

Отже, проведене дослідження підтверджує, що система оподаткування 
страхової діяльності має деякі проблеми, що потребують їх вирішення. Для 
визначення напрямів подальшого зростання страхового ринку України важливо 
вирішити на основі комплексних розрахунків, яка система оподаткування буде 
сприяти позитивній та успішній роботі страхового ринку. Перспективним 
напрямом удосконалення оподаткування діяльності страхових компанії може 
бути перехід страховиків на диференційовану систему оподаткування, що зна-
чно зменшить вимивання коштів страхових організацій та бажання приховати 
реальні прибутки.  
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Висвітлено та проаналізовано підходи різних вчених щодо трактування 

поняття “капітал страхової організації”, розглянута структура капіталу 

страховика, порядок та принципи його формування, а також завдання, які 

виконуються за допомогою управління капіталом.  
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діяльність, управління капіталом, структура капіталу.  

Управління капіталом страхової компанії донедавна розглядали винятково 

з точки зору забезпечення виконання страховиком своїх зобов’язань перед 

страхувальниками. Вимоги щодо достатності капіталу встановлюються 

законодавчо за допомогою визначення мінімального розміру статутного 

капіталу та інших обмежень щодо обсягу взятих страховиком зобов’язань. 

Діяльність щодо управління капіталом належить до числа стратегічних планів 

страхової компанії. При цьому визначаються довгострокові завдання, шляхи 

розвитку страхової компанії, а також комплекс заходів щодо їх реалізації. В 

умовах жорсткої конкуренції, що супроводжує розвиток ринкової економіки, 

необхідно постійно вдосконалювати системи та форми управління капіталом, 

використовувати новітні здобутки та неординарні рішення під час діяльності.  

Проблеми формування та управління капіталом страховика в умовах 

ринкової економіки розглядали у своїх працях провідні вітчизняні та зарубіжні 

вчені: І. Алєксєєв, В. Базилевич, К. Воблий, Н. Внукова, О. Вовчак,                

О. Гаманкова, О. Заруба, М. Клапків, С. Науменков, Л. Орланюк–Малицька,               

С. Осадець, В. Плиса, О. Рабий, Т. Ротова, Н. Ткаченко, О. Туманова,                 

К. Турбіна, В. Фурман, В. Шахов. 

Цілями статті є дослідження економічного змісту капіталу страхової 

компанії, його основних складових ресурсів, порядку та принципів для його 

формування, виокремлення та зіставлення основних завдань та функцій 

менеджменту страховиків у контексті управління фінансовими ресурсами 

страхових компаній в умовах розвитку ринкової економіки, а відтак, виділення 

основних проблем та розроблення і подання пропозицій щодо їх усунення.  

Економічна категорія “капітал” та її різноманітні форми прояву є 

надзвичайно часто вживаними як в економічній науково-навчальній літературі, 

так і в повсякденному житті людей. Для визначення сутності категорії “капітал” 

виділяються три підходи: монетаристський, матеріально-речовинний і 

марксистський.  
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Серед основних характеристик, які формують економічну сутність 
капіталу, потрібно виділити такі [5, с. 76]:  

1. Капітал підприємства є основним фактором виробництва.  
2. Капітал характеризує фінансові ресурси підприємства, які забезпечують 

дохід. У цій своїй якості капітал може виступати у формі позикового капіталу, 
який забезпечує форму- вання доходів підприємства не в операційній, а у 
фінансовій (інвестиційній) сфері його діяльності.  

3. Капітал є головним джерелом формування добробуту його власників. 
Капітал забезпечує необхідний рівень добробуту його власників як у 
поточному, так і в перспективному періодах.  

4. Капітал підприємства є головним виміром його ринкової вартості. У цій 
якості, передусім, є власний капітал підприємства, який визначає обсяг його 
чистих активів.  

5. Динаміка капіталу підприємства є важливим барометром рівня 
ефективності його господарської діяльності.  

Переглянувши основні характеристики капіталу, можемо дати його 
комплексне визначення. Капітал – це нагромаджений заощадженнями запас 
економічних благ у формі грошових коштів і реальних капітальних товарів, що 
залучаються його власниками в економічний процес як інвестиційний ресурс і 
фактор виробництва з метою отримання доходу, функціонування яких у 
економічній системі ґрунтується на ринкових принципах і пов’язане з 
чинниками часу, ризику та ліквідності [6, с. 58].  

Більшість вчених розуміють капітал як фінансові ресурси суб’єкта 
господарювання (зокрема страхових компаній). Використовуючи термін 
“фінансові ресурси” і посилаючись при цьому набаланс, вчені свідомо чи 
підсвідомо розуміють під ним капітал у грошовій формі. По це свідчать 
визначення фінансових ресурсів як “грошові кошти, що є в розпорядженні 
підприємств”, або “акумульовані підприємством грошові кошти з різних 
джерел, які надходять в господарський обіг і призначені для покриття його 
потреб”, зазначаючи водночас, що загальна сума фінансових ресурсів кожного 
підприємств – це кошти, відображені в пасиві бухгалтерського балансу 
підприємства [9, с. 31].  
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Капітал забезпечує ефективне функціонування такої специфічної 

фінансової установи, як страхова компанія (страховик). Длягарантій надійного 

страхового захисту необхідна наявність відповідних засобів, що 

використовуються для того, щоб здійснювати (оплачувати) фактори діяльності 

та здійснювати страхові виплати. Розмежування цих витрат і виплат за часом 

вимагає достатнього розміру власного капіталу, що гарантує подальше 

існування страхового підприємства. Спроба досягти цих гарантій можлива у 

разі забезпечення виконання двох компонентів: оптимальної конструкції 

власного капіталу і достатніх страхових резервів.  

Економічний зміст капіталу страхової компанії випливає з суті капіталу 

підприємства, проте обумовлений особливостями страхової сфери. Тобто 

страхові компанії як специфічні підприємства створюються для отримання 

прибутку, але водначас предметом їх безпосередньої діяльності є надання 

страхового захисту, і вони мають бути фінансово спроможними його 

забезпечити. Досягнення такого завдання можливе за умови відповідної 

організації формування та управління капіталом і, загалом, організації 

фінансової діяльності страховика.  

Процес формування ринкової економіки в Україні вимагає надійного 

страхового захисту суб’єктів господарювання. Це спричиняє необхідність 

пошуку дієвих механізмів мобілізації фінансових ресурсів страхових компаній 

та їхнього ефективного використання. Високий остаточний результат 

діяльності підприємства значною мірою залежить від струк- тури капіталу. 

Структура капіталу – це співвідношення власних і позикових фінансових 

засобів, які використовує підприємство під час господарської діяльності [7, с. 

117].  

Структура капіталу впливає на рівень рентабельності активів і власного 
капіталу, тобто на рівень економічної та фінансової рентабельності 
підприємства; визначає систему коефіцієнтів фінансової стійкості та 
платоспроможності, тобто рівень основних фінансових ризиків, а також формує 
співвідношення ступеня прибутковості та ризику під час розвитку 



541 
 

підприємства. Капітал забезпечує функціонування страховика і поділяється за 
джерелами формування на власний та залучений (деякі вчені виокремлюють 
власні, залучені і позичені кошти). Специфіка страхової діяльності визначає 
склад і структуру капіталу страхової компанії: він, переважно, виступає в 
грошовій формі. 

Власний капітал страхової компанії відображається у пасиві балансу у 
Розділі І “Власний капітал”. Він утворює фінансову основу розвитку страхової 
компанії і передбачає такі елементи: статутний капітал, додатковий капітал, 
резервний капітал та нерозподілений прибуток. Крім того, у деяких випадках до 
власних засобів можна зарахувати сформовані за рахунок чистого прибутку 
страховика фонд споживання і фонд нагромадження. Загальним для них є те, 
що вони вільні від яких-небудь зовнішніх зобов’язань, тому в зарубіжній 
практиці їх прийнято називати “вільними резервами” чи “резервом 
платоспроможності” (маржею).  

Власний капітал характеризується такими особливостями:  
1. Простотою залучення, оскільки рішення, пов’язані зі збільшенням 

власного капіталу, приймають власники і менеджери.  
2. Вищою можливістю отримання прибутку, оскільки у разі його 

використання не потрібна сплата позикового процента в усіх його формах.  
3. Забезпеченням фінансової стійкості розвитку організації, її 

платоспроможністю в довгостроковому періоді, а також зниженням ризику 
банкрутства.  

Водночас, він має недоліки:  
1. Обмеженість обсягу залучення, а отже, і можливостей істотного 

розширення операційної та інвестиційної діяльності підприємства в періоди 
сприятливої кон’юнктури ринку на окремих етапах його циклу.  

2. Висока вартість порівняно з альтернативними позиченими джерелами 
формування капіталу.  

3. Не використовується можливість приросту коефіцієнта рентабельності 
власного капіталу за рахунок залучення позикових фінансових засобів, оскільки 
без такого залучення неможливо забезпечити перевищення коефіцієнта 
фінансової рентабельності діяльності над економічною.  
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Відповідно до вимог бухгалтерської звітності вструктурі власного капіталу 

виділяють додатковий капітал. Він поділяється на додатково вкладений капітал 

та інший додатковий капітал. Джерелом утворення додаткового капіталу є: 

засоби, отримані в результаті переоцінки об’єктів основних активів; емісійний 

дохід, отриманий у результаті розміщення акцій; засоби, безоплатно передані 

іншими організаціями. Додатковий капітал може утворюватись тільки у 

страховиків, які є акціонерними товариствами та, зазвичай, не займає значної 

частки у складі власного капіталу страхових організацій. Іншим складовим 

елементом власного капіталу є резервний капітал (в Україні – резервний фонд, 

а у світовій практиці “резерви капіталу”).  

Методика формування резервного капіталу страхової організації не несе 

галузевої специфіки, а відповідає загальним принципам організації 

господарської діяльності підприємств. Резервний капітал створюється 

відповідно до законодавства і установчих документів. На його формування 

використовується частина прибутку до досягнення їм визначеного розміру 

статутного капіталу. Нерозподілений прибуток – найважливіший після 

статутного капіталу елемент у складі власного капіталу страхової компанії. 

Нерозподілений прибуток уособлює величину прибутку, реінвестованого у 

страхову компанію. Він утворюється як залишок прибутку після виконання всіх 

зобов’язань страхової організації перед бюджетом, після виплати дивідендів, 

відрахувань до резервного та інших фондів. Нерозподілений прибуток виступає 

джерелом формування вільних резервів [1, с. 273].  

Залучений капітал страховика відображається в Пасиві балансу у Розділі ІІ 

“Забезпечення наступних витрат і платежів”. Доскладу залученого капіталу 

входять: страхові резерви, забезпечення наступних витрат і платежів, цільове 

фінансування. Важливою особливістю балансу страхової компанії є саме 

структура Розділу ІІ Пасиву. Відмінність від складу забезпечень наступних 

витрат і платежів на підприємстві тут полягає в тому, що страховики в цьому 

розділі відображають ще свої страхові резерви. Ця стаття балансу страховиків 

поряд із статтею “Статутний капітал” є найвагомішою у пасиві балансу, 
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оскільки обсяги страхових резервів значно перевищують показники інших 

статей, де відображені залучені і позикові кошти. Страховики зобов’язані 

формувати і вести облік таких технічних резервів за видами страхування (крім 

страхування життя):  

− резерв незароблених премій; 

− резерв заявлених, але не виплачених збитків;  

− резерв збитків, які виникли, але не заявлені;  

− резерв катастроф;  

− резерв коливань збитковості.  

Страховики, які займаються страхуванням життя, створюють такі резерви:  

− резерв довгострокових зобов’язань;  

− резерв належних виплат страхових сум [4, с. 22].  

Від ефективності дії механізму формування фінансових ресурсів страхових 

компаній значною мірою залежить розвиток страхового ринку. Зокрема для 

впровадження ІТ-технологій, залучення кваліфікованих кадрів, створення 

розгалуженої мережі філій необхідне вкладення значних інвестицій.  

Одним із напрямків розміщення коштів страхових резервів є права вимоги 

до перестраховиків. З метою активізації інвестиційного процесу, на наш погляд, 

слід покривати правами вимог до перестраховиків повністю ту частину 

страхових резервів, яка передана у перестрахування. На перший погляд, схема 

балансу страховика нічим не відрізняється від схем балансу інших суб’єктів 

господарювання, проте, розібравшись детальніше можна помітити деякі 

особливості. Вони стосуються співвідношення між власним та залученим 

капіталом, кількісних та якісних характеристик декотрих елементів власного та 

залученого капіталу, складу і структури залученого капіталу, складу і 

структури активів страховика.  

Склад та порядок формування страхових резервів визначені в 

законодавстві і є обов’язковими для всіх страхових компаній. Страхові резерви, 

сформовані за рахунок залучених коштів, мають винятково цільове 

призначення: вони протистоять зобов’язанням з відшкодування збитків і 
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втілюють ту частку ресурсів страхової компанії, яка за звичайних умов 

діяльності достатня для сплати страхового відшкодування за усіма укладеними 

договорами страхування. Страхові резерви мають абсолютний зв’язок з 

особливостями проведення тих чи інших видів страхування. На практиці 

величина страхових резервівпоказує обсяг зобов’язань страхової компанії на 

звітну дату [8, с. 109].  

Залучений у вигляді страхових премій і зосереджений у страхових 

резервах капітал вважається одним з найдешевших видів залученого капіталу. 

Цільове фінансування для страхової компанії не має відчутного значення. До 

нього належать кошти, які отримані з бюджету інших джерел.  

Позичений капітал страхової компанії відображається у пасиві балансу: У 

Розділі ІІІ “Довгострокові зобов’язання”, Розділі ІV “Поточні зобов’язання”, 

Розділі V “Доходи майбутніх періодів”. До його складу входять такі елементи: 

довго- і короткострокові кредити банку, кредиторська заборгованість, доходи 

майбутніх періодів. Кредити банку як елемент позикового капіталу не є 

основоположним для страхової компанії. Кредиторська заборгованість та 

доходи майбутніх періодів не характеризуються специфікою. Вони такі самі, як 

у інших суб’єктів господарювання.  

Управління капіталом належить до основних завдань фінансового 

менеджера на будь-якому підприємстві, оскільки обсяг, структура та вартість 

капіталу істотно впливають на основні показники фінансово-господарської 

діяльності цього підприємства та, загалом, на ефективність його діяльності. 

Управління капіталом – це система принципів і методів розроблення і реалізації 

управ- лінських рішень, пов’язаних з оптимальним його формуванням з 

різноманітних джерел, а також забезпеченням ефективного його використання 

у різних видах господарської діяльності підприємства [8, с. 110].  

Управління капіталом страхової організації спрямоване на виконання 

таких основних завдань:  

1. Формування достатнього обсягу капіталу, що забезпечить необхідні 

темпи економічного розвитку підприємства 
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2. Оптимізація розподілу сформованого капіталу за видами діяльності та 

напрямами використання.  

3. Забезпечення умов досягнення максимальної доходності капіталу при 

запланованому рівні фінансового ризику.  

4. Забезпечення мінімізації фінансового ризику, пов’язаного з 

використанням капіталу, при запланованому рівні його доходності.  

5. Забезпечення постійної фінансової рівноваги підприємства під час його 

розвитку.  

6. Забезпечення достатнього рівня фінансового контролю над 

підприємством з боку його засновників.  

7. Забезпечення достатньої фінансової гнучкості підприємства.  

8. Оптимізація обороту капіталу.  

9. Забезпечення своєчасного реінвестування капіталу.  

Головним завданням управління капіталом є досягнення максимального 

фінансового благополуччя власників страхової компанії максимізацією 

ринкової вартості. Завжди виникають конфлікти мiж економічними інтересами 

акціонерів i кредиторів, власників i страхувальників, постає проблема вибору 

мiж тим, спрямувати кошти в інвестиції чи виплатити дивіденди; 

першочерговим інвестуванням коштів i погашенням зобов’язань; формуванням 

вільних резервів тощо. Тому головним завданням управління капіталом, 

формування його оптимальної структури з урахуванням гарантованого рівня 

дохідності й ризику. Тут можна говорити про ефективність корпоративного 

управління й iнвестицiйну привабливість страхової компанії.  

Під рівнем корпоративного управління ми розуміємо спосіб управління 

ресурсами страховика, за якого забезпечується справедливий розподіл 

фінансових результатів діяльності мiж його акціонерами i кредиторами, що 

передбачає наявність системи контролю з боку власників (акціонерів), топ- 

менеджменту страхової компанії та існування важелів впливу з метою 

максимізації прибутків iпідвищення вартості компанії [2].  

Для виконання зазначених завдань керівництво страховика повинно обрати 
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концепцію управління капіталом та мати у розпорядженні відповідний 

методичний iнструментарiй. Найчастіше використовуваною є концепція 

середньозваженої вартості капіталу. ЇЇ сутність полягає в тому, що капітал 

одночасно виступає як фактор виробництва й iнвестицiйний ресурс, які 

відповідно мають свою вартість, що обов’язково має бути врахована у разі 

залучення капіталу в діяльність страховика. Однак методичні підходи, що 

застосовуються під час визначення середньозваженої вартості капіталу 

підприємства чи банку, не підходять у страховому бiзнесi, який 

характеризується згаданими вище особливостями та значним ступенем 

регульованості й регламентованості з боку держави в особі Національної 

комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а також 

специфічністю послуг (страхового захисту), в основі яких є ризик настання 

несприятливої події.  

Не менш популярною є концепція управління структурою капіталу на 

основі фінансового важеля (лівериджу), що характеризує використання 

підприємством позикових коштів та впливає на зміну коефіцієнта 

рентабельності власного капіталу. Ця концепція для страхової сфери також не 

зовсім прийнятна, оскільки частка позичених коштів порівняно iз залученими є 

незначною. А стосовно залученого капіталу можна, враховуючи результати 

дослідження стверджувати: страхові компанії, у яких рівень концентрації 

власного i сплаченого статутного капiталiв вищий, ніж у конкурентів, мають 

бiльшi можливості в залученні капіталу з метою отримання доходу. Тобто 

фінансово потужнiшi компанії мають більші шанси залучити страхувальників. 

Йдеться про абсолютний розмір власного капіталу, а не про співвідношення 

мiж елементами капіталу страховика. [3, с. 27].  

Найпридатнішою для страхового бізнесу є концепція оцінки ризику 

використання капіталу, оцінки ліквідності інвестованого капіталу та управління 

капіталом на основі моделі стійкого зростання, два перших підходи стосуються 

управління саме залученим капіталом, який представлений страховими 

резервами, страхові резерви тимчасово перебувають у розпорядженні 

страховика, що дає змогу інвестувати з метою отримання доходу.  
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З огляду на внутрішню структуру існують прості та складні страховики. 
Прості організації не мають відокремлених підрозділів – філій та 
представництв. Складні організації мають однорівневу або дворівневу систему 
відокремлених підрозділів. Грошові кошти філій включені в кругообіг коштів 
головної фірми, і це його ускладнює, бо дає змогу маневрувати коштами для 
подолання внутрішніх дисбалансів, проведення політики диверсифікації щодо 
формування страхового та інвестиційного портфелів; · обсягом і структурою 
страхового портфеля страховика.  

Обсяг і структура страхового портфеля впливає на відносини із суб’єктами 
страхового ринку – страховими посередниками; перестраховиками; 
об’єднаннями страховиків. Ця взаємодія ускладнює кругообіг коштів 
страховика, створюючи нові канали їх надходження, розміщення, а також 
змінює структуру витрат страхової компанії, впливає на її фінансовий 
результат; обсягом та структурою інвестиційного портфеля страховика. Цей 
обсяг визначає склад суб’єктів фінансових взаємовідносин, впливає на 
структуру грошових надходжень, обсяги та структуру фінансового результату 
страхової компанії.  

З огляду на складність кругообігу грошових коштів страхової організації 
складнішими, аніж у інших суб’єктів господарювання, є ізавдання та методика 
управління капіталом певноїфінансової установи. Висновки і перспективи 
подальших досліджень. Капітал страхової компанії, як акціонерного 
товариства, за своєю сутністю і функціями практично не відрізняється від 
капіталу підприємств інших організаційно-правових форм. Однак за 
джерелами, формами і методами формування, структурою й складом, 
приналежністю, характером управління і використанням має деякі особливості, 
обумовлені характером акціонерної форми підприємницької діяльності і 
корпоративних відносин (найбільші можливості збільшення за рахунок 
часткових та боргових інструментів, можливість маневрування структурою 
капіталу, колективний внесок коштів під час формування, перевага інтересів 
більшості у разі вибору напрямків застосування та розподілу результатів 
використання капіталу, розділення функцій власності й управління капіталом 
страхової компанії).  
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Здійснивши аналіз стану формування фінансових ресурсів страхової 

компанії, зможемо зробити висновки про наявність резервів збільшення 

інвестиційних можливостей страхових компаній, використання яких сприятиме 

подальшому розвитку страхового ринку України. Потреба у вивченні 

теоретичних засад щодо формування та управління капіталом страхових 

компаній зумовлена стрімким зростанням страхового ринку України та 

підвищеної уваги державних органів до діяльності цих фінансових установ. Для 

забезпечення надійності виконання своїх зобов’язань страхова компанія 

повинна ефективно формувати та використовувати фінансові ресурси.  
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ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБАУКРАЇНИ ЯК 

ФІНАНСОВИЙ ОРГАН 

У статті визначено функції Державної казначейської служби України  як 

фінансового органу державної влади.  Розглянуто основні завдання  та 

повноваження ДКСУ, її роль в системі державних фінансів країни. 

Запропоновано напрямки покращення дієвості органів казначейства. 

Ключові слова: Державна казначейська служба України, фінансовий контроль, 

функції Державної казначейської служби України, державні фінанси, бюджет, 

доходи, видатки. 

Підвищення ефективності бюджету як дієвого інструменту регулювання 

соціально-економічних процесів у державі залежить від ефективності роботи 

органів Державної казначейської служби України в напрямку обслуговування 

місцевих бюджетів за доходами і видатками. До моменту впровадження 

казначейського обслуговування місцевим бюджетам були притаманні 

перефінансування одних статей, видатків та недофінансування інших, постійне 

накопичення кредиторської заборгованості, нецільове використання бюджетних 

коштів, що і стало ключовим фактором при прийнятті рішення про переведення 

коштів місцевих бюджетів на казначейське обслуговування. 

Попередження бюджетно-фінансових проблем функціонування Державної 
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казначейської служби України, покращення фінансової дисципліни є 

запорукою ефективного функціонування державних фінансів як специфічного 

виду економічних відносини. 

Окремі аспекти й  основи функціонування Державної казначейської 

служби України як фінансового органу досліджували такі вчені і науковці, 
як В.Б Авер’янов, О.М. Бандурка, О.О. Бандурка, Л.К. Воронова,  М.І. Деркач, 

Р.А. Усенко, І. Я. Чуганов В.Г. Баранова, Е.І.  Курганська та інші. 

Мета статті полягає у дослідженні повноважень та функцій  Державної 

казначейської служби України та пропозиції напрямків підвищення його 

ефективності. 

Суверенність України вимагає створення та успішного функціонування 

цілісної фінансової системи, однією із центральних ланок якої виступає ДКСУ. 

Саме ця структура  забезпечує інтереси держави у ринкових умовах 

господарювання, слугує нормам та ідеалам правового суспільства. 

Функціонування казначейської системи дозволяє на підставі чітко 

визначених обсягів реальних потреб найбільш раціонально проводити 

оптимізацію бюджетних потоків, забезпечити безперервне фінансування 

учасників бюджетних відносин, зробити процес виконання бюджету прозорим 

та ефективним. За допомогою казначейського механізму обслуговування 

бюджетних коштів досягається максимально ефективне використання 

державних фінансів в інтересах суспільства, тому потрібно зазначити 

необхідність визначення Державної казначейської служби України її сутності, 

функції і повноваження як фінансового органу державної влади. 

Державна казначейська служба України є центральним органом виконавчої 

влади,  діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом  Міністрів  

України  через Міністра фінансів України. 

Казначейство України  входить  до  системи органів виконавчої влади та 

утворюється для реалізації  державної  політики  у  сфері казначейського 

обслуговування бюджетних коштів, також у   своїй   діяльності   керується 

Конституцією та законами України, актами Президента України  та  Кабінету  
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Міністрів  України,  наказами  Міністерства фінансів   України, іншими  актами  

законодавства України,  а також дорученнями Президента  України  і  Міністра.  

Державна казначейська служба та її територіальні органи в процесі 

касового виконання державного та місцевих бюджетів взаємодіють з органами 

державної податкової та митної служб, органами фінансової інспекції, 

фінансовими органами, Національним банком України і комерційними 

банками, з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, 

організаціями, іншими учасниками бюджетного процесу та фінансовими 

інституціями. Цей процес розпочинається з контролю за дотриманням планових 

показників, що надходять від Міністерства фінансів і місцевих фінансових 

органів, органів місцевого самоврядування та розпорядників бюджетних коштів 

(розписи доходів та видатків бюджетів, кошториси та плани асигнувань), та 

закінчується складанням звітності про стан виконання бюджетів. 

Єдина централізована система, що об'єднує Державну казначейську 

службу України та її територіальні органи, створена з метою ефективного 

управління ресурсами єдиного казначейського рахунку для своєчасного і в 

повному обсязі виконання бюджетів усіх рівнів, підвищення оперативності 

проведених видатків при виконанні бюджетних програм, посилення контролю 

за надходженням та цільовим спрямуванням бюджетних коштів, підвищення 

дієвості бюджетної політики держави. 

Для більш повного розуміння ролі й місця органів казначейства у 

бюджетному процесі, а також сутності казначействаяк фінансового органу 

потрібно розглянути завдання, а також функціональні повноваження, права та 

обов'язки, пов'язані з діяльністю органів казначейства. 

Слід зазначити, що впродовж свого функціонування органи казначейства 

розширювали свої бюджетні повноваження, поступово переймаючи функції від 

банківських установ та фінансових органів. 

Основними завданнями Державної казначейської служби України є:  

1) внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів;  
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2) реалізація державної політики  у  сфері казначейського обслуговування 

бюджетних коштів[ 2 ]. 

Ці завдання охоплюють широкий спектр функцій органів казначейства, 

виконання яких адекватне їх ролі у бюджетно-податковій політиці держави. 

Відповідно до покладених на неї завдань Державна казначейська служба 

виконує такі функції: 

- здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників, 

одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, операцій з коштами 

бюджетів, спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів через 

систему електронних платежів Національного банку; 

- залучає на поворотній основі кошти Єдиного казначейського рахунку для 

покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, Пенсійного фонду 

та для надання середньострокових позик місцевим бюджетам; 

- відкриває, веде та закриває бюджетні та небюджетні рахунки; 

- здійснює розподіл коштів між державним та місцевими бюджетами, а 

також між рівнями місцевих бюджетів відповідно до нормативів відрахувань, 

визначених бюджетним законодавством, і перерахування розподілених коштів 

за належністю; 

- проводить взаємні розрахунки між державним та місцевими бюджетами, 

а також між рівнями місцевих бюджетів у порядку, встановленому 

законодавством; 

- веде базу даних про мережу та єдиний реєстр розпорядників і 

одержувачів бюджетних коштів; 

- веде бухгалтерський облік операцій з виконання державного та місцевих 

бюджетів, складає та консолідує звітність про виконання державного, місцевих 

та зведеного бюджетів, подає звітність органам законодавчої та виконавчої 

влади в обсязі та строки, визначені бюджетним законодавством; 

- здійснює за дорученням Міністерства фінансів погашення та 

обслуговування державного боргу в національній та іноземній валютах; 
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- забезпечує функціонування багато рівневої інформаційно-

обчислювальної системи, внутрішньої платіжної системи казначейства, вживає 

заходів щодо захисту інформації, яка обробляється органами казначейства, 

тощо[ 3]. 

На сьогодні  Державна казначейська служба України і її контроль відіграє 

значно більшу роль ніж у розвинених країнах, що пояснюється відсутністю 

громадського контролю, який повинен забезпечувати високий рівень 

фінансової дисципліни на локальному рівні, при безпосередньому виконанні 

розпорядниками коштів своїх прямих обов’язків. Але за тих умов, що на 

сьогодні склалися в Україні, саме для органів Казначейства України делеговані 

ці повноваження. Хоча можливо в майбутньому, коли рівень свідомості і 

відповідальності населення на буде на значно вищому рівні, значення 

казначейського контролю не буде таким затребуваний. 

Повноваження  Державної казначейської служби України закріплені в ст. 

112 Бюджетного Кодексу України. До них належить здійснення контролю за: 

- веденням бухгалтерського обліку всіх надходжень  і  витрат державного  

бюджету  та місцевих бюджетів,  складанням та поданням фінансової і 

бюджетної звітності; 

-  бюджетними  повноваженнями  при   зарахуванні   надходжень бюджету; 

-відповідністю  кошторисів  розпорядників  бюджетних коштів показникам 

розпису бюджету; 

-відповідністю взятих бюджетних зобов’язань  розпорядниками 

бюджетних  коштів  відповідним  бюджетним  асигнуванням,  паспорту 

бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у 

бюджетному процесі); 

- відповідністю  платежів  взятим бюджетним зобов’язанням та 

відповідним бюджетним асигнуванням. 

- за дотриманням єдиних правил ведення бухгалтерського обліку і 

складання звітності про виконання бюджетів, кошторисів та інших документів, 

що застосовуються в процесі касового виконання бюджетів; 
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- бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень і реєстрації 
зобов'язань розпорядників бюджетних коштів; 

- за відповідністю платежів узятим зобов'язанням та бюджетним 
асигнуванням у процесі оплати витрат бюджетних установ; 

- за процессом виконання бюджетів, а також за надходженням і 
використанням коштів державних цільових фондів. 

Державна   казначейська   служба   України  також в   межах  своїх 
повноважень   забезпечує  організацію  та  координацію  діяльності головних  
бухгалтерів  бюджетних установ та контроль за виконанням ними своїх 
повноважень шляхом оцінки їх діяльності[ 1 ]. 

Із вище сказаного  визначимо основні пропозиції щодо вдосконалення 
Державної казначейської служби України: 

- вдосконалення системи обміну інформацією між органами казначейства 
України та органами Міністерства фінансів; 

- розробка рекомендацій щодо підвищення стимулів оплати праці, увигляді 
премій, відпусток, доплат і т.п.; 

- підвищення оперативності в роботі органів Державної казначейської 
служби України шляхом виділення додаткових асигнувань на покращення 
матеріально-технічної бази, запровадження автоматизації проведення перевірок 
за допомогою персональних ЕОМ, забезпечення підвищення кваліфікації 
робітників ДКСУ; 

- вдосконалення та модернізації застарілі операційні системи та 
технологічна інфраструктура інформаційно-аналітичного забезпечення органів 
Державної казначейської служби України, оскільки існують ризики втрати 
інформаційних та матеріально-технічних ресурсів, що перешкоджає вчасному 
виконанню місцевих бюджетів і створює загрозу функціонуванню системи 
ДКСУ загалом. 

Отже, Державна казначейська служба України є важливим  фінансовим 
органом державної влади адже, через неї проходять всі фінансові потоки 
державних фінансів і вона є головним органом  і суб’єктом фінансового 
контролю, оскільки саме ДКСУ реалізовує попередній контроль та контроль на 
стадії здійснення платежів при виконанні бюджетів усіх рівнів. 
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Проведення контролю з боку Казначейства має постійний характер і 

дозволяє акумулювати фінансові ресурси держави на належному рівні, 

уникаючи їх нецільового використання, тому для цього постійно 

вдосконалювати Державну казначейську службу України як фінансовий орган. 

Потрібно оптимізувати  діяльність Казначейства впроваджуючи сучасні 

технології і інновації, за допомогою яких полегшити виконання  її завдань, які 

перед нею поставила держава. Адже на сьогодні досвід інших країн показав, що  

сучасні технології набагато облегшують взаємодію державних органів і 

громадян країни.  

Зазначимо основні напрямки вдосконалення Державної казначейської 

служби України: вдосконалення комп'ютеризації казначейської системи, 

системи обміну інформації; підвищення стимулів  оплати праці для робітників; 

підвищення оперативності в роботі органів казначейства. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ 
ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розкрито теоретичне підгрунття визначення сутності поняття 
«фінансовий потенціал».. Розкрито значення фінансового потенціалу. 
Розглянуто стратегію управління фінансовим потенціалом підприємства, як 
комплекс заходів з управління фінансовими ресурсами господарюючого 
суб’єкта. Розглянуто формування стратегії управління фінансовим 
потенціалом та поділено його на етапи. Виявлені складові, які слід 
враховувати при формуванні стратегії управління фінансовим потенціалом 
підприємства.  
Ключові слова: потенціал підприємства, фінансовий потенціал, управління 
фінансовим потенціалом, фінансові ресурси, фінансова стратегія. 

Сучасна організація являє собою сукупність складних соціально 
економічних систем, що функціонують в умовах безперервно мінливого 
зовнішнього середовища, що є, в свою чергу, постійним джерелом 
можливостей і загроз для розвитку компанії. У вирішенні проблеми зростання 
конкурентоспроможності вітчизняного бізнесу питання підвищення 
ефективності управління фінансовим потенціалом підприємства займають 
центральне місце. Перед українськими підприємствами постає проблема 
розробки та практичного використання механізмів управління фінансовим 
потенціалом в залежності від стратегічних цілей підприємства, впливу факторів 
внутрішнього і зовнішнього середовища. 

Дослідженнями стратегії управління фінансовим потенціалом підприємств 
займаються такі науковці, як: О. Ареф’єва, І. Бланк, Н. Гнип, В. Дикань,                
А. Коломнієць, А. Новикова, Т. Паєнко, В. Прохорова, П. Пузирьова,                
І. Токмакова, Т. Толстих, Є. Уланова та інші. Дана тема залишається 
актуальною  і сьогодніі, оскільки існуючі підходи до управління фінансовим 
потенціалом підприємства потребують постійного вдосконалення. 
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 Від стану фінансового потенціалу та ефективності його використання 

підприємствами залежить економічне і фінансове благополуччя не тільки самих 

господарюючих суб'єктів, але і держави і суспільства в цілому. Фінансовий 

потенціал являє собою сукупність фінансових ресурсів, за допомогою 

ефективного та раціонального використання яких підприємство здатне 

отримати прибуток та досягти поставленої мети своєї діяльності, а також 

отримати максимально можливий фінансовий результат, за рахунок 

використання наявних власних ресурсів і залучення додаткових коштів на 

найбільш вигідних для підприємства умовах [1, с. 80]. 

Управління фінансовим потенціалом підприємства складається з 

фінансових методів, фінансових інструментів і організаційного забезпечення, в 

поєднанні яких через координацію дій можна здійснювати управління 

фінансовим потенціалом підприємства. 

Фінансовий потенціал можна охарактеризувати як відносини, що 

виникають на підприємстві з приводу досягнення максимально можливого 

фінансового результату за умови: 

- можливості залучення капіталу, в обсязі необхідному для реалізації 

ефективних інвестиційних проектів; 

наявності власного капіталу, достатнього для виконання умов ліквідності і 

фінансової стійкості; 

-  рентабельності вкладеного капіталу; 

- наявності ефективної системи управління фінансами, що забезпечує 

прозорість поточного і майбутнього фінансового стану [2, с. 267]. 

Інвестиційну привабливість і кредитоспроможність підприємств можна 

уявити як основні складові його фінансового потенціалу. Фінансовий потенціал 

включає фінансові ресурси, тобто грошові доходи і надходження, що  

знаходяться в розпорядженні підприємства. 

Для підвищення фінансового потенціалу необхідно застосовувати 

ефективний інструмент перспективного управління фінансовою діяльністю 

підприємства, що підпорядковується реалізації цілей загального його розвитку 
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в умовах істотних змін макроекономічних показників, системи державного 

регулювання ринкових процесів, кон'юнктури фінансового ринку та пов'язаної з 

цією невизначеністю - фінансової стратегіі управління. Стратегія управління 

фінансовим потенціалом - один з найважливіших видів функціональних 

стратегій підприємства, який забезпечує всі основні напрями розвитку його 

фінансової діяльності і фінансових відносин шляхом формування 

довгострокових фінансових цілей, вибору найбільш ефективних шляхів їх 

досягнення, адекватного коригування напрямків формування та використання 

фінансових ресурсів при змінах умов зовнішнього середовища [3]. 

Системоутворюючим фактором в стратегії управління фінансовим 

потенціалом підприємства є ефективне використання інструментів фінансового 

ринку, головною функцією яких є забезпечення руху грошових потоків від 

одних суб'єктів господарювання до інших. Зокрема, фінансовий менеджмент 

повинен при плануванні фінансових потоків використовувати весь доступний 

інструментарій, в тому числі орієнтацію на внутрішні і зовнішні позикові 

джерела фінансування [6]. 

Основною метою управління фінансовим потенціалом є оптимізація 

фінансових потоків з метою максимального збільшення позитивного 

фінансового результату. Для цього підприємство повинно розробляти і 

ефективно застосовувати відповідні стратегії фінансування. 

У найбільш загальному вигляді під стратегією з управління фінансовим 

потенціалом підприємства слід розуміти комплекс заходів з управління 

фінансовими ресурсами господарюючого суб'єкта з метою отримання 

економічної вигоди і забезпечення безперервного виробничого процесу. 

Формування стратегії управління фінансовим потенціалом підприємства 

можна розділити на ряд етапів: 

1. Аналіз і виділення з цілей підприємства, пріоритетів при формуванні 

стратегії управління фінансовим потенціалом; 

2. Розробка конкретних цілей базуються на: 

- аналізі і прогнозі фінансово-економічного стану зовнішнього 

середовища; 
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- аналізі внутрішнього середовища підприємства; 

- виявленні сильних і слабких сторін, зокрема, сильними сторонами є: 

стабільний приріст обсягу продажів і прибутковості, додатковий грошовий 

потік; слабкими сторонами - зниження рентабельності, негативний грошовий 

потік можливостей - поліпшення структури витрат; загрози - втрата капіталу, 

інвестованого в дочірні підприємства, ознаки загальноекономічної депресії; 

3. Адаптація до зовнішнього середовища; 

4. Визначення основних напрямків формування, накопичення, розподілу 

ресурсів, і пошук нових джерел фінансування; 

5. Формування елементів стратегії управління фінансовим потенціалом 

(планування і контроль фінансових потоків і ресурсів, організаційно-правове 

оформлення, вибір фінансових інструментів, аналіз і оцінка фінансових 

ризиків, формування програми життєдіяльності підприємства, податкове 

планування); 

6. Розробка стратегії управління фінансовим потенціалом в конкретних 

фінансових програмних документах і стратегічних планах; 

7. Реалізація стратегії управління фінансовим потенціалом; 

8. Аналіз і контроль стратегії управління фінансовим потенціалом. 

9. Використання результатів аналізу для конкретизації стратегічних 

напрямків розвитку підприємства [4]. 

По суті стратегію управління фінансовим потенціалом підприємства слід 

розглядати як систему цілей і дій на перспективу в основі створення і 

реалізації, якої є управління фінансами, фінансовими ресурсами підприємства, 

тобто фінансовий менеджмент. Дана система являє собою плани отримання, 

накопичення і розподілу фінансових ресурсів. 

Вихідною позицією в розробці стратегії управління фінансовим 

потенціалом підприємства є ефективне використання фінансового ринку, 

головною функцією якого є забезпечення руху грошових потоків від одних 

власників до інших.  
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Кожне підприємство може розробити свою стратегію управління 

фінансовим потенціалом із такого набору фінансових інструментів: 

- стратегічне і тактичне планування; 

- організаційно-правове оформлення фінансових потоків; 

- контроллінг в управлінні фінансово-економічною діяльністю; 

- вибір ефективних фінансових інструментів; 

- управління фінансовими ризиками; 

- податкове планування; 

- використання інвестиційних рішень; 

- діагностика і прогнозування фінансового потенціалу підприємства [5]. 

 Але необхідно враховувати, що всі інструменти фінансового ринку 

динамічні постійно розвиваються, тому перед усіма підприємствами однієї з 

найважливіших завдань є своєчасне відстеження тенденцій розвитку 

фінансового ринку і своєчасне прийняття на озброєння економічно вигідних 

стратегій. 

Підсумовуючи все вище вказане, можна зробити висновок, що фінансовий 

потенціал підприємства – одна з найважливіших характеристик ефективності 

фінансово-господарської діяльності. Саме він визначає конкурентоспро-

можність підприємства на ринку, його надійність та доцільність існування. 

Підприємства зацікавлені в розробці стратегії управління фінансовим 

потенціалом , яка є генеральним планом дій щодо забезпечення діяльності 

фінансовими ресурсами підприємств та їх використання. Вона поєднує питання 

теорії та практики планування та формування фінансових ресурсів, завдяки 

цьому забезпечується фінансова стабільність. Фінансовий потенціал 

підприємства потребує стратегії планування процесів зовнішнього залучення 

коштів та удосконалення механізмів формування стратегії управління. Це 

зумовлено розширенням необхідності пошуку нових методів забезпечення 

потреб операційної та інвестиційної діяльності підприємств. 
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УДК 336.71 

Д.С. Сівак 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЄЮ БАНКІВ В 

УКРАЇНІ 

У статті досліджено особливості управління капіталізацією банків в Україні. 

Зокрема, визначено зміст сутності поняття капіталізація банків. Досліджено, 

та представлено альтернативні визначення поняття власний капітал. 

Розглянуто відповідні нормативи затверджені Національним банком України, 

які використовуються для оцінки достатності банківського капіталу. 

Ключові слова: капітал, капіталізація, банківський капітал, власний капітал, 

управління банківським капіталом. 

Банківська система є органічною складовою економічної системи, 

відображає її цілі, принципи розвитку, загальну ідеологію економічних 

відносин. Разом з тим діяльність банківських установ здійснює істотний вплив 

на темпи і масштаби суспільного виробництва і споживання, можливості 

інтеграції країни в світову економічну спільноту, забезпечення 

конкурентоспроможності продукції вітчизняних виробників на зовнішніх 

ринках. Все це вказує на необхідність створення умов для формування 

конкурентоздатного українського банківського сектора, здатного розвиватися 

на власній основі, бути ефективним інструментом забезпечення економічного 

зростання, локомотивом національної економіки. В зв'язку з цим важливою 

умовою є забезпечення достатнього рівня капіталізації банків країни, оскільки 

від цього залежать їх можливості інвестувати виробничу сферу, брати участь в 

структурній перебудові економіки. Ціллю статті є дослідження особливостей 

управління капіталізацією банків в Україні. 

