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УДК 330.3(477) 

Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА» Вінницького 
торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Вінниця: Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. Вип.75. 264 С. 

У Віснику розглядаються стратегічні аспекти розвитку вітчизняних підприємств в 
умовах євроінтеграції та глобалізації; сучасні моделі, стратегії, технології 
менеджменту. Значна увага приділяється стратегічним напрямкам розвитку 
бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті динамічних євроінтеграційних 
процесів; фінансовим механізмам забезпечення соціально-економічного розвитку 
країни; моделюванню та проектуванню процесів управління в соціально-економічних 
системах; маркетинговим технологіям в умовах інноваційного розвитку бізнесу. 
Висвітлюються проблеми розвитку ринку послуг індустрії гостинності; якості та 
безпеки сучасного товарознавства; правові, історичні та соціально-психологічні 
тенденції державотворення в Україні. Досліджується роль молоді в соціально-
економічному розвитку України та передумови професійної самореалізації в умовах 
ринкової економіки: мовний, соціальний та міжкультурний аспекти.                         

Розраховано на аспірантів, молодих вчених, здобувачів вищої освіти, що 
цікавляться проблемами соціально-економічного розвитку суспільства. 
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ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 
 

 

УДК 336.1 

Івахoва O.В.  

Здoбувач oсвітньoгo ступеня «Магістр» 

Вінницький тoргoвельнo-екoнoмічний інститут КНТЕУ 

ПРOБЛЕМНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ НАПOВНЕННЯМ МІСЦЕВИХ 

БЮДЖЕТІВ В УМOВАХ БЮДЖЕТНOЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

У статті дoсліджувалoсь oкремі питання прoблеми напoвнення місцевoгo 

бюджету. Виoкремленo oснoвні прoблеми фoрмування та визначенo ряд 

недoліків місцевих бюджетів України. Визначенo певний ряд oбставин, які 

впливають на фінансування місцевих oрганів влади, які в свoю чергу не мoжуть 

належнo керувати екoнoмічнoю та сoціальнoю сферoю. 

Ключoві слoва: місцеві бюджети, фінансoві ресурси, дoхoди місцевих 

бюджетів, oпoдаткування. 

Пoстанoвка прoблеми. Важливість мiсцевoгo самoврядування як oкремoї 

демoкратії не викликає ні в кoгo сумнівів. Вoнo пoкликане задля ствoрення 

умoв для життєдіяльнoстi населення, йoгo рoзвитку та пiдвищення дoбрoбуту. 

Місцеве самoврядування являється структурним елементoм пoлiтичнoї 

системи, щo пoкликаний oберiгати та захищати права та свoбoду грoмадян. 

Питання удoскoналення мiсцевих бюджетів та пoшуку резервів для їх 

напoвнення є актуальним в умoвах рoзширення пoвнoважень якими наділяється 

oргани місцевoгo самoврядування. 

Ціллю статті є аналіз прoблематики управління напoвненням місцевoгo 

бюджету. 

Питання місцевих бюджетів, зoкрема напoвнення їх дoхіднoї частини 

висвітлюються у працях таких відoмих наукoвців: O.П. Кириленкo,                

Л.М. Мельник, І.В. Усакoва, І.Я. Чугунoва, В.М. Oпаріна. Oднак сoціальнo-
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екoнoмічний рoзвитoк держави вимагає пoдальшoму рoзвитку та пoшуку нoвих 

підхoдів для визначення місця та рoлі напoвнення місцевих бюджетів. 

Oснoвний матеріал дoслідження. Фінансoва незалежність місцевих oрганів 

влади – важлива умoва рoзвитку демoкратії в Україні. Сутність її пoлягає у 

мoжливoсті самoстійнo вирішувати питання кoмплекснoгo фінансoвoгo 

забезпечення екoнoмічнoгo й сoціальнoгo рoзвитку теритoрій. Стратегічні 

перетвoрення місцевoгo самoврядування мають на меті належну імплементацію 

пoлoжень Єврoпейськoї Хартії місцевoгo самoврядування, щo передбачає перш 

за все рoзмежування пoвнoважень oрганів викoнавчoї влади та oрганів 

самoврядування чітким рoзпoділoм функцій між рівнями влади, підкріпленими 

неoбхідними фінансoвими ресурсами для їх викoнання. 

Згіднo iз світoвoю практикoю oснoвна ідея фoрмування державнoгo 

бюджету i мiсцевих бюджетів пoлягає в тoму, щo держава має вихoдити не 

лише з oбсягу наявних ресурсiв, щo мoжуть бути викoристанi для дoсягнення 

загальнoгo результату – забезпечення умoв для рoзвитку здoрoвoї нації, але й із 

сoціальних пoтреб, причoму не мінімальних, а кoмплексних. Дoхoди місцевих 

бюджетів виступають активнoю фoрмoю акумуляції певнoї частини фінансoвих 

ресурсів, які перебувають у рoзпoрядженні місцевих oрганів самoврядування, 

тoбтo стають невід’ємним елементoм місцевих фінансів. Але вoднoчас вoни є 

oснoвнoю складoвoю частинoю загальнoї бюджетнoї системи держави, 

утвoрюючи систему фінансoвих віднoсин, щo фoрмуються між місцевими та 

державними бюджетами, а такoж усередині місцевих бюджетів [6, c. 56-63]. 

Мiсцеві бюджети як чинник фoрмування фінансoвoї бази місцевих oрганів 

влади відіграють важливу рoль у бюджетній системі держави. Прoблема 

oптимальнoгo фoрмування дoхoдів місцевих бюджетів набуває oсoбливoї 

актуальнoсті в умoвах запрoвадження нoвих нoрм бюджетнoгo та пoдаткoвoгo 

закoнoдавства України. Це спрямoванo на більш ефективне напoвнення 

місцевих бюджетів, рoзширення та зміцнення джерел фoрмування їх дoхoднoї 

бази, підвищення фінансoвoгo забезпечення викoнання власних пoвнoважень 

oрганами місцевoгo самoврядування. Вoднoчас чинний механізм фoрмування 
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місцевих бюджетів має певні недoліки, щo супрoвoджується зменшенням 

oбсягів власних фінансoвих ресурсів на рівні місцевих бюджетів. 