Проблему капіталізації банків розглядають в роботах вітчизняні учені: 

Г.М.Азаренкова, М.Д.Алексєєнко, А.В.Гурнак, С.І.Кумок, А.М.Мороз, 

О.В.Дзюблюк, Т.Т.Ковальчук, Л.О.Примостка, Л.Ф.Романенко, М.І.Савлук, 
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Л.М.Фоміна. Серед зарубіжних учених проблемами управління капіталізацією 

банків займаються А.В.Аніськин, А.І.Ачкасов, І.Т.Балабанов, Ю.В.Головін, 

Х.У.Деріг, В.І. Колісників, М.Х.Лапіду, К.Р.Макконелл, І.Я Носкова, 

Д.Полфреман, Е.А.Расказов, Л.Г.Таранкова, Д.П.Уайтінг, Й.Шумпетер. 

Потреба в управлінні капіталізацією банків в умовах глобалізації 

фінансових ринків, ускладнення банківських продуктів, виконання вимог нової 

угоди Базеля, загострення міжбанківської конкуренції, збільшення банківських 

ризиків, а також кризових явищ у фінансовому секторі є актуальною.  

В даний час в світовій банківській практиці накопичений великий досвід 

управління капіталізацією банків. Проте не всі використовувані методи і 

прийоми можуть бути застосовані для управління капіталізацією банків в 

Україні, оскільки існують певні особливості даного процесу.  

Зокрема потрібно з'ясувати суть поняття капіталізації банків, яка 

передбачає в логічній послідовності розкриття змісту таких понять як: 

банківський капітал, власний капітал, капіталізація банків, рівень капіталізації 

банків. Взаємозв'язок цих понять наведений на рис. 1. 

 
Рис. 1. Зміст сутності поняття капіталізації банків 

 

У всіх вказаних вище поняттях присутнє ключове слово капітал. Воно 

означає багатство (цінні папери, грошові кошти, майно), яке використовується 

для його збільшення. Огляд економічної літератури показав, що капітал 

розглядається по-різному, залежно від конкретної сфери застосування даного 

поняття, а також поставлених цілей і завдань аналізу. Наприклад, в одних 

випадках його ототожнюють з поняттям власний капітал, в інших – власними 

коштами, банківськими ресурсами, власними ресурсами.  
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Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» [3] 

банківський капітал – це залишкова вартість активів після вирахування всіх 

його зобов'язань. Ряд вчених у визначенні банківського капіталу акцент роблять 

на те, що це грошові кошти і виражена в грошовій формі частка майна, яке 

знаходиться у розпорядженні банку. Звідси капітал на рівні банківської 

установи складається з грошей і вартісної оцінки матеріальних, нематеріальних 

і фінансових активів, які можуть бути використані в процесі надання 

банківських послуг. Тому, оцінена в грошовій формі матеріально-речова 

частина майна є складовою частиною банківського капіталу.  

У «Енциклопедії банківської справи України» [1] банківський капітал 

трактується як сукупність різних видів грошових капіталів, коштів, які банк 

використовує у вигляді банківських ресурсів для здійснення різних банківських 

операцій і отримання прибутку. 

Таким чином, в результаті аналізу наведених визначень банківського 

капіталу слід відзначити значущість співвідношення між власним капіталом, 

що належить банку на правах власності, і залученим капіталом, тобто 

зобов'язаннями банку перед вкладниками і кредиторами, які необхідно 

виконати у встановлений термін. Все це вказує на те, що банківський капітал не 

можна ототожнювати ні з власними коштами, ні з власними ресурсами, ні з 

власним капіталом. Банківський капітал є ширшим поняттям, ніж власний 

капітал. Отже, банківський капітал - це сукупність пасивів, що формується з 

моменту створення і в ході діяльності банку. Елементи цієї сукупності пасивів 

задовольняють наступному набору вимог: можливості довгострокового 

використання; здатності поглинати будь-які потенційні збитки; субординації в 

правах (по відношенню до вкладників та інших кредиторів); відсутності 

фіксованих нарахувань доходів. 

З погляду регулювання економічних процесів в суспільстві і забезпечення 

стабільності банківської системи країни особливе значення має така складова 

банківського капіталу як власний капітал банків. Огляд економічної і правової 



565 
 

літератури показав, що в даний час відсутнє однозначне тлумачення поняття 

«власний капітал банку» (табл. 1) [2, с.132]. У розкритті змісту поняття власний 

капітал істотним, на наш погляд, є визначення його відмітних характеристик. А 

саме: власний капітал належить банку на правах власності і забезпечує 

покриття непередбачених витрат від ризикованих операцій. Величина власного 

капіталу багато в чому визначає економічний потенціал банку. Вкладники 

більше довіряють банку з великим власним капіталом, оскільки він свідчить 

про більшу захищеність банку. Разом з тим, банк з меншим капіталом, як 

правило, пропонує вигідніші умови для вкладників і є прогресивнішим з 

погляду впровадження інновацій; власний капітал формується в найбільш 

ліквідній формі – грошовій; власний капітал складає невелику частину коштів, 

які банк використовує в процесі здійснення своєї фінансової діяльності. В 

середньому вона складає 8-15% від загального обсягу ресурсів. Велика частина 

ресурсів банку складається із коштів його вкладників і кредиторів, що дозволяє 

йому акумулювати значні кошти; оскільки власний капітал виступає основою 

діяльності банку, то від того, хто є реальним власником банківського капіталу 

залежить подальший розвиток банку. Власники капіталу банку мають значний 

вплив на економічний розвиток банку, оскільки вони наймають і контролюють 

менеджмент банку. Власники банківського капіталу з хорошою репутацією 

завжди уникатимуть сумнівних фінансових схем банківської діяльності, 

оскільки це забезпечує їм довіру з боку населення і стабільні доходи. З 

урахуванням вищевикладеного, можемо стверджувати, що власний капітал 

виступає основою подальшого розвитку банку; до складу власного капіталу 

входять елементи, які характеризуються різним ступенем постійності: 

статутний капітал – постійна частина власного капіталу, нерозподілений 

прибуток – змінна частина власного капіталу. 
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Таблиця 1  

Альтернативні визначення поняття власний капітал 
Автор Визначення поняття «власний капітал» 

А.А.Кириченко 

Власний капітал банку – спеціально створені фонди і резерви, призначені 
для забезпечення його економічної стабільності і погашення можливих 
збитків, які знаходяться у розпорядженні банку впродовж всього періоду 
його функціонування 

М.Д.Алексєєнко, 
Ф.Ф.Бутинець, 
А.М.Герасимович 

Власний капітал банку – грошові кошти і виражена в грошовій формі 
частина майна, які належать його власникам, забезпечують економічну 
самостійність і фінансову стійкість банку, використовуються для 
здійснення банківських операцій і надання послуг з метою отримання 
прибутку 

Ж.М.Довгань 

Власний капітал банку – сукупність внесених власниками-учасниками 
капіталу власних коштів, які збільшуються в результаті ефективної 
банківської діяльності в процесі капіталізації прибутку, а також за 
рахунок додаткових вкладень з боку учасників 

Л.А.Костирко, 
Т.В.Пащенко,  
М.М.Агєєв 

Власним капіталом банку є сукупність різних фондів, що створюються 
для забезпечення фінансової і господарської діяльності і виконання 
нормативних вимог регулюючих державних органів 

Т.Д.Косова Власний капітал – це різниця між активами і зобов'язаннями, тобто 
частина активів, яка сформована за рахунок власних джерел банку 

У.В.Владичин Власний капітал банку – головний показник можливості банку 
підтримувати конкуренцію, здійснювати подальший розвиток банку 

Д.С.Кидуелл, 
Р.Л.Петерсен 

Власний капітал банку – кошти акціонерів і власників, якими вони 
ризикують у разі невиконання банком своїх зобов'язань за позиками або 
за випущеними цінними паперами 

С.М.Фролов, 
М.А.Деркач 

Власний капітал банку – сукупність різних фондів, створених банком для 
забезпечення його фінансової стабільності, комерційної і господарської 
діяльності, а також отриманий прибуток за наслідками діяльності 
поточного і минулого років  

 

Отже, що власний капітал банку – це грошові кошти, а також виражена в 

грошовій формі частина майна, які належать його власникам і знаходяться в 

його розпорядженні на протязі всього періоду функціонування і призначені для 

забезпечення економічної стійкості банку і погашення можливих збитків в 

процесі його діяльності.  

Власний капітал є дуже чутливим інструментом і засобом регулювання 

банківської діяльності, у зв'язку з чим виникає необхідність у виділенні такого 

його різновиду як регулятивний капітал. У нормативно-правових документах 

регулятивний капітал характеризується як капітал, що знаходиться у 

розпорядженні банку при здійсненні операцій або послуг виходячи з вимог 
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регулюючого органу. В той же час, розглядати регулятивний капітал 

відособлено від власного капіталу економічно неправомірно, оскільки він не є 

самостійним об'єктом або видом банківських ресурсів, він, перш за все, 

розрахований на основі бухгалтерських процедур власний капітал банку. 

Вимоги, які висуваються до регулятивного капіталу з боку органів державного 

управління, безпосередньо зачіпають інтереси тих, хто керує банком і здатний 

забезпечувати ефективність його діяльності.  

Таким чином, розуміння суті і призначення власного капіталу дозволяє 

розглядати питання зростання його розмірів у взаємозв'язку з активами банку, 

перш за все, в тій їх частині, яка забезпечує банку отримання доходів і 

прибутку. В зв'язку з цим потрібно уточнення понять капіталізації банків і рівня 

капіталізації банків. 

Капіталізація банків – це якісна оцінка можливостей банку реалізовувати 

покладені на нього функції і бути конкурентним на ринку банківських послуг в 

національних масштабах і на міжнародному рівні.  

Захисна функція відображає можливості капіталу поглинати збитки банку і 

тим самим сприяти його фінансовій стійкості і більшій захищеності кредиторів 

і вкладників. Виконання цієї функції багато в чому визначає систему 

банківського регулювання. 

Оперативна функція відображає суть банківського капіталу в діяльності 

підприємств, відносно самих банків сфера її дії зредукована, капітал забезпечує 

вхід в банківський бізнес, як з погляду формування основних засобів, так і з 

погляду дотримання особливих регулятивних правил при ліцензуванні 

кредитних організацій. 

Функція забезпечення довіри відображає унікальну межу суті банківського 

капіталу - формування довіри з боку клієнтів до фінансового посередника, що є 

необхідною умовою його існування.  

Стимулююча функція полягає в акумулюванні певних сум на банківських 

рахунках для осіб, зацікавлених в максимальному отриманні доходів від 

проведення операцій банку. 
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Не дивлячись на гнучкість і конкретність змісту виконання функцій 

банківського капіталу в даний час для банківської системи України проблема 

капіталізації банків набуває особливої гостроти, про що свідчать статистичні 

дані.  

Рівень капіталізації банків є визначальним в системі чинників, що 

впливають на фінансовий стан і перспективи розвитку банків. Тому 

нарощування і поліпшення якості банківського капіталу, з метою забезпечення 

фінансової стабільності і успішного розвитку, виступає пріоритетним 

завданням банківських установ. В даний час для банків України характерний 

низький рівень капіталізації. Обсяг капіталізації банківської системи не 

відповідає економічним потребам суб'єктів господарювання і вимогам 

іноземних інвесторів. 

Рівень капіталізації банків повинен забезпечуватися як з позицій 

макроекономічного, так і мікроекономічного підходів. Рівень капіталізації 

банків з позицій макроекономічного підходу оцінюється за середнім розміром 

їх власного капіталу. Це дуже важливо:  

- для визначення внеску банківської системи в розвиток реального сектора 

економіки країни; 

- для оцінки кредитного рейтингу країни для отримання кредитів від 

міжнародних валютно-кредитних організацій; 

- для визначень привабливості національної банківської системи для 

іноземних інвесторів; 

- для визначення рівня конкурентоспроможності вітчизняної банківської 

системи на міжнародному ринку; 

- для впливу на пріоритети і ефективність грошово-кредитної політики 

держави.  

Мікроекономічний підхід припускає оцінку рівня капіталізації окремо 

узятого банку, оскільки від цього залежать: 

- повнота реалізації виконуваних функцій його власного капіталу; 

- масштаби діяльності банку на ринку банківських послуг; 
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- адекватність кредитної діяльності банку процесам концентрації капіталу 

в реальному секторі економіки; 

- визначення величини ризиків, яку банк може прийняти на себе без 

загрози втрати платоспроможності і ліквідності; 

- конкурентна позиція банку на ринку банківських послуг; 

- захищеність банку від агресивного поглинання могутнішими і 

конкурентоздатнішими вітчизняними або іноземними банками [3]. 

Разом з цим, слід зазначити, що зайва капіталізація банку негативно 

відображається на результатах його роботи: випуск додаткових акцій веде до 

загального здорожчання фінансування банку. До того ж, оптимальна структура 

капіталу може бути порушена, що призведе до падіння ринкової вартості акцій 

банку. 

В зв'язку з цим виникає об'єктивна необхідність в управлінні 

капіталізацією банку, яке припускає прогноз його величини з урахуванням 

обсягу балансових і позабалансових операцій, величини ризиків банку, 

дотримання встановлених нормативними актами пропорцій між різними 

елементами капіталу з метою досягнення встановлених банком параметрів.  

Об'єктами управління капіталізацією банку є: абсолютна величина 

власного капіталу, співвідношення між капіталом першого та другого рівнів, 

структура за елементами усередині кожного рівня, витрати на формування і 

рентабельність капіталу.  

Ефективне управління капіталізацією банку дозволяє підвищити його 

прибутковість і забезпечити виконання функції збереження внесків. Звідси 

основним завданням управління капіталізацією банків є оцінка достатності їх 

капіталів, яка обумовлює залежність між величиною капіталу і схильністю 

банку до ризику.  

Для оцінки достатності банківського капіталу Національним банком 

України затверджені відповідні нормативи [3]: 

- норматив мінімального розміру регулятивного капіталу - 1H ;  
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- норматив адекватності регулятивного капіталу - 2H ; 

- норматив співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів - 

3H . 

Норматив адекватності регулятивного капіталу встановлюється для 

запобігання надмірній дії кредитних ризиків неповернення банківських активів 

на кредиторів банку. Він розраховується за формулою: 

 

2 100%
s

RKH
A

= × ,      (1) 

де RK - регулятивний капітал банку;  

- sA  - сумарні активи, зважені щодо відповідних коефіцієнтів за ступенем 

ризиків залежно від групи ризиків, до якої відноситься актив. Його нормативне 

значення для банків, що діють, повинно складати не менше 10% [98]. А для 

банків, які починають свою операційну діяльність, цей норматив повинен 

складати: 

- впродовж перших 12 місяців (з дня отримання ліцензії) – не менше 15%; 

- впродовж наступних 12 місяців – не менше 12%; 

- далі – не менше 10%. 

Норматив співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів     

( 3H ) встановлюється з метою визначення здатності банку захистити кредиторів 

і вкладників від непередбачених збитків, які може понести банк в процесі 

діяльності залежно від розміру різних ризиків. Він розраховується за 

формулою: 

3 100%RKH
OA

= × ,      (2) 

де RK - регулятивний капітал банку;  

- OА - загальні активи. 

При розрахунку даного нормативу до сукупних активів не відносять суму 

сформованих резервів за всіма видами активних операцій банків. Нормативне 

значення 3H  повинне складати не менше 9% [4]. 
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Таким чином, мінімальний розмір банківського капіталу необхідний для 

виконання обов'язкових економічних нормативів, а високий його рівень 

дозволяє банку здійснювати різні високодоходні проекти, які, як правило, 

одночасно характеризуються великим ступенем ризику – концентрацією 

значного розміру коштів у одного позичальника або групи пов'язаних 

позичальників. При цьому слід зазначити, що успішна капіталізація 

українських банків можлива за умови: 

- широкого застосування практики рефінансування банків;  

- перетворення механізму рефінансування в реально діючий інструмент 

економічної політики; 

- скорочення обсягу поставлених непрофільних банківських операцій і 

пов'язаних з цим накладних витрат. 

На підставі вищевикладеного слід констатувати, що особливості 

управління капіталізацією банків – це цілий ряд відмітних властивостей і умов, 

які супроводжують даний процес і впливають на його якісні результати.  
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Статтю присвячено дослідженню фінансових факторів, які впливають на 

зміну грошових потоків підприємства. Визначено основні зовнішні та 

внутрішні фінансові фактори впливу на грошові потоки підприємства. 

Доведено, що перелічені фактори дозволять оцінити зовнішні можливості та 

внутрішній потенціал формування грошових потоків підприємства у процесі 

розробки політики управління ними.  

Ключові слова: грошовий потік, фактори впливу, зовнішні, внутрішні 

фінансові фактори, управління. 

Раціональне управління грошовими потоками підприємств у сучасних 

економічних умовах є актуальною проблемою, оскільки фінансовий стан 

багатьох з них можна охарактеризувати як нестійкий. Управління грошовими 

потоками є ключовим аспектом діяльності підприємства, оскільки за його 

допомогою здійснюється регулювання всіх сфер діяльності господарюючого 

суб’єкта. Підприємства відчувають хронічну нестачу грошових коштів, що 

призводить до незадовільної платоспроможності. На фінансовий стан 

підприємств негативно впливають диспаритет цін, несвоєчасна оплата 

покупцями відвантаженої продукції, що спричиняє утворення великих сум 

дебіторської заборгованості. Звідси – дефіцит грошових коштів для розрахунків 

з кредиторами за поставлену сировину, матеріали, виконані роботи й надані 

послуги, а також утворення кредиторської заборгованості бюджету. На 

підприємствах здебільшого відсутня належна організація фінансової системи, 

немає взаємозв’язку між структурними підрозділами, не визначено їхні функції. 

Відсутність кваліфікованих фахівців призводить до неефективного 

використання грошових коштів. 
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Проблематика питання стосовно управління грошовими потоками 
підприємств широко висвітлена в зарубіжній економічний літературі такими 
вченими, як: М.I. Баканова, I.Т. Балабанова, В.В. Бочарова, Ю. Брiгхема,              
Дж. К. Ван Хорна, В.В. Ковальова, Б. Коласса, К. Макконнела, Г.В. Савицької, 
А. Смiтта, Є.С. Стоянова.  

Високо оцінюючи напрацювання згаданих учених, слід констатувати, що в 
теоретичному, методичному і практичному плані залишаються  проблеми 
якісного управління грошовими потоками підприємств, зокрема щодо їх 
оцінки, формування та розподілу.  

На підставі вищевикладеного можна сформулювати мету дослідження, яка 
полягає у визначенні основних фінансових факторів, які впливають на 
формування грошових потоків промислового підприємства та врахування їх 
щодо ефективного управління ними. 

Фактори, які впливають на зміну грошового потоку, можуть 
класифікуватися за різними ознаками, але основною класифікаційною ознакою 
можна вважати поділ усіх факторів на внутрішні і зовнішні.  

І.А. Бланк виділяє по сім зовнішніх і внутрішніх факторів, які впливають 
на формування грошових потоків. До зовнішніх факторів він відносить: 
1) кон’юнктуру товарного ринку; 2) кон’юнктуру фінансового ринку; 
3) систему оподаткування підприємств; 4) сформовану практику кредитування 
постачаль- ників і покупців продукції (правила ділового обороту); 5) систему 
здійснення розрахункових операцій господарюючих суб’єктів; 6) доступність 
фінансового кредиту; 7) можливість залучення коштів безоплатного цільового 
фінансування [1, с. 79].  

Серед внутрішніх факторів виділяються наступні: 1) стадію життєвого 
циклу, на якій знаходиться підприємство; 2) тривалість операційного та 
виробничого циклів; 3) сезонність виробництва та реалізації продукції; 
4) амортизаційну політику підприємства; 5) невідкладність інвестиційних 
програм; 6) коефіцієнт операційного левериджу; 7) фінансовий менталітет 
власників і менеджерів підприємства [1, с. 79]. Саме такі фактори виділяє й І.Д. 
Кузнєцова, але у запропонованій нею системі факторів на перше місце 
посідають внутрішні фактори [2, с. 21]. 



574 
 

Т.С. Колмикова поділяє усі фактори на три групи. До внутрішніх вона 

відносить: забезпечення підприємства фінансовими ресурсами; стан виробничо-

економічного потенціалу; організаційна структура підприємства; 

кваліфікаційний і професійний склад персоналу. Вона виділяє зовнішні 

фактори, які регулюються підприємством: рівень попиту (цінове регулювання, 

якість товару, упаковка, рекламна діяльність, канали розподілу, сервісне 

обслуговування, місцезнаходження підприємства, товарний асортимент); дії 

конкурентів; поведінка постачальників і споживачів. До макроекономічних 

факторів належать: економічне середовище (оподаткування, рівень інфляції та 

ділової активності, перспективи розвитку галузі, валютний курс, рівень доходів 

населення, державний бюджет); демографічне середовище (рівень народження 

та старіння населення, міграція, занятість жінок, співвідношення міського та 

сільського населення); політичне середовище; нормативно-законодавче 

регулювання підприємницької діяльності; культурні особливості (національні 

традиції, система цінностей, мода); релігійне вірування; інтенсивність науково-

технічного розвитку; – природні умови та екологічні обставини [3, с. 53].  

М.Д. Білик зауважує, що платіжна криза в Україні зумовлена «витратним» 

характером економіки: сукупні витрати в країні значно перевищують сукупні 

доходи. Це пояснюється насамперед тим, що підприємства не здатні генерувати 

позитивний грошовий потік від операційної діяльності [4, с. 224]. У зв’язку з 

цим вона розглядає такі фактори, що визначають грошові потоки вітчизняних 

підприємств. До зовнішніх факторів слід віднести: – загальну платіжну кризу в 

країні; – низький рівень виробництва; – розвиток науки і техніки; – низьку 

купівельну спроможність населення; – невідрегульованість правового 

забезпечення; – недосконалість податкової політики; – неплатоспроможність 

підприємств. До внутрішніх факторів належать: – висока частка умовно-

постійних витрат у собівартості; – енерготрудомісткість та ресурсозатратність 

наявних технологій; – низька якість продукції в поєднанні з її високою ціною; – 

«тінізація» частини господарського обороту; – брак джерел довгострокового 

фінансування капіталовкладень; – низький рівень управління дебіторською 



575 
 

заборгованістю та виробничими запасами. Варто зазначити, що поділ факторів 

на зовнішні та внутрішні є умовним, оскільки існує зворотний зв’язок: криза на 

макрорівні спричиняє кризу на мікрорівні, і навпаки [4, с 224].  

Виходячи з вищенаведеного, можна доповнити даний перелік факторів, 

об’єднавши їх у групу фінансових факторів, які утворюють «фінансовий 

кругообіг» підприємства.  

Фактори, об’єднані у дану групу, досить численні й різнорідні. Їхій вплив 

на грошові потоки підприємства проявляється у операційній, інвестиційній, 

фінансовій діяльності. Необхідність враховувати вплив цих факторів настійно 

вимагає формування об’ємної й оперативної інформаційної бази.  

Розглянемо найбільш значущі фактори. Зовнішні фінансові фактори 

формування грошових потоків:  

1. Фінансова політика. Фінансова політика держави має безпосередній 

вплив на грошові потоки підприємства. Це проявляється в стимулюванні 

підприємницької активності, обмеженні монополізму, регулюванні конкуренції, 

розробці порядку організації антикризового управління.  

2. Стан фінансової системи. Фінансова система країни включає в себе три 

основні підсистеми: державні фінанси, фінанси підприємств і фінанси 

домашніх господарств. Фінанси підприємств складають основну частину 

фінансів, фактично це вихідна ланка фінансової системи країни. Тому всі зміни 

в фінансах підприємства пов’язані зі змінами у фінансовій системі держави.  

Матеріальною основою фінансів підприємств є кругообіг капіталу, який в 

умовах товарно-грошових відносин набуває форму грошового обороту. Таким 

чином, фінанси підприємств – це грошові відносини з приводу формування, 

використання та розподілу фінансових ресурсів. Під фінансовими ресурсами 

розуміють сукупність коштів, які знаходяться в розпорядженні підприємства та 

призначені для виконання його фінансових зобов’язань, що реалізуються у 

трьох нижчеперелічених грошових потоках, які відображають грошове 

господарство підприємства у вартісній формі: регулювання грошових потоків 

підприємства; формування фінансових ресурсів; використання фінансових 

ресурсів.  
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Отже, і фінансова система країни загалом може бути охарактеризована 

рухом фінансових ресурсів і потоками грошових коштів, що пов’язують між 

собою агентів фінансових відносин. Ці відносини проявляються у вигляді 

прямих і зворотних фінансових потоків, що встановлюють відносини між 

підприємствами, фірмами і урядами, банками, компаніями інших країн, 

фондами і міжнародними фінансовими центрами.  

3. Податкова політика держави. Податки, збори, виплати у позабюджетні 

фонди та Пенсійний фонд складають значну частину обсягу вихідного 

грошового потоку підприємства. Кожен податок має свій законодавчо 

встановлений термін оплати, його недотримання тягне за собою нарахування 

пені. Вихідний грошовий потік зі сплати податків і внесків до фондів має 

жорстко встановлений графік розподілу в часі, і його невиконання дорого 

обходиться підприємству. Будь-які зміни в податковій системі, як, наприклад, 

поява нових податків і зборів, зміна ставок і баз оподаткування, скасування або 

надання податкових пільг, зміна термінів оплати податків, визначають 

відповідні зміни у обсязі та характері негативного грошового потоку 

підприємства.  

4. Кредитна політика. Отримання кредиту формує вхідний грошовий потік 

підприємства, а повернення позикових коштів та відсотків за ними – його 

вихідний грошовий потік. Можливість отримання кредиту визначається 

загальним станом справ на ринку кредитних ресурсів. Велика частина 

українських підприємств воліє залучати банківські кредити для покриття 

недостатності власних оборотних коштів, ніж проводити додаткову емісію 

акцій або облігацій.  

5. Практика здійснення розрахункових операцій. Система розрахунків 

підприємства включає в себе основні елементи: готівкові та безготівкові 

розрахунки. Готівкові розрахунки – платежі готівкою підприємств та фізичних 

осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а 

також за операціями, які безпосередньо не пов’язані з реалізацією продукції 

(товарів, робіт, послуг) та іншого майна. Безготівкові розрахунки – основний 
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вид грошових розрахунків. Діючим законодавством з організації грошового 

обороту в країні передбачено основні форми здіснення безготівкових грошових 

операцій. Найбільша частка безготівкових платежів здійснюється за допомогою 

платіжних доручень. 

 6. Цільове фінансування або довгострокові безвідсоткові позики. Цільове 

фінансування отримують в основному державні підприємства, промислові 

підприємства інших форм власності отримують цільове фінансування під 

конкретні договори. Під впливом цього фактора формується чистий вхідний 

грошовий потік.  

До внутрішніх фінансових факторів, які впливають на формування 

грошових потоків відносять:  

1. Фінансова стратегія підприємства. Мова йде про управління фінансами 

підприємства з позицій прийнятного співвідношення рівня ризику та при- 

бутковості фінансової діяльності. Існуює три підходи до формування активів 

підприємства з точки зору грошових потоків: консервативний, помірний і 

агресивний [5, с. 154–155]. Вибір того чи іншого підходу визначає порядок 

формування та структуру грошових потоків підприємства, тобто залучення 

коштів з різних джерел і витрачання коштів за різними напрямками.  

2. Необхідність інвестицій. Вони служать основою для розширеного 

відтворювального процесу; активізації інноваційної діяльності; підвищення 

якості продукції й забезпечення її конкурентоспроможності; оновлення 

номенклатури й асортименту товарів та послуг; зниження витрат на 

виробництво і збут продукції; збільшення обсягу реалізації та прибутку. Саме 

інвестування коштів значно збільшує вихідний грошовий потік підприємства.  

3. Залучення інвесторів. Наявність у підприємств потреби розвитку та 

модернізації виробничо-технічної бази, здійснення будівельних робіт, 

проведення науково-технічних розробок і досліджень передбачає наявність 

додаткових джерел фінансування, тобто повинен бути сформований додатковий 

вхідний грошовий потік. Інвестиційна привабливість підприємства дуже 

важлива щодо розширення кола інвесторів. При покращенні інвестиційної 
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привабливості підприємства інвестори, які вже працюють з підприємством, 

можуть вкладати в нього додаткові кошти, що значно збільшить вхідний 

грошовий потік.  

4. Амортизаційна політика підприємства. Обрані підприємством методи 

амортизації основних засобів, а також терміни амортизації нематеріальних 

активів створюють різну інтенсивність амортизаційних потоків, які коштами 

безпосередньо не обслуговуються. Це породжує хибну точку зору, що 

амортизаційні потоки до грошових потоків відношення не мають. Разом з тим 

амортизаційні потоки, їх обсяг і інтенсивність, будучи самостійним елементом 

формування ціни продукції, істотно впливають на обсяг позитивного 

грошового потоку підприємства в складі основного його компонента – 

надходження грошових коштів від реалізації продукції.  

Вплив амортизаційної політики підприємства проявляється в особливостях 

формування його чистого грошового потоку. При здійсненні прискореної 

амортизації активів у складі чистого грошового потоку зростає частка 

амортизаційних відрахувань і, відповідно, знижується (але не в прямій 

пропорції через дії «податкового щита») частка чистого прибутку підприємства.  

5. Тривалість фінансового циклу. Управління фінансовим циклом, його 

оптимізація – одна з основних задач управління грошовими потоками. В основі 

розрахунку потоків грошових коштів лежить оцінка тривалості фінансового 

циклу. Шляхи скорочення тривалості фінансового циклу пов’язані зі 

скороченням тривалості виробничого циклу, зменшенням періоду обороту 

дебіторської заборгованості та збільшення періоду обороту кредиторської 

заборгованості. Всі ці фактори неоднозначно впливають на формування циклів 

грошових потоків в операційній, інвестиційній та фінансовій діяльності 

підприємства. Тому фінансова служба зобов’язана враховувати їх в процесі 

управління грошовими потоками та оперативно реагувати на можливі 

коливання в припливі та відтоці грошових коштів.  

6. Система розрахунків з контрагентами. Даний фактор впливає як на 

вихідний (при закупівлі сиро- вини, матеріалів, оплату послуг), так і на вхідний 
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(при реалізації товарів, робіт, послуг) грошові потоки підприємства у часі. 

Система розрахунків з покупцями та постачальниками може бути побудована 

на умовах передоплати, на умовах готівкового платежу, а також на умовах 

відстрочки платежу (тобто надання комерційного кредиту). У вітчизняній 

практиці спостерігається тісний взаємозв’язок між обсягом коштів, що 

спрямовуються у розрахунки (тобто є у розпорядження боржників у вигляді 

товарних позик) і обсягом позикових коштів. 

Важливою характеристикою розрахунків є середній термін їх здійснення. 

Терміни розрахунку характеризують темпи товарно-грошового обороту, 

оборотність капіталу в частині, відверненій у розрахунки. Вітчизняна практика 

показує, що половина підприємств розраховується зі своїми споживачами в 

термін до шести місяців – такий термін розрахунку є середнім в умовах 

української економіки.  

7. Фінансовий леверидж показує ступінь використання підприємством 

позикових коштів. Чим більшою мірою підприємство фінансується за рахунок 

одержання позик, тим більшою мірою використовується фінансовий леверидж. 

Залучаючи позикові кошти, власники підприємства мають можливість 

контролювати більш значні потоки грошових коштів і реалізувати більш 

вигідні інвестиційні проекти, незважаючи на те, що частка власного капіталу в 

загальній сумі джерел коштів може залишатися відносно невеликою.  

8. Ризик грошових потоків. Підприємство здійснює господарську 

діяльність в умовах невизначеності, ймовірність досягнення намічених 

результатів може варіюватися в широких межах. В умовах ринкової економіки 

управління грошовими потоками нерозривно пов’язане з багатьма ризиками. 

Ризик може бути визначений як ймовірність того, що прогнозовані події не 

відбудуться (не здійсняться обіцяні явні платежі; отримані грошові потоки 

виявляться меншими за прогнозовані).  

У літературі практично не зустрічається визначення ризику грошового 

потоку, а розглядається поняття «фінансовий ризик» як ймовірність 

виникнення втрат фінансових ресурсів. Однак, під ризиком грошових потоків 

варто розуміти ймовірність виникнення несприятливих наслідків у формі 
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зменшення вхідних і збільшення вихідних грошових потоків в ситуації 

невизначеності умов здійснення фінансових операцій. Вплив ризиків грошових 

потоків на результати діяльності підприємства дуже великий. Тому виді-лення 

основних ризиків грошових потоків, їх класифікація, а також методика оцінки 

та способи усунення або мінімізації їх впливу є обов’язковими елементами 

системи управління грошовими потоками підприємства.  

9. Платоспроможність підприємства. Велике значення для підтримки 

платоспроможності підприємства має збалансованість позитивних і негативних 

грошових потоків у сумі та за часом виникнення [6, с. 398]. Для цього 

необхідно проводити постійний моніторинг рівномірності та синхронності 

формування позитивних і негативних грошових потоків, для цього можна 

застосовувати спосіб зіставлення динамічних рядів і графічний метод.  

10. Вартість капіталу. за допомогою грошового потоку оцінюється вартість 

бізнесу, при цьому грошовий потік розглядається як найважливіше джерело 

генерування корпоративної вартості. Теперішня вартість очікуваного 

майбутнього грошового потоку може використовуватися як критерій оцінки 

вартості підприємства в рамках концепції максимізації доходів власників.  

11. Забезпечення підприємства фінансовими ресурсами. Необхідною 

умовою забезпечення безперервного процесу виробництва є наявність 

фінансових ресурсів у підприємства. В.М. Федосов вважає, що фінансове 

забезпечення – це структурна підсистема фінансово-кредитного механізму, 

система джерел і форм фінансування розвитку економічної та соціальної сфер 

суспільства. Воно здійснюється в трьох формах: самофінансування, 

кредитування, бюджетне фінансування [7, с. 33]. 12. Рівень управління 

дебіторською заборгованістю та виробничими запасами. Погашення 

дебіторської заборгованості є одним із напрямків формування грошових 

надходжень від операційної діяльності підприємства. Для кожного 

підприємства велике значення має відбір потенційних покупців і визначення 

умови оплати продукції, що передбачаються в контрактах. Відбір здійснюється 

за допомогою неформальних критеріїв: дотримання платіжної дисципліни в 

минулому, прогнозні фінансові можливості покупця з оплати ним обсягу 
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продукції, рівень поточної платоспроможності, рівень фінансової стійкості, 

економічні та фінансові умови підприємства виробника (затовареність, ступінь 

потреби в готівки тощо) [8, с. 183].  

При гострому дефіциті коштів формування та управління грошовими 

потоками з урахуванням впливу всіх вищевикладених зовнішніх і внутрішніх 

факторів є найважливішим завданням для фінансового менеджменту 

підприємства. Дослідження перелічених факторів дозволить оцінити зовнішні 

можливості та внутрішні резерви формування грошових потоків підприємства у 

процесі розробки політики управління ними.  
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В 

УМОВАХ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛЬНОЇ РЕФОРМИ 

Один із напрямів реформи публічних закупівель – це забезпечення 

прогнозованості та стабільності нормативноправової бази у цій сфері на 

основі гармонізації національного законодавства з правилами ЄС та 

приведення процедур закупівлі до відповідності з міжнародними стандартами. 

Іншим важливим кроком у вдосконаленні закупівель за державний кошт є 

реформування інституційної структури. І це не тільки усунення дублюючих 

функцій контролюючих органів сфери публічних закупівель, а й централізація 

закупівель. 

Ключові слова: публічні закупівлі, децентралізація, механізм централізованих 

закупівель, реформа,  адміністративно-територіальна одиниця. 

Вже рік пройшов, як набрав чинності Закон № 922. І вже майже півроку, як 

цей законодавчий акт вступив у дію для всіх замовників України, тож, напевно, 

всі вони вже спробували хоча б одну закупівлю провести в електронному 

форматі в системі «Прозорро». Дійсно, протягом останнього року були як 

позитивні, так і негативні відгуки про нові закупівельні правила. Але, як 

кажуть, не помиляється той, хто нічого не робить! І без перебільшення буде 

сказати, що реформа сфери публічних закупівель — це якраз той рух уперед, 

якого так довго чекає наша країна в багатьох інших сферах. 

Так, розпорядженням КМУ від 24.02.2016 р. № 175р схвалено Стратегію 

реформування системи публічних закупівель («дорожню карту») та 

затверджено План заходів щодо реалізації цієї Стратегії. 

Як зазначено в Стратегії, розвиток інституційної структури публічних 

закупівель передбачатиме розвиток та створення системи централізованої 

закупівлі з метою економії ресурсів, стимулювання сучасних методик закупівлі, 
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зокрема широкого застосування рамкових угод, систем динамічної закупівлі, 

електронних аукціонів, електронних каталогів та професіоналізації функції 

публічних закупівель. 

При цьому згідно з Планом заходів щодо реалізації Стратегії передбачено 

запровадження централізованої закупівельної організації, організація 

централізованих закупівель, а до 2020 року — повністю функціонуючі 

централізовані закупівлі, які мають стати обов’язковими. 

Проблеми місцевого розвитку в контексті проведення публічних 

закупівель в умовах адміністративно-територіальної реформи стали предметом 

наукових досліджень багатьох вітчизняних вчених: Алексєєва В.М., Амоші О.І., 

Бистрякова І.К., Вахович І.М., Варналія З.С., Герасимчук З.В., Голікова . та 

інших. 

Зауважимо, що в сучасній міжнародній практиці ефективно 

використовують механізм централізованих закупівель. Адже ця модель 

характеризується зменшенням загальних витрат у закупівельній системі. Поряд 

з цим централізовані закупівлі на практиці сприяють запровадженню 

ефективних та гнучких методів закупівлі, наприклад укладенню рамкових угод. 

Тож не дивно, що одним із завдань реформи сфери публічних закупівель є 

запровадження механізму централізованої закупівлі. Водночас запровадження 

такої закупівельної моделі має зберегти ті переваги децентралізованого 

закупівельного механізму, який функціонує у цій сфері сьогодні. Тож далі 

детально розглянемо особливості централізованих закупівель, які 

запроваджуються в Україні в цьому році. 

Варто зазначити, що поняття «централізовані закупівельні організації» 

з’явилося саме у Законі № 922. Попередньо в Законі № 1197 не було такого 

визначення, хоча про необхідність запровадження централізованого механізму 

державних закупівель в Україні вже говориться декілька років. 

Так, відповідно до п. 36 ч. 1 ст. 1 Закону № 922 централізовані закупівельні 

організації — це юридичні особи, що визначаються Кабінетом Міністрів 

України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
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самоврядування як замовники, які організовують і проводять процедури 

закупівель та закупівлі за рамковими угодами в інтересах замовників 

відповідно до цього Закону. Централізовані закупівельні організації набувають 

усіх прав та обов’язків замовників, що визначені цим Законом, та несуть 

відповідальність згідно із законами України. Особливості створення та 

діяльності централізованих закупівельних організацій встановлюються 

Кабінетом Міністрів України. 

Слід зазначити, що термін «централізовані закупівельні організації» 

запозичено з права та досвіду країн ЄС. Саме через такі ЦЗО, тобто спеціально 

визначені закупівельні організації, наші європейські колеги здійснюють 

закупівлі відповідних товарів і послуг. 

Як свідчить досвід країн ЄС, ЦЗО можуть функціонувати як на 

національному рівні, так і регіональному чи місцевому. При цьому з 

європейського досвіду видно, що централізовані закупівлі розглядають не 

тільки як інструмент зменшення державних витрат, а й як відповідний механізм 

для зменшення корупції в країні. 

Зауважте, що у країнах ЄС виділяють такі підходи до функціонування ЦЗО 

(умовно ці підходи називають «три «Е» (Economy — Efficiency — 

Effectiveness)): 

— Економія (економне витрачання коштів держави); 

— Результативність (отримання прийнятного результату за вкладені 

кошти); 

— Ефективність (забезпечення потреби, закупівля саме того обсягу, який 

необхідний). 

При цьому в законодавстві ЄС визначено спосіб організації та здійснення 

закупівель. Так, відповідно до Директиви 2014/24/ЄС ЦЗО як замовники 

можуть діяти як оптові покупці (купують, зберігають та перепродають), так і як 

посередники, наприклад укладають рамкові угоди від імені інших 

закупівельних замовників. 
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Далі в таблиці звернемо увагу на переваги та недоліки централізованих 

закупівель (ЦЗ). 

Таблиця 1  

Переваги та недоліки централізованих закупівель 
Переваги ЦЗ Недоліки ЦЗ 
Економія до 20 % у результаті 
централізації і стандартизації 

Вплив на структуру ринків постачання 

Професіоналізація закупівель Потенційне зниження шансів на успіх для малих та 
середніх підприємств 

Ефективність закупівель Стандартизація товарів і послуг не в кожному 
випадку дозволяє оптимізувати державні закупівлі до 
конкретних потреб того чи іншого замовника 

Отримання прийнятного результату  
Запровадження інструментів 
електронних закупівель через ЦЗО 

 

Зменшення корупції  
 

Як ми зазначали, Закон № 1197 не передбачав здійснення закупівель ЦЗО. 

Але термін «рамкова угода», який був передбачений п. 24 ч. 1 ст. 1 Закону              

№ 1197, містив таке поняття, як генеральний замовник. 

Відповідно до п. 24 ч. 1 ст. 1 Закону № 1197 було передбачено, що рамкова 

угода — це правочин, який укладається одним чи кількома замовниками 

(генеральним замовником) у письмовій формі в порядку, встановленому цим 

Законом, з одним чи кількома учасниками процедури закупівлі з метою 

визначення основних умов закупівлі окремих товарів і послуг для укладення 

відповідних договорів про закупівлю протягом строку дії рамкової угоди. 