Таблиця 1 – Пiдхoди щoдo визначення пoняття «дoхoди місцевих 

бюджетів» 

Автoр Визначення 

В.І. Кравченкo [8] Дoхoди місцевих бюджетів – кoшти, які 
надхoдять дo відпoвідних місцевих 
бюджетів у рoзмірах і пoрядку, 
встанoвлених закoнoдавчo. 

O.П. Кириленкo [7] Дoхoди місцевих бюджетів – це дoхoди, 
щo складаються із власних і закріплених 
надхoджень, перелік яких визначений на 
тривалу перспективу 

O.Д. Василик, К.В. Павлюк [3] Екoнoмічна сутність дoхoдів місцевих 
бюджетів виявляється у фoрмуванні 
грoшoвих фoндів, щo є фінансoвим 
забезпеченням діяльнoсті місцевих рад і 
місцевих державних адміністрацій. 

В.Д. Базилевич [2] Дoхoди централізoваних фoндів держави 
та oрганів місцевoгo самoврядування 
відoбражаються у грoшoвих віднoсинах, 
які виникають між державoю, 
юридичними і фізичними oсoбами у 
прoцесі вилучення й акумуляції частини 
вартoсті валoвoгo внутрішньoгo 
прoдукту в загальнoдержавнoму та 
місцевих фoндах з метoю їх пoдальшoгo 
викoристання, тoбтo для здійснення 
державoю й oрганами місцевoгo 
самoврядування свoїх функцій. 

 

Ефективне функцioнування oрганiв місцевoгo самoврядування i викoнання 

усiх пoкладених на них завдань та функцій матимуть мiсце лише тoдi, кoли у їх 

рoзпoрядженні буде наявний дoстатнiй oбсяг фiнансoвих ресурсів. вартo 

відзначити, щo місцем кoнцентрації фiнансoвих ресурсiв oрганів мiсцевoгo 

самoврядування, а oтже, фінансoвoю oснoвoю їх діяльнoсті є саме місцевий 

бюджет. 

На сьoгoдні фінансoва самoстійність місцевих бюджетів передбачена 

відпoвідними правoвими нoрмами Бюджетнoгo кoдексу України. Місцеві 

бюджети є важливим елементoм бюджетнoї системи держави. Oднією з 
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найважливіших прoблем напoвнення мiсцевих бюджетів є невідпoвідність 

видаткам дoхiдних надхoджень. Ефективне функцioнування oрганів місцевoгo 

самoврядування мoжливе лише тoдi, кoли у їх рoзпoрядженні буде наявний 

дoстатній oбсяг фінансoвих ресурсів. 

Oснoвним джерелoм надхoджень дo мiсцевих бюджетiв є пoдаткoві 

дoхoди, які визначаються як передбачені пoдаткoвим закoнoдавствoм України 

загальнoдержавні та мiсцеві пoдатки, збoри й інші пoдаткoві платежi.  

В прoцесi рефoрми мiсцевoгo самoврядування відбулoся рoзширення 

дoхiднoї бази місцевих бюджетiв в результатi: перерoзпoдiлу 

загальнoдержавних пoдаткiв та збoрів; запрoвадження нoвих пoдаткoвих 

платежiв; передачі з бюджету рoзвитку дo місцевих бюджетів єдинoгo пoдатку, 

пoдатку на майнo та екoлoгiчнoгo пoдатку. Через місцеві бюджети, з oднoгo 

бoку, вiдбувається перерoзпoдiл частини ВВП на теритoрiальнoму рівні, а з 

iншoгo – в них зoсереджуються пoдатки i збoри, частина яких вилучається на 

кoристь держави i пoвертається у вигляді міжбюджетних трансфертів. 

Пoдаткoві надхoдження в Україні складають більше 85 % дoхoдів місцевих 

бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів), а з урахуванням – 

майже 40 % [11, c. 14]. 

Рoзглянемo структуру дoхoдiв місцевих бюджетів України станoм на 1 

січня 2018 р. і 2017 р. З рис.1 виднo, щo вoна малo різниться. 

На рисунку 1 ми мoжемo пoбачити, щo oснoвна частка в структурi дoхoдів 

місцевих бюджетiв припадає на oфіційні трансферти, яка хoч i несуттєвo, але 

збiльшилася за аналізoваний періoд (з 56,3 % дo 57,7 %). Пoдаткoві 

надхoдження прoтягoм 2015-2016 рoків зменшилися (з 37,7 % дo 34,4 %). 

Такoж мoжемo пoбачити, щo непoдаткoві надхoдження збільшилися на 1,9 % за 

рахунoк рефoрмування.  

На сьoгoдні oргани мiсцевoгo самoврядування не забезпечуються 

неoбхідними фiнансoвими ресурсами для викoнання делегoваних пoвнoважень. 

В якoсті кoмпенсацiйних витрат вiд ПДФO місцеві бюджети oтримують 

галузеві субвенцій, які мають чіткo зазначену ціль: медична, oсвітянська, на 
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підгoтoвку кадрів, щo забезпечує виключення випадків перерoзпoділу 

зазначених кoштів на інші видатки. Тoбтo місцеві oргани oтримали кoнкретні 

цільoві кoшти, які не мoжуть змінювати, тoді як пoпередня система 

вирівнювання дoзвoляла такий перерoзпoділ.  

 

Рисунoк 1 – Структура дoхoдів місцевих бюджетів України 

Джерелo пoбудoванo автoрoм за даними Державнoї казначейськoї служби 

України [9]. 

 

У свiті iснують країни, в яких місцеві бюджети надiлені дуже висoкoю 

фінансoвoю автoнoмією, тoбтo практичнo не залежать абo слабo залежать від 

бюджету центральнoї адмінiстрації. Це Ісландія, США, Люксембург, Австрія, 

Швеція. В зазначених країнах фінансoва автoнoмія місцевих бюджетів 

знахoдиться в iнтервалі від 99,2% дo 72,8%. У Німеччині, Япoнії, Франції, 

Фінляндії, Бельгії і Данiї фінансoва автoнoмiя місцевих бюджетiв кoливається 

від 68% дo 56%. Oснoву їх фінансoвoї автoнoмії складають місцеві пoдатки i 

місцевi надбавки дo загальнoдержавних пoдатків. Власнi дoхoди цих країн не 

вхoдять дo складу дoхoдiв вищестoящих бюджетiв i, таким чинoм, не 

регулюються зверху [10, c. 1-7]. 

Виснoвки. Ефективнiсть напoвнення мiсцевих бюджетiв автoматичнo не 

зрoсте через рoзширення кoла мiсцевих пoдатків і збoрів. Адже наразi 
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серйoзнoю залишається прoблема їхньoгo адмiністрування. Даються взнаки 

випадки некoмпетентнoстi oкремих oрганiв самoврядування щoдo oрганiзації 

збoру місцевих пoдатків i збoрів, низький рiвень взаємoдiї oрганів місцевoгo 

самoврядування з oрганами фiскальнoї служби щoдo їхньoгo стягнення.  

Прoблемoю є сплата дo мiсцевих бюджетів з бoку фiлій кoмпаній та фірм, 

центральні oфiси яких рoзміщенo за межами регіoнів, тoбтo за межами 

сільських, селищних грoмад. Абo ж навiть oфісiв немає, а тiльки рoзміщенo 

вирoбничі підрoзділи. 

Для забезпечення свoєчаснoгo та належнoгo напoвнення мiсцевих 

бюджетiв пoлiтика держави пoвинна спрямoвуватися на дoсягнення фiнансoвій 

незалежнoстi мiсцевoгo самoврядування; чітке закoнoдавче закріплення 

бюджетних пoвнoважень i відпoвідальність влади при фoрмуванні дoхoднoї 

частини місцевих бюджетів; фoрмування дoхoднoї частини на підставі 

oб'єктивнoї oцінки їх пoдаткoвoгo пoтенціалу, екoнoмічних та  демoграфічних 

oсoбливoстей регioну; пoшук альтернативних джерел напoвнення дoхoднoї 

частини бюджетiв фiнансoвими ресурсами; ствoрення вiдпoвiдних стимулiв для 

нарoщення дoхoдiв. 

Oдним із прioритетів бюджетнoї пoлiтики в Україні на сучаснoму етапі є 

прoведення кoмплекснoї рефoрми місцевoгo самoврядування, гoлoвнoю метoю 

якoї є пiдвищення рівня фiнансoвoї незалежнoсті та видаткoвoї автoнoмнoсті 

мiсцевих бюджетів, а такoж пoсилення ефективнoстi викoристання бюджетних 

кoштів. Бюджетна децентралiзація спрямoвана на рoзширення дoхіднoї частини 

бюджетів, бази адмiністрування та надання права oрганам мiсцевoгo 

самoврядування самoстiйнo кoригувати рoзмір пoдатків та збoрів. 
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ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ 

ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

У статті розглянуто економічний зміст особистого прибуткового 

оподаткування. Досліджено особливості механізму оподаткування доходів 

фізичних осіб в розрізі окремих доходів. Охарактеризовано елементи механізму 

прибуткового оподаткування. Визначено, що зменшення податкового 

навантаження на доходи фізичних осіб можливо при застосуванні податкових 

пільг. 

Ключові слова: доходи фізичних осіб, механізм особистого оподаткування, 

податок, податок на доходи фізичних осіб, податкові пільги. 

Постaновкa пpоблеми. Особисте прибуткове оподаткування – одна з 

центральних проблем фіскальної теорії і практики, яка містить комплекс 

складних і важливих фінансових та соціально-економічних питань, що 

зачіпають інтереси як держави і суспільства в цілому, так і кожного громадянина 

зокрема. Тому воно має бути побудоване таким чином, щоб активно сприяти 

формуванню централізованого фонду фінансових ресурсів держави, мотивації 

громадян до праці й інвестування, стимулюванню зайнятості, соціально 

справедливому вирівнюванню доходів.  

Оподаткування доходів фізичних осіб займає суттєву позицію в податковій 

системі України, і формує групу основних бюджетоутворюючих податків. 

Тому, важливим є вдосконалення механізму оподаткування доходів фізичних 

осіб, а також пошук шляхів зростання фіскального й регулюючого потенціалу 

особистого прибуткового оподаткування.  

Посилaння нa сучaсні дослідження тa публікaції. Незважаючи на розмаїття 

наукових поглядів щодо економічної природи, сутності й ролі особистого 

прибуткового оподаткування, удосконалення механізму його адміністрування, 
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ці питання залишаються недостатньо вивченими українською фінансовою 

наукою. Проблеми сутності, теорії і практики особистого прибуткового 

оподаткування досліджували зарубіжні та відомі українські вчені різних часів: 

М. Алексєєнко, Б. Болдирєв, С. Іловайский, П. Кованько, І. Луніної, І Майбуров, 

А. Нікітішин, І. Озеров, М. Покровський, М. Романовський, А. Соколов, 

І. Янжул та багато інших. 

Фоpмулювaння цілей стaтті. Відсутність єдності думок науковців і 

практиків щодо найбільш суперечливих і проблемних питань побудови дійсно 

ефективного механізму оподаткування доходів фізичних осіб, який зміг би 

оптимально задовольнити потреби як держави, так і платників податків, 

обумовили ціль нашого дослідження.   

Виклaд основного мaтеpiaлу дослiдження. У всіх державах на різних 

етапах історичного розвитку суспільства податки перш виконували саме 

фіскальну функцію - фінансове забезпечення існування держави. У провідних 

країнах Європейського союзу особистий прибутковий податок в цілому формує 

¼ всіх податкових надходжень до бюджету, а в деяких країнах – близько 

третини. 

Економічний зміст особистого прибуткового оподаткування виражається в 

його визначенні. У науковій літературі відсутнє загальноприйняте і однозначне 

його трактування. Термін «особистий прибутковий податок» трактується по 

різному в кожній країні: прибутковий податок з населення або громадян 

особистий, персональний або індивідуальний прибутковий податок і т.д.; в 

Україні – прибутковий податок з громадян у 2004 р. і на сьогодні – податок на 

доходи фізичних осіб. 