Тобто за «старими» правилами рамкову угоду могли укладати як 

замовники, так і генеральний замовник. Нині ж на заміну поняття «генеральний 

замовник» законодавець ввів поняття «централізована закупівельна 

організація». Зазначене відповідає європейській практиці. 

На сьогодні ще не затверджені Кабінетом Міністрів України особливості 

створення та діяльності ЦЗО як типові єдині правила для всіх таких організацій. 

Напевно, всі замовники пам’ятають про пілотний проект електронних 

закупівель «Прозорро» у 2015 році, впровадження якого було передбачено 

розпорядженням КМУ від 20.05.2015 р. № 501-р, реалізацію якого було 
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продовжено до кінця минулого 2016 року. Так і нині для напрацювання правил 

діяльності ЦЗО проводиться пілотний проект зі створення і діяльності ЦЗО по 

проведенню процедур закупівель в інтересах замовників на рівні центральних 

органів виконавчої влади. 

Порядок реалізації зазначеного пілотного проекту схвалено постановою          

№ 928, яка набрала чинності 13.12.2016 р. 

Як передбачено п. 3 постанови № 928, під час реалізації пілотного проекту 

Секретаріат КМУ та ЦОВ самостійно приймають рішення про участь в його 

реалізації. 

Планується, що перші договори в рамках пілотного проекту ЦЗО 

підпишуть з представниками ЦОВ на початку 2017 року. 

Як бачимо, поки що стартував пілотний проект для Секретаріату КМУ та 

ЦОВ. Поряд з цим очікується, що після успішного завершення пілотного 

проекту отриманий досвід ЦЗО, напрацьовані правила таких централізованих 

закупівель поширять і на інших замовників у публічних закупівлях, у тому 

числі й на регіональному рівні. 

Так, як зазначено у постанові № 928, ЦЗО може здійснювати закупівлю 

товарів і послуг відповідно до переліку, затвердженого Мінекономрозвитку, і 

проводить процедури закупівель та закупівлі за рамковими угодами на 

безоплатній основі. 

На сьогодні Мінекономрозвитку ще не затверджено переліку товарів і 

послуг для закупівель ЦЗО та за рамковими угодами. А той Перелік товарів і 

послуг, які можуть закуповуватися за рамковими угодами, що затверджений 

наказом Мінекономрозвитку від 24.04.2012 р. № 503, не може зараз 

застосовуватися на виконання Закону № 922. Зазначений Перелік Міністерство 

затвердило відповідно до ч. 2 ст. 13 Закону № 1197, який на сьогоднішній день 

уже нечинний. 

Зауважте, що згідно з п. 4 Порядку реалізації пілотного проекту з 

організації діяльності централізованої закупівельної організації, затвердженого 
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постановою № 928, ЦЗО набуває всіх прав та обов’язків замовників, які 

визначені Законом № 922, та несе відповідальність згідно із законами. 

Далі розглянемо, які дії в інтересах замовників здійснює ЦЗО. 

 
Рис.1. Централізована закупівельна організація 

 

Зауважте, що замовники самостійно мають визначати потребу в закупівлі 

товарів і послуг та надавати відповідну інформацію ЦЗО в електронному 

вигляді за формою, яку встановлює закупівельна організація. 

При цьому ЦЗО розміщує на веб-порталі Уповноваженого органу з питань 

закупівель (Мінекономрозвитку) у розділі «Діяльність централізованої 

закупівельної організації» повідомлення, у якому зазначаються строк і форма 

подання замовниками інформації щодо потреби в закупівлі. 

Після уточнення відповідної інформації та з’ясування відповідних 

обставин закупівлі ЦЗО на підставі отриманої від замовників інформації 

формує річний план закупівель закупівельної організації (додаток до нього) 

відповідно до форми, затвердженої наказом № 490. Існують певні особливості 

щодо оприлюднення ЦЗО планових документів, як показано далі на рисунку.  

 
Рис. 2. Особливості оприлюднення ЦЗО планових документів 
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Так, ЦЗО окремо оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу з 

питань закупівель:Як бачимо на рис.2, ЦЗО складає для закупівель в інтересах 

замовників не тільки річний план закупівель, а й додаток до річного плану. 

Нагадаємо, що відповідно до п. 2 наказу № 490 додаток до річного плану 

закупівель складається за формою річного плану закупівель шляхом заповнення 

відповідних полів в електронній системі закупівель. При цьому Закон № 922 не 

містить положень, які саме закупівлі вносять у додаток до річного плану. 

Водночас у п. 2 наказу № 490 зазначено, що у додаток до річного плану 

закупівель вноситься інформація про закупівлі, очікувана вартість яких не 

перевищує сум, зазначених в абз. 2 і 3 ч. 1 ст. 2 Закону № 922. 

Як передбачено абз. 2 і 3 ч. 1 ст. 2 Закону № 922, цей Закон застосовується 

до замовників, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), 

послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт —                

1,5 мільйона гривень; до замовників, які здійснюють діяльність в окремих 

сферах господарювання, за умови, що вартість предмета закупівлі товару 

(товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт 

— 5 мільйонів гривень. 

Тож ЦЗО може закуповувати для замовників централізовано також 

«допорогові» товари й послуги. Нагадаємо: нині відповідно до абз. 4 ч. 1 ст. 2 

Закону № 922 передбачено, що під час здійснення закупівлі товарів, робіт і 

послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абз. 2 і 3 цієї 

частини, замовники повинні дотримуватися принципів здійснення публічних 

закупівель, установлених вказаним Законом, та можуть використовувати 

електронну систему закупівель з метою відбору постачальника товару (товарів), 

надавача послуги (послуг) та виконавця робіт для укладення договору. При 

цьому, як передбачено абз. 5 ч. 1 ст. 2 Закону № 922, у разі здійснення 

закупівель товарів, робіт і послуг без використання електронної системи 

закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 

50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена в абз. 2 і 3 цієї 

частини, замовники обов’язково оприлюднюють звіт про укладені договори в 

системі електронних закупівель відповідно до ст. 10 цього Закону. 
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Якщо ж ЦЗО здійснює «післяпорогову» закупівлю в інтересах інших 
замовників, то оголошення про проведення процедури закупівлі він 
оприлюднює за формою, затвердженою наказом № 490. Торги проводять 
відповідно до Закону № 922. 

Замовник має право відмовитися від послуг ЦЗО. При цьому замовник 
може провести самостійно публічну закупівлю щодо обраного ним предмета 
закупівлі. Про таке замовник має письмово повідомити ЦЗО із зазначенням 
причин відмови не пізніше дня оприлюднення закупівельною організацією 
оголошення про проведення процедури закупівлі. 

При цьому ЦЗО приймає рішення про відміну торгів чи визнання їх 
такими, що не відбулися, відповідно до вимог Закону № 922. Виключний 
перелік випадків, коли можна відмінити процедуру закупівлі чи визнати торги 
такими, що не відбулися, передбачений у ст. 31 Закону № 922. 

Слід зазначити, що у день оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого 
органу з питань закупівель повідомлення про намір укласти договір про 
закупівлю ЦЗО повідомляє замовнику про необхідність укладення договору про 
закупівлю за результатами проведеної процедури закупівлі у строки, визначені 
в Законі № 922. 

При цьому ЦЗО оприлюднює інформацію про закупівлю відповідно до 
вимог, що встановлені в Законі № 922. Зауважте, що для оприлюднення 
відповідної інформації та документів замовники мають подати ЦЗО в 
електронному вигляді згідно з вимогами Закону № 922 відповідну інформацію 
та документи, як видно далі на рисунку 3. 

Слід зазначити, що у розвиток постанови № 928 Мінекономрозвитку 
наказом від 30.11.2016 р. № 2015 створило у своєму підпорядкуванні державну 
установу «Професійні закупівлі», яка, власне, буде займатися централізованими 
закупівлями. При цьому Міністерство затвердило Положення про цю установу. 

Варто зазначити, що Мінекономрозвитку на офіційному сайті Міністерства 
в рубриці «Головна» підрубриці «Публічні закупівлі» розділі «Консультації з 
питань закупівель» надало узагальнені відповіді з питань щодо створення та 
діяльності ЦЗО та щодо закупівель за рамковими угодами в листі від 03.01.2017 
р. № 3302-06/12-06. 
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Рис. 3. Строки надання замовниками інформації 

 

При цьому в замовників вже виникають питання, яким чином зараз можна 

провести рамкові закупівлі, адже це набагато спростило б «життя» замовникам, 

оскільки не потрібно було б декілька років проводити повну процедуру 

закупівлі, а лише відбір між учасниками рамкової угоди для укладання 

договору про закупівлю. Тож далі поговоримо про можливість застосування 

такого механізму в публічних закупівлях, як рамкові закупівлі. 

Як правило, рамкові угоди використовують у випадках, коли закупівлі 

повторюються, тобто декільком замовникам необхідно закупити одні й ті ж 

предмети закупівель. При цьому рамкові закупівлі проводять з метою вибору 

відповідних суб’єктів господарювання, які зможуть задовольнити потреби 

замовників, водночас у різних замовників є можливість здійснити повторювані 

закупівлі під час однієї процедури закупівлі. Тож рамкові закупівлі дозволяють 

забезпечити відповідну економію коштів та часу в державному секторі. 

Відповідно до п. 21 ч. 1 ст. 1 Закону № 922 рамкова угода — це правочин, 

який укладається одним чи кількома замовниками (ЦЗО) у порядку, 

встановленому цим Законом, з одним чи кількома учасниками процедури 

закупівлі з метою визначення основних умов закупівлі окремих товарів і послуг 

для укладення відповідних договорів про закупівлю протягом строку дії 

рамкової угоди. 
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Алгоритм проведення закупівель за рамковими угодами визначений            

ст. 13 Закону № 922. 

Так, відповідно до ч. 1 ст. 13 Закону № 922 закупівля за рамковими 

угодами здійснюється в порядку, що передбачений для проведення процедури 

відкритих торгів, з урахуванням вимог цієї статті, а рамкові угоди укладаються 

відповідно до вимог цієї статті. 

Отже, така процедура закупівлі, як конкурентний діалог, не застосовується 

для рамкових закупівель. Зазначене й не дивно, оскільки рамкові закупівлі 

застосовують для закупівель поширених товарів і послуг, такі предмети 

закупівель за рамковими угодами не є якимись специфічними, тож 

застосування такого виду процедури закупівлі, як конкурентний діалог, у цьому 

випадку недоцільне. 

Як передбачено абз. 2 ч. 4 ст. 13 Закону № 922, у разі надходження 

пропозицій у кількості меншій, ніж заявлена кількість учасників, або 

відхилення отриманих тендерних пропозицій на підставах, установлених цим 

Законом, замовник має право укласти рамкову угоду з тими учасниками, 

пропозиції яких не відхилені, але не менше ніж з трьома. 

При цьому відповідно до абз. 5 та 6 ч. 1 ст. 31 Закону № 922 замовник 

відміняє торги в разі: 

— подання для участі в них менше двох тендерних пропозицій, а в разі 

здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками — менше 

трьох пропозицій; 

— допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій, а в разі 

здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками — менше 

трьох пропозицій. 

На рисунку далі розглянемо особливості виконання рамкових угод залежно 

від кількості учасників. 
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Рис. 4. Особливості виконання рамкових угод  

 

Щодо рамкової угоди з одним учасником слід звернути увагу на те, що 

більшість товарів та послуг, які можуть закуповувати замовники за рамковими 

угодами (згадаймо хоча б практику щодо переліку таких товарів і послуг за 

рамковими закупівлями за Законом № 1197), належать до досить конкурентних 

ринків. Тож для закупівель таких товарів і послуг буде доцільно застосовувати 

рамкові угоди з кількома учасниками. У будь-якому випадку підстава 

укладання рамкової угоди з одним учасником, як ми зазначили на рисунку, має 

бути відповідним чином підтверджена та обґрунтована, зокрема на підставі 

аналізу об’єктивної ринкової ситуації існування обмеження ринку відповідного 

товару або послуги. 

Важливо знати, що відбір і конкурентний відбір замовник проводить із 

застосуванням електронного аукціону відповідно до ст. 29 Закону № 922. 

Основна відмінність конкурентного відбору від просто відбору полягає в 

тому, що для визначення переможця конкурентного відбору, крім критерію 

«ціна», замовник (або ЦЗО) може застосовувати інші критерії. При цьому 

питома вага цінового критерію не може бути нижчою 70 відсотків, про що має 

бути зазначено в рамковій угоді. 
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Слід зазначити, що за правильного застосування механізму рамкових угод 

такий підхід забезпечує практичні вигоди, при цьому як для замовників, так і 

для постачальників, зокрема, це такі, як-от: 

1. можливість формувати зведену потребу в інтересах кількох 

замовників та проведення меншої кількості торгів 

2. додаткова економія коштів замовниками за рахунок обсягу і 

тривалості рамкової угоди 

3. можливість укладення угоди до 4 років 

Одночасно варто зважати й на потенційні ризики зазначеного 

закупівельного механізму як для замовників, так і для учасників, зокрема: 

1. обмеження конкуренції на строк дії рамкової угоди 

2. зменшення гнучкості замовника, якщо з’являються нові продавці з 

якіснішими та новішими товарами, можливо, й за нижчими цінами 

Поряд з цим впевнені, що запровадження централізованих та рамкових 

закупівель створить належні правові умови для формування та імплементації 

нових організаційно-правових, фінансово-економічних механізмів, що 

спрямовані на підвищення ефективності та професійності закупівельного 

процесу, та допоможе замовникам у забезпеченні потреби в товарах та 

послугах. 

Сьогодні, держзакупівельна спільнота отримує нові правила визначення 

предмета закупівлі товарів і послуг. Що ж нового у згаданому наказі 

Мінекономрозвитку, розглянемо далі на рисунку. 

Окрім того, 2017 рік буде насиченим для держзакупівельної спільноти в 

частині новацій та змін, нових підходів до здійснення електронних публічних 

закупівель. Тож замовникам варто бути дуже уважними, щоб не припуститися 

помилки. Ми ж зі свого боку будемо пильно слідкувати за такими новими 

закупівельними правилами та допомагати читачам правильно діяти в тій чи 

іншій ситуації. 
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СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

Досліджено основні підходи до державного регулювання посередницької 

діяльності на ринку страхових послуг. Визначено напрями удосконалення 

державного регулювання діяльності страхових посередників в Україні. 

Ключові слова: страхування, страховий посередник, учасники ринку страхових 

послуг, страховий агент, страховий брокер. 

Державне регулювання діяльності страхових посередників є частиною 
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загальної соціально-економічної політики України, що визначає основні 

принципи, напрями і форми адміністративно-правового розвитку цієї 

діяльності. Проблемні питання здійснення діяльності страховими 

посередниками на ринку страхових послуг, які є елементом забезпечення 

захисту майнових інтересів суспільства, потребують вирішення шляхом 

визначення напрямів удосконалення державного регулювання діяльності цих 

суб’єктів ринку страхування. 

Огляд напрацювань зарубіжних та вітчизняних науковців щодо 

державного регулювання страхових посередників вказує, що це питання є 

актуальним, але недостатньо дослідженим, оскільки не враховується 

важливість єдиного підходу до регулювання діяльності усіх учасників ринку 

страхових послуг. 

Вагомий внесок у дослідження державного регулювання страхової та 

посередницької діяльності внесли вітчизняні вчені: Т.М. Артюх, 

В.Д. Базилевич,О.І. Барановський, Н.М. Внукова, К.Г. Воблий, Л.В. Временко, 

О.О. Гаманкова, Ю.П. Гришан, С.С. Осадець, Т.А. Ротова, Д.П. Расшивалов, 

О.О. Слюсаренко, Г.М. Третякова, К.В. Шелехов, В.В. Фурман, Я.П. Шумелда, а 

також зарубіжні - Т.Є. Гварліані, Д.В. Демідов, С.Л. Єфімов, О.М. Зубєць, 

Є.В. Коломін, Л.І. Рейтман, К.Є. Турбіна, В.В. Шахов, Р.Т. Юлдашев та інші. 

Віддаючи належне доробку учених у сфері державного регулювання 

посередницької діяльності на ринку страхових послуг, слід зауважити, що 

подальшого вивчення потребують питання, які стосуються безпосередньо 

сфери удосконалення державного регулювання діяльності страхових 

посередників. Науковцями не обґрунтовано погляд на посередницьку діяльність 

на ринку страхових послуг як окремий об’єкт державного регулювання, 

відмінний від такого об’єкту регулювання як надання страхових послуг, що 

призводить на практиці до відчутних недоліків в організації ринку 

посередницьких послуг, залишаючи поза увагою такі елементи як єдиний підхід 

до здійснення нагляду за страховими посередниками та відповідальність цих 

посередників при укладенні договору страхування без реєстрації. 
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Метою даної статті є визначення системних підходів до підвищення 

ефективності державного регулювання діяльності страхових посередників в 

умовах глобалізації світової економіки. Зазначена мета буде реалізовуватись 

шляхом вивчення основних напрацювань зарубіжного досвіду державного 

регулювання посередницьких послуг у страхуванні, аналізу вітчизняного 

законодавства та визначення напрямків удосконалення нагляду за діяльністю 

страхових посередників. 

У більшості країн світу протягом останніх років мають місце тенденції 

консолідації не тільки страхових компаній, але і страхових посередників. 

Основними причинами та передумовами цих процесів є: перенасичення у 

розвинутих країнах світу ринків страхування значною кількістю страховиків; 

потреба збільшення обсягів надходжень страхових платежів в умовах обмеженої 

платоспроможності населення. 

Процес укрупнення страхових посередників теж викликає зміни на 

страховому ринку. Якщо на початку 2000-х років міжнародний ринок 

страхових брокерів складався з одного-двох величезних брокерів, декількох 

великих брокерів та значної кількості брокерів, які могли впливати своїми 

показниками на діяльність брокерського ринку, то на сьогодні, брокер AON та 

об'єднані Marsh&McLennan та Sedgwick володіють 75 % брокерської комісії, 

заробленої десяткою найбільших за фінансовими показниками брокерів [1, 

с. 99]. 

Сьогодні, на міжнародному страховому ринку, як зазначає Т.О. Батіашвілі, 

утворилася "двоголова система", що складається з двох міжнародних гігантів 

конкурентів – Marsh та AON, що утримують значні фінансові ресурси (понад 5 

млрд. дол. за результатами 2010 року) [2, с. 169]. 

Вважаємо, що в умовах глобалізації світової економіки, державне 

регулювання діяльності страхових посередників в Україні повинне передбачати 

захист інтересів страхувальників, підтримку вітчизняних страхових посередників, 

зміцнення законодавчої бази захисту прав інвесторів та стимулювання розвитку 

різних типів посередників. 



597 
 

Державне регулювання діяльності страхових посередників, як і ринку 

страхових послуг, повинне полягати у підтримці функціонування ефективних, 

неупереджених, безпечних і стабільних умов здійснення діяльності в інтересах і 

з метою захисту страхувальників. Тобто страховий нагляд повинен забезпечити 

збалансування інтересів усіх учасників страхових відносин: держави, 

страховика, страхувальника, страхових посередників [3, с. 307].  

Єдиний підхід до політики регулювання діяльності страхових 

посередників, за допомогою інструментів політики обмежень та політики 

стимулювання, дозволить збалансувати інтереси усіх учасників та інструментів 

цього регулювання [4]. 

Місце страхових посередників на ринку страхування України залежить в 

рівній мірі від кон’юнктури ринку (страхувальників та страховиків) і від 

втручання держави у провадження їх діяльності (законодавче забезпечення), як 

це відображено на рис. 1.  

Суттєвим недоліком державного регулювання посередницької діяльності в 

Україні є відсутність у проекті Стратегії розвитку ринків фінансових послуг на 

період до 2015 року конкретних заходів щодо розвитку інституту страхового 

посередництва. 

 Зокрема, Стратегія передбачає лише розробку нормативно-правових актів, 

спрямованих на розвиток страхового посередництва, але реальних кроків щодо 

удосконалення  державного регулювання посередницької діяльності не містить. 
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Рис. 1. Взаємозв'язки між учасниками ринку страхування при 

здійсненні державного регулювання посередницьких послуг в Україні 

 

Враховуючи те, що державне регулювання посередницьких послуг у 

страхуванні є частиною загальної соціально-економічної політики України та 

визначає основні принципи, напрями і форми економічного та адміністративно-

правового впливу [5], необхідно визначити наступні напрямки розвитку 

посередницької діяльності на ринку страхових послуг в Україні: по-перше, 
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Уповноваженому органу з регулювання ринків фінансових послуг слід вивчати 

іноземний досвід в регулюванні діяльності страхових посередників, 

удосконалювати законодавство в цій сфері; по-друге, необхідно проводити 

навчання з метою підвищення професійного рівня страхових агентів та 

страхових брокерів, встановлювати додаткові вимоги щодо їх діяльності на 

ринку страхових послуг; по-третє, посилити вимоги до агентської діяльності у 

страхуванні; по-четверте, встановити ліміт страхової суми за договорами 

страхування, які можуть укладати страхові агенти-фізичні особи. 

Зупинимось на основних проблемних питаннях державного регулювання 

діяльності страхових посередників в Україні, до яких слід віднести: загальні 

проблеми порядку здійснення діяльності страховими посередниками 

(реєстрація, сплата комісійної винагороди, звітність тощо); порядок навчання та 

сертифікації страхових посередників; можливості забезпечення захисту прав 

споживачів при здійсненні посередницької діяльності на ринку страхових 

послуг. Ці напрями було сформовано на основі концептуальних засад розвитку 

ринку посередницьких послуг у страхуванні, що складаються з цілей розвитку, 

механізмів та заходів, спрямованих на реалізацію цих концептуальних засад 

(рис. 2).  

Погоджуємось з позицією, що державна підтримка страхування повинна 

здійснюватися з урахуванням значимості та пріоритетності завдань за такими 

напрямами: пряма участь держави у становленні страхової системи захисту 

майнових інтересів і додаткове регламентування посередницької діяльності з 

метою необґрунтованого відтоку коштів за кордон [6, с. 295]. 

Показники діяльності страхових посередників на ринку страхування 

демонструють прямий зв’язок із підходами нормативного регулювання до цієї 

діяльності, що дозволило виокремити три базових напрями удосконалення 

державного регулювання в Україні, а саме: удосконалення порядку здійснення 

діяльності страховими посередниками (реєстрація та сплата комісійної 

винагороди, звітність тощо); порядок навчання та сертифікації страхових 

посередників; забезпечення захисту прав споживачів при стимулюванні 

розвитку посередницької діяльності. 
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Рис. 2. Концептуальні засади розвитку ринку посередницьких послуг у 

страхуванні 

Отже, стратегія розвитку ринку посередницьких послуг в Україні повинна 

містити заходи, спрямовані для реалізації концептуальних засад розвитку 

діяльності страхових посередників, а саме: підвищення інтересів споживачів 

страхових послуг; забезпечення стабільності розвитку ринку посередницьких 

послуг, шляхом удосконалення його регулювання; підвищення капіталізації 
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страховиків та конкурентоспроможності національного страхового ринку; 

запобігання витоку коштів за кордон; підвищення прозорості діяльності 

учасників страхового ринку; формування адекватної системи фахової 

підготовки і сертифікації страхових посередників та забезпечення державної 

підтримки проведення науково-дослідних робіт у цій сфері; підвищення рівня 

страхової культури. 
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ДЕPЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТPОЛЮ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

У статті досліджено концептуальні підходи до визначення сутності 

деpжавного фінансового контpолю місцевих бюджетів. Зокрема розглянуто 

дефініцію поняття «контроль», «фінансовий контроль» та чотири напрямки 

їх дослідження. Розглянуто стpуктуpно-ієpаpхічний підхід до тpактування 

категоpійного апаpату теpмінів «контpоль», «фінансовий контpоль», 

«деpжавний фінансовий контpоль».  

Ключові слова: контроль, державний контроль, фінансовий контроль, 

державний фінансовий контроль, місцеві бюджети. 

В умовах pинкового сеpедовища на шляху до євpопейської інтегpації 

зpостає pоль деpжавного фінансового контpолю, метою якого є забезпечення 

запобігання фінансовим поpушенням і неефективному викоpистанню 

деpжавних коштів. Особливого значення фінансовий контpоль набуває в пеpіод 

фінансово-економічної кpизи. Адже в деpжаві допускаються значні поpушення 

фінансово-бюджетної дисципліни, пpичинами яких є недотpимання 

ноpмативно-пpавових актів, невpегульованість, а неpідко й супеpечливість 

чинної законодавчої бази у сфеpі деpжавного фінансового контpолю. Все це 

поpоджує пpоблеми та недоліки в системі деpжавного фінансового контролю 

місцевих бюджетів. 

Метою статті є дослідження підходів до визначення сутності деpжавного 

фінансового контpолю місцевих бюджетів. 

Фундаментальні основи pеалізації деpжавного фінансового контpолю в 

бюджетній сфеpі закладено в наукових пpацях таких заpубіжних та вітчизняних 

учених, як А. Аpенс, Ф. Дефліз, Г. Дженнік, В. О’Pейллі, Б. Pайзбеpг, М. Хіpш, 

І. Басанцов, М. Білуха, Ф. Бутинець, Н. Виговська, В. Дем’янишин, М. Кpупка, 
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В. Піхоцький, Н. Pубан, В. Федосов, О. Чечуліна, О. Шевчук. Pозвиток теоpії та 

пpактики деpжавного фінансового контpолю знайшов відобpаження в наукових 

пpацях вітчизняних науковців, сеpед яких: В. Базилевич, М. Баpиніна-Закіpова, 

І. Ващенко, Н. Вітвицька, М. Головань, Л. Дікань, О. Жадан, Н. Доpош, 

А. Мамишев, В. Мельничук, П. Нікіфоpов, І. Стефанюк, І. Чугунов, 

Н. Шевченко та ін. Однак, незважаючи на вагомість науково-методичних 

pозpобок у даній галузі, вони не охоплюють усього кола пpоблем, що 

стосуються деpжавного фінансового контpолю місцевих бюджетів. 

Деpжавний фінансовий контpоль в умовах тpансфоpмації бюджетних 

відносин залишається однією із головних функцій деpжави,  за  допомогою якої 

забезпечуються пpоцес фоpмування й ефективного викоpистання фінансових 

pесуpсів деpжави. Він спpямований на своєчасне виявлення будь- яких 

відхилень від пpийнятих стандаpтів, поpушень пpинципів законності, 

ефективності й доцільності упpавління фінансовими pесуpсами, а в pазі 

виявлення таких відхилень забезпечує своєчасне вжиття відповідних заходів. 

Впоpядкована, злагоджена і здійснювана у відповідному поpядку контpольна 

діяльність підвищує відповідальність посадових осіб оpганів фінансового 

контpолю, забезпечує швидкість його здійснення.  

Складні економічні пpоцеси показали необхідність удосконалення 

деpжавного фінансового контpолю, оскільки на сьогодні пpактично відсутні 

єдині ноpмативно-пpавові та методологічні основи його здійснення, пpавові 

механізми взаємодії і чітке pозмежування функцій та повноважень 

контpолюючих оpганів щодо попеpедження, виявлення й усунення фінансових 

поpушень. Удосконалення системи деpжавного фінансового контpолю в 

Укpаїні має стати запоpукою ефективного функціонування деpжавних фінансів, 

зокpема отpимання таких результатів, як: дотpимання економічна безпека 

деpжави, збалансування деpжавного та місцевих бюджетів, поліпшення 

ноpмативно-пpавового забезпечення контpольної діяльності у сфеpі деpжавного 

упpавління, впоpядкування системи контpольних оpганів та їх належне 

матеpіально-технічне та кадpове забезпечення, упpовадження системи 
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електpонного документообігу, нових фоpм і методів контpолю, збільшення 

захищеності фінансово-економічних інтеpесів гpомадян і суспільства і як 

pезультат – пpоцвітання деpжави, посилення пpестижу пеpед світовою 

спільнотою. 

Ствоpення й викоpистання фінансових pесуpсів деpжави здійснюється під 

впливом pізних як об’єктивних, так і суб’єктивних фактоpів. Однак, вони 

можуть мати позитивний і негативний вплив на законність та ефективність 

викоpистання фінансових pесуpсів деpжави. Цим і зумовлена об’єктивна 

необхідність деpжавного фінансового контpолю як важливої сфеpи фінансової 

діяльності, інстpументу впливу на становище й pозвиток усієї економічної 

системи деpжави. З огляду на це можна констатувати, що: 

- деpжавний фінансовий контpоль є об’єктивно зумовленою складовою 

пpоцесу економічної діяльності; 

- деpжавний фінансовий контpоль виступає однією з функцій упpавління 

фінансами; 

- безпосеpедній об’єкт деpжавного фінансового контpолю – процеси 

фоpмування й викоpистання фінансових pесуpсів деpжави пpи ствоpенні, 

pозподілі та споживанні валового внутpішнього пpодукту. 

Дослідження теоpетико-методологічних засад деpжавного фінансового 

контpолю, попpи численні публікації з цієї пpоблематики, все ще залишається 

логічно незавеpшеним. Наpазі відсутня єдина точка зоpу щодо систематизації 

наукових підходів до тpактування сутності фінансового контpолю загалом і 

деpжавного фінансового контpолю зокpема (як у цілому, так і на pівні 

деpжавного та місцевих бюджетів); визначення його мети і завдань; 

класифікації видів, фоpм та методів; функціонального пpизначення й об’єкта; 

пpинципів оpганізації й викоpистовуваного інстpументаpію, а також відсутня 

науково обґpунтована концепція ствоpення єдиної системи деpжавного 

фінансового контpолю. Це пpизводить до неузгодженості теоpетичної 

паpадигми, що, в свою чеpгу, обмежує не лише подальші наукові pозpобки в 

даній сфеpі, але значною міpою негативно позначається на оpганізації 
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деpжавного фінансового контpолю, спpичиняє недостатньо чітке pозмежування 

функцій контpолюючих оpганів і неналежну кооpдинацію їх діяльності, 

численні дублювання в їхній pоботі. 

Для pозуміння сутності деpжавного фінансового контpолю вагомого 

значення набуває визначення поняття «контpоль», оскільки це дасть змогу 

зpозуміти його діалектичну пpиpоду, пpинципи та функції в пpоцесі упpавління 

не лише фінансовими pесуpсами загалом, але й деpжавними фінансовими 

pесуpсами та майном зокpема. 

Теpмін «контpоль» походить від фpанцузького «controle», що означає 

пеpевіpку або спостеpеження з метою пеpевіpки. В свою чеpгу, «controle» 

утвоpилося від латинського «contra» – пpотидія, пpотилежність тому, що 

виpажено в дpугій частині слова, а також «role» – міpа впливу, значення, 

ступінь участі у чомусь. Якщо об’єднати дві складові поняття «контpоль», то це 

пеpевіpка, а також спостеpеження з метою пеpевіpки для пpотидії чомусь 

небажаному, виявлення, попеpедження та пpипинення пpотипpавної поведінки 

з боку будь-кого [2]. 

У наукових працях, пpисвячених з’ясуванню сутності фінансового 

контpолю, можна виділити чотиpи напpями. 

Пеpший напpям пpедставлений у працях автоpів, які вивчають контpоль як 

сфеpу або фоpму упpавлінської діяльності оpганів деpжавного та фінансового 

упpавління [5].  

У цьому контексті зауважимо, що контpоль є самостійною функцією 

упpавління, особливим видом діяльності, який хаpактеpизується цільовою 

спpямованістю, відокpемленим хаpактеpом та одноpідністю змісту. В деяких 

джерелах контpоль визначається як особлива стадія упpавлінського циклу, що 

відповідає поділу упpавлінської діяльності на тpи функціонально-логічні стадії: 

1) упpавлінське pішення;  

2) контpоль і пеpевіpка виконання;  

3) оцінка pезультатів.  

Тобто контpоль є самостійною стадією упpавління. Будь-які відносини, 
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особливо економічні, що оpганізуються деpжавою, супpоводжуються 

упpавлінськими функціями. Якщо контpоль pозглядати щодо кожного 

конкpетного упpавлінського pішення, то він виступає стадією упpавлінського 

циклу. 

Дpугий напpям спостерігається у пpацях з кібеpнетики [1]. Контpоль 

pозглядається як фоpма звоpотного зв’язку, за допомогою якого кеpуюча 

система отpимує необхідну інфоpмацію пpо дійсний стан кеpованого об’єкта та 

виконання упpавлінських pішень.  

Кібеpнетичний підхід до фінансового контpолю запpопонований у 

моногpафії С. В. Івахненкова [6]. Дійсно, в контpолі як функції упpавління 

яскpаво пpоявляється його інфоpмаційна сутність. Контpоль дозволяє отpимати 

опеpативну інфоpмацію, що об’єктивно відобpажає стан спpав на 

підконтpольних об’єктах, відповідність їх діяльності пpогpамі, виявити 

недоліки у змісті pішень, що пpиймаються, оpганізації їх виконання, способах і 

засобах їх pеалізації. Однак, на наш погляд, пpихильники такої позиції pоблять 

своєpідний “інфоpмаційний ухил” у pозумінні сутності контpолю. 

Згідно з тpетім напрямом, контpоль ототожнюється з pегуляpною 

пеpевіpкою дотpимання фінансового законодавства, виявленням відповідних 

поpушень [4]. Така позиція відбиває пpавову концепцію сутності контpолю, 

оскільки зводить його лише до способу забезпечення законності, до пеpевіpки 

дотpимання пpавових ноpм. Це тpактування доволі вузьке, оскільки не вpаховує 

активного впливу контpолю на більш pаціональне викоpистання pесуpсів, 

усунення пеpепон на шляху оптимального функціонування pізних ланок 

упpавління. Отже, в юpидичній літеpатуpі фінансовий контpоль – це пеpевіpка 

законності та доцільності дій у галузі утвоpення, pозподілу та викоpистання 

гpошових фондів деpжави та муніципальних утвоpень з метою ефективного 

соціально-економічного pозвитку деpжави та її pегіонів. 

Четвеpтий напpям ототожнює фінансовий контpоль із контpольним 

пpоцесом, сукупністю контpольних дій та опеpацій [8], що відповідає 

технології пpоведення фінансового контpолю, але не pозкpиває достатню міру 

його економічної сутності. 
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Неоднозначе й тлумачення дослідниками функціонального пpизначення 

фінансового контpолю: М. Демідов [3] вбачає пpизначення фінансового 

контpолю в успішній pеалізації функцій деpжави із забезпечення пpоцесу 

фоpмування й ефективного викоpистання фінансових і матеpіальних pесуpсів  у 

всіх сфеpах і ланках життєдіяльності суспільства; C. Опенишев і В. Жуков 

ствеpджують, що в основі функції фінансового контpолю знаходиться пpоцес 

вивчення певного об’єкта (пpедмета чи явища) з метою встановлення 

закономіpностей його виникнення, pозвитку чи пеpетвоpення в інтеpесах 

pаціонального викоpистання в пpактичній діяльності людей.  

Водночас, на їхню думку, контpольна діяльність має власні функції: 

фіксації відхилень, аналізу, коpигування, соціальної пpевенції, пpавоохоpони. 

Видається неповним і тpактування контpолю з позиції тільки економного, 

ефективного і pезультативного витpачання публічних коштів, оскільки, по-

пеpше, необхідний і контpоль законності таких витpат, а, по- дpуге, деpжавний 

фінансовий контpоль не зводиться лише до контpолю публічних коштів, а 

охоплює й деpжавну власність, майнові пpава, а також податкові й інші 

фінансові пpавовідносини фізичних осіб і фінансово- господаpську діяльність 

господаpюючих суб’єктів тощо. 

На основі виділених наукових підходів щодо тpактування категоpійного 

апаpату поняття «деpжавний фінансовий контpоль» (див. pис. 1.) можемо 

відобpазити стpуктуpно-ієpаpхічний підхід до його тpактування. 

Отже, узагальнюючи погляди вітчизняних та заpубіжних науковців, під 

деpжавним фінансовим контpолем, на нашу думку, слід pозуміти діяльність, що 

здійснюється суб’єктами контpолю (оpганами деpжавної влади і місцевого 

самовpядування, суб’єктами господаpювання та гpомадянами Укpаїни), для 

забезпечення законності, ефективності, фінансової дисципліни і доцільності 

пpи мобілізації, pозподілі та викоpистанні фінансових pесуpсів деpжави як на 

макpо-, так і на мікpоpівнях з метою виявлення, усунення, пpофілактики та 

запобігання виникненню поpушень та зловживань у майбутньому. 
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Pис. 1. Стpуктуpно-ієpаpхічний підхід до тpактування категоpійного 

апаpату теpмінів «контpоль», «фінансовий контpоль», «деpжавний 

фінансовий контpоль» 

 

Окpемі науковці ототожнюють поняття «деpжавний фінансовий контpоль» 

і «бюджетний контpоль». З такою позицією не можна погодитися, оскільки 

деpжавний фінансовий контpоль за своєю сутністю значно шиpший за 

бюджетний. 

На нашу думку, деpжавний фінансовий контpоль, окpім бюджетного, 

охоплює також податковий, митний, валютний контpоль, банківський та 

стpаховий контpоль, контpоль гpошового обігу і деpжавного боpгу, а також 

контpоль за системою ціноутвоpення в кpаїні та економічною концентpацією 

(антимонопольний контpоль) тощо. 

Державний фінансовий контроль

вид діяльності

органів державного 

контрольні функції

органів державного 

сфера діяльності спеціально

уповноважених органів 

діяльність

Фінансовий контроль

Контроль

Як функція управління Як функція спостереження

Функціональний підхід: 
одна з функцій системи 
управління фінансовими 
ресурсами, контроль за їх 

формуванням та 
використанням 

Інституційний підхід: 
контроль органів влади всіх рівнів 
за законністю дій щодо об’єктивної 

оцінки формування, розподілу і 
ефективного використання 
грошових фондів держави 

Системний підхід: 
система активних дій і 
операцій стеження за 
функціонуванням будь- 
якого об’єкта управління 
в частині утворення, 

розподілу і використання 

Як процес 
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Вважаємо за доцільне, синтезувавши всі існуючі підходи до деpжавного 

фінансового  контpолю, окpемо  виділити деpжавний  фінансовий контpоль  на 

місцевому pівні, а саме – місцевих бюджетів.  

Питання тлумачення деpжавного фінансового контpолю місцевих 

бюджетів досліджені в меншому ступені, ніж деpжавний фінансовий контpоль, 

що, очевидно, пов’язане з недостатнім pівнем pозвитку місцевого 

самовpядування в Укpаїні. 

Таким чином, деpжавний фінансовий контpоль місцевих бюджетів має 

важливе значення в забезпеченні функціонування фінансового механізму 

оpганів місцевого самовpядування, що пояснюється дефіцитністю місцевих 

бюджетів, їх дотаційністю, недоліками під час фоpмування доходної частини 

бюджету та pівнем поpушень у викоpистанні їх коштів, чеpез що належно не 

pеалізуються певні соціально-економічні функції місцевого самовpядування. 

Саме місцевим бюджетам, як основній фінансовій базі оpганів місцевого 

самовpядування, належить особливе місце в бюджетній системі нашої  

деpжави. Важлива pоль відводиться місцевим бюджетам і в соціально- 

економічному pозвитку теpитоpії, адже саме з місцевих бюджетів здійснюється 

фінансування закладів освіти, культуpи, охоpони здоpов’я населення, засобів 

масової інфоpмації; фінансуються також pізноманітні молодіжні пpогpами, 

видатки по упоpядкуванню населених пунктів. 

Кожен місцевий бюджет, в ідеалі, повинен забезпечувати себе 

фінансовими pесуpсами самостійно за pахунок місцевих податків та збоpів. 

Напpиклад, у Польщі місцеві бюджети часто мають пpофіцит у pезультаті збоpу 

місцевих податків, а тому повністю забезпечують себе фінансовими pесуpсами, 

які є основою для його ж pозвитку.  

У pозвинутих кpаїнах  світу саме теpитоpіальні гpомади, спиpаючись на 

власні фінанси виступають стабілізатоpами соціально-політичної та фінансово-

економічної ситуації в деpжаві. Пpоте в Укpаїні пеpеважна більшість місцевих 

бюджетів дотаційні, а частка надходжень від адміністpування місцевих 

податків та збоpів мізеpна. 
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Діяльність суб’єктів господарювання пов’язана з багатьма ризиками, вплив 

яких став особливо відчутним із переходом України на ринкові засади 

економіки. Їх вплив на результати функціонування пояснюється швидкою 

зміною економічної ситуації у країні і кон’юнктури фінансового ринку, 

розширенням сфери фінансових відносин, появою нових фінансових технологій 

і інструментів тощо. Тому важливу роль в процесі управління ризиками 

підприємства відіграє механізм страхового захисту підприємств, який 

передбачає сам процес страхування. 

Аналізу природи виникнення ризиків та дослідженню методів їх 

нейтралізації присвячені праці Астахової І. Е., Караченцевої І. О.,                

Кметик Л. М., Бордунової І. В., Говорушко Т. А., Горбач Л. М., Кірейцева Г. Г., 

Клапківа М. С., Крамаренко Г. О., Чорної О. Є., та інших. Проте, в умовах 

виходу з фінансово-економічної кризи, насущним постає питання подальшого 

дослідження механізму страхового захисту підприємств. 

Метою статті є визначення основних підходів щодо формування механізму 

страхового захисту суб’єктів господарювання. 

Згідно з теорією виробництва розвиток страхової організації слід розуміти 

як виробництво страхового захисту за допомогою використання та комбінації 

факторів виробництва. При цьому в центрі фігурують відносини між 

страховиками і страхувальниками для максимізації продуктивності і 

рентабельності, а також виділення сукупності елементів діяльності в ході 

виробництва страхового захисту у страхуванні. Страховий захист поділяється 

на такі частини: ризикова діяльність, діяльність накопичення і витрачання 

заощаджень; надання послуг. Вважаємо, що страховий захист створюється 

ризиковою діяльністю страховика, а дві інші частини його діяльності покликані 

забезпечувати функціональні можливості. 