На нашу думку, більш точним буде наступне визначення особистого 

прибуткового податку: взаємовідносини між фізичними особами, з одного боку, 

і державою – з іншого, з приводу формування централізованого фонду держави 

та перерозподілу доходів між верствами населення на умовах фіскального 

паритету проявляється як специфічні взаємини між фізичними особами, з 

одного боку, і державою – з іншого, що виникають у процесі перерозподілу 
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частини вартості національного продукту з приводу формування 

централізованого фонду фінансових ресурсів держави, та перерозподілу 

доходів між окремими верствами населення на умовах фіскального паритету. 

Фіскальний паритет, на нашу думку, являє певну рівновагу прав і обов'язків 

двох сторін: держави – про достатність надходжень ПДФО до бюджету та 

платників податків – щодо достатності доходів, що залишаються після сплати 

ПДФО для простого відтворення робочої сили і забезпечення потреб розвитку 

особистості. 

Теоретичні принципи оподаткування за класичної системи вперше були 

визначені шотландським економістом А.Смітом. Вони були спрямовані на 

пом’якшення протиборства між об’єктивним небажанням конкретного суб’єкта 

сплачувати податки і його бажанням перекласти фіскальний тягар на інших 

учасників господарських відносин, з одного погляду, й такою  ж об’єктивною 

необхідністю формування державних фінансових ресурсів з іншого. Ці 

принципи не підривають пріоритет інтересів держави при стягненні податків, а 

тільки пом’якшують незадоволення платників державним примусом, 

направленим на обмеження їх особистого споживання. Один із цих принципів 

зазначає важливість справедливого перерозподілу податкового тягаря у 

суспільстві, їх пропорційності залежно від  майнового стану кожного.  

Громадяни держави повинні сприяти підтримці уряду у відповідності зі 

своїм майном, тобто пропорційно доходам, якими кожен з них володіє і 

розпоряджається  під захистом держави. Справедливість за А.Смітом  означає 

загальний і пропорційний підхід в оподаткуванні доходів, але не виключає і 

прогресивного методу оподаткування. Хоча принцип справедливості являється 

у теорії оподаткування найважливішою ознакою особистого прибуткового 

податку, все ж, слід зауважити, що ця категорія має умовний характер і 

визначається як об’єктивними (історичними, економічними, національними), 

так і суб’єктивними (оцінка платниками податку) чинниками. При 

оподаткуванні доходів громадян застосовують переважно основні принципи 

рівності та справедливості, для яких в сучасній економічній теорії визначають 

два додаткових принципи: платоспроможності й бенефіціарія чи вигоди [4]. 
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Механізм утримання податку на доходи фізичних осіб має дві форми: біля 

джерела отримання (використовується для найманих працівників) та за 

декларацією, який передбачає надання даних про фактичні розміри особистих 

доходів платником податку. При цьому існує велика кількість можливостей для 

ухилення від сплати податків. Платником особистого податку на прибуток 

може бути як окрема особа (індивід, громадянин), так і їх об’єднання 

(домогосподарства, сім’я). В Україні суб’єктом прибуткового податку з доходів 

громадян є фізична особа, тобто індивід. У розвинутих країнах до суб’єктів 

особистого прибуткового оподаткування відносять або індивідів, або 

домогосподарства, які самостійно обирають механізм оподаткування й подають 

індивідуальну декларацію чи сумісну в залежності від обраного способу 

оподаткування [1]. 

В сучасних умовах механізм оподаткування доходів фізичних осіб 

представляє собою сукупність елементів податкового регулювання особистих 

доходів та податкових важелів прямого та опосередкованого впливу на процес 

вилучення частини доходів до бюджету (рис. 1). Складовими елементами 

механізму оподаткування доходів фізичних осіб є механізми оподаткування 

кожного окремого виду доходів. Стратегічними завданнями механізму 

оподаткування доходів фізичних осіб є реалізація фіскального і регулюючого 

потенціалу особистого прибуткового оподаткування. 

На нашу думку, елементи податку доходи фізичних осіб доцільно поділити 

на дві групи – елементи саме податку, які виражають його визначеність 

(сутність), та елементи механізму справляння,  адже останні відображають 

діяльність щодо цього податку, тобто адміністративний аспект. Доцільним є 

також віднесення до елементів особистого прибуткового податку таких 

складових: суб’єкт, об’єкт, базу оподаткування, податкову ставку, одиницю 

оподаткування, джерело сплати податку й податкові пільги. До елементів 

механізму справляння: податковий період, строк і порядок сплати податку, 

податкова звітність, відповідальність за несплату податку, порядок його 

примусового стягнення та інші. Такий розподіл дає змогу адекватно зрозуміти 

економічний зміст податку та процесу його адміністрування. 
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Рисунок 1 - Складові механізму оподаткування доходів фізичних осіб 

 

Нерівномірність податкового навантаження на доходи фізичних осіб 

призводить до соціальної напруженості і загострення відносин у суспільстві, 

оскільки у заможних громадян після сплати податків залишаються значні 

кошти, а в малозабезпечених сума, менша за прожитковий мінімум. Крім суми 

сплачених податків громадян, на податкове навантаження впливає ще й розмір 

їх доходів. Отже, навіть при пропорційній ставцы податку, податкове 

навантаження для різних верств населення нерівномірне, а це, на думку 

більшості вчених, порушує принцип нейтральності в оподаткуванні [2]. З 
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позицій справедливості, тобто рівності соціального статусу громадян з різними 

доходами, є збереження після сплати податків можливості простого 

відтворення або репродукції робочої сили і задоволення щоденних потреб 

людини. 

Зменшення податкового навантаження на доходи фізичних осіб можливо 

при застосуванні податкових пільг, які виступають в двох аспектах:  

1) як елемент оподаткування (структури податку),  

2) як інструмент політики податкового регулювання ринкової економіки [3].  

Саме податкові пільги відіграють регулюючу роль в особистому 

прибутковому оподаткуванні та забезпечують дотримання принципу соціальної 

справедливості, тобто соціальної підтримки малозабезпечених платників 

податків. Застосування податкових пільг дозволяє регулювати податкове 

навантаження на малозабезпечені верстви населення, підвищити споживчу 

платоспроможність, збільшити ту частину доходів, яка йде на заощадження. У 

той же час актуальним є питання ефективного використання пільг, оскільки 

вони порушують принцип однакового підходу до платників податків, сприяють 

ухиленню від податків, зменшують надходження до бюджету і призводять до 

значних втрат. 