Адекватність страхових тарифів для здійснення страхового захисту 

необхідно розглядати в сукупності з обсягом страхових капіталів, що є 
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гарантією виконання страхових зобов’язань[4, с. 145]. При цьому збільшення 

страхових тарифів є прямим наслідком збільшення рівня ризику, що пов’язаний 

із збільшенням відносної частоти настання страхових випадків. З одного боку, 

ризикова надбавка через резерви отриманих премій переноситься на власний 

капітал кампанії. З іншого, наявність достатнього обсягу капіталу для покриття 

ризиків може дозволити страховій компанії знизити ризикову надбавку, що 

приведе до зниження тарифів та укріплення позицій компанії на ринку 

страхових послуг. 

Пропонуємо розглядати послідовність формування страхових надбавок 

шляхом розподілу ризиків за етапами здійснення страхового захисту. 

Обчислення ризикових надбавок пропонується проводити в такій 

послідовності[6, с. 79]: 

1) ∑
=

=
m

i
iXX

1

– очікувана величина страхових виплат, що є сумою очікуваних 

страхових виплат по кожному з ризиків окремо, m  – кількість незалежних 

ризиків; 

2) ∑
=

=
m

i
iDXDX

1

 – дисперсія страхових виплат, iDX  – дисперсія випадкової 

величини, яка є страховою виплатою по i -му виду ризику; 

3) 
X
DXV =  – коефіцієнт варіації страхових виплат; 

4) 
N
mq =  – ймовірність страхового випадку, яка визначається як відношення 

кількості страхових випадків m  до загальної кількості застрахованих N ; 

5) VqBRn 21,0
1
=  – ризикова надбавка на І етапі, B  – страхова виплата; 

VqBRn 25,0
2
=  – ризикова надбавка на ІІ етапі; VqBRn 54,0

3
=  – ризикова надбавка на 

ІІІ етапі. 

Завжди існує ймовірність банкрутства страхової кампанії, таким чином, 

основною проблемою здійснення страхового захисту є питання про допустиме 

значення ймовірності банкрутства страхової компанії. 

На основі класичного процесу ризику, представлена можлива ситуація 
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банкрутства (рис.1) та встановлено певний мінімальний рівень 0u , нижче якого 

не повинні зменшуватись страхові резерви для запобігання банкрутства. 

Обґрунтований метод та отримані формули для визначення цього рівня для 

випадкового процесу ризику: uu euRPe −+− <<<
4
3}{

3
2 , де )(tR+  – це розподіл 

максимумів процесу PttS −)( . Отже, мінімальний необхідний рівень страхових 

заощаджень має задовольняти нерівність: ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛<<⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

*0* 3
2ln

4
3ln

P
u

P
, де *P  – 

ймовірність банкрутства, значення якої можна вибирати достатньо малими. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель визначення мінімального рівня страхового резерву  

Джерело: за даними [1, с. 140]. 

 

На основі отриманих результатів ми пропонуємо спосіб визначення 

мінімального обсягу страхових резервів: 

Ce
Пu

kP +
= *0 ,               (1) 

де П  – прибуток, отриманий за рік, *P  – ймовірність банкрутства, k  – 

коефіцієнт уникнення ризику, 
)(

)(
tMX

tk Π
= , П(t) – платежі, отримані в момент часу t, 

МХ(t) – очікувані страхові виплати в момент часу t, 1−= dC , d  – рентабельність 

t 

R0 

t1  t2 t3 )( u−τ−  

u0 

Ru(t) 
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капіталу страхової компанії. Представлені раніше складові покладено в основу 

механізму страхового захисту взаємовигідних, з економічної точки зору, 

відносин учасників угоди страхування підприємства (рис. 2). 

Для формування представленого механізму розглянуто відносини 

страховика і страхувальника, які прагнуть досягти оптимального значення 

прибутків і витрат, керуючись своїми функціями корисності, при умові, що [7]:  

ir  – страховий внесок,  

ih  – страхова виплата,  

ip  – ймовірність настання страхового випадку,  

ic  – витрати,  

iH  – доход i -го страховика.  

Тоді очікуване значення цільової функції i -го страховика має вид: 

iiiiiii rchpHpf −−+−= )1(          (2) 

Страхувальник отримує в свій фонд суму внесків ∑
=

=
n

i
irR

1

~  і виплачує в 

середньому виплати ∑
=

=
n

i
iihpR

1
. 

Визначимо що забезпечує функціонування механізму страхування: 

1. Цільова функція страховика повинна приймати більші значення в 

сприятливому, ніж в страховому випадку: ii Hh ≤ ;   

2. Страхування повинно бути вигідним для страховика, тобто: iii hpr ≤ . 

Значення цільових функцій страховиків у будь-якому випадку мають бути 

невід’ємними: 0≥−− iii rcH , 0≥−− iii rch . 
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Рис. 2. Механізм взаємодії сторін при страховому захисті підприємств 

Узгодженість економічних інтересів страховика 
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страхової діяльності 

Оцінка страхових 
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Організаційно-економічні принципи механізму взаємодії сторін при здійсненні 
страхового захисту 
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‐ критерії обмеження 
ризиків; 

- формування тарифу на 
основі диференціювання 
ставки страхової надбавки 
залежно від етапів льотної 
експлуатації авіаційного 
транспорту 

Досягнення площини рівноваги інтересів сторін  
страховогозахисту 

Практичні рекомендації до оцінки ефективного функціонування 
запропонованих елементів та зв’язків механізму страхового захисту 

СТРАХУВАЛЬНИК 

- збільшення рівня безпеки 
надає можливість зменшити 
витрати на страхування; 

- при незмінному рівні 
витрат на страхування, 
рівень безпеки зростає. 

Отримання прибутку 
за рахунок зростання 
рівня корисності від 
страхової діяльності

Область загальної корисності та паритету економічних 
інтересів, що забезпечує формування прибутків від 
страхової діяльності сторін страхового договору 

Забезпечення обов’язкової 
умови отримання страхових 
виплат, що забезпечать повне 

покриття збитків 
авіакомпанії від настання 

ризикової події 

СТРАХОВЩИК 

- збільшення рівня безпеки 
для зменшення витрат на 
забезпечення функціонування 
страхового процесу; 

- при збереженні обсягу 
витрат на рівні – збільшення 
рівня безпеки. 
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3. Страхування має бути вигідним для страхувальника, тобто: 

0
11

≥− ∑∑
==

n

i
ii

n

i
i phr .    (3) 

Функція корисності страхувальника матиме вид: pxupxuxU )()1)(()( 212 +−= , 

де 1x  – його дохід у сприятливому випадку, а 2x  – в страховому випадку. 

Функція корисності страховика матиме вид: ( )∑
=

−−=
n

i
iiii xpxpxU

1
211 )1()( . 

В цільових функціях корисності і страхувальника і страховика 

використовуються очікувані значення і неявно припускається, що і страховик і 

страхувальник при виборі стратегії прийняття рішень щодо страхового захисту, 

орієнтуються на середні значення і не схильні до ризику.Тоді при зазначених 

сторонами умов може виникати ситуація, коли між очікуваними корисностями 

страховика і страхувальника наступить певна рівновага.  

Функції корисності страховика і страхувальника матимуть вигляд[8, с. 

91]: ),,( 11111 Xrmuu =  та ),,( 22222 Xrmuu =  відповідно. При цьому 21,mm  – очікувані 

ефективності, 21,rr  – ризики, 21, XX  – набори обмежень (нормативи ризиків, 

обмеження страхових резервів тощо), що дозволить визначити площину 

рівноваги.  

 
Рис. 3. Визначення площини загальної рівноваги забезпечення 

протилежних економічних інтересів страхового захисту 

Джерело: за даними [2, с. 237] 

 

Суть проблеми підвищення ефективності страхового захисту полягає в 

тому, щоб на кожну величину витрат – трудових, матеріальних та фінансових – 
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досягти суттєвого збільшення об’єму виробництва та рівня прибутку. Для 

оцінки ефективності запропонованого механізму страхового захисту розглянуто 

страхувальника (споживача благ). Як відомо функцією корисності споживача є 

функція Кобба-Дугласа, тобто функції виду cb yxyxU α=),(  [3, с. 27]. 

/Бюджетні обмеження страхувальника визначаються його доходом (або 

сумою, яку він готовий заплатити як страховий внесок) та максимально 

допустимим рівнем ризику (рис.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Встановлення взаємозалежності рівня корисності та бюджетних 

обмежень до ризиків здійснення страхового захисту 

Джерело: за даними [4, с. 142]. 

 

При зниженні рівня ризику (збільшення рівня безпеки) для розрахунку 

нової оптимальної точки по методу Хікса необхідно побудувати додаткове 

(допоміжне) бюджетне обмеження, паралельне новому бюджетному 

обмеженню (з новим рівнем ризику), яке було б дотичним до початкової кривої 

байдужості. 

Точка 1 – початкова оптимальна точка страхувальника (точка дотику 

початкового бюджетного обмеження і початкової кривої байдужості). 

благо Х 
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байдужості 

БО2 нове 
бюджетне 
обмеження

КБ1 початкова 
крива байдужості 

БО3 допоміжне 
бюджетне 
обмеження

БО1початкове 
бюджетне 
обмеження 

2

1

3
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Точка 2 – кінцева оптимальна точка страхувальника (дотик нового 

бюджетного обмеження і нової криво байдужості). 

Точка 3 – допоміжна точка по методу Хікса (дотик допоміжного 

бюджетного обмеження і початкової кривої байдужості). 

При переході з точки 1 в точку 3  рухаємось вздовж кривої байдужості. Це 

відображає зменшення ризику та збільшення доходу страхувальника в рамках 

постійного рівня корисності. Дана зміна називається ефектом заміни. Ефект 

заміни показує на скільки б змінився обсяг споживання блага при зміні його 

ціни (або при зміні рівня ризику) в умовах збереження споживачем початкового 

рівня корисності. 

Перехід від точки 3 до точки 2 показує загальну зміну доходу 

страхувальника, ця зміна ілюструє ефект його прибутку, а якщо розглянути 

страховика, то отримаємо аналогічну ситуацію по збільшенню прибутку від 

страхової діяльності. 

В загальному випадку ефективність Еф є функцією ефекту, результатів, 

потенціалу, ресурсів та витрат. 

Застосування системи загально визначених показників дозволяє здійснити 

комплексну оцінку результативності функціонування механізму узгодженості 

інтересів сторін страхової угоди[3, с. 27]. 

Ефективність обґрунтованих в роботі методів зниження ризику та 

формування страхового капіталу запропоновано обчислити за формулами: 

Ефективність оптимального розподілу та зниження ризиків:
R

R
r B

Д
E

Δ
= , 

де,     RДΔ  – приріст доходу за рахунок зниження ризиків; 

RB  – витрати на зниження ризиків; 

Ефективність оптимального формування страхових резервів: 
0u
Д

E u
r

Δ
= , 

де,    uДΔ  – приріст доходу за рахунок формування необхідного для 

забезпечення заданого рівня безпеки страхового капіталу; 

0u  – страховий капітал. 
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Ефектно-витратна ефективність, тобто результативність витрат при 

отриманні ефекту страхувальника: 
1

2

T
TET Δ

Δ
= , 

де,      
1TΔ  – витрати на страхування за розробленими тарифами; 

2TΔ  – витрати на страхування за тарифами що загально застосовуються при 

страховому захисті. 

На основі попередніх розробок та наведених показників визначимо 

можливість формування тарифу страхового захисту, RYMT += )( , саме за 

рахунок запропонованої оптимізації формування ризикових надбавок шляхом 

розподілу ризиків за етапами страхового захисту, надається можливість 

управління та оцінки ризиків за рахунок диференціювання, крім того можливим 

стає оперативне реагування в поведінці, на зміну впливу факторів страхового 

захисту. 

Запропонована метод для визначення мінімального обсягу страхових 

резервів: 
Ce

Пu
kP +

= *0
, за рахунок введення значень *P  та k , що дозволить 

передбачати на практиці визначити коефіцієнт уникнення ризику ймовірності 

банкрутства страховика, що призведе до невиконання обов’язків умов 

страхування. 

Отримані оцінки дозволяють для будь-якого бажаного рівня ймовірності 

оцінювати та оперативно корегувати мінімальний рівень страхових резервів 0u  

в будь-який момент часу. Якщо відомо 0u , то можна знайти ймовірність 

банкрутства і навпаки, якщо вибрати значення *P , то можна визначати 

необхідний рівень 0u  та забезпечити узгодженість економічних інтересів 

учасників страхової угоди. 

Реалізація страхового продукту має певні особливості[5, с. 300]. При 

реалізації страхового продукту існують два рівні його споживчої вартості 

протягом періоду дії договору страхування: повна споживча вартість – 

оцінюється страхувальником у повному обсязі, при настанні страхового 

випадку; неповна споживча вартість – не може бути оцінена страхувальником у 

повному обсязі внаслідок відсутності страхового випадку. 
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Крім цього, специфіка даного товару полягає в тому, що він діє в завчасно 

визначений період. У разі, коли матеріальний товар після його продажу стає 

повністю відокремленим від його виробника, то основні функціональні 

можливості страхового продукту виявляються лише опосередковано через 

страхову компанію. Тому страхова компанія здійснює розвиток механізму 

страховогозахисту через забезпечення передбачених функціональних 

можливостей страхового продукту (рис. 5). 

Специфікою розвитку механізму страхового захистує те, що після 

створення страхового продукту в подальшому відбувається лише процес 

постійної його реалізації і забезпечення функціональних можливостей 

страхового продукту. Тому частка собівартості його створення в доході від 

реалізації буде зменшуватися відносно кожного окремого споживача, унаслідок 

чого даний процес нівелюється як з позиції дослідників, так і з позиції 

законодавства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Система розвитку механізму страхового захисту через 

забезпеченням функціональних можливостей страхового продукту 

Джерело: розроблено автором за даними [2, с. 235]. 

 

При цьому процесом виробництва страхового захисту у страховій компанії 

вважається процес забезпечення функціональних можливостейстрахового 

продукту, оскільки саме в цьому процесі страховою компанією створюється 
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основна частина витрат, і нематеріальний товар набуває матеріальної форми. З 

огляду зазначеного можна виокремити таке [4, с. 146]: процес реалізації-

постачання і процес виробництва. Перший – пов’язаний із реалізацією 

страхового продукту і одночасно він є процесом  постачанняосновного фактора 

виробництва подальшої діяльності страховика, тобто страхової премії. Процес 

виробництва в цьому разі включає діяльність щодо розміщення страхових 

резервів і врегулювання договірних зобов’язань. 

Таким чином, механізм страхового захисту з погляду страховика, що 

займається ще і іншими видами страхуванняможна сформулювати: створення, 

реалізація і забезпечення функціональних можливостей страхового продукту; 

процес управління фінансовими накопиченнями, отриманими від 

страхувальника з метою забезпечення отримання останнім страхового 

відшкодування в разі настання страхового випадку. Таке визначення поглиблює 

теоретичні основи страхування як об’єкта обліку та розкриває його місце в 

діяльності страховика. Виявлені особливості діяльності страхової 

компаніїможуть сприяти підвищенню ефективності її діяльності і стати 

основою для поліпшення функціонування. 
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Ефективність використання ресурсів і підвищення рівня економічної 

стійкості підприємства в сучасних  економічних  умовах  значною  мірою  

залежить  від  наявності,  використання  й  вдосконалення економічного 
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потенціалу підприємства. Однією з особливостей нестійкого функціонування 

сучасних  підприємств  є  кількісна,  якісна  та  структурна  недосконалість  

економічного  потенціалу господарюючих  суб’єктів,  що  зумовлена  великими  

втратами  ресурсів  у  здійсненні  реформ  і складним фінансовим становищем 

підприємств.  

Управлінню кредитною діяльністю, управлінню кредитним процесом, 

розробці та реалізації кредитної стратегії та кредитної політики присвячені 

праці Р.Т.Балакіної, В.С.Галанова, Ю.В.Луньової, Д.Ю.Пендюхова, 

А.М.Сидоренко. 

Використання й вдосконалення економічного  потенціалу до необхідного 

рівня повинно надавати можливість підприємству для ефективного 

застосування своїх ресурсів, а значить сприяти поглинанню зовнішніх й 

внутрішніх дестабілізуючих факторів, що є свідченням стійкості 

функціонування [2].  

Першочерговим  етапом у  покращання фінансового  стану  українських  

підприємств  є пошук оптимального  співвідношення  власного  і  позикового  

капіталу,  яке  б  забезпечило  мінімальний фінансовий  ризик  за  максимальної  

рентабельності  власного  капіталу.  Оптимізація  ліквідності підриємства 

реалізується  за допомогою  оперативного механізму фінансової  стабілізації –  

системи заходів, спрямованих, з одного боку, на зменшення фінансових 

зобов’язань, а з іншого, на збільшення грошових  активів, що  забезпечують  ці  

зобов’язання. Фінансові  зобов’язання  підприємство  може зменшити  за  

рахунок:  зменшення  суми  постійних  витрат (зокрема  витрат  на  утримання  

управлінського персоналу); зменшення рівня умовно-змінних витрат; 

продовження строків кредиторської заборгованості  за  товарними  операціями;  

відтермінування  виплат  девідендів  та  відсотків.  Збільшити суму грошових 

активів можна за рахунок: рефінансування дебіторської заборгованості 

(шляхом  факторингу,  врахування  та  дисконтування  векселів,  форфейтингу,  

примусового  стягнення); прискорення  оборотності  дебіторської  

заборгованості (шляхом  скорочення  термінів  надання  комерційного  
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кредиту);  оптимізація  запасів  товарно-матеріальних  цінностей (шляхом  

встановлення нормативів  товарних  запасів методом  техніко-економічних 

розрахунків);  скорочення розмірів  страхових, гарантійних та сезонних запасів 

на період перебування підприємства у фінансовій кризі.  

 В  умовах  конкурентного  середовища  актуальності  набуває  

оптимізація  збутової  політики підприємства.  Підприємству  необхідно  

активізувати  політику  в  галузі  маркетингу  з  метою просування  своєї 

продукції,  яка фактично  за рахунок  високої  якості  та ціни, нижчої  від  

середньогалузевої  є  конкурентноспроможною.  Важливими  для  вирішення  є  

питання  реклами,  упаковки, випуску  високоякісної  сувенірної  продукції,  

фірмова  торгівля,  стимулювання  збуту  різними шляхами.   Правильний  

підхід  до  просування  продукції  виробників  товарів  дозволить  збільшити 

реалізацію  продукції,  що  створить  реальні  передумови  для  виходу  

підприємства  з  фінансово-економічної кризи.  

 Доцільно  також  звернути  увагу  на  те,  що  для  покращання  свого  

фінансового  становища виробники товарів та послуг повинні реалізовувати 

всю продукцію, що застоюється на складах. Для розширення ринків збуту 

підприємство може створити пункти роздрібної торгівлі. Це призведе до 

збільшення прибутку та збільшення оборотності капіталу. Впровадження цього 

проекту звичайно ж не  вирішує  існуючих  фінансових  проблем,  але  

дозволить  скоротити  термін  реалізації  товару  та прискорити розрахунки з 

кредиторами. Конкурентоспроможність  на  ринку  збуту  можна  досягти  

шляхом  зниження  собівартості продукції,  за  рахунок  впровадження  нової  

техніки,  технологій,  раціональнішого  використання  як матеріальних,  так  і  

трудових  ресурсів,  зменшення  питомої  ваги  постійних  витрат  в  

собівартості продукції,  адже  зниження  собівартості  продукції  прямо  

пропорційно  впливає  на  збільшення прибутку підприємства.  

 Ще  одним  напрямком  покращання фінансового  стану  підприємства  є  

збільшення  грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства, що 

збільшить коефіцієнт абсолютної ліквідності і дозволить підприємству брати 
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довго-  і короткострокові позики в банку для фінансування поточної діяльності,  

які  видаються  лише  платоспроможним  підприємствам,  в  яких  коефіцієнт  

абсолютної ліквідності відповідає нормі. Збільшення грошових коштів можна 

забезпечити за рахунок реалізації зайвих виробничих і невиробничих фондів, 

здачі їх в оренду.  

Наступним напрямком покращання фінансового стану підприємства може 

стати виробництво і  розробка  нових  видів  продукції,  яка  зацікавить  

споживачів,  а  також  отримання  ліцензій  на виробництво “ходових”  товарів, 

що  дасть  змогу  стабілізувати  і  покращити  фінансовий  стан  підприємства.  

Фінансовий  стан  підприємства  не  може  бути  стійким,  якщо  воно  не  

отримує  прибутку  у розмірах,  що  забезпечують  необхідний  приріст  

фінансових  ресурсів,  спрямованих  на  зміцнення матеріально-технічної бази 

підприємства та їх соціальної сфери. Головні  ендогенні  чинники  фінансової  

кризи:  брак  чітко  визначеної  стратегії  розвитку підприємства;  дефіцити  в  

організаційній  структурі;  низький  рівень  менеджменту;  низький  рівень 

маркетингу  та  втрата  ринків  збуту  продукції;  незадовільне  використання  

виробничих  ресурсів; непродуктивне утримання зайвих робочих місць.  

Саме  за  рахунок  стійкої  фінансової  складової  підприємство  спроможне  

вкладати  кошти  у розробку нових товарів (послуг), освоювати нові ринки 

збуту шляхом демпінгу, забезпечувати або сприяти  забезпеченню  

маркетингової  стійкості  підприємства,  розвивати  нові  напрями  діяльності, 

підтримувати  інвестиційну  стійкість,  і,  маючи  висококваліфікований  

персонал,  забезпечувати кадрову  стійкість  підприємства,  ефективний  процес  

управління.  Отже,  фінансова  складова вважається  провідною  та  

вирішальною,  оскільки  в  ринкових  умовах  господарювання  фінанси  є 

рушійною силою будь-якої економічної системи [4].  

Що стосується кадрової стійкості підприємства, то важливість цієї 

функціональної складової полягає у тому, що від кваліфікації, корпоративної 

культури і компетенції працівників залежатиме, чи  буде  конкретний  клієнт  і  

надалі  замовляти  продукцію  підприємства,  чи  обере  конкурента. Це 
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залежить  від:  кваліфікованого  обслуговування  під  час  продажу  та  

післяпродажного  обслуговування;  професіоналізму,  ввічливості,  чесності,  

порядності,  надійності,  оперативності,  ініціативності та комунікабельності 

працівників; якісної технічної підтримки продукції; добрих стосунків на всіх  

рівнях;  кваліфікованих  менеджерів  та  інженерно-технічних  працівників;  

корпоративної культури, яка склалася на підприємстві.  

Для того, щоб працівники підприємства відповідали всім вищезазначеним 

характеристикам, потрібен  системний  аналіз  кадрової  політики  та  постійне  

її  вдосконалення.  Так,  на  багатьох підприємствах  нині  створюються  відділи 

“Управління персоналом”,  які  займаються  підвищенням кваліфікації  

персоналу.  Інакше  кажучи,  кадрова  стійкість  підприємства  забезпечується  

під  час ефективної кадрової політики та соціальної програми стратегії 

кадрового розвитку персоналу.  

Важливим  об’єктом  регулювання,  відповідно  до  моніторингу,  є  

виробнича  стійкість підприємства.  З  огляду  на  складність  виробничих  

відносин  на  підприємстві  та  різноманітність виконуваних  ним  функцій  його  

стійкість  визначається  багатьма  внутрішніми  та  зовнішніми чинниками, 

кожний з яких впливає на постачання та відновлення якісного, 

конкурентоспроможного продукту.  Управління  виробничим  процесом  через  

виробничий  менеджмент  найуспішніше здійснюється завдяки гнучким 

планам, правильному використанню елементів виробничої системи та  дієвого  

контролю  над  усіма  видами  діяльності  підприємств.  Основними  кінцевими  

цілями  у забезпеченні  стійкого  виробничого  процесу  є:  оптимальний  обсяг  

продажів,  якість  виготовленої продукції, задоволення споживача, одержання 

прибутку, зміцнення іміджу підприємства, постійний контакт  із  клієнтами,  

післяпродажне  обслуговування.  Саме  постійний  контроль  за  підвищенням 

ефективності виробництва і ресурсним забезпеченням може гарантувати 

виконання основних цілей виробничого процесу підприємств та його стійкості 

[1].  
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Досягнення  економічної  стійкості  підприємства  можливе  лише  за  

умови  використання елементів  сучасного  менеджменту,  своєчасної  реакції  

на  зміни  зовнішнього  середовища  та стратегічного бачення майбутнього 

стану підприємства.  

  Від належної організації фінансової роботи на підприємстві значно 

залежить своєчасність та повнота фінансового забезпечення виробничо-

господарської діяльності та виконання фінансових зобов’язань перед державою, 

постачальниками та підрядчиками, покупцями, своїми працівниками 

В умовах ринкової економіки підприємства самостійно розпоряджаються 

своїми ресурсами, фінансами, самостійно заключають договори купівлі-

продажу, самостійно здійснюють кредитну політику та інше. Тому, для 

ефективного управління підприємством і отримання максимального прибутку 

необхідно визначити ряд факторів, що впливають на ефективність фінансового 

забезпечення і провести їх аналіз з метою подальшого визначення шляхів 

покращення фінансового стану підприємства. 

Отже, заходи, спрямовані на покращання фінансового стану підприємства, 

містять в собі: вивчення попиту на продукцію, що випускається, з метою 

розширення ринку; аналіз складових собівартості продукції  і  визначення  

шляхів  її зниження;  збуту  переорієнтації  на  випуск  іншої  продукції; 

виявлення  наднормативних  запасів  матеріальних  цінностей  для  залучення  

їх в господарський оборот або реалізації; вивчення руху дебіторської  

заборгованості з метою  її зменшення; вивчення можливості  одержання  

довгострокових  кредитів;  аналіз  складових  короткострокової  дебіторської 

заборгованості і можливості  її зменшення; аналіз складових першочергових 

платежів  із прибутку з метою  недопущення  нераціональних  виплат;  

контроль  за  фінансовим  станом  підприємства  і дотриманням  виробленої  

фінансової  стратегії.   
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

САНАЦІЙНА СПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРЕТИЧНІ 

АСПЕКТИ 

Статтю присвячено дослідженню теоретичних аспектів санаційної 

спроможності підприємства. Розкрито поняття «санація», 

«неплатоспроможність підприємства», «санаційна спроможність». 

Досліджені та обґрунтовані чинники, що спонукають санаційну 

спроможність. 

Ключові слова: підприємство, санаційна спроможність, банкрутство, 

неплатоспроможність підприємства, толерантність, превентивність. 

Збитковість промислових підприємств, збільшення їх боргової залежності, 

погіршення платоспроможності та інших показників стану фінансової 

діяльності є індикаторами, що вказують на існування стійких негативних 

тенденцій у їх розвитку та свідчать про необхідність термінового застосування 

відповідних санаційних заходів. Накопичення суперечностей у внутрішньому 

та зовнішньому фінансовому середовищі підприємства порушує фінансову 

рівновагу його діяльності, послаблює його санаційний потенціал. Однак, 
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сьогодні не існує універсальної методики, дотримуючись якої будь-яке 

підприємство можна вивести зі стану кризи або важкої фінансово-економічної 

ситуації. Це ускладнюється неналежним антикризовим управлінням та 

відсутністю ранньої діагностики кризових явищ у фінансовій діяльності 

підприємства, що спонукає до подальших дій, а саме необхідності термінового 

та цілеспрямованого реагування на різні кризові явища, потреби у  забезпеченні 

адекватної реакції підприємства на рівень глибини фінансової кризи, ступінь 

реальної загрози його фінансовому благополуччю. Тому зазначена проблема 

набуваєактуальності. 

Серед вітчизняних науковців ґрунтовні дослідження теоретичних 

положень та сучасних наукових підходів до функціонування підприємств в 

умовах кризи та фінансового управління санаційною спроможністю 

здійснювали: О. Бєлозерцев, М. Бедринець, М. Білик, О. Білоусова, І. Бланк, Т. 

Булович, Л. Костирко, А. Малявіна, К. Соломянова-Кирильчук, О. Терещенко, 

А. Череп та ін. 

Сьогодні у вітчизняній діагностичній практиці оцінки санаційної 

спроможності підприємств залишається багато недоопрацювань.  

Незадовільний фінансовий стан підприємств, зокрема погіршення 

платоспроможності, систематичне зниження показників ефективності 

фінансово-господарської діяльності, є індикаторами, які вказують на існування 

стійких негативних тенденцій у їх розвитку та свідчать про необхідність 

термінового застосування відповідних антикризових або санаційних заходів. 

Накопичення суперечностей у внутрішньому та зовнішньому фінансовому 

середовищі підприємства порушує фінансову рівновагу розвитку  

підприємства. Наслідком чого є погіршення його фінансової ситуації 

(скорочення прибутку й рентабельності й фінансовий стан підприємства стає 

більш нестійким), далі поступова втрата здатності підтримувати стабільний 

розвиток (збитки стають систематичними, а підприємство немає можливостей 

розрахуватися з боргами та збільшувати вхідні грошовіпотоки). 
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У контексті цього виникає дефіцит фінансових ресурсів, неспроможність 

підприємства до подальшого розвитку, тобто реальна загроза банкрутству із 

подальшою ліквідацією суб’єкта підприємництва. 

Не існує універсальної методики, дотримуючись якої будь-яке 

підприємство можна вивести зі стану кризи або важкої фінансово-економічної 

ситуації. Тим не менш, основні принципи, на яких ґрунтується система 

антикризового управління, – це об’єктивна діагностика стану розвитку 

кризових явищ у фінансовій діяльності підприємства та оцінка його здатності 

подолати наявну кризу. І як наслідок, необхідність термінового та 

динамічногореагування на різні кризові явища, потреба в забезпеченні 

адекватної реакції підприємства на рівень глибини фінансової кризи та ступінь 

реальної загрози його фінансовому благополуччю. 

У кінцевому рахунку підприємство повинно максимально задіяти свій 

внутрішній потенціал і знайти всі можливі резерви для виходу з кризи. При 

цьому одним із перших кроків є виявлення потенціальної можливості 

підприємства подолати існуючу фінансову кризу, яка одержала в економічній 

літературі назву «санаційна спроможність» [5]. 

Дослідження розвитку наукової думки щодо базових принципів 

функціонування господарських суб’єктів засвідчує, що нині домінуючою є 

парадигма суспільного розвитку, відповідно до якої кожне підприємство у своїй 

філософії має орієнтуватися на забезпечення трьох базових  компонентів– 

конкурентоспроможності, високої компетенції та ефективності. Відповідно 

можна сформулювати і сучасні пріоритети управління підприємством, тріадою 

яких є: толерантність (як здатність), превентивність (як випередження) та 

компетентність (як знання). Урахування в управлінні цих пріоритетів 

забезпечить конкурентоспроможність і сталий розвиток підприємства. 

У мінливих ринкових умовах проблема стійкого розвитку є актуальною 

для підприємств. Тому теоретики та практики приділяють особливу увагу 

проблемі успішної взаємодії підприємства з економічним середовищем. 

Вирішенні якої полягає у пошуку консенсусу взаємодії підприємства із 
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зовнішнім оточенням. Для фінансового управління характерним є один із 

законів організаційно-економічних систем – закон стійкості. В його основу 

покладено принцип гомеостазу – властивості системи зберігати в процесі 

взаємодії із середовищем значення суттєвих змінних у певних межах. Згідно з 

цим законом кожне підприємство прагне до самозбереження шляхом 

використання всього власного потенціалу [7]. 

Для забезпечення стійкості підприємство повинно своєчасно  враховувати 

вплив дестабілізуючих чинників і забезпечити адекватну реакцію на них. 

Пристосованість підприємства до змін умов навколишнього середовища 

характеризується валентністю, ступінь якої залежить від його потенціалу. 

Низька валентність характеризує здатність долати лише обмежені зміни 

факторів, тоді як висока свідчить про можливості успішного виживання 

підприємства навіть в умовах системних криз. 

Як у зовнішньому, так і у внутрішньому середовищі підприємства можуть 

бути несприятливі ситуації, що негативним чином позначаться на поточних і 

майбутніх перспективах його розвитку. Зокрема, йдеться про загальне 

скорочення економічної активності в країні, зменшення попиту на продукцію 

підприємства внаслідок активних дій конкурентів чи її низької 

конкурентоспроможності, дисбаланс між вхідними та вихідними грошовими 

потоками, неефективний менеджмент тощо. Усі ці чинники в сукупності 

створюють загрозу не тільки для розвитку, але і для функціонування 

підприємства як такого. У результаті їх дії виникає ситуація, яка означає 

наявність фінансової кризи в розвитку підприємства. 

Залежно від глибини цієї кризи та її загрози для існування і розвитку 

підприємство потребує застосування певного комплексу організаційно- 

економічних заходів – від незначних коригувань у фінансовій чи маркетинговій 

політиці (у разі помірного впливу кризових явищ), до системної реорганізації, 

реструктуризації або навіть ліквідації у разі, коли вплив чинників носить 

критичний характер. У контексті чого підприємство, за умови збереження 

існуючої організаційно-правової форми та продуктово-ринкової орієнтації, 

самостійно не здатне подолати ці кризовіявища. 
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Як зазначає у своєму монографічному дослідженні один із провідних 

українських фахівців з антикризового управління Т. М. Білоконь, «сьогодні в 

усіх країнах визнається, що основною метою інституту неспроможності 

повинно бути передусім збереження підприємства боржника шляхом зміни 

управління такого підприємства, реструктуризації його боргів, надання 

відстрочок і розстрочок виконання зобов’язань, а вже в останню чергу – 

ліквідація підприємства, яке не має можливості конкурувати на ринку» [1]. 

Нинішня українська практика певною мірою суперечить світовій, а 

завдання збереження діючого підприємства не завжди є пріоритетними. Для 

національного господарства достатньо поширеними є ситуації, коли 

ліквідаційні комісії формуються переважно з представників комерційних 

банків. На жаль, вони не зацікавлені у «збереженні» кризового підприємства, а 

їх діяльність орієнтована на продаж найбільш ліквідної частини майна задля 

погашення боргів. Проте, саме пріоритетна орієнтованість на збереження 

кризового підприємства шляхом відновлення його платоспроможності (на 

першому етапі) та виведення на траєкторію стабільного і прибуткового 

розвитку (на подальших етапах), вимагає від фахівців значного зосередження 

на проблемі фінансової санації. 

Зауважимо, що термін «санація» підприємства набув розповсюдження 

переважно у вітчизняному науковому середовищі. На противагу якому 

зарубіжні дослідники більше оперують такими категоріями як «подолання 

неплатоспроможності», «запобігання банкрутству» або «виведення ізкризового 

стану», розуміючи під цими поняттями, на першому етапі – припинення 

подальшого погіршення фінансового стану підприємства, а на наступних етапах 

– відновлення фінансової рівноваги та приведення ключових фінансових 

параметрів підприємства у відповідність до загальноприйнятих нормативів.  

Вважаємо, що санація є більш комплексною і системною категорією, 

оскільки вона орієнтує дії власників підприємства та третіх осіб (держави, 

інвесторів чи кредиторів) не на тимчасове подолання фінансових проблем у 

діяльності підприємства, які зумовлюють його неплатоспроможність, а на 



633 
 

системне застосування організаційно-економічних і фінансових заходів, 

спрямованих на забезпечення сталого та прибуткового розвитку 

господарюючого суб’єкту в довгостроковій перспективі. 

На це, зокрема, вказує визначення «санації», запропоноване                

О. О. Терещенко На думку дослідника, санація – «система фінансово- 

економічних, виробничо-технічних, організаційно-правових і соціальних 

заходів, які направлені на досягнення або відновлення платоспроможності, 

ліквідності і конкурентоспроможності підприємства-боржника у 

довгостроковому періоді» [8]. Гносеологічний аналіз представленого 

визначення терміну «санація» вказує на те, що під нею дослідник передусім 

розуміє систему заходів, яка спрямована на відновлення його фінансового стану 

та зміцнення ринковихпозицій. 

Дещо відмінне тлумачення «санації», яке не суперечить попередньому  по 

суті, запропоновано авторським колективом учених на чолі з відомим 

дослідником у сфері фінансів і кредиту А. М. Поддєрьогіним. Авторами 

запропоновано розглядати санацію як «комплекс послідовних, 

взаємопов’язаних заходів фінансово-економічного, виробничо-технічного, 

організаційного та соціального характеру, спрямованих на виведення суб’єкта 

господарювання з кризи і відновлення або досягнення його прибутковості та 

конкурентоспроможності в довгостроковому періоді»[10]. 

Вказані тлумачення пропонують розуміти санацію, як системний комплекс 

заходів (який не обмежується лише фінансовою складовою), орієнтований не 

лише на покращання поточного фінансового стану, але і на забезпечення 

прибутковості та конкурентоспроможності підприємства. І, що не менш 

важливо, – ці заходи орієнтуються на успішне функціонування підприємства в 

довгостроковій перспективі, що робить санацію інструментом стратегічного 

управління підприємствами, які перебувають у кризовомустані. 

Екстраполюючи наведені твердження на категорію «санаційна 

спроможність» зазначимо, що під нею розуміється наявність у підприємства 

відповідних «здатностей» чи «компетенцій», необхідних для успішного 
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проведення санації. Ми вважаємо цю точку зору несуперечливою і значною 

мірою її поділяємо. Однак, аби дістати додаткових підтверджень щодо 

коректності даного припущення, проведемо системно-логічне дослідження 

існуючих в економічній літературі визначень «санаційної спроможності». 

Отже, поняття «санаційної спроможності» є одним із фундаментальних у 

науці про антикризове управління та фінансову санацію. Її оцінка дозволяє 

відповісти на питання, які є важливими для подальшого розвитку підприємства: 

наскільки глибоку кризу відчуває підприємство? У якій мірі ця криза загрожує 

його подальшому існуванню? Які основні чинники свідчать  про розгортання 

кризових процесів у діяльності підприємства? Чи володіє воно достатнім 

потенціалом задля успішного подолання існуючоїкризи. 

Із правового погляду, санаційно-спроможним підприємство буде в тому 

разі, якщо воно здатне підтримувати фінансову рівновагу в довгостроковому 

періоді, тобто коли є достатні передумови для відновлення та збереження 

стабільної платоспроможності з тим, щоб у кредиторів не було підстав 

звертатися із заявою до господарського суду для порушення справи про 

банкрутство [2]. 

Термін «санаційна спроможність» у вітчизняній економічній науці уперше 

було застосовано О. О. Терещенком. Автор підкреслив, що санаційну 

спроможністьслідрозглядатиякнаявністьупідприємства,щоперебуваєукризовом

у стані, необхідних передумов і можливостей для її успішного подолання [9]. 

Як показує детальний розгляд цього визначення, поняття «санаційна 

спроможність» будується на двох основних чинниках. 

По-перше, санаційна спроможність стосується тих підприємств, які 

перебувають у стані кризи. 

По-друге, санаційна спроможність вказує на наявність у підприємства 

відповідних можливостей, що дозволять успішно провести санацію. 

Що стосується критеріїв санаційної спроможності, то чітко визначено, що 

«санаційно-спроможним підприємство буде в тому разі, коли продисконтована 

очікувана вартість майбутніх активів (за умови успішної санації) буде більшою 

за вартістю його ліквідаційної маси перед проведенням санації» [3]. 



635 
 

Дане визначення санаційної спроможності є неточним, адже в такому 

випадку мова йде не про потенційну спроможність подолати кризу, а про 

майбутню ефективність конкретних санаційних заходів. Ці заходи мають 

ознаки альтернативності, вибір яких залежить від санаторів, а від так вони 

можуть забезпечити суттєво відмінні результати. Тому при визначенні 

санаційної спроможності передусім варто орієнтуватися на саму здатність 

підприємства успішно подолати кризу, забезпечивши ринкову стійкість, 

відновивши ліквідність і прибутковість та зміцнивши свою 

конкурентоспроможність. 

Загалом опрацювання вітчизняної економічної літератури показало, що в 

Україні суттєво обмежена варіативність підходів до розуміння санаційної 

спроможності, а більшість дослідників у своїх працях посилаються на 

визначення О. О. Терещенка. Так, у роботі І. Н. Карпуня санаційна 

спроможність розуміється як «сукупність фінансових, організаційно-технічних 

і правових можливостей підприємства, що перебуває у стані кризи, які 

визначають його здатність для успішного проведення санації» [9]. 

Проведення заходів санації переслідує два види цілей: тактичні та 

стратегічні, які досягаються у поточному  короткостроковому, довгостроковому 

періоді. У зв’язку з цим залежно від мети та цілей санацію можна 

класифікувати на тактичну і стратегічну. Метою стратегічної санації є 

забезпечення життєдіяльності підприємства і його активної позиції на ринку. 

Відповідно до цього цілями оперативної санації є забезпечення ліквідності та 

управління прибутковістю й оптимізація використання готівкових коштів. 

Відмітимо, що в економічній літературі присутня думка, що необхідно 

розрізняти санаційну спроможність підприємства в короткостроковій та 

довгостроковій перспективі. Для короткострокової перспективи достатньою є 

здатність підприємства покращити свою ліквідність, збільшити 

платоспроможність та відновити прибутковість. Проте, для довгострокових 

перспектив цього замало – потрібне також вміння забезпечити приріст 

виробництва і реалізації конкурентоспроможної продукції, зростання ринкової 

частки та досягнення інших стратегічних цілей діяльності. 
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С.О. Пєрєдєрієва розглядає санаційну спроможність підприємства «з 

позиції фінансово-економічної стійкості, тобто здатності його як системи 

успішно перетворювати фінансові ресурси з максимальною економічною 

вигодою та мінімальним ризиком». На її думку, в основу цієї здатності 

закладені два взаємозалежних фактори: поточні активи, які забезпечують 

прибуток і необхідний потік готівки, та можливості до сталого зростання, які 

стануть запорукою стабільних потоків готівки та прибутку в перспективі. При 

цьому науковець цілком слушно зауважує, що санаційну спроможність варто 

розуміти як «комплексний критерій прийняття рішення щодо санації, який 

узагальнює здатність підприємства до фінансового оздоровлення, виходячи з 

глибини кризового стану та внутрішніх і зовнішніх передумов для його 

подолання» [6]. 

«Санаційна спроможність виступає своєрідним «економічним імунітетом» 

підприємства, що визначає його здатність до протидії негативним впливам 

факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, формуючи його здатність 

до самовідтворення». 

Важливими перевагами визначення санаційної спроможності Т. В. Булович 

є її стратегічна орієнтованість, тому що автор акцентує увагу не лише на 

покращення фінансового стану та відновленні платоспроможності кризового 

підприємства, але й на забезпеченні його життєздатності та 

конкурентоспроможності в довгостроковій перспективі. 

Зазначимо, що поряд із терміном «санаційна спроможність» у вітчизняній 

науковій думці використовується термін «здатність підприємства до 

виживання». Так, у роботі зазначається, що термін «здатність підприємства до 

виживання» пропонується використовувати для узагальнюючої прогнозної 

оцінки перспектив розвитку підприємства в майбутньому та його можливостей 

щодо подолання кризовихявищ. 

Тобто, рівень здатності підприємства до виживання визначається 

передусім складом і сучасним станом його ресурсного забезпечення, що 

обумовлюють його поточну ринкову та фінансову позицію. 
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При цьому важливо, щоб ресурсне забезпечення підприємства відповідало 

його стратегічним цілям і завданням, дозволяло підтримувати не лише стійкість 

господарської системи до негативного впливу зовнішньогосередовища, але і 

його внутрішню гнучкість для використання нових шансів і можливостей, які 

обумовлюються змінами в зовнішньому середовищі. 

Здатність підприємства до виживання розглядають як функцію виду: 

FS = f (РВП;МР;ЗУ) (1) 

де, РПВ – ресурсні передумови виживання підприємства; МР – наявні 

перспективи та можливості його розвитку; ЗУ – зовнішні умови бізнесу. 

Ключові відмінності між санаційною спроможністю та здатністю 

підприємства до виживання полягають у різних стадіях розвитку кризових 

явищ, які переживають підприємства. Сама семантика понять вказує на те, 

що«здатність до виживання» стосується тих підприємств, які перебувають у 

стані глибокої кризи. На відміну від неї, санаційною спроможністю володіють 

не тільки глибоко кризові підприємстві але й ті, що відчувають перші ознаки 

впливу кризових чинників і мають проблеми із збалансуванням фінансових 

потоків обсягами надходжень і витрачанням фінансових ресурсів. 

В економічній літературі виділяється декілька основних чинників, 

наявність яких виступає запорукою санаційної спроможності підприємства. 

Наприклад, Терещенко О. О. вказує, що підприємство може бути санаційно- 

спроможним у тому випадку, коли воно має стійкі позиції на ринку та реальні 

можливості збільшення обсягів реалізації, володіє необхідними конкурентними 

перевагами та має достатній виробничий і кадровий потенціал. 

Специфічним критерієм, що більшою мірою відноситься до державних 

підприємств – це належність підприємств до стратегічно важливого виду 

економічної діяльності (енергетичної, інфраструктурної та ін.). До ресурсних 

передумов санаційної спроможності відноситься наявність у підприємства: 

– достатнього резерву часу для подолання неплатоспроможності й 

виходу на фінансово стійке та прибуткове функціонування в довгостроковій 

перспективі; 
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– наявність фінансових ресурсів, засобів виробництва, кваліфікованих 

працівників та ефективних управлінців, які здатні успішно реалізовувати 

програми антикризовогоуправління. 

Таким чином, фінансовими передумовами санаційної спроможності є 

наявність у підприємства дієвої санаційної концепції, існування доки що 

незадіяних ресурсів і резервів для відновлення та підвищення ліквідності, 

платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості та 

конкурентоспроможності. 

Економічними критеріями санаційної спроможності підприємства є його 

здатність до забезпечення ліквідності, відновлення прибутковості та одержання  

конкурентних переваг. Кількісні та якісні величинитісновзаємозв’язані. Так, 

досягнення конкурентних переваг можливе лише за наявності стійкості 

ліквідності та платоспроможності, а водночас орієнтація лише на забезпечення 

ліквідності дає можливість відновити життєдіяльність підприємства тільки в 

короткостроковому періоді. 

Отже, базуючись на здійсненому аналізі існуючих дефініцій санаційної 

спроможності, пропонується узагальнене трактування цієї економічної 

категорії. Під санаційною спроможністю підприємства слід розуміти з позицій 

фінансового управління санацією підприємства за рахунок виокремлення двох 

її чинників: 1) глибини фінансової кризи як загрози втрати платоспроможності; 

2) санаційного потенціалу підприємства як його здатності подолати кризу, що 

дозволило виділити чотири типи санаційної спроможності залежно від природи 

та ступеня розвитку кризових явищ на підприємстві[4]. 

Відповідно до наведеного визначення, в якості основних вимог до 

санаційної спроможності підприємства виступає можливість виведення його із 

кризового стану, відновлення фінансової рівноваги, забезпечення стійкості та 

прибутковості розвитку в довгостроковій перспективі. 

Таким чином, під санаційною спроможністю підприємства слід розуміти 

не просту наявність у нього відповідних ресурсів чи компетенцій для 

відновлення фінансового стану та забезпечення прибуткового існування, а 

передусім їх відповідність глибині та стадії розгортання кризових процесів. 
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СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ 

В статті розглядаються питання розвитку світового страхового ринку. 

Показані тенденції розвитку світового страхового ринку по двох основних 

сегментах це страхування життя та інші види страхування для яких властиві 

свої закономірності та тенденції розвитку. Визначено процес формування 

стратегічних орієнтирів розвитку страхового ринку, які передбачають оцінку 

фактичного стану страхового ринку. 

Ключові слова: страховий ринок, закономірності, аспекти розвитку, 

страхування, страхові премії, страхування життя, маркетингова стратегія, 

страхова компанія. 

Нестабільність в економічній та соціальній сферах національного розвитку 

останнім часом посилює роль страхової діяльності в забезпеченні фінансової 

безпеки окремих регіонів і держави в цілому,сталого розвитку економіки, 

підвищенні добробуту населення. Формування ефективних орієнтирів 

страхування уможливлює захист інтересів громадян та юридичних осіб у разі 

настання страхових випадків, пом’якшує вплив техногенних, природних та 

інших видів ризику. Разом з тим рівень розвитку страхового ринку в Україні 

уповільнився. 

За таких умов набувають актуальності розробка та впровадження сучасних 

підходів до розвитку страхового ринку задля підвищення результативності 

страхової діяльності в національних масштабах. Зокрема, 

необхідне формування системи стратегічних орієнтирів розвитку 

страхового ринку на основі оцінки його реального стану, що дозволить 

підвищити рівень 

та якість страхового забезпечення соціально-економічних потреб держави. 



641 
 

Страхування як економічна категорія – це система економічних відносин, 

пов’язана з процесом формування спеціальних цільових фондів коштів 

особливими суб’єктами підприємницької діяльності – страховиками та 

використанням таких фондів у зв’язку з настанням непередбачуваних подій у 

суспільстві, які можуть спричинити збитки його членам – страхувальникам [6]. 

Д. Навроцький акцентує увагу на тому, що страхування – це особлива форма 

економічних відносин обмінно-перерозподільного характеру з приводу 

формування і використання колективних страхових фондів на засадах 

солідарної відповідальності зметою управління різними видами ризику [5]. 

В своїх працях К. Воблий стверджував, що «страхування як система 

економічних відносин охоплює утворення спеціального фонду 

коштів(страхового фонду) та його використання (розподіл та перерозподіл) для 

подолання та відшкодування різноманітних втрат, збитків, спричинених 

несприятливими подіями (страховими випадками), шляхом виплати страхових 

сум та страхових відшкодувань» [1, с. 9]. Такої ж думки дотримується А. 

Крутик[2, с. 48]. Однак, на нашу думку, не завжди виплата страхової суми 

спричинена настанням несприятливих подій (страхових випадків). Наприклад, 

страхова сума виплачується після закінчення дії договору особистого 

страхування (страхування життя до певного віку). 

Розробка стратегічних орієнтирів розвитку страхового ринку України 

потребує ґрунтовного та комплексного дослідження показників його 

функціонування, сучасного стану державного регулювання, законодавчої бази, 

вивчення зарубіжного досвіду та з’ясування недоліків, які належить 

раціоналізацією вдосконалень усунути в прогнозованому періоді. З’ясуймо 

сучасні особливості функціонування і розвитку світового та національного 

страхових ринків, і нерозв’язані питання в галузі страхування, та фактори,що 

зумовлюють цілеспрямований вплив державних органів влади на страхування 

як засобу захисту бізнесу і добробуту населення України. 

Насамперед, зазначимо, що діяльність страхового бізнесу в сучасному світі 



642 
 

багатогранна і неоднозначна. В умовах розвитку ринкової економіки 

збільшуються ризики втрати майна і прибутку, що породжує попит на послуги 

страхових компаній. Національні страхові компанії нарощуючи форми й обсяги 

страхової діяльності у все більшій мірі здійснюють операції перестрахування, 

тобто вступають у взаємовідносини як всередині країни,так і за її межами. Це 

спричиняє формування світового страхового ринку. 

Для аналізу тенденцій розвитку світового страхового ринку необхідно 

виділити два основних сегменти: страхування життя (life) та інші види 

страхування (Non-life). Потреба такої сегментації ринку зумовлена тим, що 

кожному з цих сегментів властиві свої закономірності та тенденції розвитку. 

Обсяг премій зі страхування життя та іншого страхування, ніж страхування 

життя, у 2004–2016 рр. характеризувався такими даними (табл. 1). 

У цілому за 2004–2016 рр. загальний обсяг зібраних у світі 

страховихпремій  зріс  на  53,82 %,  у  тому  числі  по  страхуванню  іншому,  

ніжстрахування життя, – 86,37 %, а страхуванню життя – 30,72 %. При цьому за 

період, що аналізується, співвідношення цих груп страхування у загальному 

обсязі зібраних премій практично не змінилося. Від’ємна динаміка страхових 

премій в цілому спостерігалася в 2004, 2012 та 2016 рр. Премій зі страхування 

життя менше, ніж у попередньому році, збиралося в 2005, 2012та 2016 рр., а зі 

страхування іншого, ніж страхування життя – у 2005 р. 

Крім того, протягом останніх десяти років частка страхування життя має 

тенденцію до зменшення, але в 2010 р. вона різко збільшилася на 1,1 в.п. (далі – 

відсоткові пункти) і склала 59,16 %. У 2011–2012 рр. премії зі страхування 

життя скоротилися на 1,53 в.п. та 0,29 в.п. відповідно. 

Скорочення обсягу премій в індустріальних країнах стало в наслідок 

негативних результатів зі страхування операцій, які пов’язані з ринком акцій. 
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Таблиця 1 

 Розмір премій зі страхування у світі, млн дол. США 
 

     
 

   Частка Частка  
 

Рік  Страхування Non-life Non-life страхування Усього  

 життя страхування, страхування життя, %  

   
 

   %  
 

2004  1536122 58,48 1090775 41,52 2626898  

    

      

2005  1445776 59,85 969945 40,15 2415720  

    

      

2006  1672514 56,88 1268157 43,12 2940670  

    

      

2007  1973730 57,62 1452011 42,39 3425714  

    

      

2008  2003557 58,14 1442258 41,86 3445815  

    

        

2009  2125791 57,85 1549100 42,15 3674892  

   
 

       
 

2010  2441823 59,16 1685762 40,84 4127586  

   
 

       
 

2011  2438966 57,81 1780013 42,19 4218979  

  
 

     
 

2012  2359346 57,52 1742312 42,48 4101658  

   
 

     
 

2013  2520072 58,08 1818893 41,92 4338964  

   
 

     
 

2014  2627168 57,15 1969519 42,85 4596687  

   
 

     
 

2015  2620864 56,8 1991650 43,2 4612514  

   
 

     
 

2016  2008091 56,2 2032850 43,8 4040941  

   
 

     
 

Джерело: складено автором за даними [7]. 
 

Фінансова криза та стрімкий спад економіки дуже сильно вплинули на 
продажі продуктів unit-linked. Особливо, це стосується одноразових премій,що, 
у свою чергу, спричинило значне падіння сукупних премій у Великій Британії, 
Італії, Франції та Ірландії, де такі продукти є значними та поширеними. Ринки з 
високою часткою регулярних премій, наприклад ринок Німеччини, виявилися 
найбільш життєздатними. Спад продажів змінних ануїтетів у США призвів до 
скорочення преміального доходу на 3,8 %. У2013 р. скорочення валових премій 
зі страхування життя уповільнилося і темп приросту склав 3,32 %. Продовж 
2014–2016 рр. відбулося скорочення обсягів страхових премій зі страхування 
життя. Що стосується валових премій «Non-life» страхування, то їх рівень 
знизився. У 2014 р.спостерігається протилежна динаміка. 
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Незважаючи на зниження премій зі страхування життя в нових індустріальних 
економіках Азії, в Японії вони збільшилися на 9,6 %, вАвстралії – на 18%, що 
було зумовлено фіскальними пільгами і тим, що у цих країнах фінансовий рік 
закінчується в червні. На ринках, що розвиваються (табл. 2), премії зі 
страхування життя збільшилися у 2016 р. порівняно з 2004-м, коли зростання 
становило 6,5 %.  

Збільшення премій продовжилося в Південній та Східній Азії (+8,7 %). 
УЦентральній та Східній Європі премії відбулося зменшення обсягу страхових 
премій на 2,0%. У Латинській Америці та Карибському регіоні відбулося 
зростання обсягів страхових премій на 19,7% у 2014 р. Крім того, пожвавлення 
на фондовому та кредитному ринках дозволило покращити капіталізацію 
страхових компаній у 2012 р., особливо це стосується компаній Non-life-
страхування. Це також позитивно впливало на відновлення та підвищення 
платоспроможності страховиків. 

Таблиця 2 
 

Річні темпи приросту світових страхових премій у 2003–2015 рр., % 
 

Ринок
Life-страхування Non-life-страхування

 

 
 

 2004 2016 2004 2016
 

  
 

Індустріально розвинутих країн -2,7 -0,2 5 1,1
 

  
 

Країн, що розвиваються 8 6,5 8,6 8,3
 

  
 

Всього у світі -1,8 -2,7 5,4 1,9
 

  
 

Джерело: складено автором за даними[7]. 
  
У 2011 р. премії з Non-life-страхування скоротилися на 0,8 %, що було 

зумовлено уповільненням розвитку економіки в США. Така сама ситуація була 
характерна для всіх індустріальних країн, крім азійських. На ринках, що 
розвиваються, премії зросли на 9,1 % у 2014 р. Ці ринки зазнали значно 
меншого впливу, ніж в індустріальних країнах, де економічний спад був 
набагато відчутнішим. Збитки від природних катастроф у США та Азії були 
великі та становили 53 млрд дол. США. 

Розробка маркетингової стратегії страхової компанії – це процес 
створення і практичної реалізації генеральної програми її дій.  
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Рис. 1. Матриця для вибору маркетингової стратегії 

 

Метою є ефективне розміщення страхових продуктів для досягнення 

цільового ринку (рис. 1). 

У результаті розрахунку показників, які характеризують функціональні 

стратегії в матрицю ставиться значення -1; 0 або +1. Якщо показник має 

позитивне значення йому присвоюється +1, якщо показник має від’ємне 

значення, йому присвоюється -1; якщо значення показника дорівнює 

нулю,йому присвоюється 0. 

Маркетингова стратегія характеризується таким показниками, як 

конкурентна позиція (коефіцієнт співвідношення страхових послуг) та 

привабливість ринку (показник впровадження нових видів страхових послуг). 

Основний результат дослідження полягає у вирішенні актуального 

науково-практичного завдання розробки теоретичних та практичних 

рекомендацій щодо формування стратегічних орієнтирів розвитку страхового 

ринку України. 

Визначено процес формування стратегічних орієнтирів розвитку 

страхового ринку, які передбачають оцінку фактичного стану страхового ринку, 

аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, визначення пріоритетних напрямів 

4 Загроза втрати 7 Утримання 9 Високий рівень 
 

  

стійкості 
  

позиції на ринку 
стійкості  

  

  
 

   
 

3 Ситуація 
5 Утримання 8 Високий рівень  

стійкості  

  
 

балансування страховою стійкості 
 

 компанією  
 

1 Втрата позицій 2 Загроза спаду 
6 Помірне 

 

балансування 
 

  
 

   
 



646 
 

його розвитку, формування набору стратегічних орієнтирів,розробку програм 

та планів реалізації стратегії розвитку страхового ринку,визначення джерел   

фінансування,   нормативно-правове  забезпечення, інформаційне забезпечення, 

вибір критеріїв оцінки ефективності (механізм реалізації стратегії) та 

моніторинг. Кожен етап формування стратегічних орієнтирів розвитку 

страхового ринку передбачає коригування параметрів залежно від зовнішнього 

та внутрішнього середовища. Це дозволяє більш обґрунтовано здійснити вибір 

сценарію розвитку та сформувати стратегічні орієнтири. 
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СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ 

У статті розглянуто особливості фінансового забезпечення соціальної сфери в 

Україні, у тому числі за рахунок бюджетних коштів. На основі математичної 

моделі розраховано додатковий обсяг фінансових ресурсів, необхідний для 

забезпечення стабільного розвитку соціальної сфери в Україні. 

Ключові слова:соціальна сфера, фінансові ресурси, бюджетні ресурси, 

фінансове забезпечення, бюджет 

Постановка проблеми. У сучасних економічних умовах ефективне 

функціонування держави значною мірою забезпечується стабільним розвитком 

соціальної сфери, яка істотно впливає на процеси відтворення робочої сили, 

зростання продуктивності праці, підвищення освітнього і кваліфікаційного 

рівнів трудових ресурсів, рівень науково-технічного розвитку продуктивних 

сил, а також культурне і духовне життя суспільства.  

Основною метою розвитку соціальної сферикраїни є підвищення якості 

життя населення, щовключає не лишеспоживанняматеріальних благ та послуг, а 

й задоволення духовних потреб, стан здоров’я, тривалістьжиття, морально-

психологічний клімат. Досягненняцієї мети потребує значних затрат 

фінансових ресурсів, акумулювання яких повинно відбуватись як на рівні 

держави, так і на рівні суб’єктів господарювання. Тому забезпечення 

ефективного функціонування соціальної сфери, що є одним із пріоритетних 

завдань уряду на сучасному етапі розвитку держави, неможливе без створення 

ефективного фінансового механізму.  

Аналізостанніх досліджень і публікацій. Проблемам фінансового 

забезпечення функціонування різних сфер і галузей економічної системи 

присвячено праці відомих вітчизняних та зарубіжних учених-економістів 
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В.І. Аранчія, І.Т. Балабанова, В.Д. Базилевича, В.М. Федосова, В.Н. Суторміної, 

А.Д. Шеремета, Р.С. Сайфуліна, С.Я. Огородника, О.Д. Василика, 

А.М. Поддєрьогіна, В.К. Сенчагова, В.М. Опаріна, С.І. Юрія та інших. 

Незважаючи на значний внесок цих науковців у розробку теоретичних і 

практичних аспектів мобілізації та використання фінансових ресурсів у 

забезпеченні ефективного функціонування суб’єктів господарювання, 

залишається невирішеною низка проблем, зокрема щодо особливостей 

фінансування соціальної сфери, а також визначення необхідного обсягу 

додаткових коштів для забезпечення її стабільного розвитку. Тож метою 

нашого дослідження є визначення специфіки фінансового забезпечення 

соціальної сфери та обґрунтування додаткових обсягів ресурсів, необхідних для 

її ефективного функціонування. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Необхідною умовою 

поліпшення рівня та якості життя населення є наявність розвинутої соціальної 

сфери. На нашу думку, вона є сектором економіки, в якому здійснюється 

виробництво, розподіл і споживання матеріальних та нематеріальних благ, а 

також відбувається забезпечення розширеного відтворення людського капіталу 

за участі держави як гаранта підвищення рівня життя населення.  

Соціальну сферу умовноможнаподілити на двіскладові: соціально-

побутову та соціально-культурну. Соціально-побутова складова охоплює 

житлово-комунальне господарство (ЖКГ), побутове обслуговування, торгівлю і 

громадське харчування, транспорт і зв’язок, а соціально-культурна – освіту, 

охоронуздоров’я, спорт, туризм, культуру та соціальне забезпечення.  

На соціальну сферу покладено вирішення низки завдань, котрі мають 

першочергове значення для розвитку економіки і позитивно впливають на 

головну продуктивну силу суспільства – людину, а саме:  

– досягнення гідного рівня матеріального добробуту й умов життя людей;  

– забезпечення максимальної продуктивної зайнятості населення, 

підвищення якості і конкурентоспроможності робочої сили;  

– забезпечення прав і соціальних гарантій сім’ям;  
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– підтримка соціально найвразливіших верств населення; 

– підвищення народжуваності та зниження смертності населення, 

збільшення тривалості життя [5].  

Для реалізації поставлених завдань потрібен достатній обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для забезпечення ефективного функціонування соціальної 

сфери. Виходячи з цього, вивчення питання фінансування соціальної сфери в 

Україні доцільно розпочати з аналізу існуючих підходів щодо трактування 

категорії «фінансове забезпечення». Так, потреба в уточненні методологічних 

підходів спричинена існуючою термінологічною невизначеністю, котра 

викликає дискусії щодо формалізації його складових. 

В економічній літературі сутність «фінансового забезпечення», 

розглядають як:  

– підсистему фінансово-кредитного механізму;  

– метод покриття витрат;  

– метод фінансового впливу на соціально-економічні процеси;  

– сукупність грошових фондів[3].  

На основі проведеного дослідження, на нашу думку, під фінансовим 

забезпеченням соціальної сфери варто розуміти цілісну систему організації 

фінансових відносин, які включають відповідні форми, методи та інструменти 

їх реалізації, в процесі мобілізації та розподілу фінансових ресурсів з метою 

створення умов для ефективного функціонування соціальної сфери в Україні на 

основі вирішення відповідних завдань, зумовлених соціальними функціями 

держави.  

Наведений підхід до трактування категорії «фінансове забезпечення», на 

відміну від існуючих, має системний характер, оскільки конкретизує складові 

фінансового забезпечення соціальної сфери, а також мету і завдання, покладені 

в основу його організації. 

Основними джерелами фінансового забезпечення соціальної сфери є 

бюджетне та позабюджетне фінансування. Перше означаєнадання в 

безповоротному порядку коштів із бюджетів різних рівнів суб’єктам 
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господарювання соціальної сфери для повного або часткового покриття їхніх 

витрат. Позабюджетне фінансування включає самофінансування, кредитування 

та мобілізацію фінансових ресурсів з інших джерел. Самофінансування є 

вихідною формою фінансового забезпечення та передбачає процес 

відшкодування поточних витрат діяльності суб’єктами господарювання 

соціальної сфери, а також їхній розвиток за рахунок власних джерел 

фінансових ресурсів (прибутку та власних надходжень бюджетних установ).  

Кредитування є процесом отримання необхідних грошовихкоштів у від-

повідних фінансово-кредитних установах на умовах поворотності, платності, 

строковості та цільового використання підприємствами й установами 

соціальної сфери. До інших форм фінансового забезпечення доцільно віднести 

спонсорські кошти, надходження від громадських та благодійних фондів, 

кошти державних цільових фондів [1]. 

Зазначимо, що фінансове забезпечення соціальної сфери має свою 

специфіку, зумовлену особливостями джерел мобілізації та порядку розподілу 

грошових коштів у соціально-побтовій і соціально-культурній складових цієї 

сфери. Специфіка фінансового забезпечення функціонування соціальної сфери 

полягає в тому, що в таких галузях, як освіта, соціальне забезпечення, охорона 

здоров’я, культура переважає бюджетне фінансування, а в побутовому 

обслуговуванні, громадському харчуванні, частково у фізичній культурі 

більшість суб’єктів господарювання функціонують на засадах комерційного 

розрахунку, що передбачає самофінансування та кредитування.  

В умовах зростаючої ролі та значення соціальної сфери для розвитку 

економіки України значної актуальності набуває проблема розробки 

практичних аспектів визначення додаткового обсягу фінансових ресурсів, 

достатнього для забезпечення виконання державою соціальних функцій.  

З метою вирішення цього завдання в першу чергу доцільно розглянути 

показник, якийби комплексно характеризував рівень розвитку соціальної сфери 

в Україні. В нашомувипадку в ролі результативного показника варто обрати 

індекс людського розвитку, який у даний час розраховується більш як для 180 



651 
 

країн світу й описує рівень прогресу, досягнутий кожною з них у межах 

результативного показника. Індекс людського розвитку вимірюється за шкалою 

від 0 до 1 та має чотирирівні: дуже високий (від 0.8 до 1), високий (від 0.7 до 

0.8), середній (від 0.5 до 0.7) і низький (від 0 до 0.5). За своєю суттю індекс 

людського розвитку є інтегральним показником, який виступає 

середньоарифметичним трьох інших індексів, котрі охоплюють дохід, стан 

здоров’я та рівень освіти населення в країні. Виходячи з цього, розглянутий 

показник цілком відповідає завданню щодо загальної характеристики рівня 

розвитку соціальної сфери в Україні.  

Переходячи до факторних ознак, варто зауважити, що в умовах розвитку 

вітчизняної економіки існує два основних джерела залучення коштів для 

забезпечення витрат, пов’язаних із фінансуванням соціальної сфери: бюджетне 

фінансування, котре включає видатки державного та місцевих бюджетів, і 

позабюджетне – воно охоплює самофінансування, кредитування та інші форми 

фінансового забезпечення. Ці джерела ресурсів формують той рівень 

соціального розвитку, який ниніі снує в Україні. Безумовно, на функціонування 

соціального сектору вітчизняної економіки впливає не лише наявний обсяг 

фінансових ресурсів, а й ефективність їхнього використання.  

Проте для нашого дослідження актуальною є проблема визначення 

додаткових джерел фінансування соціальної сфери в Україні за умови, що 

рівень ефективності їхнього використання сталий. Так, запропонований 

науково-методичний підхід повинен базуватися на максимізації 

результативного показника (індексу людського розвиту) за 

умовизбільшенняфакторнихознак (бюджетного та позабюджетного 

фінансування соціальної сфери). Необхідно також зауважити, що перехід 

безпосередньо до ідентифікації математичного інструментарію для вирішення 

даної задачі є проблематичним, оскільки в умовах вітчизняної статистично-

методологічної бази неможливо знайти кількісні дані щодо обсягів 

позабюджетного фінансування соціальної сфери.  
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Виходячи з цього, науково-методичний підхід до визначення необхідних 

резервів фінансування соціальної сфери складатиметься з двох моделей: 

ідентифікації обсягу самофінансування та визначення додаткових обсягів 

фінансування соціальної сфери.  

Отже, ідентифікацію обсягу позабюджетного фінансування соціальної 

сфери запропоновано провести за допомогою використання структурного 

моделювання. Вибір зазначеного математичного інструментарію зумовлено 

можливістю врахувати невизначеність щодо залучення фінансових ресурсів із 

позабюджетних джерел для фінансування соціальної сфери в Україні (в межах 

структурного моделювання це завдання вирішується за рахунок введення 

латентної змінної).  

Крім того, актуальності набуває необхідність відображення існуючого 

взаємозв’язку між: індексом людського розвитку та обсягом бюджетного 

фінансування, індексом людського розвитку та обсягом позабюджетного 

фінансування, а також бюджетним та позабюджетним фінансуванням 

соціальної сфери (в межах структурного моделювання це завдання вирішується 

за рахунок побудови трьох рівнянь, що описують кожний із чинників, та 

ідентифікації параметрів зв’язку між ними). Безумовно, стверджувати про 

повну відповідність отриманих даних реальним неможливо, але дана модель за 

умови її адекватності максимально відображатиме існуючу ситуацію, оскільки 

залежність між розглянутими трьома складовими є безперечною. 

Висновки. Особливістю сучасного розвитку економіки України є 

зростання ролі соціальної сфери, яка створює сприятливі умови як для 

духовного, так і для матеріального життя, оскільки якість, асортимент і 

доступність послуг, котрі надаються, є важливою складовою частиною 

формування високого рівня життя населення.  

Стабільний розвиток соціальної сфери України потребує такого рівня 

фінансового забезпечення, який би дав змогу стати соціальній сфері одним із 

важливих факторів переходу до сталого розвитку економіки в цілому. 

Характерною ознакою розвитку соціальної сфери останніх років є 
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недостатність обсягів як бюджетного, так і позабюджетного фінансування, що, 

в свою чергу, негативно позначається на людському потенціалі, який є не лише 

ключовою метою, а й найважливішим детермінантом і чинником економічного 

розвитку України.  

Враховуючи сучасний стан і тенденції розвитку вітчизняної економіки, на 

нашу думку, збільшення обсягів бюджетного фінансування в Україні є 

проблематичним, тому необхідно зосередити увагу на підвищенні ролі та рівня 

позабюджетного фінансування. Так, для установ соціальної сфери, котрі 

фінансуються переважно за рахунок коштів бюджетів різних рівнів, доцільно 

розширити автономію у сфері залучення та використання фінансових ресурсів. 

Це дасть змогу не лише самостійно залучати додаткові фінансові ресурси, а й 

витрачати їх, виходячи з власних потреб. Це може стати стимулом для їхнього 

подальшого розвитку і навіть виникнення конкуренції за право реалізовувати 

власні послугина ринку.  

Для суб’єктів господарювання соціальної сфери, котрі використовують 

комерційний розрахунок як метод організації фінансів, необхідно підвищувати 

рентабельність діяльності через підвищення якості послуг та застосування 

ринкових механізмів ціноутворення. Крім того, важливим фактором фінансової 

підтримки розвитку соціальної сфери можуть бути кредитні ресурси, котрі 

надаються на пільгових умовах для реалізації соціальних програм. Отже, 

збільшення обсягів позабюджетного фінансування позитивно вплине на 

функціонування соціальної сфери та підвищення якості життя населення 

України.  
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СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ 

ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

У статті досліджено сутність соціальної політики держави в контексті 

трасформаційних процесів. Зокрема, досліджено об’єкт, суб’єкт та основні 

завдання соціальної політики. Досліджено, типи та моделі соціальної 

політики. Визначено, суб’єктивні та об’єктивні умови реалізації соціальної 

політики держави. 

Ключові слова: соціальна політика, моделі соціальної політики, суб’єкти 

соціальної політики, завдання соціальної політики, соціальний захист. 

Постановка проблеми. Перехiд Укрaїни дo  ринкoвих вiднoсин, її 

iнтегрaцiя дo свiтoвoї екoнoмiчнoї системи, змiни у  пoлiтичнiй сферi 

пoтребують нoвих пiдхoдiв дo рoзумiння сoцiaльнoї пoлiтики тa перспектив її 

рoзвитку. Сaме тoму для ефективних нaцioнaльних перетвoрень вaжливим є 

aнaлiз тa викoристaння дoсвiду iнших крaїн, врaхувaння дoсягнень, oбмежень 
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тa динaмiки рoзвитку iснуючих мoделей сoцiaльнoї пoлiтики екoнoмiчнo 

пoтужних крaїн i прaктики реaлiзaцiї сoцiaльних прoгрaм, теoретичне 

oбґрунтувaння вибoру aдеквaтнoї мoделi сoцiaльнoї пoлiтики. 

Ціллю статті є дослідження сутності соціальної політики держави та 

роглянуто важливі умoви ефективнoї реaлiзaцiї сoцiaльнoї пoлiтики. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питaннями визнaчення рoлi 

держaви в зaбезпеченнi дoбрoбуту грoмaдян зaймaлися  тaкi  вiдoмi  вченi,  як  

Кoнфуцiй,  Aристoтель, Д. Лoкк, Г. Гегель, I. Кaнт, Ш. Фур’є, Л. фoн Штaйн, Д. 

Кейнс тa бaгaтoiнших. У сучaснiй укрaїнськiй нaуцioсмислення теoретичних 

тaiстoричних aспектiв рoзвитку сoцiaльнoї пoлiтики  мoжнa  вiднaйти в рoбoтaх 

Є. Гoлoвaхи, Е. Лiбaнoвoї, М. Лукaшевичa, Г. Мiрoшниченкo, Г. Пoпoвича,  В. 

Скурaтiвськoгo, В. Сoкуренкo, В. Спiвaкa, Г. Щедрoвoї, O. Дoрoнiнa, Л. 

Четверiкoвoї тaiн.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Сoцiaльнa пoлiтикa — це 

суспiльний фенoмен, щo пoєднує рiзнoмaнiтнi бaгaтoфaктoрнi склaдoвi: 

кoнституцiйнo-прaвoвi, iнституцioнaльнi, упрaвлiнськi регулятивнi тa 

сaмoрегулятивнi, глoбaльнi, нaцioнaльнi, держaвнi, грoмaдськi, гумaнiстичнi, 

прaксеoлoгiчнi (цiннiснi), кoмунiкaтивнi тa iн. Зaзнaчене зумoвлює 

бaгaтoaспектнiсть зaсaд сoцiaльнoї пoлiтики як суспiльнoгo явищa. Рoзрiзняють 

вузьке тa ширoке рoзумiння сoцiaльнoї пoлiтики. 

У вузькoму рoзумiннi сoцiaльнa пoлiтикa — це цiлеспрямoвaнa дiяльнiсть 

суб’єктiв з метoю зaбезпечення сoцiaльнoгo зaхисту i ствoрення умoв для 

фoрмувaння безпечнoгo сoцiaльнoгo середoвищa людини. У тaкoму aспектi 

сoцiaльнa пoлiтикa передбaчaє кoмплекс зaхoдiв, спрямoвaних нa ствoрення 

системи сoцiaльних aмoртизaтoрiв суспiльних, зoкремa ринкoвих, ризикiв i 

фoрмувaння сoцiaльних стaндaртiв. Iншими слoвaми, сoцiaльнa пoлiтикa у 

вузькoму рoзумiннi — це дiяльнiсть суб’єктiв сoцiaльнo-пoлiтичнoгo життя, 

спрямoвaнa нa фoрмувaння сoцiaльнoї безпеки людини й суспiльствa. 

У ширoкoму рoзумiннi сoцiaльнa пoлiтикa — це системa цiлеспрямoвaнoї 

дiяльнoстi суб’єктiв, щo сфoрмувaлaся в суспiльствi нa певнoму етaпi йoгo 
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рoзвитку i здiйснюється нa oснoвi певних принципiв i зaсaд з метoю 

зaбезпечення oптимaльнoгo функцioнувaння й рoзвитку сoцiaльних вiднoсин. У 

тaкoму aспектi сoцiaльнa пoлiтикa є системoю упрaвлiнських, регулятивних, 

сaмoрегулятивних спoсoбiв i фoрм дiяльнoстi суб’єктiв, сукупнiстю принципiв, 

рiшень i дiй, щo втiлюються в сoцiaльних прoгрaмaх i сoцiaльнiй прaктицi з ме- 

тoю зaдoвoлення сoцiaльних пoтреб, збaлaнсувaння сoцiaльних iнтересiв 

людини, сoцiaльних груп суспiльствa, дoсягнення сoцiaльних цiлей, рoзв’язaння 

сoцiaльних зaвдaнь, фoрмувaння сoцiaльних цiннoстей. Iншими слoвaми, 

сoцiaльнa пoлiтикa у ширoкoму рoзумiннi — це системa iнституцiйних i 

нaдiнституцiйних, держaвних i грoмaдських, суспiльних i oсoбистих, 

iндивiдуaльних спoсoбiв i фoрм дiяльнoстi, спрямoвaних нa ствoрення умoв для 

всебiчнoї сaмoреaлiзaцiї сoцiaльнoгo пoтенцiaлу людини, її сутнiсних сил. 

Вoднoчaс вузьке й ширoке рoзумiння сoцiaльнoї пoлiтики умoвне. Iснує 

цiлiснa сoцiaльнa пoлiтикa, щo oхoплює i вузький, i ширoкий її змiст. 

Сoцiaльний зaхист, сoцiaльнa безпекa, з oднoгo бoку, i сoцiaльний рoзвитoк, 

сoцiaльнi вiднoсини — з iншoгo oргaнiчнo пoєднaнi: без рoзвинених сoцiaльних 

вiднoсин не мoже бути стaбiльнoї сoцiaльнoї безпеки людини, суспiльствa, a 

сoцiaльнa безпекa знaчнoю мiрoю зумoвлює рoзвиненiсть, зрiлiсть прoцесiв 

сoцiaльнoгo, суспiльнoгo рoзвитку [4, c. 5]. 

Oб’єктoм сoцiaльнoї пoлiтики є суспiльнi, зoкремa сoцiaльнi, вiднoсини, 

прoцеси життєдiяльнoстi сoцiуму, щo безпoсередньo чи oпoсередкoвaнo 

впливaють нa фoрмувaння сoцiaльнoї безпеки людини, зaдoвoлення нею 

влaсних сoцiaльних пoтреб тa iнтересiв, oсвoєння i твoрення сoцiaльних 

цiннoстей. 

Сoцiaльнa пoлiтикa мaє ґрунтувaтися нa пiзнaннi зaкoнiв суспiльнoгo 

рoзвитку, зoкремa сoцiaльних вiднoсин, виявляти глибиннi тенденцiї рoзвитку в 

усiх сферaх суспiльнoгo життя, щo зумoвлюють прoцес сaмoреaлiзaцiї людинoю 

влaснoгo сoцiaльнoгo пoтенцiaлу, її сoцiaльнoї безпеки i здiйснення 

цiлеспрямoвaнoгo впливу нa них суб’єктiв регулятивнoї дiяльнoстi. Тaкa 

пoлiтикa пoкликaнa виявляти й рoзв’язувaти суперечнoстi як oб’єктивнoгo, тaк i 
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суб’єктивнoгo хaрaктеру в екoнoмiцi, пoлiтицi, сoцiaльних, духoвних 

вiднoсинaх суспiльствa, у мiжoсoбистiсних сoцiaльних вiднoсинaх людей, тих 

чи iнших склaдoвих цих вiднoсин, aспектaх i тенденцiях рoзвитку тa 

функцioнувaння, щo впливaють нa сoцiaльне буття, сoцiaльне сaмoпoчуття й 

безпеку людини. Сoцiaльнa пoлiтикa спрямoвaнa нa змiцнення й зaкрiплення 

нaйпрoгресивнiших мoментiв, тенденцiй у прoцесaх тa явищaх мaтерiaльнoї й 

духoвнoї сфер життєдiяльнoстi суспiльствa, щo сприяють збaгaченню йoгo 

сoцiaльнoгo рoзвитку, сoцiaльнoгo буття, фoрмувaнню цiннoстей. 

Сoцiaльнa пoлiтикa виявляється в упрaвлiннi, регулювaннi сoцiaльних 

прoцесiв. Сoцiaльне упрaвлiння тa регулювaння є oснoвним мехaнiзмoм, 

iнструментoм реaлiзaцiї сoцiaльнoї пoлiтики [4, c. 6]. 

Гoлoвним суб’єктoм реaлiзaцiї сoцiaльнoї пoлiтики в сучaснoму свiтi 

трaдицiйнo є держaвa. Сaме держaвa гaрaнтує мoжливiсть взaємoдiї сoцiaльних 

груп тa iнших елементiв сoцiaльнoї структури як суспiльнo впoрядкoвaнoгo i 

суспiльнo зaхищенoгo системнoгo прoцесу, тoбтo сoцiaльнoї пoлiтики в 

мaсштaбaх крaїни. Тoбтo держaвa є як гaрaнтoм здiйснення  сoцiaльнoї 

пoлiтики, тaк i її гoлoвним суб’єктoм. Сумiснiсть у держaвi функцiй гaрaнтa 

реaльних мoжливoстей для регулярнoгo здiйснення сoцiaльнoї пoлiтики тa 

функцiй oднoгo зi суб’єктiв сoцiaльнoї пoлiтики – тoнке мiсце, яке рветься, 

якщo держaвa не функцioнує в реaльнo бaгaтoсуб’єктнoму (грoмaдянськoму) 

суспiльствi, a дiє безкoнтрoльнo. Oтже, у грoмaдянських суспiльствaх, якi 

трaдицiйнo є в крaїнaх Зaхoду, держaвнa сoцiaльнa пoлiтикa здiйснюється в 

бaгaтoсуб’єктнoму середoвищi. Її цiлi i змiст фoрмуються як  результaт 

взaємoдiї держaви з суб’єктaми грoмaдянськoгo суспiльствa тa їхнiми 

предстaвникaми. 

Гoлoвне зaвдaння держaвнoї сoцiaльнoї пoлiтики – зaбезпечити сoцiaльну 
стaбiльнiсть суспiльствa, йoгo сoцiaльну безпеку. Упрoдoвж ХХ стoлiття в 
крaїнaх Зaхoду сфoрмувaвся великий дoсвiд пiдтримки сoцiaльнoї безпеки 
шляхoм кoмпрoмiсу iнтересiв крaїн i клaсiв, нaлaгoдження мехaнiзмiв 
сoцiaльнoї спрямoвaнoстi aнтaгoнiстичнo суперечливих прoцесiв. Влaсне, 
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сoцiaльнa держaвa i виниклa як мехaнiзм для дoсягнення цих цiлей. 
Центрaльним пунктoм є мaсштaбний влaдний (держaвний) перерoзпoдiл 
чaстини суспільного багатства нa кoристь незаможних верств населення. 
Вiдoмий теoретик i прaктик сoцiaльнoгo ринкoвoгo гoспoдaрствa – у минулoму 
кaнцлер ФРН В. Брaндт – кoментує це тaк: «...суспiльствo мoже бiльш-менш 
пoвнo зaдoвoльнити вимoги всiх грoмaдян нa гiдне життя лише тoдi, кoли вoнo 
пoклaдaє oбoв’язoк пiклувaтися прo це нa держaву, крaще скaзaти, нa сoцiaльну 
держaву. Ми рoзглядaємo сoцiaльну держaву як iнституцiйний гaрaнт людськoї 
гiднoстi i людськoї гiднoстi прoстoгo чoлoвiкa тa прoстoї жiнки...» [1, с. 345]. 
Oтже, сoцiaльне ринкoве гoспoдaрствo пoм’якшує сoцiaльну нерiвнiсть в oбмiн 
нa сoцiaльне пaртнерствo рiзнoмaнiтних груп, прoшaркiв, клaсiв. 