Висновки. Для забезпечення партнерських відносин між платником ПДФО 

і державою необхідно: сформувати у суспільства свідомість доброзичливого 

ставлення до податків та податкових органів й неупередженості в їх 

добровільній сплаті;  розглянути можливість утворення апеляційних комісій в 

органах державної фіскальної служби за участю представників 

підприємницьких структур та громадян щоб унеможливити необ’єктивність 

розгляду скарг платників податків; впровадити методи фіскального компромісу, 

основним з яких є реальна достовірна оцінка податкового навантаження на 

фізичних осіб.  
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МОНІТОРИНГ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

У статті автором проведено моніторинг фінансового забезпечення 

підприємств в Україні. Доведено, що підвищення валового внутрішнього 

продукту свідчить про збільшення виробітку, але не про збільшення 

споживання. 

Ключові слова:  фінансові ресурси, фінансове забезпечення, валовий внутрішній 

продукт, сільськогосподарське виробництво, експортні показники. 

Постановка проблеми. Нинішній важкий стан підприємств є результатом 

відсутності структурних реформ, які б дозволили розраховувати на позитивні 

результати в майбутньому. До того ж розвиток підприємств завжди мав вади 

системного управління, зокрема, тут відсутні адекватні інструменти, які 

дозволяють оцінити ефективність функціонування підприємств у порівнянні із 

зовнішнім середовищем, виявити їх потенційні можливості та розробити 

ефективні рішення щодо забезпечення розвитку всіх сфер діяльності 

підприємства. 

Розвиток підприємства є складним і багатоплановим явищем. Існує 

неоднозначність термінологічного апарату з питань забезпечення розвитку. 
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Питання розвитку підприємств досліджують багато науковців. Серед 

вітчизняних учених, які зробили найбільш значний внесок у розробку цієї 

проблеми слід визначити Б.М. Андрушківа, О.І. Амошу, І.В. Алексєєва,  

М.Г. Белопольського, І.С. Грозного, Н.М. Гуржій, О.М. Зборовську,  

М.О. Кизима,  О.В. Раєвнєву, О.М. Тридіда, О.Г. Черепа, Н.М. Шмиголь та ін. 

Найбільш значущі зарубіжні роботи у  сфері  розвитку  підприємств  належать  

Ст. Біру, П. Друкеру, Д. Нортону, М. Портеру, Д. Стігліцу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогодні ринок збуту України є 

одним з найпривабливіших серед європейських країн. В основі цього лежить велика 

щільність населення (Україна на шостому місці серед усіх країн Європи) та 

оптимальні геополітичні координати нашої країни. Щодо внутрішніх переваг, 

Україні також пощастило із багатством та різноманіттям природних ресурсів: 

приблизно 20 % обсягу залізної руди в світі забезпечує наша країна та більше 4 

відсотків – обсягу вугілля. Сільське господарство ефективно розвивається через 

наявність великих площ, відведених під засіви (40,1 млн. га або 71% від загальної 

площі держави). Через те Україна щорічно експортує мільйони тонн зерна. 

Такі характеристики підтверджують той факт, що Україна за часткою 

сільськогосподарського виробництва в обсязі ВВП за останні роки виявляється 

однією з найбільших країн серед усіх європейських країн (рис. 1). 

 

Рисунок 1 –  Частка сільськогосподарського виробництва в структурі ВВП 

України та інших країн регіону в 2017р. 

Джерело: сформовано автором на основі [3] 
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Але порівняння України з економічно розвинутими європейськими 

державами підкреслює її доволі скромні макроекономічні показники та низький 

рівень відкритості економіки. У 2016 р. за показником номінального ВВП 

Україна посіла 53-е місце серед країн у світі (2383,9 млрд. дол. США), а за 

показником паритету купівельної спроможності – 43 місце серед країн світу. 

За показником ВВП на душу населення Україна в 2016 р. зайняла 123-є 

місце у світовому рейтингу. Так, ВВП на душу населення склав 2185,73 дол. 

США, а ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності - 8305 

дол. У порівнянні із попереднім 2015-м р. даний показник знизився на 27,6%. 

Позитивним є показник зовнішньоторговельного обігу України 2016 р., який 

склав 106 % ВВП (Офіційний сайт Державної фіскальної служби України). 

Оцінка зміни показників реального ВВП відображає наявність процесів 

спаду в національній економіці, а найбільше – падіння обсягів національного 

виробництва. Ріст показника реального ВВП на 1,5 % у 2016 р. слід розглядати 

як негативний, бо відповідне зростання економісти завжди порівнюють із 

даним показником попереднього періоду та показники спаду реального ВВП за 

2014–2016 рр. відображає лише те, що економічний стан України повернувся до 

негативних значень 2000-х років [2].  

Щороку спостерігається поступове зниження експортних показників. Такі 

негативні прояви останніми роками є наслідком національної економіко-

політичної кризи в Україні, що сформувалася внаслідок агресії Російської 

Федерації (РФ). Багато зусиль покладено сучасним керівництвом України  

на проведення процесу переорієнтації експортних складових 

зовнішньоекономічної діяльності України з вироблення продукції та 

вирощування сільськогосподарської. Такі тенденції покликані досягти гнучкого 

переходу економіки країни з індустріальної до постіндустріальної. 

Можна зауважити, що військовий конфлікт на території двох найбільших 

промислових регіонів, які завжди вбачалися рушійною силою економіки країни, 

довів залежність економіки України від стану добувної та переробної 

промисловості, які (за історичним збігом) сконцентровані саме в цих регіонах. 
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Промислове виробництво в структурі економіки країни залишається 

вагомим чинником в зміні динаміки ВВП, через те, що результати виробництва 

підприємств промислового комплексу країни забезпечують різні галузі 

національної економіки, в першу чергу транспортну сферу та сферу добувної 

промисловості, що висуває Україну в один ряд з найбільшими державами 

Європи за часткою промислового виробництва в структурі ВВП (23%, рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Частка промислового виробництва в структурі ВВП України 

та інших країн регіону в 2017 р. 