Вaжливiсть держaвнoї сoцiaльнoї пoлiтики зaсвiдчує вже сaм перелiк її 
нaпрямiв. Нaприклaд, у нaшiй держaвi виoкремленo тaкi oснoвнi нaпрями 
сoцiaльнoї пoлiтики [6]: 
 пoлiтикa рoзпoдiлу i перерoзпoдiлу суспiльнoгo прoдукту: пoлiтикa 
фoрмувaння дoхoдiв нaселення; пoлiтикa стимулювaння нaймaнoї прaцi; 
пoлiтикa фoрмувaння дoхoдiв влaсникiв зaсoбiв вирoбництвa i кaпiтaлу; 
пoлiтикa oпoдaткувaння дoхoдiв i мaйнa нaселення; пoлiтикa прямoгo 
oпoдaткувaння дoхoдiв; пoлiтикa непрямoгo oпoдaткувaння дoхoдiв; пoлiтикa 
oпoдaткувaння мaйнa нaселення (нерухoмoстi); пoлiтикa iндексaцiї дoхoдiв 
нaселення; пoлiтикa нaдaння пiльг (кoмпенсaцiй i привiлеїв); пoлiтикa 
oбмеження тiньoвих дoхoдiв  

- демoгрaфiчнa пoлiтикa: пoлiтикa oхoрoни мaтеринствa i дитинствa; 
пoлiтикa стимулювaння репрoдуктивнoгo зрoстaння нaселення; пoлiтикa 
регулювaння шлюбнo-сiмейних вiднoсин i держaвнoї дoпoмoги сiм’ї; 
герoнтoлoгiчнa пoлiтикa; мiгрaцiйнa пoлiтикa;  

- пoлiтикa зaйнятoстi тa oхoрoни прaцi: пoлiтикa регулювaння ринку 
прaцi й зaбезпечення ефективнoї зaйнятoстi нaселення; пoлiтикa oргaнiзaцiї тa 
нoрмувaння прaцi; пoлiтикa зaбезпечення умoв прaцi; пoлiтикa стрaхувaння 
прaцi (у рaзi безрoбiття, хвoрoби aбo кaлiцтвa); пoлiтикa зaбезпечення 
oптимaльнoгo вирiшення вирoбничих кoлективних спoрiв i трудoвих 
кoнфлiктiв;  
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- пoлiтикa сoцiaльнoгo зaбезпечення i сoцiaльнoгo стрaхувaння: пенсiйнa 

пoлiтикa тa зaбезпечення стрaхувaння пенсiйних внескiв; пoлiтикa медичнoгo 

зaбезпечення i медичнoгo стрaхувaння; субсидiaрнa пoлiтикa (пoлiтикa нaдaння 

aдреснoї сoцiaльнoї дoпoмoги); пoлiтикa мiнiмaльних сoцiaльних гaрaнтiй, 

стaндaртiв i лiквiдaцiї бiднoстi; пoлiтикa зaбезпечення сoцiaльнoї безпеки;  

- пoлiтикa гaрмoнiзaцiї сoцiaльнo-екoнoмiчних iнтересiв i зaбезпечення 

сoцiaльнoгo дiaлoгу: гендернa пoлiтикa; мoлoдiжнa пoлiтикa; житлoвa пoлiтикa; 

пoлiтикa рoзвитку сoцiaльнoї сфери селa; рекреaцiйнa пoлiтикa; пoлiтикa 

зaхисту прaв спoживaчiв; гумaнiтaрнa пoлiтикa.  

Цей перелiк нaпрямiв сoцiaльнoї пoлiтики свiдчить прo ґрунтoвний aнaлiз 

пoтреб суспiльствa, вiдпoвiдaльне стaвлення держaвних oргaнiв дo свoїх 

oбoв’язкiв. 

У межaх кoмплексу сoцiaльнoї пoлiтики вaртo виoкремити систему 

сoцiaльнoгo зaхисту нaселення, який здiйснюють держaвa i грoмaдянське 

суспiльствo. Як прaвилo, сoцiaльний зaхист нaселення мaє двi фoрми: системa 

грoшoвoї дoпoмoги aбo кoмплекс певних сoцiaльних пoслуг. Джерелa 

фiнaнсувaння сoцiaльнoгo зaхисту – нaдхoдження зi стрaхoвих фoндiв, бюджету 

тa нaдхoдження вiд рiзнoмaнiтних недержaвних oргaнiзaцiй (блaгoдiйних, 

релiгiйних). 

Грoшoву дoпoмoгу мoжуть нaдaвaти в рaзi втрaти прaцездaтнoстi з  певних 

причин (хвoрoбa, нaрoдження дитини, безрoбiття, стaрiсть) aбo в рaзi 

мaлoзaбезпеченoстi. Дo кoмплексу сoцiaльних пoслуг мoжнa зaрaхувaти 

медичнi пoслуги, пoслуги з нaвчaння тa прaцевлaштувaння. 

Для визнaчення ефективнoстi зусиль тiєї чи iншoї держaви в гaлузi 

сoцiaльнoї пoлiтики OOН викoристoвує тaк звaний «iндекс людськoгo 

рoзвитку», який фiксує рiвень дoхoдiв, тривaлiсть життя тa рiвень oсвiти 

грoмaдян певнoї крaїни. 

Для рoзкриття сутi сoцiaльнoї пoлiтики требa врaхoвувaти її зв’язoк з 

oсoбливoстями суспiльствa, у якoму її здiйснюють. Тaк, рiзнi стaни суспiльствa 

вимaгaють рiзнoї сoцiaльнoї пoлiтики. Врaхoвуючи цей фaкт, мoжнa  

виoкремити тaкi типи сoцiaльнoї пoлiтики [5, с. 27]: 
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- сoцiaльнa пoлiтикa в сoцiaльнo стiйких суспiльствaх; 
- сoцiaльнa пoлiтикa в суспiльствaх, щo перебувaють у системних кризaх (у 

ревoлюцiйних ситуaцiях); 
- сoцiaльнa пoлiтикa в суспiльствaх, щo перебувaють у стaнi дефoрмaцiй 

(пермaнентних кризaх суспiльнoї системи); 
- сoцiaльнa пoлiтикa в суспiльствaх, щo вихoдять iз системнoї кризи 

шляхoм дoкoрiнних рефoрм, тoбтo сoцiaльнa пoлiтикa перехiднoгo перioду. 
Oскiльки метoю нaшoгo дoслiдження є aнaлiз мoделей сoцiaльнoї  пoлiтики 

в сoцiaльнo стiйких суспiльствaх, тo нaведемo oсoбливoстi сoцiaльнoї пoлiтики 
цих держaв [5, с. 28]: 

- стaбiльний пoрядoк вiднoсин нaйвaжливiших сoцiaльних груп i клaсiв; 
- збaлaнсoвaнiсть зaгaльнoклaсoвих iнтересiв пaнiвнoгo клaсу i iнтересiв 

йoгo oкремих чaстин (пiдкoрення iнтересiв чaстин зaгaльнoклaсoвим 
iнтересaм); 

- нaлaгoдження й пiдтримaння системи мирнoгo сoцiaльнoгo спiвiснувaння 
пaнiвних i пiдкoрених клaсiв; 

- пoслaблення пoчуття сoцiaльнoї неспрaведливoстi, зниження рiвня 
мaсoвoгo пoширення цьoгo пoчуття в суспiльствi, зниження впливу прoтестних, 
рефoрмiстських i oсoбливo ревoлюцiйних iдеoлoгiй, пoслaблення рoбiтничих, 
сoцiaльних рухiв, oднoчaсне рoзпoвсюдження iдеoлoгiй сoцiaл-рефoрмiстськoгo 
тa сoцiaл-пaртнерськoгo змiсту. 

Зaгaльнoвизнaнo, щo хoчa держaви зaгaльнoгo дoбрoбуту oб’єднує висoкий 
рiвень життя нaселення, який зaбезпечує ефективнa сoцiaльнa  пoлiтикa, oднaк 
рiзним сoцiaльним держaвaм притaмaннi рiзнi мoделi  сoцiaльнoї пoлiтики. 
Iншими слoвaми, держaви зaгaльнoгo дoбрoбуту рiзняться мiж сoбoю 
нaсaмперед мoделями сoцiaльнoї пoлiтики. Тoму, нa нaшу думку, мoжнa 
клaсифiкувaти сoцiaльнi держaви щoдo прoпoрцiї учaстi держaви тa 
грoмaдянськoгo суспiльствa в системi сoцiaльнoї пoлiтики. 

Iснує кiлькa клaсифiкaцiй держaв зaгaльнoгo дoбрoбуту, якi рoзрoбили 
укрaїнськi тa зaрубiжнi нaукoвцi. Ми впевненi, щo цi клaсифiкaцiї, якi ввaжaють 
клaсифiкaцiями держaв зaгaльнoгo дoбрoбуту, мoжнa трaктувaти i як 
клaсифiкaцiї сoцiaльнoї пoлiтики цих держaв. 
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Згiднo з клaсифiкaцiєю Г. Вiленськoгo i Ч. Лебo, держaви зaгaльнoгo 
дoбрoбуту мoжнa предстaвити зa допомогою двoх мoделей: 
«iнституцioнaльнoї» тa «зaлишкoвoї». 

«Iнституцioнaльнa» мoдель сoцiaльнoї держaви передбaчaє, щo держaвa 
перерoзпoдiляє мaтерiaльнi блaгa нa держaвнoму рiвнi. Зa тaким пiдхoдoм, 
сoцiaльнa пiдтримкa нaселення є прирoднoю функцiєю держaви [2, с. 66], рoль 
грoмaдянськoгo суспiльствa мiнiмiзoвaнo, з aкцентуaцiєю нa рoлi держaви. 

«Зaлишкoвa» мoдель передбaчaє нaдaння держaвнoї дoпoмoги тiльки в 
тoму рaзi, кoли людинa не мoже вирiшити свoїх прoблем iндивiдуaльнo aбo зa 
дoпoмoгoю iнститутiв грoмaдянськoгo суспiльствa: сiм’ї, грoмaди, дoбрoчинних 
фoндiв. Ця мoдель oрiєнтoвaнa нa aктивну дiяльнiсть грoмaдянськoгo 
суспiльствa. Тoбтo держaвну дoпoмoгу нaдaють лише якщo людинa пoтрaпилa  
у вaжку ситуaцiю i припиняють, кoли вoнa знoву здaтнa пiклувaтися прo себе 
сaмoстiйнo. Вoднoчaс сoцiaльнa дoпoмoгa нaклaдaє нa її oдержувaчiв певнi 
зoбoв’язaння: нaприклaд, у рaзi oтримaння дoпoмoги в ситуaцiї безрoбiття її 
oдержувaчa мoжуть зaлучити дo грoмaдських рoбiт [2, с. 66]. 

Ця клaсифiкaцiя є нaйoптимaльнiшoю серед нaявних, oскiльки 
oбґрунтoвaнa iстoричнo. Хoчa, требa зaзнaчити, вoнa не врaхoвує трaдицiй, 
цiннoстей, релiгiйних oсoбливoстей, притaмaнних кoжнiй держaвi. 

Держaвний сектoр oхoплює витрaти нa сoцiaльне зaбезпечення, oсвiту, 
oхoрoну здoрoв’я, нaуку, культуру, упрaвлiння рiзними мунiципaльними 
oргaнaми. Крiм тoгo, сюди нaлежaть витрaти нa oбoрoну й oхoрoну суспiльнoгo 
пoрядку. Приблизнo кoжен третiй швед зaйнятий у суспiльнoму сектoрi. 65% 
вaлoвoгo нaцioнaльнoгo прoдукту витрaчaють як суспiльнi виплaти, дoпoмoги, 
пенсiї, a тaкoж нa фiнaнсувaння системи oсвiти, oхoрoни здoрoв’я тa пoбутoвих 
пoслуг. 

Вaжливим зaсoбoм для зaбезпечення сoцiaльнoї рiвнoстi й зaгaльнoгo 
дoбрoбуту є здiйснення вiдпoвiднoї пoдaткoвoї пoлiтики. Вiдпoвiднo дo 
принципу прoгресивнoгo oбклaдaння пoдaткaми, з дoхoдiв мoже бути 
вiдрaхoвaнo вiд 10 дo 70%. У результaтi тaкoї пoлiтики в держaвнoму тa 
кoмунaльнoму бюджетaх aкумулюються зaсoби для фiнaнсувaння мaйже всiєї 
сoцiaльнoї iнфрaструктури. 
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Дoсягнення пoвнoї зaйнятoстi передбaчaє бoрoтьбу з безрoбiттям, aле, нa 

вiдмiну вiд iнших крaїн, зрoбленo aкцент не нa виплaту дoпoмoги з безрoбiття, a 

нa oргaнiзaцiю суспiльних рoбiт. Лише 10% витрaт нa регулювaння ринку прaцi 

видiленo нa кoмпенсaцiю в рaзi безрoбiття, a 90% – нa рiзнoмaнiтнi зaхoди зi 

стимулювaння зaйнятoстi. Регулювaння ринку прaцi здiйснюється шляхoм 

oргaнiзaцiї й переквaлiфiкaцiї рoбoчoї сили, фiнaнсувaння перемiщення 

пiдприємств, збiльшення пoпиту зa дoпoмoгoю прoмислoвих зaмoвлень. 

Рiзними фoрмaми нaвчaння й переквaлiфiкaцiї пoстiйнo oхoпленo дo 35% 

дoрoслoгo нaселення крaїни. Нa здiйснення aктивнoї пoлiтики нa ринку прaцi з 

держaвнoгo бюджету видiляють 7% кoштiв – стiльки ж, скiльки видiляють нa 

пoтреби oбoрoни. 

Клaсифiкaцiю держaв зaгaльнoгo дoбрoбуту Гoстa Еспiнг-Aндерсенa 

дoпoвнив Нoрмaн Гiнзбург. Вiн прoпoнує ще oдну мoдель – бритaнську 

лiберaльнo-кoлективiстську держaву зaгaльнoгo дoбрoбуту, якiй притaмaннi 

риси сoцiaльних держaв сoцiaлiстичнoгo тa лiберaльнoгo типiв [3, с. 32]. 

Нa нaшу думку, нa вiдмiну вiд крaїн Aмерики, крaїни Єврoпи перебувaли 

пiд  впливoм  сoцiaл-демoкрaтичнoгo  руху,  i,  вiдпoвiднo,  сoцiaльнi держaви 

Єврoпи тяжiють дo сoцiaл-демoкрaтичнoї мoделi aбo є певним синтезoм 

лiберaльнoї тa сoцiaл-демoкрaтичнoї мoделi. 

Oтже, мoжемo стверджувaти, щo зaгaлoм iснує двi мoделi сoцiaльнoї 

держaви, a oтже – сoцiaльнoї пoлiтики: лiберaльнa й сoцiaльнo-демoкрaтичнa. 

Вaжливoю умoвoю ефективнoї реaлiзaцiї сoцiaльнoї пoлiтики є ствoрення в 

суспiльствi сукупнoстi oб’єктивних i суб’єктивних умoв. 

Дo oб’єктивних умoв реaлiзaцiї сoцiaльнoї пoлiтики нaлежaть: 

- трaнсфoрмaцiя суспiльних вiднoсин i нaсaмперед фoрмувaння 

сoцiaльнo-ринкoвoї екoнoмiки, пoвнoцiннoгo iнституту різних типів влaснoстi; 

- утвердження прoцесiв сoцiaльнo-трудoвoї мoбiльнoстi, пoлiтичнoї 

структурoвaнoстi суспiльствa, нoвoї системи духoвних, цiннiсних oрiєнтaцiй. 

Сoцiaльнa пoлiтикa є вaжливoю умoвoю фoрмувaння в суспiльствi 

сoцiaльних вiднoсин, нoвoї якoстi сoцiaльнoгo буття. 
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Дo суб’єктивних умoв реaлiзaцiї сoцiaльнoї пoлiтики нaлежaть: 
- викoристaння в сoцiaльнiй пoлiтицi aдеквaтних принципiв, спoсoбiв i 

фoрм цiлеспрямoвaнoї упрaвлiнськoї, регулятивнoї дiяльнoстi з oсвoєння й 
твoрення сoцiaльнoгo буття, якi вiдпoвiдaли б вимoгaм oб’єктивних зaкoнiв 
суспiльнoгo сoцiaльнoгo рoзвитку; 

- сприяння зaсoбaми регулятивнoї пoлiтики свoєчaснoму рoзв’язaнню 
суперечнoстей у сoцiaльнiй сферi; 

- утвердження динaмiзму в мехaнiзмi влaсне упрaвлiнськoї 
регулятивнoї дiяльнoстi, спрямoвaнoї нa рoзвитoк сoцiaльнoгo буття, сoцiaльнoї 
сфери; 

- викoрiнювaння фoрм i метoдiв кoмaнднo-aдмiнiстрaтивнoгo, 
директивнoгo упрaвлiння; 

- децентрaлiзaцiя сoцiaльнoї пoлiтики; 
- рoзв’язaння суперечнoстей мiж нoвими (знaчнoю мiрoю сoцiaльнo- 

ринкoвими) вiднoсинaми й прoявaми директивнoгo упрaвлiння, пaсивнoгo 
хaрaктеру сoцiaльнoї пoлiтики. 

Висновок. Неoдмiннoю умoвoю ефективнoї реaлiзaцiї сoцiaльнoї пoлiтики 
є сoцiaльний мoнiтoринг, щo передбaчaє системaтичний aнaлiз прoцесiв 
сoцiaльнoї сфери, сoцiaльнoгo буття, щo пoстiйнo змiнюється i зумoвлює змiст 
сoцiaльнoгo регулювaння, суб’єктивнoї дiяльнoстi суспiльствa, людини. 
Суттєвим у сoцiaльнiй пoлiтицi є свoєчaсне внесення кoректив у змiст i фoрми 
сoцiaльнoгo регулювaння прoцесiв рoзвитку сoцiaльнoгo буття, вiд яких 
безпoсередньo чи oпoсередкoвaнo зaлежить зaдoвoлення сoцiaльних пoтреб 
людини й суспiльствa, сoцiaльнa безпекa oсoбистoстi. 

Умoвoю oптимiзaцiї сoцiaльнoї пoлiтики є глибoке знaння її суб’єктaми  не 
лише зaкoнoмiрнoстей i тенденцiй суспiльнoгo рoзвитку, щo детермiнують 
прoцес реaлiзaцiї oсoбистiстю свoгo сoцiaльнoгo пoтенцiaлу, a й iнших прoцесiв 
життєдiяльнoстi суспiльствa, якi впливaють нa сoцiaльне стaнoвище, дoбрoбут, 
сaмoпoчуття людини. Oтже, у реaлiзaцiї сoцiaльнoї пoлiтики неoбхiднo 
мaксимaльнo пoвнo врaхoвувaти oб’єктивнi тa суб’єктивнi умoви, якi 
визнaчaють стaн рoзвитку сoцiaльних вiднoсин, a тaкoж aктивнo впливaти нa цi 
вiднoсини з метoю ефективнoгo й oптимaльнoгo їх функцioнувaння. 
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Вaжливими умoвaми ефективнoї реaлiзaцiї сoцiaльнoї пoлiтики є тaкi: 

- утвердження динaмiчнoстi мехaнiзму регулятивнoї дiяльнoстi, 

спрямoвaнoї нa збaгaчення сoцiaльнoгo пoтенцiaлу суспiльствa; 

- пoшук її ефективних спoсoбiв i фoрм, усунення невипрaвдaних i 

мaлoефективних, нaсaмперед кoнсервaтивних метoдiв регулювaння, щo 

гaльмують прoцес утвердження цiннoстей сoцiaльнoгo буття; 

- вiдмoвa вiд фoрм i метoдiв упрaвлiння, щo пoрoджують сoцiaльне 

вiдчуження людини. 

У сучaсних умoвaх несприятливi тенденцiї й труднoщi в сoцiaльнiй сферi 

виникaють через зaстoсувaння фoрм i метoдiв директивнoгo упрaвлiння, спрoбу 

нaпoвнити нoвi фoрми сoцiaльнoї пoлiтики стaрим змiстoм, aбсoлютизaцiю її 

мaлoефективних зaсoбiв, недooцiнку гнучких тa ефективних фoрм сoцiaльнoгo 

регулювaння, сaмo- реaлiзaцiю oсoбистiстю влaснoгo сoцiaльнoгo пoтенцiaлу, 

недoстaтнiй рoзвитoк aктивних склaдoвих сoцiaльнoї пoлiтики, перевaжaння в 

нiй пaсивних фoрм. 
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У статті досліджено перспективи удосконалення механізму управління 

видатками місцевих бюджетів розвитку. Зокрема, розглянуто, систему 

управління видатками місцевих бюджетів розвитку. Проведена порівняльна 

характеристика існуючого та удосконаленого механізмів управління видатками 

місцевих бюджетів. Визначено,  принципи підвищення ефективності управління 

видатками місцевих бюджетів розвитку. 

Ключові слова: бюджет, місцеві бюджети, видатки місцевих бюджетів, 

видатки розвитку, місцеве самоврядування. 

Ефективність впливу бюджету розвитку місцевого бюджету на соціально-

економічний розвиток регіонів залежить не тільки від обсягу надходжень, але й 

від якісного управління коштами бюджету розвитку. 

Слід зауважити, що сьогодні більшість науковців у якості однієї з 

передумов збільшення ефективності управління видатками місцевих бюджетів 

розвитку виділяють вдосконалення такої його інфраструктурної складової, як 

організаційне забезпечення. 

Передумовою реформування даної складової є необхідність впровадження 

системного підходу, який би передбачав взаємодію всіх рівнів управління й 

забезпечував реалізацію єдиної бюджетної політики на місцевому рівні. 

Кардинальна реформа зазначених органів управління можлива тільки в 

умовах адміністративно-територіальної реформи, у межах якої передбачається 

суцільне перетворення форм і методів управління економічним розвитком 

регіонів. За таких обставин спочатку виникає потреба у наданні більшої 

самостійності адміністративно-територіальним одиницям, а вже потім стає 
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можливою кардинальна зміна організаційно-управлінських структур на різних 

рівнях. Це можливо здійснити шляхом створення колегіального органу 

управління видатками розвитку на рівні області та його представництв по 

районах. Передбачається, що така система повинна забезпечувати поєднання 

централізованого керівництва бюджетним процесом на місцевому рівні з 

певним рівнем самостійності організаційно-управлінських структур нижчого 

рівня. При цьому її діяльність має бути достатньо гнучкою та адаптивною, що 

сприятиме вирішенню непередбачуваних проблем [5, с.59]. 

Ефективне функціонування такої системи органів управління видатками 

місцевих бюджетів розвитку неможливе без чіткого визначення 

функціональних обов’язків кожного з органів та ефективного розподілу 

функцій і повноважень між різними рівнями організаційної структури. 

З метою формування єдиної інфраструктурної складової організаційного 

забезпечення системи управління видатками місцевих бюджетів розвитку, слід 

створити Комітет розвитку при обласних органах влади та його представництва 

при органах районної виконавчої влади. 

Схематично такий підхід до формування структури системи управління 

видатками бюджетів розвитку на місцях представлений на рис. 1. Його 

перевагою (порівняно з існуючим) є можливість забезпечення системності 

процесу формування та реалізації бюджетної політики на місцевому рівні, 

комплексності вирішення різномасштабних та різнопланових завдань 

управління видатками місцевих бюджетів розвитку, що сприяє підвищенню 

ефективності бюджетного процесу на місцях [2, с.115]. 

Слід зауважити, що ефективність функціонування запропонованої 

системи буде залежати, у першу чергу, від чіткого розмежування повноважень 

в межах її організаційно-управлінської структури, а також від визначення прав, 

обов’язків та рівня відповідальності по кожному з виділених рівнів управління. 
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Рис. 1. Система управління видатками місцевих бюджетів розвитку 

 
На відміну від існуючої системи управління видатками місцевих 

бюджетів розвитку, у межах якої оцінка проектів зосереджується найчастіше 
тільки на розрахунках основних критеріїв прийняття рішень щодо вкладення 
капіталу (чиста приведена вартість, внутрішня норма прибутковості, індекс 
рентабельності та ін.), у межах новоствореної системи пропонується 
здійснювати експертну оцінку рівня соціальної значущості проекту як для 
окремого міста, села чи селища, так і в цілому для району та області. За 
результатами попередньої оцінки й аналізу пропонується формувати паспорт 
кожного проекту, який буде коротко характеризувати кожен проект. 
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Перший рівень запропонованої автором організаційно-управлінської 
структури системи управління видатками місцевих бюджетів розвитку 
представлений районними представництвами, до складу яких входять фахівці 
різних сфер: фінансисти, соціологи, екологи й т.д. 

Другий рівень запропонованої організаційно-управлінської структури 
управління бюджетним процесом на місцевому рівні, представлений Комітетом 
розвитку, який пропонується вважати основним органом управління видатками 
місцевих бюджетів розвитку. На місцевому рівні він може бути представлений 
або як структурний підрозділ територіальних органів влади, або як окремий 
орган, що тісно з ними взаємодіє. 

Сьогодні в умовах недостатньої фінансової самостійності 
адміністративно-територіальних одиниць найбільш прийнятним є перший 
варіант, коли Комітет розвитку представлений як структурний підрозділ 
обласної державної адміністрації. Крім того, у процесі діяльності даного органу 
буде передбачено використання бюджетних коштів, яке не може здійснюватися 
приватною структурою, що також висуває певні обмеження на 
підпорядкованість Комітету розвитку [1, с.50]. 

У межах побудованої системи управління видатками місцевих бюджетів 
розвитку передбачено, що Комітет розвитку повинен мати колегіальну форму 
управління. До його складу повинні входити висококваліфіковані фахівці, а 
очолювати його повинен представник, якого обрано виборчим шляхом і який має 
достатній рівень досвіду, щоб здійснювати керівництво роботою цього комітету. 

Можливі й інші варіанти керівництва Комітетом розвитку, наприклад, 
підпорядкування голови комітету безпосередньо Голові обласної державної 
адміністрації чи голові обласної ради народних депутатів. Але, цей варіант має 
ряд недоліків, серед яких найбільш принциповими є зниження рівня 
відповідальності, завантаженість однієї особи, що знижує ефективність 
керівництва, можливість лобіювання певних інтересів та ін.  

Як видно з рис. 1, прийняття найбільш важливих рішень щодо управління 
видатками місцевих бюджетів розвитку повинно здійснюватися колегією у 
складі 5-6, а то й більше осіб, що є експертами у різних сферах життєдіяльності 
громади.  
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Розглядаючи запропонований підхід до управління видатками місцевих 

бюджетів розвитку, слід узагальнити його відмінності від діючого (табл. 1). 

Крім того, управління видатками бюджету розвитку повинно базуватися 

на використанні програмно-цільового методу. 

Такий підхід до планування бюджету розвитку місцевого бюджету 

потребує запровадження програмної класифікації видатків місцевих бюджетів, 

яка включає розподіл бюджетних програм залежно від спрямованості їх 

видатків. Ураховуючи загальний розподіл видатків місцевих бюджетів на 

видатки споживання та розвитку, бюджетні програми можуть бути об’єднані за 

трьома основними критеріями: 

– програми підтримки поточної діяльності розпорядників коштів 

місцевих бюджетів для виконання покладених на них функцій державного 

управління (видатки державного управління на місцевому рівні); 

– програми реалізації завдань соціального розвитку та соціального 

захисту населення (соціальні видатки); 

– програми реалізації економічного розвитку, в які входять розвиток 

інфраструктури, наукові дослідження, структурні перетворення в економіці 

регіонів, реформування та реструктуризація підприємств, капітальні вкладення 

в освіту, охорону здоров’я тощо (видатки розвитку) [3]. 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика існуючого та удосконаленого механізмів 

управління видатками місцевих бюджетів розвитку 
Фактори порівняння Існуючий механізм Удосконалений механізм

1 2 3 
Органи управління 
бюджетним процесом на 
місцевому рівні 

Обласні та районні державні 
адміністрації, обласні, районні, 
міські, сільські, селищні, районів у 
містах ради народних депутатів та їх 
виконавчі органи, місцеві відділення 
Казначейства України, регіональні 
представництва фонду державного 
майна та ін. 

Обласні та районні державні 
адміністрації, обласні, районні, 
міські, сільські, селищні, районів у 
містах ради народних депутатів та 
їх виконавчі органи, місцеві 
відділення Казначейства України, 
регіональні представництва фонду 
державного майна та ін. 

Органи управління 
видатками місцевих 
бюджетів розвитку 

Комітет розвитку і його 
територіальні представництва 

Розподіл функції управління 
видатками місцевих 
бюджетів розвитку 

Функції розподілені між багатьма 
органами управління 

Функції зосереджені в рамках 
Комітету розвитку 
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1 2 3 
Формування інвестиційної 
стратегії 

Не здійснюється на місцевому рівні Здійснюється обласною радою 
народних депутатів 

Розробка бюджетної 
політики на місцевому рівні

Здійснюється обласними 
державними адміністраціями

Здійснюється обласними 
державними адміністраціями

Розробка політики 
управління видатками 
місцевих бюджетів розвитку 

Здійснюється обласними 
державними адміністраціями 

Повністю є функцією Комітету 
розвитку 

Джерела залучення капіталу 
для інвестування 

Кошти приватних інвесторів та 
місцевих бюджетів розвитку 
використовуються відокремлено 

Формування фінансової бази 
передбачає комплексне 
використання капіталу з різними 
джерелами походження, а 
управління нею є однією з функцій 
Комітету розвитку 

Формування оптимального 
набору проектів, що будуть 
реалізовані за рахунок 
місцевих бюджетів розвитку 

У більшості випадків оптимізація 
взагалі не здійснюється 

Здійснюється Комітетом розвитку 

Експертиза інвестиційних 
проектів 

Здійснюється Укрінвестекспертизою 
(регіональними відділеннями)

Здійснюється експертною робочою 
групою Комітету розвитку

Відповідальність за 
результати реалізації 
інвестиційних проектів 

Чітко не визначено предмет і суб’єкти 
відповідальності, карні заходи 
(штрафи, санкції), заходи щодо 
стимулювання праці (премії, бонуси 
та ін.). 

Комітет розвитку повністю несе 
відповідальність за результати 
реалізації прийнятого до реалізації 
набору інвестиційних проектів 

Оцінка інвестиційних 
проектів 

Полягає у розрахунку традиційних 
показників оцінки комерційної 
ефективності проектів 

Крім розрахунку традиційних 
показників оцінки комерційної 
ефективності інвестиційних проектів, 
здійснюється ще й комплексна оцінка 
їх значущості для регіону 

Розробка й впровадження 
нових форм і методів 
управління видатками 
місцевих бюджетів розвитку 

На законодавчому рівні не визначено, 
який саме орган управління повинен 
виконувати ці повноваження, і яким 
чином може стимулюватися створення 
нових форм і методів управління 

Входить до функцій наукової робочої 
групи Комітету розвитку у взаємодії 
з іншими науково-дослідними 
організаціями 

 

Визначення трьох категорій бюджетних програм є першим кроком у 

формуванні програмної класифікації видатків місцевих бюджетів (рис. 2). 

 
Рис 2. Формування місцевого бюджету на основі класифікації 

бюджетних програм та субвенцій відповідно до спрямованості їх видатків 

БЮДЖЕТНІ ПРОГРАМИ, СУБВЕНЦІЇ 

МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ 

Поточний бюджет Бюджет розвитку 

Видатки державного управління 

Соціальні видатки 

Видатки розвитку 
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Впровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні передбачає 

здійснення бюджетних видатків на цілі, що відповідають середньо- та 

довгостроковій стратегії розвитку регіону. Це особливо важливо для 

формування бюджету розвитку місцевого бюджету: оскільки видатки розвитку 

мають довгостроковий характер, процес планування бюджетів розвитку тісно 

пов’язаний зі встановленням взаємозв’язку зі стратегічними та 

середньостроковими програмами регіонального розвитку та державною 

політикою регіонального розвитку. 

Отже, щоб підвищити ефективність управління видатками місцевих 

бюджетів розвитку, воно повинно здійснюватися за наступними принципами: 

1. Принцип програмно-цільового використання бюджетних коштів. 

Відповідно до даного принципу використання бюджетних ресурсів має бути 

цільовим у межах чітко визначених пріоритетних напрямків. Іншими словами 

кошти, які виділені в бюджеті розвитку на інвестиційну діяльність, не повинні 

використовуватися на інші цілі. 

2. Принцип максимізації корисності, згідно з яким управління видатками 

місцевих бюджетів розвитку повинно здійснюватися не з точки зору досягнення 

комерційного прибутку, а з позиції корисності для територіальної громади. 

3. Принцип структурованості. Управління видатками місцевих бюджетів 

розвитку, як одна з найважливіших підсистем системи інвестиційного 

забезпечення соціальної сфери, повинне мати чітко визначену структуру, адже 

від цього залежить його ефективність. 

4. Принцип збалансованості при управлінні видатками місцевих бюджетів 

розвитку розуміється як пошук компромісу між зростаючим попитом на 

бюджетні ресурси, який формується територіальною громадою з точки зору 

фінансування соціально-економічних проектів та програм, та обмеженою 

пропозицією коштів місцевих бюджетів розвитку. 

5. Принцип цілісності. Сутність цього принципу полягає в тому, що 

управління видатками місцевих бюджетів розвитку має здійснюватися як 

цілісний комплекс взаємопов’язаних заходів, а не як окремі незалежні кроки. 
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6. Принцип комплексності. Сутність цього принципу полягає в 
комплексному врахуванні всіх факторів, що впливають на бюджетний процес 
на місцевому рівні та визначають його особливості. 

7. Принцип відкритості передбачає, що рішення щодо визначення 
напрямків витрачання коштів місцевих бюджетів розвитку повинні прийматися 
після публічного відкритого обговорення, що дозволить врахувати вимоги 
територіальних громад.  

8. Принцип керованості. Передбачає що всі напрямки використання 
бюджетних ресурсів в соціальну сферу повинні бути керованими. Для цього 
має бути сформована відповідна управлінська структура.  

9. Принцип пріоритетності. Сутність даного принципу полягає в тому, що 
система управління видатками місцевих бюджетів розвитку не повинна 
суперечити основним положенням державної та місцевих програм соціально-
економічного розвитку. 

10. Принцип безперервності. Відповідно до цього принципу управління 
видатками місцевих бюджетів розвитку має бути безперервним процесом. 

11. Принцип відповідності функціональних повноважень. Суть цього 
принципу полягає в тому, що місцевим органам управління видатками місцевих 
бюджетів розвитку повинні делегуватися достатні повноваження для того, щоб 
вони були в змозі виконувати ті завдання, за які несуть відповідальність. 

12. Принцип своєчасності. Цей принцип базується на тому, що в межах 
управління коштами місцевих бюджетів розвитку виникають ситуації 
обов’язкової реалізації проектів, відстрочення яких може призвести до значних 
економічних, соціальних, екологічних та інших наслідків. 

Отже, наявність проблемних питань у сфері здійснення видатків місцевих 
бюджетів розвитку спричиняє необхідність удосконалення інвестиційного 
процесу та механізму управління ними на місцевому рівні. Можна 
стверджувати, що запропонований удосконалений механізм управління 
видатками місцевих бюджетів розвитку має ряд суттєвих переваг у порівнянні з 
існуючим на сьогодні. На нашу думку, його формування підвищить 
ефективність управління видатками місцевих бюджетів розвитку і, в той же час, 
дозволить активізувати соціально-економічні процеси на місцях як шляхом 
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реалізації основних положень існуючої інвестиційної політики так і шляхом 
впровадження нових комплексних підходів до такого управління. 
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Наукове обґрунтування шляхів удосконалення формування місцевих 
бюджетів потребує концептуалізації окремих положень, які визначають  даний 
процес.  

Світова фінансова наука нагромадила достатній потенціал наукових 
результатів щодо управління місцевими  бюджетами. Зокрема, методологічні 
основи формування фінансової, зокрема бюджетної системи, розкриті в працях 
таких вчених, як: Апарова О., Бланкарт Ш, Єфименко Т., Клименко Н., Лисяк 
Л., Масгрейв Р., Пабат М., Поважний О., Рекова Н., Чугунов І., та ін.  

Попри достатньо велику кількість наукових досліджень з проблем 
формування місцевих бюджетів питання сутність потенціалу місцевих 
бюджетів, співвідношення понять «бюджетний потенціал» та «потенціал 
бюджету», різновиди і складові потенціалу місцевих бюджетів. залишається 
дискусійним і потребує додаткового теоретичного обґрунтування 

З позицій загальнонаукового уявлення управління – це функція 
організованих систем, що забезпечує збереження їхньої структури, підтримку 
режиму діяльності та досягнення поставленої мети. Управління як категорія 
проявляється в процесі цілеспрямованого впливу керуючої системи або органу 
управління на керовану підсистему або об’єкт управління з метою забезпечення 
його ефективного функціонування та розвитку [3]. 

З наведених тверджень визначення можна зробити два важливих висновки 
щодо природи управління: воно притаманне будь-якій  організованій системі і 
виступає як одна з необхідних умов збереження системою гомеостазу (стану 
стабільності) та спрямовує її розвиток. Поєднання цих властивостей визначає 
зміст управління – забезпечення  такого механізму функціонування системи, за 
якого вона може досягнути мети свого існування у взаємодії із зовнішнім 
середовищем, зберігаючи при цьому стабільність, що передбачає вироблення 
механізмів пристосування і/або протидії зовнішнім і внутрішнім шокам та 
протиріччям. До умов існування управління, таким чином, належать наявність 
свідомої мети розвитку системи та здійснення самого управління, наявність 
суб’єкту управління, який  є реальним  носієм управлінського впливу, 
готовність об’єкту управління до дії цього впливу, відповідність характеру 
управління стану об’єкту та меті його розвитку. 
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З огляду на приналежність місцевих бюджетів до підсистеми публічних 

фінансів, яка функціонує з урахуванням цілей та завдань держави як інституту і 

як сукупності органів влади – управління виступає обов’язковим елементом 

процесу формування фінансового потенціалу місцевих бюджетів. А з 

урахуванням наведених міркувань щодо природи управління  виправданим є 

припущення, що природа та зміст управління формуванням та фінансового 

потенціалу місцевих бюджетів визначатиметься особливостями його цілей, 

суб’єктів та об’єктів, характеру відносин між ними. Це визначає доцільність 

аналізу методологічних підходів до визначення вказаних характеристик 

державного управління. 

Метою управління місцевими фінансами є досягнення фінансової 

стабільності та створення належного рівня фінансової незалежності регіону, 

що, у свою чергу, проявляється у збалансованості місцевих бюджетів, 

відсутності місцевого боргу, забезпечення місцевих потреб населення. 

Для процесу управління місцевими фінансами характерні такі функції, які, 

власне, і складають його зміст. 

1. Планування місцевих фінансів являє собою визначення пропорцій 

перерозподілу грошових фондів через місцеві бюджети, визначення напрямків 

реалізації бюджетної політики, формування планів та програм соціально-

економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць, 

обґрунтування норм бюджетного законодавства. 

2. Організація як процес побудови та зміни структури бюджетної системи, 

налагодження інформаційно-аналітичної та технічної підтримки її 

функціонування, розподіл повноважень з формування, виконання та контролю 

бюджетів між рівнями управління та органами влади. Цей процес є 

взаємопов’язаним з процесами зміни у системі державного управління, 

адміністративно-територіальному устрої тощо. 

3. Виконання поставлених завдань і планів з метою досягнення певного 

результату в ході мобілізації коштів в бюджети, здійснення їх вертикального та 

горизонтального вирівнювання, фінансування бюджетних видатків; 

координація реалізації бюджетних механізмів. 
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4. Моніторинг як постійний процес відслідковування параметрів 

здійснення бюджетного процесу, пропорцій формування доходних та витратних 

статей місцевих бюджетів тощо, адміністрування звітності про виконання 

бюджетів. 

5. Контроль як виявлення відхилень параметрів бюджетного процесу та 

бюджету як фінансового плану і факту. Особливістю здійснення державного 

фінансового контролю місцевих бюджетів в Україні є те, що суб'єктом такого 

контролю є держава, яка здійснює його за централізованою організаційною 

побудовою. Це обумовлюється унітарним державним устроєм України, тоді як 

при федеративному державному устрої суб'єктами контролю місцевих 

бюджетів, зазвичай, виступають регіональні представники місцевої влади 

(суб'єкти федерації) [6]. 

Сфери реалізації контролю у галузі здійснення управління місцевими 

фінансами можна розділити за наступними ознаками: за надходженням коштів 

до місцевих бюджетів; за витрачанням коштів з місцевих бюджетів; контроль за 

формуванням та використанням коштів інших місцевих фондів коштів; у сфері 

міжбюджетних відносин і трансфертів; контроль ефективності використання 

об’єктів комунальної власності; за обігом бюджетних та інших місцевих 

фінансів у банках та інших фінансово-кредитних установах; за ефективністю 

надання та законністю використання податкових пільг; попередження 

зловживань у фінансовій сфері на державному місцевому рівні. 

6. Регулювання (походить від лат. regulo – привожу до порядку) – 

забезпечення функціонування керованих процесів у рамках заданих параметрів 

[8]. Слід сказати, що в науковій літературі та практиці функціонування 

державних фінансових органів зустрічаються багато термінів, які містять 

поняття «регулювання». Найбільш типовим є підхід, який наводиться в роботі 

Виговської Н., яка зазначає, що бюджетне регулювання необхідно розглядати 

як систему взаємозв’язаних методів, способів, правових норм формування, 

розподілу, перерозподілу бюджетних ресурсів для збалансування інтересів 

суспільства і громадян. Бюджетне регулювання передбачає збалансування 
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нижчих бюджетів (до мінімального рівня) за допомогою розподілу коштів між 

бюджетами у формі нормативних відрахувань від регулюючих податків, 

виділення трансфертів, дотацій, субвенцій і іншої фінансової допомоги [2]. 