 

Таким чином, сьогодні понад 34% національного обсягу експорту 

займають результати роботи сільського господарства та харчової 

промисловості. З 2014 р. даний чинник показує тенденцію росту (в першу 

чергу, зростання показників обсягу експорту зернових, насіння олійних культур 

і рослинної олії) та створює Україну основним постачальником даних культур в 

європейські країни, а також одним з найвпливовіших світових виробників та 

експортерів сільськогосподарської продукції. Проте, зовсім іншу картину 

можна спостерігати в показниках експорту продукції металургійної та гірничої 

галузі: якщо у 2014 р. її частка складала 33%, то вже в першому півріччі 2017 р. 

даний показник зменшився до 10,4 % на продукцію машинобудування та 20,1% 

на металургійну продукцію [4]. 
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На разі все ще залишається високою енергозалежність України в 

структурі імпорту, зокрема на паливо та мінерали припадає 19,3% 

імпортованих в країну ресурсів. Але в результаті геополітичних подій останніх 

років Україна змінила основного торговельного партнера з імпорту 

енергоресурсів. 

Як показано на рис. 3, частка РФ в імпорті України у першому півріччі 

2017 р. склала 10,4%, але при цьому 43,5% досягла частка товарів, що ввозиться 

з європейських країн 

 

Рисунок 3 – Частка ЄС і РФ у імпорті України, 2005 – 1 півріччя 

2017 рр. 

 

Основними торговельними партнерами України є країни ЄС; частка Росії 

в 1 півріччі 2017 р. суттєво знизилася (до 7,6% в загальній структурі експорту). 

Серед інших вагомих торговельних партнерів України з експорту й імпорту 

товарів та послуг слід відмітити Китай. 

Після початку втручання РФ у події на сході України та згортання 

торговельних відносин з цією державою, почалася переорієнтація країни на 

європейський ринок: постійно нарощуються темпи торгівлі з Республікою 

Польща, Німеччиною, Італією та іншими європейськими країнами. 

На думку економічних експертів 2015-2016 рр. можна охарактеризувати 

поглибленням несприятливих тенденцій в економіці та багатьох невдач у 

зовнішній політиці. Так протягом усього 2015 р. стрімко скорочувався 

зовнішньоторговельний баланс товарами України. За даними Держстату, 
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експорт за 2016 р. склав 91,3% від цього показника за даними 2015 р., але при 

цьому показники імпорту залишилися практично незмінними. Даний факт 

пов'язаний із суттєвим перевищенням зростання показників імпорту товарів з 

європейських ринків і збереженням тенденції скорочення традиційних ринків 

для України. 

В якості прикладу можна привести зменшення експорту у Китай. Даний 

показник склав лише 72,4% від показників експорту 2015 р., при цьому 

показники імпорту товарів зросли до 122,2%. Наявним є той факт, що суттєво 

погіршилися параметри торгівлі практично з більшістю країн СНД, бо так само 

отримали дані зменшення українського експорту при збільшених показниках 

імпорту. У 2016 р. Україна отримала негативне сальдо зовнішньої торгівлі 

товарами в розмірі 1,76 млрд. дол.  

Економічно-політична криза в країні суттєво вплинула і на фінансові 

ринки. З кінця 2013 р. національна валюта знецінилася на 62%. Нестабільність 

на валютному ринку спричинила відтік депозитів з банківської сфери. Так, з 

кінця 2013 р. – початку кризового 2014 р. банки змушені були повернути 15% 

гривневих та майже 50% валютних вкладів. З 2015 р. посилилася політика 

Нацбанку з контролю діяльності комерційних банків, результатом чого стало 

закриття 53 банків з представлених в Україні 180. Курсові різниці, подальша 

девальвація національної валюти, підвищення комунальних тарифів та цін 

прискорили споживчу інфляцію, яка перевищувала 60% у середині 2015 р. 

На економіку країни продовжує справляти негативний вплив воєнний 

конфлікт на сході країни. Хоча, за даними першого кварталу поточного 2017 р. 

значення реального ВВП зросло на 2,4% (в порівнянні з аналогічним періодом 

2016 р.), а показники багатьох секторів економіки другого кварталу 2017 р. 

вказують на поступову стабілізацію економічної ситуації. Так, у перші п’ять 

місяців 2017 р. порівняно з тим самим періодом 2016 р. індекс промислової 

продукції становив 98,7%. Сповільнення темпів падіння спостерігається у 

роздрібній торгівлі та будівництві, що свідчить про відсутність подальшого 

скорочення внутрішнього споживчого та інвестиційного попиту. 
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Стабілізація валютного курсу сприяла сповільненню інфляції. Індекс 

інфляції у перші п’ять місяців 2017 р. становив 106,2% порівняно із 

відповідним періодом 2016 р. (105,2%). 

Попри руйнівний характер девальвації гривні в лютому 2016 р. (майже 

6% з початку року), з іншого боку, вона допомогла Україні зміцнити зовнішню 

позицію. Це було виражено в зменшенні дефіциту поточного рахунку з 10% до 

3% ВВП, який скоротився до нуля в першому півріччі 2017 р. Проте, важливо 

констатувати, що даний факт не вплинув на швидкість відтоку капіталу з 

приватного сектора. 

Тому влада України почала проводити виважену фіскальну політику, в 

першу чергу орієнтуючись на стан бюджету. В результаті уже в перші шість 

місяців 2017 р. дефіцит поточного рахунку склав 1,6 млрд. доларів, що на 0,6 

млрд. доларів більше показника того ж періоду 2016 р. 

Через зростання ставки ПДВ, мита та акцизів надходження до бюджету 

зросли понад 30%. Але разом із надходженнями до бюджету, збільшилися й 

видатки, основною статтею яких було обслуговування державного боргу та 

укріплення обороноздатності країни. 

Виходячи з макроекономічної ситуації, яку можна було спостерігати в 

першому півріччі поточного року (табл. 1), експерти прогнозують такі зовнішні 

та внутрішні ризики для національної економіки [4]. 

З огляду на прийнятий бюджет на 2017 р., урядом передбачалося його 

збільшення до 876 млрд. грн., що на 16,9% перевищує даний показник 

минулого року. Щодо показника ВВП – прогнозувалося його економічне 

зростання майже на 3%. З даних Держкомстату стає зрозуміло, що економіка 

України поступово і дуже повільно починає процес відновлювання, а задача 

влади на сьогодні – контролювати, аби цей процес був незворотнім та прагнути 

реального й прискореного економічного зростання. 

Український бізнес вже декілька років поспіль потерпає від погіршення 

умов, в яких вимушений працювати, які постійно ставлять багато економічних 

перешкод для розвитку та поширення. Існує безліч загальних проблем, які не 
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знаходять вирішення із року в рік, серед них – складності з невідшкодуванням 

розмірів ПДВ, процвітаюча корупція, необмежене збільшення податків та 

акцизів, випливають ще й інші складності. 

Таблиця 1 – Чинники впливу на макроекономічну ситуацію в Україні 

(станом на травень 2017 р.) 

Показники Травень 
2016 р. 

Вересень 
2016 р. 

Грудень 
2016 р. 

Травень 
2017 р. 

ВВП, % реальні зміни:     
Російська Федерація -3,4 -1,1 1,8 3,1 
США 3,0 3,0 3,0 4,0 
Китай 6,3 7,2 7,5 7,0 
Єврозона 1,4 1,5 1,3 1,2 
Ціни на нафту марки Brent, середньорічна, дол. 
США/барель 

61,5 112,0 71,1 47,09 

Ціни на сталь, середньорічна у % до
попереднього року 

17,2 - - 18,3 

Середньорічний обмінний курс, євро/дол. США 1,1 1,3 1,2 1,4 
Середньорічна ціна на природний газ, дол. США
за 1 тис. м3 

279,9 372,3 339,6 327,9 

Зміна тарифів на комунальні послуги (грудень до грудня) на базі яких розраховується індекс 
споживчих цін, %, зокрема: 
Природний газ 362,4 362,4 362,4 363,5 
Гаряча вода, опалення 69,1 69,3 71,0 71,5 
Електроенергія 45,4 46,3 46,8 48,6 
Мінімальна заробітна плата середньорічна, грн. 1346,6 1348,1 1349,8 1349,9
Врожай зернових, млн. тонн 56,9 47,0 48,7 49,3 
Облікова ставка, %, на кінець року 25,6 25,6 26,7 27,0 
Середньозважена середньорічна ставка за кредитами 
комерційних банків у національній валюті, % 

29,8 - - 30,1 

Чисте використання ресурсів МВФ Нацбанком та 
Урядом України, млрд. дол. США 

10,0 10,4 10,6 11,5 

Доходи бюджету від приватизації, млн. грн. 4083,3 4012,1 3964,9 - 
Джерело: сформовано автором на основі [3] 

 

Основні з яких складають: завищенні ціни на енергетичні ресурси, 

зростанні тарифів, коливання національного валютного курсу. Але, дані 

Держкомстату свідчать про збільшення показника ВВП майже на 1,4%, в той 

час як зростання дохідної половини бюджету складає 18%. Так можна зробити 

невтішний висновок: бізнес вимушений віддавати більше, аніж отримує. 

Підвищення ВВП свідчить про збільшення виробітку, але не про 

збільшення споживання.  В цьому криється важлива причина: непомірно 

низький рівень купівельної спроможності більшої частини населення країни, 
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без огляду на те, що зростає середній рівень заробітної плати по Україні, але у 

порівнянні із темпами зростання інфляції, це беззастережно повільне зростання. 

Україною експортується безліч груп товарів на світові ринки, при цьому 

внутрішня вартість товарів, у порівнянні із зовнішньою, демонструє достатньо 

однаковий рівень. 
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МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ТА 

ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ 

У статті розглянуто підходи механізму формування капіталу банку, його 

сутність та елементи. Аналіз статистичних даних по Україні свідчить, що 

процес капіталізації впливає на перегрупування банківських установ. З огляду 

на тенденції розвитку ринку банківських послуг проблема капіталізації 

українських банків залишається невирішеною.  
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Повноцінне функціонування ринкової системи господарювання неможливе 

без фінансових і юридичних інститутів, які є активними учасниками 

фінансового ринку. Саме банкам належить організація грошових потоків і 

забезпечення безперервного процесу суспільного відтворення. Зокрема, банкам 

належить пріоритетна роль у мобілізації тимчасово вільних коштів компанії. 

Спрямування акумульованого капіталу в необхідних обсягах у розрізі галузі 

економіки має сприяти розвитку економіки і підвищенню матеріального 

добробуту населення країни.  

В умовах фінансової кризи загострюються питання забезпечення 

стабільного економічного розвитку країни, що значною мірою залежить від 

надійності банківської системи. Визначними фактором у формуванні довіри 

інвесторів та вкладників до банків є їх стабільний розвиток та фінансова 

стійкість. Це передбачає ефективне формування банківського капіталу, який є 

основою виконання банками своїх функцій і мінімізації фінансових ризиків. 

Відтак виключно важливого значення в сучасних умовах розвитку 

вітчизняної банківської системи набуває необхідність удосконалення механізму 

формування капіталу банків, що є запорукою динамічного розвитку всього 

фінансового ринку. 

Дослідженням цієї проблематики займалися як зарубіжні, так і вітчизняні 

науковці. Зокрема, аналізу, оцінці та шляхам забезпечення механізму 

формування капіталу банку значну увагу приділили такі зарубіжні науковці, як 

Є.Ф. Брігхем, Е. Дж. Долан, Т. У. Кох, С. Л. Брю, К. Р. Макконелл,  

Ф. С. Мишкін, Л. Р. Міллер, П. С. Роуз,  Д. Полфреман, Дж. Ф. Сінк та інші, 

ними обґрунтовано місце механізму формування капіталу банку у фінансовому 

менеджменті. Також значними є напрацювання вітчизняних науковців, таких як 

М. Д. Алексєєнко, О. В. Васюренко, А. П. Вожжов, О. В. Дзюблюк,  

Ж. М. Довгань, О. Клименко, В. Коваленко, А. М. Мороз, Л. О. Примостка,  
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М. І. Савлук, В. С. Стельмах, Н.Ткачук, Р. І. Тиркало та інші, якими визначено 

основні фактори, методи оцінки й аналізу механізму формування капіталу 

банку. 

У працях вітчизняних та зарубіжних дослідників досить вичерпано 

розкриті питання формування  капіталу банків в умовах ринкової економіки, 

окреслено головні види капіталу банків, розроблено напрями вдосконалення 

формування власного та залученого капіталу банків, розвинено теорію 

управління капіталом банків у трансформаційній економіці.  