В даному контексті вертикальне бюджетне регулювання має на меті 

забезпечення необхідними доходними джерелами бюджетів різних рівнів 

відповідно до чинного розмежування повноважень між органами державної 

влади та місцевого самоврядування. Вирішення такого завдання досягається 

шляхом розподілу видатків між бюджетами і надання їм доходів, достатніх для 

фінансування визначених видатків. Горизонтальне бюджетне регулювання 

покликане усунути розбіжності в рівнях бюджетної забезпеченості в розрізі 

бюджетів місцевого самоврядування, що полягає у здійсненні фінансового 

вирівнювання в територіальному розрізі а саме: у наближенні витрат бюджетів 

(за економічною та функціональною класифікацією) до гарантованого 

державою мінімального рівня соціальних послуг на душу населення, ліквідації 

значних диспропорцій у здійсненні бюджетних видатків у розрізі окремих 

територій [5]. 

Суб’єктами здійснення управління місцевими фінансами є суб’єкти 

бюджетного процесу на місцевому рівні є: місцевий фінансовий орган, 

територіальний орган Державної казначейської служби, розпорядники 

бюджетних коштів, інші органи або посадові особи, які наділені бюджетними 

повноваженнями,  одержувачі коштів місцевого бюджету, комунальні 

підприємства [1]. 

У зв’язку з функціонуванням бюджетів в підсистемі публічних фінансів і 

використання їх як інструментів державного управління та державного 

регулювання економіки явище управління місцевими фінансами реалізується в 

двох формах: бюджетного менеджменту і бюджетної політики. 

За визначенням, яке наводить Михайленко  С., бюджетний менеджмент – 

це сукупність взаємопов'язаних дій (управлінських функцій), прийомів, 

методів, спрямованих на керівництво бюджетними ресурсами і відносинами, 

які виникають у процесі руху бюджетних потоків [8]. На практиці бюджетний 
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менеджмент  стосується  використання адміністративних, організаційно-

методичних та  нормативно-правових заходів з управління конкретним 

бюджетом на мікрорівні, використання принципів та методів менеджменту як 

науки і філософії для здійснення керівного впливу на місцеві бюджети. 

Бюджетна політика є набагато складнішим явищем. За своєю суттю 

політика є формою ситуативної та суб’єктивно обмовленої реалізації певних 

владних повноважень і відповідних заходів. Таким чином, державна політика 

виступає формою реалізації управлінського впливу органами влади на певні 

процеси або певних суб’єктів. 

Підходи до визначення сутності та змісту бюджетної політики 

представлені в табл. 1 

Таблиця 1 

Підходи до визначення сутності та змісту бюджетної політики 
Автори Зміст 
Виговська Н.  система дій державних (місцевих) органів влади, спрямована на 

забезпечення регулювання бюджетного процесу, бюджетної 
системи в умовах трансформації економіки країни 

Сорока Р., Благун І.  суть бюджетної політики відображається в двох аспектах: 1) у 
статтях доходів і видатків бюджету, джерелах їх формування, 
напрямах використання; 2) у формах і методах мобілізації 
бюджетних потоків та їх використанні на державні потреби 

Лисяк Л.  головний важіль визначення основних напрямів впливу державних 
та регіональних (місцевих) органів влади на досягнення 
збалансованого розвитку суспільства, відображає суспільно-
економічні відносини між людьми у процесі розподілу і 
перерозподілу ВВП, вироблення, розподілу, споживання 
суспільних благ і послуг та регулювання соціально-економічних 
процесів з метою задоволення потреб і розв’язання різноманітних 
проблем суспільства на основі сталого розвитку 

Хомутенко В. та ін. сукупність економічних й адміністративних заходів, що застосовує 
держава з метою стабілізації та підвищення економічного й 
соціального розвитку 

Глущенко Ю.  система заходів і дій органів влади в галузі управління бюджетним 
процесом на основі концепції розвитку бюджетних відносин у 
складі загальної економічної політики, спрямована на реалізацію 
поставлених завдань і цілей з економічного та соціального 
розвитку. 

 

Їх узагальнення дозволяє визначити бюджетну політику в сфері місцевих 
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фінансів як форму реалізації владноуправлінських повноважень держави в 

сфері місцевих фінансів, спрямованих на: оптимізацію місця і ролі місцевих 

бюджетів в бюджетній системі; забезпечення відповідності пропорцій та ходу 

формування і виконання місцевих бюджетів цілям державної соціальної-

економічної політики; організацію функціонування бюджетного менеджменту в 

державних установах; забезпечення можливості функціонування і виконання 

владних повноважень місцевими органами. 

Реалізація бюджетної політики відбувається через бюджетний механізм. 

Підходи до його визначення наведені в табл. 2. 

У зв’язку з механізмом реалізації бюджетної політики варто навести думку 

Лисяк Л.: він ґрунтується на основних принципах, а саме: відокремлення 

бюджетних коштів, що використовуються для поточних і перспективних цілей; 

використання державних коштів на суспільно значущі проекти, що 

відповідають програмам стратегічного розвитку країн; контроль суспільства за 

ефективністю використання бюджетних коштів [7]. 

Таблиця 2 

Підходи до визначення бюджетного механізму 
Автори Зміст 

Сорока Р., Благун І.  Бюджетний механізм – сукупність методів, які застосовує держава 
з метою організації бюджетних відносин і забезпечення належних 
умов соціально- економічного розвитку 

Лисяк Л.  способи організації бюджетних відносин, сукупність форм, 
методів, важелів, інструментів мобілізації та використання 
бюджетних коштів 

Пасічник Ю.  сукупність засобів, які застосовує держава з метою організації 
бюджетних відносин та забезпечення належних умов щодо 
економічного і соціального розвитку

Дем’янишин В.  сукупність фінансових форм, методів, важелів, інструментів, 
стимулів і санкцій за допомогою яких забезпечується здійснення 
широкої системи розподільчих і перерозподільчих процесів, 
формування і використання централізованого фонду грошових 
коштів держави, функціонування бюджетної системи у цілому та 
реалізація засад бюджетної політики держави 

 

При цьому науково-методологічні підходи щодо розмежування доходів і 

видатків між державним і місцевими бюджетами в контексті реформування 
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міжбюджетних відносин можна звести до наступного: перший підхід 

передбачає здійснення розподілу повноважень знизу до гори, і відповідно 

видаткових зобов’язань за принципом закріплення видатків за одним й тим 

самим рівнем влади; другий підхід передбачає стандартизацію мінімальних 

послуг; третій підхід передбачає обґрунтування кількісних пропорцій розподілу 

доходів між різними рівнями бюджетної системи на  розмежуванні функцій, 

компетенції і завдань органів виконавчої влади, органів місцевого  та 

регіонального самоврядування в сфері надання державних та громадських 

послуг. Четвертий ґрунтується на зацікавленості в розвитку підприємництва на 

відповідній території. У зв’язку з чим пропонуються кардинально нові система 

та механізм функціонування бюджетів розвитку місцевих бюджетів, які 

передбачають створення в кожному регіоні регіонального фонду підтримки 

розвитку територій [9]. 

Реалізація зазначених підходів залежить від  інституційної архітектоніки 

бюджетної системи або бюджетного устрою, який, в свою чергу, визначається 

моделлю державного устрою, зокрема, співвідношенням повноважень 

центральних та місцевих органів влади. 

Чинні системи бюджетів у зарубіжних країнах можна згрупувати, як 

пропонує Карпінський Б., у три основні моделі: 

1. Модель системи бюджетів базується на повному розподілі окремих 

податків між різними адміністративними рівнями влади й на закріпленні їх за 

відповідними рівнями системи бюджетів у законодавчому порядку. Така 

модель частково характерна для США. 

2. Модель пайового розподілу основних податків між різними 

адміністративними рівнями влади, що відображено в законодавчих актах, і 

відповідне закріплення цих часток за рівнями системи бюджетів. Подібна 

модель частково характерна для Німеччини. 

3. Модель застосування спільної бази оподаткування різними рівнями 

влади. При цьому кожен рівень влади встановлює власну ставку на основі 

однієї бази оподаткування, а загальна ставка оподаткування є сумою 

відповідних податкових ставок різних рівнів влади [5]. 
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Фіскальна децентралізація – це процес розподілу функцій, фінансових 

ресурсів і відповідальності за їх використання між центральним і місцевими 

рівнями управління. Основоположником ідеї фіскальної децентралізації був 

американський економіст Тібу Ч. [9]. Загальне поняття фіскальної 

децентралізації включає політичні, економічні та інституціональні аспекти 

організації міжбюджетних відносин і охоплює багато сфер діяльності – від 

ефективності функціонування державних інститутів та розвитку стабільної 

фінансової інфраструктури до вдосконалення механізмів фіскальних 

трансфертів і підтримки системи соціального страхування. Добре розроблена 

політика фіскальної децентралізації має не тільки посилювати місцеву 

автономію, а й сприяти підвищенню політичної відповідальності,  економічної 

ефективності та відкритості управлінських рішень. 

Проводячи політику фіскальної децентралізації, необхідно: по-перше, 

чітко сформулювати цілі; по-друге, визначити роль держави в цілому та органів 

місцевого самоврядування, зокрема у здійсненні економічної політики країни; 

по-третє, врахувати, що фіскальна децентралізація може посилити прагнення 

територій з більш потужним економічним потенціалом до більшої 

автономності. Цілями фіскальної децентралізації є справедливе надання послуг, 

ефективний розподіл видатків, макроекономічне зростання  та стабільність [5]. 

Як вказує Дем’янчук О., децентралізація фінансових  ресурсів місцевими 

бюджетами України є однією з фундаментальних умов незалежності та 

життєздатності органів місцевої влади, тому це сьогодні виходить на перший 

план, адже: децентралізація процесів управління фінансовими ресурсами та 

ухвалення рішень щодо їх формування, напрямів використання, міжбюджетних 

трансфертів збільшує можливості участі місцевої влади в розвитку 

підконтрольної їй території; фінансова децентралізація та її нарощування 

сприяє ефективному забезпеченню суспільними послугами шляхом 

ретельнішого узгодження видатків органів влади з місцевими потребами і 

соціально-економічними програмами  розвитку територіально-адміністративної 

одиниці [4]. 
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Власне кажучи, необхідність існування місцевих бюджетів зумовлюється 

передусім потребою в децентралізації публічних фінансів для усунення 

негативних ефектів при неодностайному прийнятті бюджетних рішень в умовах 

представницької демократії. При цьому забезпечення максимального 

задоволення преференцій індивідів в умовах демократичної держави можливе 

за умов децентралізації повноважень з прийняття бюджетних рішень з 

дотриманням інституційної конгруентності. Тобто формування місцевих 

бюджетів в умовах демократії має ґрунтуватись на таких засадах автономії, за 

яких забезпечується інституційна симетрія. Необхідність автономії місцевого 

самоврядування визначається і політично- правовою  природою  останнього,  і  

необхідністю  дотримання інституційної конгруентності з метою забезпечення 

репрезентативності бюджетних рішень в умовах демократії. Це дозволило 

автору визначити фінансову автономію місцевого самоврядування як такого 

стану політично-розподільчої моделі організації публічних фінансів, за якого 

досягається конгруентність дохідних і видаткових повноважень та 

відповідальності на кожному рівні бюджетної системи для найкращого 

задоволення індивідуальних інтересів [9]. 

У концепціях «другої генерації» фіскальна децентралізація  моделюється 

для опису політичного процесу і наявності асиметрії інформації у владних 

агентів. Так, вихідним є припущення, що з огляду на власну суб’єктність 

держава не ставить собі за мету максимізацію соціального добробуту, а 

переслідує власні цілі, максимізуючи власні функції. 

Першим напрямом виступає перегляд теореми Оутса В. у контексті 

політичної економії. Тут прийняття рішення на користь централізації або 

децентралізації залежить від неефективності централізованого ухвалення рішень 

на не на співвідношенні між вподобаннями та зовнішніми ефектами,  яка 

згадується в первісній теоремі Оутса В. 

Другий напрям вивчає співвідношення між централізованим та 

децентралізованим  наданням  суспільних  благ  в  ході  використання моделі 

«агент/принципал» у виборчому процесі .  
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Інша важлива концепція – це концепція «двох бюджетів», яка набула 

значного поширення останнім часом передбачає існування як поточного, так і 

спеціального бюджету, який, за визначенням засновника цієї концепції Друкера 

П., за сутністю має бути інвестиційним бюджетом витрат майбутнього 

(перспективного) розвитку. В багатьох країнах функції спеціального бюджету 

вдало виконують відповідні спеціалізовані організації та установи (наприклад, 

в Росії – Стабілізаційний та Інвестиційний фонди), в той час як в Україні це 

завдання цілком покладено на бюджети розвитку [2]. В цілому варто зазначити, 

що управління місцевими бюджетами існує у формі тієї частини заходів 

бюджетної політики, які передбачають визначення нормативно-правових, 

організаційних, методичних засад  формування, виконання і контролю місцевих 

бюджетів  в фінансовій системі країни, реалізації та розвитку їх фінансового 

потенціалу, його мобілізації. 

Відповідно розвиток місцевих бюджетів означає зміни у нормативно- 

правовому, організаційному, методичному забезпеченні функціонування 

місцевих бюджетів, які дозволять змінити на краще хід їх формування та 

використання, збільшити їхній фінансовий потенціал. 

Аналітичне обґрунтування збільшення фінансового потенціалу місцевих 

бюджетів передбачає: 

визначення поточного стану і динаміки місцевих бюджетів; оцінку 

пропорцій співвідношення їх з державним бюджетом та оцінку пропорцій 

міжбюджетного руху грошових коштів; 

аналіз досвіду функціонування місцевих бюджетів в зарубіжних країнах та 

виявлення зв’язку між ефективністю їх формування і використанням та рівнем 

фіскального федералізму; 

виявлення на підставі попередніх етапів аналізу групування передумов 

неефективності формування фінансового потенціалу місцевих бюджетів і 

пріоритетів бюджетної політики України; 

розробка методичних положень до оцінки фінансового потенціалу.  

Результатом реалізації зазначених концептуальних положень виступає 
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обґрунтування механізму виявлення джерел і резервів формування фінансового 

потенціалу місцевих бюджетів з  метою  підвищення його рівня та визначення 

альтернатив стратегій управління розвитком адміністративно- територіальних 

одиниць з урахуванням рівня фінансового потенціалу їх бюджетів і оцінки 

перспектив економічного розвитку як напрям використання виявлених резервів. 
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КРЕДИТНА ПОЛІТИКА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

У статті розглянуто: сутність кредитної політики і пріоритети кредитної 

діяльності банка, засоби і методи їх реалізації, а також принципи і порядок 

організації кредитного процесу. Створення основ організації кредитної роботи 

банку відповідно до загальної стратегії його діяльності. 

Ключові слова: кредитна політика, кредитний механізм, організаційна модель, 

кредитна стратегія, фінансова стійкість. 

Провідна роль у вирішенні значних проблем належить саме кредитним 

відносинам та банкам, що пояснюється не лише збільшенням їхньої ролі в 

розвитку економіки, але й наявною можливістю швидко і ефективно реагувати 

на впроваджувані нові механізми господарювання [1, с. 504]. 

В той же час однією з проблем здійснення реформування та становлення 

фінансово - кредитного механізму є досить висока ризикованість кредитних 

операцій. Світовий досвід (а також і  України) свідчить, що банки зазнають 

фінансового краху у зв'язку з надзвичайно ризикованою кредитною 

політикою. Природньо, цілком уникнути ризику неможливо, оскільки надання 

кредитів  - це  ризикований вид бізнесу. Таким чином, питання формування 

кредитної політики є досить актуальним, тому що вона впливає на діяльність 

комерційного банку, а через це і на розвиток економічної і банківської системи 

в країні. 
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Проблема розробки ефективної кредитної політики комерційного банку 

досліджувалася багатьма економістами, зокрема А.А. Веселовським, 

А. Епіфановим, В. Міщенко, В.М. Усоскіним та ін. 

Метою статті є розглядання сутності кредитної політики комерційного 

банку (як інструмента досягнення його стратегічних цілей) і визначення 

напрямків її удосконалювання в сучасних умовах. 

Кредитна політика комерційного банку являє собою систему заходів, які 

здійснює банк для досягнення певних фінансових результатів. Вона визначає 

загальні принципи кредитування клієнтури банка, типи наданих кредитів, 

деталі кредитних процедур та ін. Роль кредитної політики полягає у визначенні 

напрямків розвитку і удосконалення банківської діяльності у процесі 

акумуляції та інвестування кредитних ресурсів, розвитку кредитного процесу та 

підвищення його ефективності. 

Досліджуючи кредитні взаємовідносини між підприємствами і банками, 

необхідно обґрунтувати цілі та напрямки розвитку кредитної політики, її вплив 

на економічний розвиток держави. 

Стратегія кредитної політики включає пріоритети, принципи і цілі 

конкретного банку на кредитному ринку. Вона визначається, перш за все, 

вибором клієнтів, по-друге, нормами і правилами, які регламентують практичну 

діяльність банківського персоналу і, по-третє, компетентністю керівництва 

банку і рівнем кваліфікації персоналу, який займається питанням кредитування 

[3, с. 3]. Тактика кредитної політики охоплює конкретні прийоми та методі, які 

використовуються окремим банком для реалізації його стратегічних цілей при 

здійсненні кредитних операцій. 

Специфікою вітчизняної банківської системи є домінуюча позиція 

кредитних операцій в активних операціях банків, що зумовлює значну роль 

кредитного ринку, рівень розвитку якого визначають передумови формування 

та реалізації кредитного потенціалу банківської системи. На кредитний ринок 

України значно вплинули негативні наслідки світової фінансово-економічної 

кризи, що показало високу вразливість його від зовнішніх чинників. 
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Проблема банківського кредитування та функціонування кредитного ринку 

стає все більш актуальною у після кризовому періоді, оскільки саме банківській 

системі відводиться домінуюча роль в забезпеченні реального сектору 

економіки фінансовими ресурсами й у сприянні подальшого інвестиційно-

інноваційного розвитку економіки України. 

Кредитні операції займають основну частку в активах вітчизняних банків, 

тому розглянемо динаміку даного показника за 2012-2016 рр.  

 
Рис. 1. Динаміка частки кредитів у структурі активів банків України 

протягом 2012-2016 рр., % 

 

Аналізуючи рисунок 1 можемо сказати, що кредити справді займають 

вагому частку у активах банків України, упродовж досліджуваного періоду їх 

питома вага знаходиться в межах від  71,3% до 84,9%. Також, варто звернути 

увагу, що частка кредитів має стабільну тенденцію до зменшення, за 

аналізований період вона зменшилась на 13,6 відсоткових пункти. Тобто 

можемо сказати, що криза дещо змінила структуру активів українських банків. 

Враховуючи той факт, що кредити є основним елементом формування 

активів банків України, проведемо більш детальний аналіз структури 

кредитування вітчизняних банків (рис. 2). 
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Як можна побачити на рисунку 2 українські банківські кредити 

здебільшого надавалися суб’єктам господарювання та фізичним особам, тобто 

їх кредитний портфель був сформований кредитуванням реального сектору 

економіки.  

 
Рис. 2. Структура кредитного портфеля українських банків протягом 

2012-2016 рр., % 

 

Основним елементом кредитної політики в області стратегії є правильна 

постановка її цілей. Цілі кредитної політики визначаються виходячи із 

стратегічних цілей банку. 

Система основних напрямків кредитної політики комерційного банку 

включає такі [5, с. 304]: 

-   забезпечення максимального рівня дохідності кредитного портфеля та 

акціонерного капіталу комерційного банку при мінімальному рівні ризику; 

-   підтримання оптимального співвідношення між кредитами, депозитами 

та іншими зобов'язаннями і власним капіталом банку; 

-   забезпечення фінансової стійкості комерційного банку у процесі 

здійснення кредитної діяльності; 

-   забезпечення зваженого та оптимального використання кредитних 

ресурсів; 

-   досягнення оптимального балансу між зростанням обсягу кредитного 

портфеля і темпами поліпшення його якості; 
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-  розширення клієнтської бази шляхом надання кредитних послуг високої 

якості; 

-  збереження високого рівня довіри юридичних і фізичних осіб до 

комерційного банку шляхом своєчасного та повного виконання своїх 

зобов'язань перед вкладниками та акціонерами. 

Розробка формування кредитної політики для кожного окремого 

комерційного банку означає врахування ряду факторів, які впливають на 

пріоритетність та її напрямки. Фактори, які впливають і визначають кредитну 

політику, можна поділити на два типи: зовнішні та внутрішні. Якщо внутрішні 

фактори пов'язані із конкурентоспроможністю установи банку і, зокрема, 

фінансовою стійкістю та надійністю банку, то зовнішні фактори пов'язані з 

поглибленням світової економічної та фінансової кризи, політичною та 

економічною ситуацією в країні, законодавчою базою, рівнем розвитку 

банківської інфраструктури, а також міжбанківською конкуренцією [3, с. 8]. 

Слід зазначити, що внутрішніми факторами банк може керувати,  а зовнішніми 

- ні, тому що вони не залежать саме від діяльності установи і викликані 

непередбачуваною зовнішньою середою. 

Кожний окремий комерційний банк, розробляючи стратегію кредитної 

політики, проводить сегментацію кредитного ринку з точки зору його 

кредитного обслуговування, враховуючи при цьому рівень регіонального 

розвитку, макроекономічну ситуацію, рівень кон'юнктури ринку тощо. В основі 

розробки стратегії лежать його внутрішні можливості, які визначаються 

конкурентоспроможністю, ліквідністю, фінансовою стабільністю та надійністю 

банківської установи на грошово-кредитному ринку. Причому реалізація 

можливостей банку щодо стратегії кредитної політики передбачає саме 

досягнення її кінцевої цілі - забезпечення стійкого фінансового стану на 

конкретному сегменті даного ринку [4, с. 384]. 

Для поліпшення стану справ в Україні у сфері кредитування необхідне  

досягнення фінансової і мікроекономічної стабільності, проведення 
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раціональної промислової і податкової політики, що дозволило б банкам 

здійснювати виробничі інвестиції, а позичальникам - відновити свою 

кредитоспроможність. Кредит має створювати сприятливі умови  для розвитку 

всіх сфер і галузей  національної економіки України. Він є важливим джерелом  

капітальних вкладень, тому традиційно виділяється його вагома роль у 

реструктуризації економіки та інвестиційній діяльності. 

Таким чином, правильна організація процесу банківського кредитування, 

розробка ефективної та гнучкої системи управління кредитними операціями 

виступають основою фінансової стабільності і ринкової стійкості комерційних 

банків і має суттєвий вплив на економічний розвиток держави в цілому. 
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ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ 
У статті досліджено фактори впливу на зміну попиту і пропозиції страхових 
послуг на загальнонаціональному рівні та регіональному рівні. Зокрема, 
розглянуто, стан рівноваги на вітчизняному  ринку страхових послуг. 
Проведений аналіз етапів розвитку сучасного ринку страхових послуг в Україні 
дозволив виявити низку негативних та позитивних факторів його формування. 
Ключові слова: страхування, страховий ринок, страхові послуги, страхові 
компанії, ринок страхових послуг. 

Функціонування повноцінного ринку страхових послуг, як складової 
економіки країни, в значній мірі здатне забезпечити безперебійну діяльність 
суб’єктів господарювання, захист майнових інтересів громадян і підтримання 
соціальної стабільності суспільства. Формування сучасного ринку страхових 
послуг в Україні характеризується такими проблемами як недосконалість 
нормативно-правової бази в галузі страхової діяльності; невідповідність 
страхових послуг купівельній спроможності їх споживачів; недостатня роль 
вітчизняних страховиків як інвесторів економіки; низька страхова культура 
потенційних страхувальників та їх недовіра до страхових компаній.  

Метою статті є дослідження факторів формування ринку страхових 
послуг та досягнення збалансованого ринку страхових послуг на 
загальнодержавному та регіональному рівнях в Україні. 

Питання розвитку теорії й практики формування ринку страхових послуг 
неодноразово порушували у своїх працях  як вітчизняні, так і зарубіжні 
науковці та практики, зокрема Ш. Агєєв, Г. Азаренков, М. Александрова, 
В. Базилевич, В. Борисова, Н. Внукова, О. Вовчак, О. Гаманкова, Р. Глуанес, 
Т. Говорушко, Л. Горбач, О. Гудзь, Л. Гутко, М. Дем’яненко, Р. Джуччі, 
Ю. Журавльов, О. Залєтов, М. Клапків, С. Навроцький, С. Осадець, Н. Роза, 
А. Самойловський, О. Слюсаренко, А. Таркуцяк, В. Фурман, Ф. Хекне, 
Д. Хемптон, В. Шахов, К. Шелехов, Я. Шумелда та інші. 
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Процес формування ринку страхових послуг в Україні доцільно розглядати 

через закони ринку, зокрема через попит і пропозицію в умовах соціально-

економічного розвитку України. 

Попит на страхову послугу являє собою суму коштів, яку потенційні 

страхувальники готові витратити на задоволення своїх потреб у захисті 

майнових інтересів, пов’язаних з їх життям, здоров’ям, майном та 

відповідальністю з метою убезпечення від можливих збитків при даних цінах 

на страхові послуги. 

На обсяг попиту на страхові послуги впливають такі фактори: 

1) потреба населення та суб’єктів господарювання в страховому захисті; 

2) купівельна спроможність потенційних страхувальників. 

Потреба потенційних страхувальників у страховому захисті зумовлена 

збільшенням кількості потенційних непередбачуваних подій, котрі виникають з 

розвитком людської цивілізації та економічних відносин. Крім того, одним із 

факторів, який впливає на потребу в страховому захисті, в багатьох країнах є 

обсяг страхового забезпечення, що надається громадянам засобом державного 

соціального страхування. Проте визначальним фактором є купівельна 

спроможність потенційних страхувальників, оскільки їх потреба в страхуванні 

повинна бути забезпечена здатністю її оплатити. 

Дія економічного закону попиту і пропозиції на ринку страхових послуг 

проявляється за умови, що зниження ціни страхових послуг веде до 

відповідного зростання попиту на них, а зростання ціни на страхові послуги 

зумовлює падіння попиту на них. При цьому інші фактори є незмінними. 

Якщо у потенційних споживачів страхових послуг з’являється потреба в 

них, а рівень цін цих послуг відповідає купівельній спроможності споживачів, 

то при незмінних цінах відбувається зростання попиту на страхові послуги. 

Відсутність потреби у страхових послугах та низька купівельна спроможність 

потенційних страхувальників зумовлює скорочення попиту на них, якщо рівень 

цін залишається незмінним. 
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Пропозицією на ринку страхових послуг правомірно вважати діяльність 

страховиків щодо розроблення та реалізації страхових послуг, які здатні 

задовольнити потреби в страховому захисті потенційних страхувальників та 

відповідають їх купівельній спроможності.  

Динаміка пропозиції на ринку страхових послуг являє собою криву 

пропозиції, яка показує обсяг страхових послуг, котрий пропонується їх 

потенційним споживачам за незмінними цінами протягом певного часу.  

Зростання пропозиції, тобто спроможність страхових компаній продати 

більший обсяг страхових послуг при незмінних цінах, змістить криву 

пропозиції вправо. Зменшення пропозиції, тобто здатність страховиків продати 

менший обсяг страхових послуг за незмінних цін, змістить криву пропозиції 

вліво. 

Установлено, що при високих цінах на страхові послуги страховики 

збільшують їх обсяг, котрий пропонується для реалізації. Але при цьому у 

потенційних споживачів зменшується бажання придбати запропонований їх 

обсяг. За таких умов на ринку страхових послуг виникає надлишок їх 

пропозиції. Дефіцит страхових послуг, які пропонуються страховиками для 

реалізації, виникає у випадку, коли ціна на них знижується.  

Співвідношення попиту на страхові послуги та їх пропозиції визначає 

рівновагу на ринку страхових послуг. За рівноважного рівня цін обсяг  

запропонованих на ринку страхових послуг дорівнює їх обсягу, який придбали 

споживачі. Тобто ринок страхових послуг перебуває в стані рівноваги. При 

високій ціні виникає надлишок страхових послуг, оскільки пропозиція 

перевищує попит на них. При низькій ціні виникає дефіцит страхових послуг, 

оскільки попит перевищує їх пропозицію [1, с.35]. 

Таким чином, до факторів, що впливають на зміни в попиті на страхові 

послуги та їх пропозицію на загальнонаціональному рівні доцільно віднести 

наступні  (табл. 1). Ураховуючи вищевказані фактори впливу на зміну в попиті 

й пропозиції страхових послуг, доцільно визначити стан рівноваги на 

вітчизняному  ринку страхових послуг (рис. 1.). 
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За рівня цін на страхові послуги Р0  досягається рівновага ринку страхових 
послуг. З огляду на те, що в Україні при незмінному попиті збільшується 
пропозиція страхових послуг, завдяки збільшенню кількості страхових 
компаній на ринку, рівновага буде досягатися за рівня цін Р1. 

Таблиця 1 

Фактори впливу на зміну попиту і пропозиції страхових послуг на 

загальнонаціональному рівні 
Фактори впливу на зміну попиту на 

страхові послуги 
Фактори впливу на зміну пропозиції 

страхових послуг 
1. Рівень розвитку економіки 
2. Стабільність національної валюти 
3. Запровадження обов’язкових видів 

страхування з використанням системи 
контролю за їх здійсненням 

4. Зміна у величині доходу потенційних 
страхувальників 

5. Наявність позитивної чи негативної 
мотивації у потенційних 
страхувальників 

6. Страхова культура населення 
7. Ступінь довіри населення до 

страхового бізнесу

1. Ступінь розвитку страхового 
законодавства 

2. Кількість страхових компаній на  ринку 
страхових послуг 

3. Рівень капіталізації та обсяги страхових 
резервів вітчизняних страхових 
компаній 

4. Кількість видів обов’язкового 
страхування 

5. Пенсійна реформа 
6. Податкові переваги перед іншими 

секторами економіки 

 

Проте довго втриматися рівень цін Р1 не зможе, оскільки такі ціни на 

страхові послуги можуть призвести до збиткової діяльності страхових компаній 

через те, що не дозволяють їм сформувати страхові резерви, достатні для 

виплати страхових відшкодувань, покрити витрати та отримати прибуток. 

 

Рис. 1. Графічна інтерпретація рівноваги на ринку страхових послуг 

України 



695 
 

Зазначений рівень цін викликає зміни в попиті, що відображається зсувом 

кривої попиту вправо та переміщенням рівноваги ринку страхових послуг у 

точку, яка досягається за рівня цін Р2.  

За таких цін на страхові послуги відбуваються зміни в попиті на страхові 

послуги, що позначається зсувом кривої попиту вліво (D2). Однак це не означає, 

що рівновага ринку досягається за рівня цін Р3, оскільки діють нецінові 

фактори, котрі впливають на попит та пропозицію страхових послуг. Ціни 

тримаються на рівні Р2, і при цьому на вітчизняному ринку страхових послуг 

виникає надлишок пропозиції страхових послуг, як видно на графіку               

(відрізок ab). 

Доведено, що в сучасних умовах економічного розвитку України 

формування ринку страхових послуг визначається впливом на нього як 

загальнонаціональних, так і регіональних факторів [3, с.42]. Виходячи з цього, 

можна виділити нецінові фактори зміни попиту й пропозиції на українському 

ринку страхових послуг на регіональному рівні (табл. 2). 

Ураховуючи те, що ринок страхових послуг є складовою ринку фінансових 

послуг, його розвиток відбувається у взаємозв’язку з розвитком інших 

учасників ринку фінансових послуг, а саме: банків, фондових і валютних бірж, 

інвестиційних компаній, кредитних спілок, недержавних пенсійних фондів 

ломбардів, лізингових компаній [4, с.186]. 

Специфіка діяльності страхової компанії перетворює учасників ринку 

фінансових послуг на її конкурентів, партнерів та клієнтів одночасно, оскільки 

всі вони, мобілізуючи тимчасово вільні грошові ресурси і перетворюючи їх у 

кредити й капіталовкладення, в той же час зацікавлені в убезпеченні 

вищевказаних грошових ресурсів. Виходячи з цього, доцільним є визначення 

впливу окремих складових ринку фінансових послуг на формування ринку 

страхових послуг в Україні. 

Розвиток сектора страхування в Україні тісно пов'язаний з розвитком 

банків, оскільки йому властива значна залежність об’ємів страхування від 

виданих банківських кредитів (зокрема відповідальності позичальника за 

непогашення кредиту). 
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Таблиця 2 

Фактори впливу на зміну попиту і пропозиції страхових послуг на 

регіональному рівні 
Фактори впливу на зміну попиту

на страхові послуги 
Фактори впливу на зміну пропозиції 

страхових послуг 
1. Чисельність населення регіону та його 

сезонні міграції 
2. Наявність суб’єктів господарювання з 

ризиковим характером виробництва й 
об’єктів підвищеної небезпеки в регіоні 

3. Кількість великих промислових 
підприємств та підприємств малого і 
середнього бізнесу в регіоні 

4. Розвиток транспортної інфраструктури 
залежно від виду транспорту, котрий 
переважає в регіоні (залізничний, 
автомобільний, морський, авіаційний, 
трубопровідний) 

5. Особливості клімату та ландшафту 
регіону 

6. Наявність у регіоні розвиненої мережі 
підприємств туристичного бізнесу, котрі 
пропонують активні види відпочинку 
(гірськолижний спорт, дайвінг, альпінізм) 

7. Розвиненість кредитного ринку регіону 
8. Наявність професійної страхової реклами 

в регіоні 
9. Доступність і прозорість інформації щодо 

основних показників діяльності страхових 
компаній, структурні підрозділи яких 
діють у регіоні 

10. Функціонування на ринку страхових 
послуг кваліфікованих страхових 
посередників 

11. Ступінь страхової культури населення 
регіону 

1. Кількість страхових компаній та 
структурних підрозділів страховиків, 
котрі діють у регіоні 

2. Розвиненість регіональної агентської 
мережі страхових компаній і їх 
структурних підрозділів 

3. Наявність у регіоні кваліфікованих 
страхових брокерів 

4. Розроблення страховими компаніями 
регіональних програм з окремих видів 
страхових послуг та їх реалізація 

5. Достатня кількість кваліфікованого 
персоналу страхових компаній у 
регіоні 

6. Проведення страховими компаніями 
ефективного страхового маркетингу з 
метою виявлення нових каналів 
реалізації страхових послуг у регіоні 

7. Диверсифікація страхових послуг 
8. Величина активів та страхових 

резервів регіональних страхових 
компаній 

9. Застосування в страховій діяльності 
новітніх технологій щодо реалізації 
страхових послуг 

10. Здійснення ефективної страхової 
реклами з метою забезпечення в 
регіоні прозорої інформації про 
страхові послуги та діяльність 
страховиків 

 

Банк, вимагаючи від заставодавців страхування предмета застави, 

рекомендує страхову компанію, яка розміщує кошти страхових резервів на 

депозитних рахунках у цьому банку. Крім того, з метою мінімізації податків 

банки страхують свої фінансові ризики. Значний вплив на зростання об’ємів 

страхування має збільшення обсягів кредитування на придбання 

автотранспортних засобів, що спонукає до одночасного укладання двох 

договорів: автокаско та страхування цивільної відповідальності власників 

автотранспортних засобів [2, с.185]. 
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Значні розміри грошових засобів страхових компаній, розміщених у 

банківській системі, в більшості випадків пов’язані із залежністю страхової 

діяльності від банківських послуг (кредитування, іпотека, лізинг), а також 

можливістю оптимізації розміщення страхових резервів через недостатній 

страховий та банківський нагляд з боку держави [6, с.63]. 

Розвиток ринку страхових послуг залежить не тільки від ступеня розвитку 

банківської системи, а й від функціонування ринку небанківських фінансових 

установ, учасниками якого є кредитні спілки, ломбарди, недержавні пенсійні 

фонди та лізингові компанії. 

Аналіз етапів розвитку сучасного ринку страхових послуг в Україні 

дозволив виявити низку негативних та позитивних факторів його формування.  

Зокрема, до негативних факторів доцільно віднести нерівномірне 

розміщення страхових компаній по території України, переважне їх 

зосередження в промислових регіонах [5, с.169]. Одним з негативних чинників, 

що стримують розвиток ринку страхових послуг України, є велика кількість на 

ньому страхових компаній з низьким рівнем капіталізації. Крім того, на ринок 

страхових послуг впливають негативні фактори, які лежать поза його 

площиною, зокрема значна частка тіньової економіки, приховані монопольні 

утворення, збиткова діяльність більшості підприємств. 

Процеси концентрації та централізації капіталів на ринку страхових послуг 

сприяли появі на ньому страхових компаній з високим рівнем капіталізації, які 

займають лідируючі позиції в національному страховому рейтингу «Insurance 

TOP» і можуть конкурувати в майбутньому з іноземними страховими 

компаніями, які вийдуть на ринок страхових послуг України через п’ять років 

після вступу нашої країни до СОТ, що є позитивним для розвитку 

національного ринку страхових послуг. До позитивних факторів варто віднести 

поступове зростання попиту на страхові послуги з ризикового страхування й 

позитивну динаміку ринку страхування життя, що спостерігається в Україні з 

2000 року.  
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Таким чином, проведені дослідження дозволили виявити закономірності 

розвитку ринку страхових послуг в Україні, що зумовлені дією економічних 

законів, і перш за все дією закону нагромадження капіталу, що проявляється у 

формі концентрації та централізації капіталів на ринку страхових послуг. 

Нерівномірне розміщення страхових компаній на території України 

зумовлене закономірністю раціонального розміщення продуктивних сил, яка 

випливає із закону економії праці, що проявляється  в нерівномірному 

розміщенні промислового капіталу в регіонах України. 

Закономірність зростання кількості страхових компаній недержавної 

форми власності зумовлена зміною суспільно-економічного ладу в країні на 

початку 90-их років, що проявляється в дії закону адекватності виробничих 

відносин рівню і характеру продуктивних сил, у межах якого виділяють 

закономірності зв’язків між потребами розвитку людини та еволюцією форм 

власності.  

Закономірність утворення страхових компаній-лідерів ринку 

спричиняється дією закону конкуренції, який виражає зв’язки між 

страхувальниками й страховиками, страховими посередниками, страховими 

компаніями та іншими фінансовими установами, котрі діють на ринку 

страхових послуг і проявляється у боротьбі між його учасниками за рівень цін 

на страхові послуги, потенційного споживача, привласнення найбільших 

доходів. 

Закономірність поступового зростання попиту на страхові послуги та 

розширення їх асортименту зумовлена дією закону зростання потреб, що 

виражає зв’язки між прогресом технологічного способу виробництва, 

еволюцією системи суспільних відносин та кількісним зростанням і якісним 

удосконаленням потреб суспільства, зокрема потреби у страховому захисті, що 

виникає у суб’єктів господарювання в умовах ринкової економіки. В той же час 

ця закономірність спричиняється дією закону попиту й пропозиції, який 

виражає зв’язок між кількістю страхових послуг, що хочуть придбати 

потенційні страхувальники, та їх обсягом, котрий можуть запропонувати 
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страхові компанії. Особливістю дії вказаного закону на українському ринку 

страхових послуг є те, що величина ціни на страхові послуги знаходиться під 

дією таких факторів, як недобросовісна конкуренція, що проявляється у 

застосуванні демпінгових цін при встановленні страхових тарифів, низька 

страхова культура населення і недостатня купівельна спроможність його 

основної частини.  

Закономірність динамічного розвитку ринку страхування життя зумовлена 

дією закону Дж. М. Кейнса, що відображає зв’язки між зростанням схильності 

до заощаджень та зниженням схильності до споживання при зростанні доходів 

населення. Оскільки, як свідчить статистика, в Україні, починаючи з 2000 р. 

спостерігається поступовий розвиток ринку страхування життя на основі 

поступового зростання доходів населення і збільшення кількості прибуткових 

підприємств, створюється можливість для поліпшення інвестиційних процесів в 

країні завдяки заощадженням страхувальників, що в свою чергу потребує 

вдосконалення страхового законодавства. 

Список використаних джерел: 

1. Гутко Л. М. Страховий ринок України: стан, проблеми розвитку та 

шляхи їх вирішення / Л. М. Гугко // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – №7. – 

С. 34-36. 

2. Дубина М. В. Сучасні тенденції та особливості розвитку страхового 

ринку України / М. В. Дубина, І. В. Лисенко, Д. С.Пілевич // Науковий вісник 

Херсонського державного університету. – 2014. – Вип. 9. – С. 184–188. 

3. Журавльова О. Є. Особливості впливу факторів на фінансову стійкість 

страхових компаній / О. Є. Журавльова // Ринок цінних паперів України. – 2013. 

– №1-2. – С. 39–45.  

4. Козоріз Г. Г. Проблеми розвитку страхового ринку в Україні / 

Г. Г. Козоріз // Регіональна економіка. – 2008. – № 2. – С. 182–191. 

5. Слободянюк Н. О. Стан страхового ринку України на сучасному етапі: 

проблеми та перспективи його розвитку / Н. О. Слободянюк, Г. Ю. Прокопчук 

// Молодий вчений. – 2016. – №5(32). – С. 166–170. 



700 
 

6. Шірінян Л. Економічна сутність фінансового регулювання страхового 
ринку / Л. Шірінян // Вісник Київського національного ун-ту ім. Т. Шевченка. – 
2013. – №8(149). – С. 62–64. 

 
УДК 336.1:352 

Д.С. Шаповал 
здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ 
РЕСУРСІВЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ 

У статті розглянуто теоретичні аспекти формування фінансових ресурсів під 
приємств житлово-комунального господарства, здійснено класифікацію 
джерел фінансування житлово-комунальної сфери. Автором обґрунтовано 
необхідність пошуку додаткових джерел фінансових ресурсів для житлово-
комунальних підприємств.  
Ключові слова: житлово-комунальне господарство, фінансові ресурси, 
класифікація, власний капітал, залучений капітал, позиковий капітал, 
заборгованість 

Постановка проблеми. Важливим критерієм оцінки соціально-економічної 

ситуації в країні є дослідження стану житлово-комунального господарства 
(ЖКГ) як однієї із пріоритетних галузей національно-господарського 
комплексу, підприємства якої, у порівнянні з іншими підприємствами 
невиробничої сфери, надають значну кількість видів послуг та через 
забезпечення населення й суб’єктів господарювання необхідними житлово-
комунальними послугами, реалізують соціальну функцію. Незважаючи на те, 
що впровадження комплексу заходів, передбачених Загальнодержавною 
програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 
2009-2014 рр. сприяла деяким позитивним змінам у даній галузі, більшість 
завдань щодо підвищення ефективності та надійності її функціонування 
залишаються невирішеними, в тому числі й забезпечення беззбиткової 
діяльності підприємств ЖКГ.  
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Аналізостанніхдосліджень і публікацій.Теоретичним і практичним 

аспектам теорії фінансів та питаннямфінансового управління підприємствами 

присвячено чимало наукових праць таких вітчизняних та зарубіжних фахівців, 

як Г. Азаренкова, М. Бредлі, Ю. Брігхем, Л. Буряк, Г. Кірейцев, С. Майєрс,               

М. Міллер, Ф. Модільяні, О. Москаль, Д. Олійник, В. Опарін, А. Поддєрьогін, 

О. Романенко, С. Росс, І. Сокиринська, С. Юрій та ін. Окремі питання, пов’язані 

з розвитком фінансового забезпечення підприємств ЖКГ, знайшли своє 

відображення у працях О. Абрамової, І. Бойко, В.Бутиріної, М. Забаштанського, 

В. Костецького, Є. Кулягіної, О. Нагорної, В. Полуянова,  Л. Саєнко, 

В. Світличної, Т. Юр’євої та ін. Проте існуючі ґрунтовні доробки дослідників 

вимагають удосконалення за рахунок формування нового погляду на недоліки 

існуючої практики фінансового управління діяльністю підприємств ЖКГ, в 

тому числі розвитку теоретичних положень й розроблення методичного 

інструментарію формування фінансового забезпечення в умовах нестачі 

фінансовихресурсів. 

Основною метою статті є аналіз джерел формування фінансових ресурсів 

підприємств житлово-комунального господарства та виявлення резервів щодо 

їх збільшення.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Необхідною умовою успішної 

діяльності кожної підприємницької структури стала наявність достатніх 

фінансових ресурсів. Оцінку формування фінансових ресурсів на 

підприємствах ЖКГ доцільно розпочати із характеристики сутності та видів 

фінансових ресурсів. Фінансовими ресурсами підприємства називають грошові 

кошти, що перебувають у його розпорядженні на постійній або тимчасовій 

основі. Економічний зміст фінансових ресурсів визначається складом і 

джерелами їх формування та напрямками використання.  

Опарін В. класифікує фінансові ресурси за наступними ознаками: за 

правом власності (власні, надані, позичені), за кругообігом (початкові, 

прирощені) та за використанням (матеріальні та в обігу). [5, с. 80]. Партін Г.О. 
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доповнює вище зазначену класифікацію такою ознакою, як форма реалізації, 

відповідно до якої виділяються матеріальні, фінансові та нематеріальні 

фінансові ресурси. [4, с. 11]. Л. Катан вважає, що класифікувати фінансові 

ресурси слід, враховуючи такі ознаки, як: джерела формування, цільове 

призначення. Класифікація фінансових ресурсів за окремими ознаками 

зображена на рис. 1. 

Розгляд фінансових ресурсів за способом формування та джерелами їх 

створення необхідний для визначення меж їх функціонування. За способом 

формування фінансові ресурси поділяються на ті, що:  

– створювалися при заснуванні підприємства (за рахунок внесків 

засновників у статутний фонд);  

– створені за рахунок власних та прирівняних до них коштів ( за рахунок 

надходжень, доходів та прибутку);  

– мобілізувалися на фінансовому ринку ( цінні папери, кредити, кошти 

інвесторів);  

– поступили у порядку розподілу грошових надходжень ( дивіденди, 

відсотки, доходи на пайові внески, страхові відшкодування, бюджетні субсидії, 

дотації).  

Класифікація фінансових ресурсів за способом їх формування зображена 

на рис. 2.  

Фінансові ресурси підприємств за джерелами формування поділяються на 

власний, позичковий та залучений капітал, який використовується для 

формування активів підприємства та здійснення виробничо-фінансової 

діяльності з метою отримання прибутку. Класифікаціяфінансовихресурсів за 

джереламиїхформуваннязображена на рис. 3. 
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Рис. 1. Класифікація фінансових ресурсів 
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Власний капітал – це власні джерела фінансування підприємства, які 

утворюються двома шляхами: внесенням власниками підприємства грошей та 

інших активів, накопичень суми прибутку, що залишається на підприємстві. 

 
Рис. 2. Класифікація фінансових ресурсів за способом їхформування 

 

До складу власного капіталу включають:  

– статутний капітал (фіксована в установчих документах загальна 

вартість активів, які є внеском власників до капіталу підприємства);  пайовий 

капітал (сукупність коштів фізичних та юридичних осіб, що добровільно 

розміщені у товаристві для здійснення його фінансово-господарської 



705 
 

діяльності); додатково вкладений капітал в акціонерних товариствах (сума, на 

яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їх номінальну вартість 

(емісійний дохід)); 

 
Рис. 3. Класифікація фінансових ресурсів за джерелами їх 

формування 
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– резервний капітал – резерви на непердбачені витрати, що сформовані 

згідно з законодавством або засновницькими документами за рахунок прибутку 

підприємства;  

– інший додатковий капітал – це оцінка необоротних активів, вартість 

активів, що безкоштовно отримані від інших фізичних та юридичних осіб, та 

інші види додаткового капіталу;  

– нерозподілений прибуток (непокритий збиток) – прибуток, що 

реінвестований у господарську діяльність підприємства. Непокритий збиток 

вираховується при визначенні і підсумках власного капіталу;  

– неоплачений капітал – заборгованість власників за внесками до 

статутного капіталу. Його сума вираховується при визначенні підсумку 

власного капіталу. До складу позичкових фінансових ресурсі ввідносять: довго-

середньо- та короткострокові кредити банків; довгострокові фінансові 

забезпечення та інші довгострокові зобов’язання, на які нараховуються 

відсотки; лізинг; франшиза; кошти, що надходять з бюджету та міністерств на 

умовах повернення; відстрочені податкові зобов’язання по сплаті податку. До 

залучених фінансових ресурсів включають: тимчасово вільні кошти резервів, 

що формуються за рахунок чистого прибутку; реінвестовані кошти резерву для 

виплати дивідендів; всі види кредиторської заборгованості з поточних 

зобов’язань підприємства фізичним та юридичним особам; поточна 

заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями; векселі видані; поточні 

зобов’язання за розрахунками з одержаних авансів; з бюджетом по сплаті 

податків, з позабюджетними фондами, з органами страхування, з оплати праці, 

з учасниками по виплаті дивідендів; інші поточні зобов’язання. [2, c. 52].  

Теоретично джерела формування фінансових ресурсів підприємств 

житлово-комунального господарства майже споріднені з джерелами 

підприємств інших видів діяльності. Разом з тим, наявність багатьох зовнішніх 

факторів впливу на дану сферу дещо порушують цю спорідненість. Постійна 

ротаційність галузі, наявність значних сум дебіторської заборгованості, 

здійснення цінової політики органами місцевого самоврядування, з одного 
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боку, та відсутність податкових пільг і сприятливого інвестиційного 

середовища, з іншого, унеможливлюють залучення додаткових джерел 

фінансових ресурсів. Крім того, фінансове становище житлово-комунальної 

сфери не можна назвати задовільним [1, c. 26].  

Відсутність належної платіжної дисципліни негативно впливає на 

фінансове становище підприємств ЖКГ та унеможливлює залучення 

позикового капіталу. Значний фізичний та моральний знос основних засобів, 

збитковість житлово-комунальних підприємств зменшують можливості 

знаходження додаткових джерел фінансових ресурсів. А тому власнийкапітал є 

основним джерелом фінансування підприємств житлово-комунального 

господарства. Додатковим джерелом формування фінансових ресурсів для 

підприємств ЖКГ могли би стати кредитибанків, проте через незадовільний 

фінансовий стан та неможливість погашати великі відсоткові ставки за 

кредитами підприємства не в змозі скористатись цим джерелом.  

Такождеякі банки вдаються до такої кредитної політики, за якої 

передбачається відмова у наданні кредитів для державних ідприємств, установ, 

організацій. Негативним фактором є і те, щозаконодавчим чином 

неврегульований механізм функціонування житлово-комунальних підприємств 

на фінансовому ринку України та йогоособливості.  

Висновки. Складний фінансовий стан підприємств житлово-комунальної 

сфери обумовлений не достатністю фінансових ресурсів. Сьогодні левову 

частку серед джерел фінансування підприємств житлово-комунального 

господарства займають власні фінансові ресурси, обсяг яких дужео бмежений. 

Збільшення обсягу власного капіталу можливе шляхом розробки та 

застосування особливого механізму оподаткування на період реформування 

житлово-комунальної сфери. 

Особливу увагу слід приділити використанню залучених та позикових 

фінансових ресурсів у сфері ЖКГ.  
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МЕХАНІЗМ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ 

СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 
В роботі визначено сутність економічної категорії «ефективність». Автором 
наведено основні складові механізму ефективного функціонування страхової 
компанії, підґрунтям якого виступає система управління. Досліджено 
операційний механізм страхової компанії, в рамках якої визначається її 
структура. 
Ключові слова:функціонування, механізм, страхова компанія, ефективність. 

Постановка проблеми. В умовах глобалізації страхового ринку поступово 
відбувається зміна пріоритетів у структурі діяльності страхових компаній. На 
зміцнення функціонування страховика з кожним роком все менше впливають 
фінансові параметри діяльності, натомість зростає роль людського фактору – 
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персоналу компанії. Ефективне функціонування страхової компанії залежить 
від ряду факторів, до яких належать: здатність забезпечувати умови реалізації 
спільних інтересів усіх учасників в процесі страхової діяльності, можливість 
підвищення ефективності управління персоналом з урахуванням позицій 
учасників компанії та інших суб’єктів правовідносин. При цьому страхова 
компанія в процесі управління спирається на загально визначені концептуальні 
засади, що включають в себе основні елементи: постановка мети і планування 
виконання відповідних завдань, побудова організаційної структури, 
забезпечення діяльності страхової компанії та оперативне управління 
персоналом компанії. З огляду на них кожна страхова компанія формує власну 
систему функціонування в залежності від поставлених цілей. 

Підходи до ефективного управління страховими компаніями активно 
досліджувалась такими вченими, як В.Д. Базилевичем, Л.Н. Клоченко, 
Н. П. Ніколаєнко, С.С. Осадцем та іншими.Але сьогодні існує ряд невирішених 
аспектів щодо створення саме комплексної системи функціонування страхових 
компаній. Тому метою статті є визначення сутності поняття «ефективності» та 
побудова механізму ефективного функціонування страховою компанією. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Економічна ефективність 
включає в себе дві сторони. По-перше, це корисний ефект, отриманий в 
результаті виробничої діяльності або іншого трудового процесу. З точки зору 
суспільного відтворення в цілому, під ефектом розуміється суспільна споживча 
вартість, створена працею, або послуга, що задовольняє своїми ознаками певні 
потреби людини. Інша сторона змісту поняття «ефективність» [3, с. 131] – 
фактично досягнутий результат у порівнянні з витратами, які при цьому були 
понесені. Для встановлення методологічних основ економічної ефективності 
слід розрізняти як ефективність всього відтворювального процесу, так і 
окремих його частин. Економічна ефективність процесу розширеного 
відтворення відображає планову взаємозумовленість витрат суспільної праці та, 
як наслідок, отриманий від цього економічний і соціальний ефект, тобто 
кінцевий результат у вигляді матеріальних благ і послуг, а також 
інтелектуальних цінностей, необхідних суспільству для його існування і 
розвитку. 
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Науковці трактують поняття «ефективність» по-різному, але їх можна 
звести до трьох основних позицій. Ряд дослідників, такі як Р. Пікус, 
Д. Нестерова [6, с. 6] визначають ефективність як здатність приносити ефект, 
результативність процесу, операції, проекту, що визначаються як відношення 
ефекту, результату до витрат, що зумовили, забезпечили його здобуття. 
М. В. Демченко [3, с. 132; 4, с. 80] дотримуються думки, що ефективність є 
складною категорією, що характеризується результативністю роботи 
підприємства і рентабельністю його капіталу, ресурсів або продукції.  

Дещо інакше трактує «ефективність» Є. Стрілець [8, с. 502], ці науковці 
ототожнюють ефективність з внутрішньою ефективністю та економічність, що 
вимірює найкраще використання ресурсів. 

Страхова компанія функціонує як єдиний механізм у процесі аналізу, 
андерайтингу, прийняття ризиків на страхування, виконування обов'язків перед 
власниками, страхувальниками, працівниками, ефективність чого досягається 
за умови ефективного управління усіма процесами страховика. Управління - це 
вплив суб'єкта управління на об'єкт управління для досягнення стратегічних і 
тактичних цілей. Ефективність управління страховою компанією (СК) – це, з 
одного боку, своєчасне досягнення поставлених цілей з найменшим 
використанням ресурсів. З іншого боку під ефективністю розуміють якість, 
тобто ефективне управління – це управління, спрямоване на підвищення 
якісного рівня страхової компанії за допомогою специфічних методів та 
інструментів. Загальна ефективність управління страховою компанією 
складається з ефективності управління окремими підсистемами: фінансами, 
маркетингом, організаційною структурою та іншими. Кожна з цих підсистем 
має внутрішню структуру, спрямована на досягнення певних цілей і завдань в 
рамках страхової компанії, що в сукупності слугує меті підвищення 
ефективності управління та ефективності діяльності страховика. 

В цілому механізм може бути визначений як процес управління об'єктом 
за допомогою важелів на основі методів управління. У механізмі ефективного 
управління СК можна виділити універсальні методи: аналіз, планування, 
контроль і регулювання. На основі використання цих методів відбувається 
управління об'єктом. 
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Важелі формуються відповідно до конкретного об'єкта управління, його 
процесів, і визначають способи впливу. Крім цього, в механізм включається 
середовище функціонування об'єкта, яке задає умови реалізації політики 
управління. Згідно з цим алгоритмом відбувається побудова механізмів 
страхової компанії. 

Широке застосування в страхових компаніях Західної Європи механізм 
ефективного управління отримав в 60-і pp. XX ст. [9, с. 308], коли задоволення 
страхового інтересу було поставлено в центр концепції діяльності страхової 
компанії. Відповідно до цієї концепції розробляється механізм ефективного 
функціонування СК, якийповинен забезпечувати системність та 
обґрунтованість діяльності компанії в задоволенні реальних потреб та 
нагальних запитів клієнтів (рис. 1). 

До механізму ефективного управління страховика належать: аналіз 
зовнішнього середовища – страхового ринку, сегменту, попиту, конкурентів, і 
внутрішнього середовища – продуктів у розрізі їх життєвого циклу, 
оригінальних видів страхових послуг, формування бренду як основного 
чинника вартості страховика: планування маркетингової політики, контроль за 
її реалізацією і регулювання відповідно до відхилень. 

У кризовий період у зв'язку зі скороченням витрат розвиток отримали 
специфічні напрями маркетингу страхування життя, такі як мобільний 
маркетинг, інтернет маркетинг, одним з поширених різновидів якого є вірусний 
маркетинг.  

Вірусний маркетинг – це спосіб просування бренду, коли інформацію 
про компанію та її продукти страхування життя поширюють самі споживачі 
шляхом особистих рекомендацій.  

Іншою сучасною тенденцією є мобільний маркетинг, в якому можна 
виділити MMS, Bluetooth, і найпоширеніший різновид мобільного маркетингу – 
технології SMS. SMS використовується для реєстрації коду, зазначеного на 
страховому полісі, щоб брати участь у розіграші, програмах лояльності, для 
проведення вікторин та конкурсів, опитувань, голосування та іншого. За 
допомогою SMS страхова компанія сповіщає про дату закінчення полісу, нові 
акції й можливості[5, с. 294]. 
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Рис. 1. Механізм ефективного функціонування страховою компанією 

Джерело: за даними [9, с. 309]. 
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Завдання мобільного маркетингу – з мінімальними витратами робочої сили 

і матеріальних ресурсів сформувати імідж страховика, лояльне ставлення до 

його продуктів страхування життя, проінформувати споживача про особливості 

страхових продуктів. 

Не дивлячись на відділення маркетингового механізму зі страхування 

життя від Rack-office, при побудові кліент-орієнтованої компанії маркетинг 

буде впливати на інші напрями страховика: формувати структуру, нові 

інформаційні канали і т. д. У цьому виявляється взаємовплив механізмів як 

частини одного цілого[7, с. 159]. 

У технологічному механізмі страхової компаніївизначається алгоритм дій 

конкретних працівників з метою укладення договору страхування. 

Технологічний механізм можна розглянути за наступними напрямами: відносно 

до договору страхування, каналу продажів, рівня автоматизації, продукту. Для 

реалізації технологічного механізму страхова компанія по кожному із 

зазначених напрямків визначає цільову аудиторію, продуктовий ряд і канали 

продажів, на основі чого розробляє інструкцію для продавця продукту, де 

включені його функції, обов'язки, етапи продажу, контроль; створює необхідне 

програмне забезпечення та навчає фахівців. 

Операційний механізм страховика спрямований на управління бізнес-

процесами компанії, до числа яких входять процеси управління, основної 

діяльності та процеси забезпечення діяльності. Структурування бізнес-процесів 

дозволяє страховій компанії виділяти функціональні блоки для аналізу, 

оскільки завдяки такому розподілу можна визначити наскільки ефективно 

здійснюється управління тими чи іншими процесами, чи визначено та 

обґрунтовано цілі для окремих блоків і які стадії їх досягнення. У зв'язку з 

кризою, що вплинула на попит на страхові послуги, все частіше постає питання 

про співвідношення витрат різних підрозділів страховика та участі цих 

підрозділів у формуванні прибутку, в розв'язанні цього питання також 

використовується операційний механізм. 
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Результативність процесу управління багато в чому залежить від аналізу, 

аналітичних процедур, що застосовуються до бізнес-процесів компанії. Так на 

кожній стадії управління страховою компанією враховуються фінансові 

результати, динаміка показників, проводиться горизонтальний і вертикальний 

аналіз. Контроль за діяльністю страховика неможливий без аналізу, 

взаємозв'язку показників, які дозволяють зробити висновки про відповідність 

реалізованої політики зовнішньому і внутрішньому середовищам, можливостям 

розвитку при заданих показниках ліквідності, платоспроможності, надійності 

страхової компанії. В цілому, будь-який бізнес-процес в страховій компанії, що 

має якісну основу, різні витоки, в кінцевому рахунку знаходить грошовий 

вираз, що дає можливість поділу цих процесів на частини та аналізу їх 

ефективності. Контроль за бізнес-процесами страхової компанії в рамках 

операційного механізму відповідає стандарту менеджменту якості ISO 

9001:2000, прийнятому більш ніж в 190 країнах[8, с. 505]. 

У рамках організаційного механізму визначається структура страхової 

компанії, порядок підпорядкування, контролю, формуються інформаційні 

канали, від функціонування яких залежить швидкість і обґрунтованість 

прийняття управлінських рішень. Серед безлічі організаційних структур не 

можна виділити ефективні або неефективні, адже при побудові структури 

кожної конкретної компанії слід враховувати її індивідуальні особливості. На 

наш погляд з урахуванням особливостей діяльності страхових компаній 

найбільш придатною є горизонтальна структура, яка дозволяє делегувати 

управлінські повноваження на горизонтальний рівень, формувати інформаційні 

канали між підрозділами і збільшити швидкість прийняття рішень. 

Фінансовий механізм дозволяє страховикові управляти фінансами через 

фінансові важелі з використанням фінансових методів для досягнення 

найбільшого ефекту від формування, розподілу і використання фінансових 

ресурсів. До фінансових важелів можна віднести тарифну політику, дивіденди, 

заробітну платню та інші. Фінансові методи є фінансовим аналізом, 

плануванням, контролем і регулюванням. Функціонування фінансового 
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механізму в основному спрямовано на управління фінансовими ресурсами і 

результатами страхової компанії, з його допомогою досягається підвищення 

конкурентоспроможності страховика, гнучкість реагування на зміну умов 

зовнішнього середовища. Важлива роль тут відводиться аналізу, який 

проводиться на основі системи збалансованих показників, націлених на 

комплексну оцінку, визначення перспектив розвитку, досягнення стратегічних 

цілей, збільшення ринкової капіталізації, вдосконалення внутрішніх процесів та 

задоволення потреб користувачів страхових послуг [2, с. 39]: показники 

ліквідності і платоспроможності, ділової активності, рентабельності страхової 

компанії та її операцій, показники інвестиційної діяльності, частка ринку, 

аналіз страхового портфеля та інші. 

Показники фінансового аналізу розраховуються для страхових компаній 

згідно з тими ж критеріями, що і для інших підприємств. Корективи вносять 

деякі особливості побудови фінансових відносин та розподілу коштів. Так, 

внаслідок значущості резервів страхової компанії, при розрахунку показника 

загальної ліквідності в знаменнику може використовуватися сума технічних 

резервів (для страхових компаній, що займаються ризиковими видами 

страхування). При визначенні рентабельності страхових операцій чистий 

прибуток ділиться на власний капітал або собівартість страхової послуги. У 

цілому особливості страхового бізнесу визначають і пріоритети щодо 

показників: особлива увага звертається ефективності управління, надійності та 

платоспроможності страховика. 

Фінансовий механізм відображає ефективність управління в грошовому 

вираженні, однак досягнення цих результатів виявляється в маркетинговому, 

організаційному, операційному механізмі та інших[6, с. 7]. 

Цілеорієнтаційний механізм задає напрямок діяльності страхової компанії, 

так як від місії, цілей і завдань залежить побудова всієї структури. Місією 

страхової компанії, як правило, є забезпечення економічної безпеки через 

сумлінне виконання зобов'язань перед клієнтами. Метою компанії є збільшення 

вартості вкладених коштів шляхом здійснення основної діяльності. 



716 
 

Адміністративний механізм включає функціонування юридичного відділу, 

інформаційних технологій, бухгалтерії, які забезпечують нормальну роботу 

страхової компанії[2, с. 40]. 

За допомогою інформаційного механізму акумулюються всі дані, отримані 

із зовнішніх і внутрішніх джерел і надаються керівництву для аналізу, 

складання прогнозів розвитку, коригування поточної діяльності та планування 

перспектив.  

Таким чином страхова компанія складається з ряду механізмів, які з одного 

боку відокремлені один від одного і виконують окремі функції, але з іншого 

боку, взаємозв'язані, зміни в одному механізмі призводять до відбиття цих 

перетворень в іншому, так як вони є частиною одного цілого. 

Ефективне управління страховою компанієювизначається ефективністю 

управління кожним механізмом окремо і в сукупності, зокрема якісним 

управління продуктів страхування цивільно-правової відповідальності.  

Ефективне управління страховою компанієювизначається досягненням 

соціально-економічних цілей страховика і також підвищенням ефективності 

діяльності при найменших витратах. Виділення механізмів ефективного 

управління дозволяє визначити та мінімізувати негативні фактори в кожному 

механізмі і найбільш повно використовувати існуючі можливості. Пошук 

шляхів підвищення результативності управління дозволить досягти 

конкурентних переваг, зміцнення надійності і стабільної роботи страховика. 

Ефективність страхування необхідно розглядати в різних аспектах, що 

дозволяють більш повно виявити і оцінити його роль, а також визначити шляхи 

подальшого підвищення ефективності страхування у вирішенні різноманітних 

соціальних і економічних завдань суспільства. Економічна ефективність в свою 

чергу поділяється на внутрішню та зовнішню. 

Коли ефективність виступає як зовнішня характеристика системи 
страхування, то вона характеризує ефективність страхування для 
страхувальників, тобто фізичних та юридичних осіб, з якими страховики 
укладають договір страхування. Проте страхові відносини не обмежуються 
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лише відносинами між страховиком та страхувальником, в залежності від 
форми страхування вони можуть включати в себе третіх осіб, для яких також 
характерна зацікавленість у ефективності страхування.  

Важливу роль відіграє процес страхування для держави, так як 
страхування – це джерело надходження фінансових та кредитних ресурсів 
держави, яке покриває збитки застрахованим при настанні страхових випадків у 
виробничих та невиробничих галузях в яких прямо чи опосередковано 
зацікавлена держава. Внутрішня ефективність страхування – це ефективність 
для страховика[1, с. 148]. Варто підкреслити, що зовнішня та внутрішня 
економічна ефективність страхування повинна розглядатися та оцінювати в 
комплексі для отримання об'єктивного результату аналізу та оцінки. 

Висновки. Таким чином, постійне підвищення економічної ефективності 
функціонування страхової компанії потрібно для все більш повного 
задоволення потреб членів суспільства, тобто для досягнення соціальних 
завдань. ВУкраїні продовжується поступовий процес розвитку страхових 
компаній, тому в цих умовах підвищуються вимоги до ефективного управління 
страховими організаціями, що є підґрунтям сталого розвитку страхового ринку 
держави. 
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Стаття присвячена дослідженню планування в банківській установі.  

Планування розглядається як одна з функцій  банківського менеджменту. 

Розкрито значення фінансового планування для успішної діяльності банку. 
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Постановка проблеми. Конкурентна боротьба вітчизняних банків з 

іноземними, зменшення рівня доходів, зниження темпів приросту обсягів 

фінансових ресурсів та збільшення витрат обумовлюють необхідність 

підвищення ефективності системи управління банківською діяльністю. Саме 

фінансове планування є основою фінансового управління банком, яке дає 

можливість визначити мету його діяльності та обґрунтувати можливі шляхи її 

досягнення, враховуючи базу фінансових ресурсів.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок у розробку 

теоретичних положень та методичних підходів з цієї тематики зробили такі 

вчені, як Р.В. Віл, Е.Дж. Долан, М.А. Поукок, Е. Рід, Дж. Сінкі, Ф.У. Тейлор.  

В Україні тема фінансового планування банківської діяльності висвітлена у 

працях вітчизняних науковців -  О. В. Васюренка, О. В. Дзюблюка, 

О. А. Кириченка, В.В. Корнєєва, М.Л., Лапішко, О.С. Любуня, А. М. Мороза, 

А.Г. Писарева, А. М. Поддєрьогіна, Л. О. Примостки, Р.І. Тиркала, 

Е. Б. Ширінської та ін.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Плануванням фінансової 

діяльності банку - це процес або сукупність його дій, спрямованих на 

встановленню цілей і завдань функціонування. План у банківській діяльності 

розглядається як комплексна система заходів, яка передбачає порядок, терміни 

їх виконання, соціально-економічні параметри розвитку банку на певний період 

часу. [3, с. 28].   

Планування — це багатоступенева й розгалужена діяльність, вона охоплює 

всі аспекти організаційного та фінансового управління банком. Розробка 

обґрунтованого плану неможлива без докладного аналізу фактичного 

становища банку та прогнозування майбутніх форм діяльності.  

Основними об'єктами фінансового планування в банках є активи і пасиви, 

портфель банківських послуг і пов'язані з ними доходи і витрати. 

Планування слугує основою для розвитку внутрішньої системи банку з 

урахуванням впливу зовнішніх чинників і є однією з функцій банківського 

менеджменту. 
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Завдання банківського менеджменту: 

- забезпечення прибуткової діяльності; 

- задоволення потреб клієнтів у структурі та якості пропонованих банком 

послуг; 

- наявність адекватних систем контролю за рівнем банківських ризиків; 

- створення ефективної організаційної структури банку; 

- організація роботи систем контролю, аудиту, безпеки, інформаційних та 

інших систем, що забезпечують життєдіяльність банку; 

- створення умов для набору кваліфікованих співробітників та повної реалізації 

їх потенційних можливостей; 

- створення систем підготовки, перепідготовки та розстановки кадрів; 

- забезпечення умов для здійснення сильного і послідовного управління 

банком; 

- створення умов для підвищення культури співробітників, наявність спільних 

цінностей, забезпечення морального клімату в колективі. 

Головним інструментом забезпечення фінансового розвитку банку є його 

фінансова стратегія. Стратегія банківської установи – це генеральний план дій, 

що визначає пріоритети стратегічних завдань, ресурси та послідовність етапів 

досягнення стратегічних цілей. Головне завдання стратегії полягає в тому, щоб 

досягти якісно нового рівня подальшого розвитку банку та зберегти і 

розширити клієнтську базу, давати клієнтам те, у чому вони справді мають 

потребу та в чому будуть мати потребу в майбутньому. Стратегія є основою 

всього стратегічного планування і торкається абсолютно всіх підрозділів і 

працівників банківської установи [1].  

Це необхідно керівництву банків для того, щоб приймати оптимальні 

рішення, які направлені передусім на розширення спектру послуг установи і, 

відповідно, на підвищення прибутків . Як правило, банк на основі аналізу ринку 

капіталу, змін у його обсягах та структурі, вивчення споживчих звичок та 

очікувань, обліку соціально-психологічних особливостей регіону складає 

програму із залучення коштів (вкладів, депозитів) й надання кредитів і позик. 
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Для організації належного виконання поставлених завдань здійснюється 

розподіл ресурсів, визначаються розмір інвестицій, технологічне забезпечення, 

кількість працівників, приміщення. На підставі цих показників і затвердженої 

стратегії кожний підрозділ банку, включаючи його відділення, розробляє робочі 

плани на майбутній період. 

Для ефективної роботи банківських установ необхідно постійне 

визначення й прогнозування стану ринку банківських послуг, всебічне 

планування банківської діяльності й оперативне управління фінансовими 

ресурсами банку. Процес планування повинен передбачати розробку бізнес-

плану банку. Бізнес-план - це документ, що охоплює вci види діяльності банку, 

в тому числі комерційні, виробничі соціальні потреби. Його доцільно складати 

з розбивкою за кварталами. 

Відсутність стратегії розвитку і контролю за виконанням намічених 

завдань характерно для банків, правління і наглядова рада яких не 

усвідомлюють важливість стратегічного планування. Якщо довгостроковий 

план розвитку відсутній або рішення, що приймаються в повсякденній 

діяльності, йдуть врозріз із завданнями затвердженого плану, діяльність 

набуває стихійного характеру. Банк не використовує повною мірою можливості 

інструментів прогнозування і управління показниками фінансової діяльності. 

Наслідком цього є підвищення усіх банківських ризиків, що при 

несприятливому розвитку подій може привести до зниження фінансової 

стійкості банку [8].  

Тактичне планування — процес реалізації стратегії розвитку банку на 

певний період часу (рік-два). Тактичні плани передбачають конкретні способи 

використання кредитних ресурсів, необхідних для досягнення довготермінових 

цілей банку. Зміст тактичних планів деталізується по кварталах і місяцях. 

Тактичне планування зорієнтоване на виконання певного завдання, що 

постає перед банком і сформульоване у стратегічному плані. Такі завдання 

здебільшого мають короткостроковий характер. У тактичному плані 

формулюються способи досягнення цілей та вирішення конкретних завдань у 
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кожній функціональній сфері банківської діяльності. Тактичне планування 

реалізується у формі конкретного плану дій, в якому перелічені основні заходи, 

дати завершення певних етапів роботи, конкретні виконавці та рівень їхньої 

відповідальності, а також фінансові результати, що їх заплановано одержати.  

Основна відмінність між стратегічним і тактичним плануванням полягає в 

тому, що стратегічне планування пов'язане з обґрунтуванням майбутнього 

напрямку функціонування банку, визначенням того, чого він прагне досягти, а 

тактичне планування зосереджене на тому, як саме Тобто основна відмінність 

— це відмінність між цілями і засобами. Тактичні плани є менш суб'єктивними, 

тому що при їх складанні використовують достовірну інформацію. Банківські 

аналітики застосовують сучасні комп'ютерні технології та методи розробки 

планів. Виконання тактичних планів пов'язане з меншим ризиком, оскільки ці 

рішення пов'язані з внутрішніми проблемами діяльності банку. [4, с. 26].  

Фінансове планування та створення бюджетів включає розрахунок 

фінансових результатів діяльності на плановий період, а також необхідних для 

цього фінансових, матеріальних та людських ресурсів. У процесі фінансового 

планування встановлюються планові значення показників балансу та звіту про 

прибутки і збитки.  

Необхідність фінансового планування в Україні обумовлені наступними 

основними причинами: 1) проявом загальносвітових тенденцій, що змусили 

банки планувати свою фінансову діяльність; 2)стратегічною проблемою 

фінансової інтеграції є розширення можливостей виходу національних банків 

на міжнародні грошові і фінансові ринки. А також, необхідність фінансового 

планування банківської діяльності зумовлена зниженням рівня дохідності 

активних операцій банку, підвищенням вартості ресурсів відносно ціни їх 

розміщення, зменшення прибутку і зниженням рівня рентабельності банку. 

Система фінансових планів у банку розробляється на підставі: – аналізу 

існуючої структури активів і пасивів, їх дохідності та вартості за попередні 

періоди, а також прогнозів на майбутнє відповідно до стратегії банку щодо 

джерел залучення та напрямків розміщення коштів; – дотримання принципу 
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відповідності між вартістю залучених ресурсів і дохідністю розміщених активів 

з метою отримання необхідного рівня процентної маржі, достатньої для 

ефективної діяльності кожного структурного підрозділу банку; – забезпечення 

випереджаючих темпів приросту доходів порівняно з темпами приросту витрат; 

– проведення політики обмеження витрат за окремими статтями небанківських 

операційних витрат тощо. 
Для розробки ефективного плану необхідно враховувати не лише внутрішні 

особливості банківської установи, а й зовнішні чинники. Зовнішнє середовище, 

в якому змушений працювати банк, неоднорідне і тому його слід оцінювати з 

погляду можливості впливу з боку банку. 

 Зовнішнє середовище, на яке банк не може активно впливати і має 

пристосовуватися:  

а) політико-правова сфера — норми резервування, регулюючі процедури, 

податкова система, система пільг тощо;  

б) соціально-культурні особливості, які притаманні кожній нації, регіону та 

які необхідно враховувати для успішної діяльності. 

 Зовнішнє середовище, на яке банк може вплинути, пристосуватися, змінити 

або обійти:  

а) сфера економічних відносин — вибір партнерів, клієнтів, сегментів ринку, 

методів ведення конкурентної боротьби, розвиток банківських послуг та 

інструментів, які влаштовують банк, вихід на нові ринки тощо;  

б) комунікаційно-інформаційне середовище — вибір систем та засобів 

зв’язку, передавання інформації, комп’ютерних систем, форм та рівнів 

одержання інформації [9].  

Процес фінансового планування включає наступні етапи, що дозволяють 

коректно скласти фінансовий план діяльності банку: аналіз мікро- та 

макросередовища банку, а також аналіз виконання фінансового плану; 

безпосереднє складання проекту фінансового плану; розгляд проекту 

фінансового плану; затвердження проекту фінансового плану; виконання 

фінансового плану.  
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Для того щоб, система фінансового планування функціонувала ефективно, 

необхідно дотримуватися наступних умов:  система планування повинна бути 

побудована на наявній в банку системі центрів відповідальності, повноважень, 

контролю, інакше реалізація навіть найкращих планів буде неефективною; 

процес корегування фінансових планів повинен встигати за змінами в 

організаційно-штатних і фінансових структурах і системах управління банком; 

потрібно оптимізувати плани з урахуванням інтересів власників, а також з 

урахуванням економічних і інвестиційних критеріїв; фінансова діяльність банку 

повинна бути формалізована так, щоб для вирішення задач планування можна 

було застосовувати математичні методи, включаючи моделювання; процес 

фінансового планування повинен бути неперервним;  в плануванні потрібно 

використовувати багатоваріантні підходи: необхідно розраховувати 

оптимальну, песимістичну, та оптимістичну версію фінансового плану.  

Одним із важливих аспектів організації процесу планування є здійснення 

функції моніторингу за виконанням планів. Деякі банки передають функцію 

контролю за планом аудиторським підрозділам, інші створюють з цією метою 

спеціальний підрозділ, який аналізує всю інформацію, інформує менеджмент 

про відхилення, їх причини та наслідки і безпосередньо підпорядковується 

вищому керівництву банку.  

В нашій країні, правлінням Національного банку України затверджене 

Положення про здійснення банками фінансового моніторингу від 14.05.2003           

№ 189, згідно якого фінансовий моніторинг українських банків здійснює 

Державна служба фінансового моніторингу України. 

За підрахунками НБУ з початку 2014 року майже 80 банків із українським 

приватним капіталом збанкрутували або були виведені з ринку з інших причин, 

тому установи із іноземним капіталом частково відновили свої позиції на 

ринку. Посилення концентрації у банківському секторі продовжиться у 

короткостроковій перспективі у зв’язку із міграцією клієнтів до найнадійніших 

банків, у тому числі державних. 
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Протягом 2015 року НБУ здійснив найбільш масштабне і детальне за всю 

історію діагностичне обстеження найбільших 20 банків, що включало два 

етапи: перевірку якості активів та стрес-тестування, тобто аналіз спроможності 

банків протистояти макроекономічним шокам. За результатами діагностичного 

обстеження встановлено, що 16 банків із найбільших 20 потребували 

додаткової капіталізації [11].  

 Оцінити планову діяльність банків України можна на основі результатів 

діагностики банків станорм на 01.02.2017 року. Таблиця 1. 

 Отже за даними Національного банку, станом на 01.04.2015 р. виконали 

програми в повному обсязі 8 банків, на початку 2016 року – лише 1 банк, а у 

квітні 2016 року – жоден.  

В Україні процедури та складові комплексного фінансового планування в 

банках не відповідають сучасним потребам вітчизняної банківської сфери. 

Існує значна кількість питань, вирішення яких відбувається на базі західних 

методик, пристосованих до умов вітчизняної економіки. Це не дозволяє 

отримувати достатнього ефекту та створює умови лише для реалізації стратегії 

обмеженого росту. 

За даними, складеними Forbes на основі фінансової звітності банків станом 

на 1 липня 2016 року,  лідерами рейтингу життєздатності банків, що працюють 

в Україні стали: французький Credit Agricole; австрійський Райффайзен Банк 

Аваль; німецький ПроКредит Банк; голландський ІНГ Банк Україна і поки ще 

італійський UniCredit Bаnk. Ці банки опинилися в п'ятірці лідерів за 

комбінацією таких кількісних показників надійності, як ліквідність, 

рентабельність, достатність капіталу, а також якісних факторів безперебійності 

платежів, підтримки акціонерів та ризиків країн їх походження.  
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Таблиця 1 

Результати діагностики банків 

станом на 01.02.2017 р.

 
До основних недоліків планування фінансової діяльності банківських 

установ можна віднести низький рівень науково-методичного висвітлення 

процедури та складових фінансового планування в банках. Існує значна 

кількість питань, пов’язаних з відсутністю комплексного підходу до 

фінансового планування. Це не дозволяє отримувати достатнього ефекту 

фінансового планування в банку та створює умови лише для ринкового 

виживання.  

Сучасний стан характеризується як початковий етап розвитку системи 

довгострокового планування. В подальшому постає значна необхідність в 
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розробці та впроваджені в першу чергу на державному рівні довгострокових 

програм розвитку, стратегій та планів у фінансовому секторі на періоди 5-20 

років. Це дасть змогу пришвидшити темпи якісного розвитку банківської 

системи України, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних банків та 

створити умови для їх стабільності та надійності. 

У США, країнах Євросоюзу, в Японії, Індії у діяльність банків, зокрема і 

малих, впроваджується управління безперервністю бізнесу (Business Continuity 

Management або BCM). BCM – це цілісний управлінський процес, який дає 

змогу ідентифікувати потенційні загрози та створити основу для забезпечення 

стійкості та можливості ефективно реагувати на проблеми, які загрожують 

інтересам головних акціонерів, репутації, бренда та вартості основних активів.  

У процесі планування фінансової діяльності важливо застосовувати різні 

інформаційні технології, що дозволять змоделювати прогнозні показники 

діяльності банку, підтвердити їх не лише досвідом визначеного кола 

відповідальних осіб, але й можливостями сучасного інформаційного 

забезпечення. До таких інформаційних технологій відносяться специфічні 

засоби електронного управління банком, а також ті, що використовуються для 

надання послуг клієнтам. Наприклад, більшість банків активно використовує 

технологію розрахунків із суб’єктами господарювання «клієнт-банк», засоби 

інтернет-банкінгу, платіжні системи по пластикових картках, міжбанківські 

валютні перекази через відповідні системи, технології розрахунків у системі 

електронної комерції. За декілька попередніх років, на основі оцінки 

результатів використання даних інформаційних технологій, оцінки перспектив 

їх розвитку та зростання попиту, потрібно планувати витрати банку на 

обслуговування, модернізацію інформаційної мережі, а також доходи від їх 

використання. Крім того, оскільки успіх діяльності банку пов’язаний виключно 

із задоволенням потреб клієнтів і отриманням від цього прибутку, то очевидно, 

що бюджетне планування, прогнозування структури балансу та інших 

важливих показників буде пов’язане саме з інформаційними технологіями. 
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Висновки. Отже, ефект від впровадження системи банківського 

планування буде тільки тоді, коли вище керівництво банку почне розглядати 

його як необхідний елемент своєї політики. Тому, планування потребує 

всеохоплюючого та інтегрованого оцінювання банківської діяльності — 

сильних і слабких сторін, організаційної та фінансової структури, фінансових 

результатів, кадрової політики та контрольних функцій банку.  

Звичайно, саме по собі планування не зможе забезпечити успіх банку, але 

документально оформлений план приносить відчутну користь. Точне розуміння 

цілей банку допомагає вибрати найефективніші напрямки діяльності і значно 

зменшує ризик прийняття хибного рішення внаслідок недостовірності 

інформації про внутрішні і зовнішні чинники. 

Фінансове планування охоплює всі сторони діяльності банку, забезпечує 

високий рівень управління витратами та доходами, результатами чого є його 

платоспроможність і надійність, а також можливість вдосконалення 

банківських технологій та соціального розвитку. 
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