Незважаючи на те, що дослідження власного капіталу як фундаментальної 

економічної категорії, сьогодні здійснюється досить часто, проте недостатньо 

вивченою залишається проблема взаємозв’язку власного капіталу банку з 

джерелами його формування, а також аналізу структури капіталу, його 

оптимальної величини в процесі зміни в часі. Даний факт пояснюється тим, що 

дуже часто основною метою власників є задоволення поточних потреб, швидке 

отримання прибутку на інвестований капітал, а не стратегічні завдання 

розвитку та розширеного відтворення капіталу. Крім того, власники та 

менеджери більше орієнтовані на вивчення окремих видів джерел формування 

пасивів банку, ніж усієї сукупності його діяльності та необхідності 

цілеспрямованого формування структури саме власного капіталу.  

Все це актуалізує обрану тематику наукового дослідження. 

Метою даного дослідження є розробка теоретичних положень і 

практичних рекомендацій щодо формування власного капіталу комерційними 

банками в Україні, а також виявлення особливостей ефективного формування 

власного капіталу та забезпечення стійкості банку. 

Розробку теоретичних основ механізму формування власного капіталу 

банку слід розпочинати з визначення понять власного капіталу банківської 

установи, бо об’єктом дослідження даної статті є один із складових 

вищезазначеної категорії. Так, Л. О. Примостка розглядає власний капітал 

банку як власні кошти засновників або акціонерів банку, внесені ними на свій 

ризик для одержання доходів [1, с. 41]. Кисельов В. В. визначає капітал банку 

як кошти, внесені власниками банків та в основному ті, що складаються з 
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статутного та інших фондів, резервів та нерозподіленого прибутку [2, с. 99]. 

Словник банківських термінів Розенберга Д. трактує поняття власний капіталу 

у банківській сфері як довгострокову заборгованість плюс акціонерний капітал 

власників [3, с. 47]. Досить поширена точка зору на власний капітал як 

величину, що визначається шляхом розрахунку: «Капітал банків — чисті 

активи банку, які дорівнюють різниці між сумою активів і пасивів» [4, с. 58].  

В економічній енциклопедії власний капітал трактується як капітал, 

вкладений власником банку, який є різницею між сукупними активами банку та 

його зобов'язаннями [5, с. 721]. У даних визначеннях чітко простежується 

бухгалтерський підхід до визначення поняття капіталу банку, причому не 

всього, а лише його частини — власного капіталу. У нормативних документах 

поняття «власні кошти» та «капітал банку» вживаються як тотожні. Зокрема, 

вітчизняне законодавство визначає сутність банківського капіталу як 

залишкову вартість активів банку після вирахування всіх його зобов'язань. При 

цьому подається поділ банківського капіталу на основний та додатковий, згідно 

із встановленими нормативними актами Національного банку України [6]. 

Отже, робимо висновок, що українське законодавство трактує поняття капітал 

банку лише як власний банківський капітал. 

Крім цього, науковці виокремлюють різні функції капіталу банку. 

Більшість із них виокремлюють лише три базові функції, такі як захисна, 

оперативна, регулювальна. Також доцільно деталізувати функції капіталу банку 

з урахуванням його економічної сутності: захисна, регулювальна, функція 

забезпечення розвитку банку і підвищення його прибутковості, функція 

збільшення ринкової вартості банку. 

Механізм формування капіталу банку потребує дослідження терміну 

«механізм», який прийнято розуміти як сукупність процесів, прийомів, методів, 

підходів, за допомогою яких відбувається рух всієї системи і здійснюється 

досягнення певної мети. Визначення механізму – це система засобів і методів, які 

забезпечують функціонування цілісної системи та досягнення її цілей. У світовій 

практиці існують різні види механізмів. Для кожної сфери діяльності існує 

власний механізм, тож механізм формування капіталу банку не є винятком.  
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Варто зазначити, що немає єдиного загальноприйнятого тлумачення 

механізму формування капіталу банку, але у кожного банку воно індивідуальне 

і відповідає стратегічним завданням з урахуванням тенденцій фінансового 

ринку; розвитку економіки; інструментів та механізмів, яким віддає перевагу 

банк у процесі акумулювання капіталу. Тому механізм формування капіталу 

банку має забезпечувати його фінансову стійкість і розвиток. 

Оптимізація механізму формування банківського капіталу потребує 

розгляду його складників із позиції джерел його формування. За цією 

класифікацією капітал банку поділяється на власний, залучений та позичений 

(рис. 1). Аналіз різноманітних підходів до визначення сутності таких 

складників дає змогу запропонувати деякі уточнення щодо їх трактування. 

Власний банківський капітал є основою діяльності капіталу банку, власністю 

акціонерів та його засновників і забезпечує безперебійне функціонування 

банківської установи, оскільки створений на безповоротній основі. Залучений 

банківський капітал не є власністю засновників, а створений за рахунок 

залучення вільних коштів фізичних і юридичних осіб для отримання доходу. 

Позичений банківський капітал не є власністю засновників банку, сформований 

за рахунок грошових позик на міжбанківському та грошовому ринках у рамках 

стратегічного розвитку банку. До основного капіталу належать: зареєстрований 

статутний капітал банку;  емісійні різниці; результати минулих років 

(нерозподілений прибуток); результати минулого року, що очікують 

затвердження (розподілу).  До додаткового капіталу належать: загальні резерви 

банку; резервний фонд; результати переоцінки основних засобів; результат 

поточного року (нерозподілений прибуток). 

 

Рисунок 1 – Складники банківського капіталу 

Банківський капітал 

Власний капітал 
(безстрокове 
фінансування) 

Позичений капітал 
(необмежений розмір) 

Залучений капітал 
(необмежений розмір) 

Основний капітал Додатковий капітал Регулятивний капітал 
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Важливим показником, який характеризує банківський капітал, є 

співвідношення власного банківського капіталу та зобов’язань банків, яке 

щорічно поступово зменшується. Це свідчить як про зростання абсолютного 

значення залучених коштів, у тому числі коштів населення та суб’єктів 

господарювання, так і про відставання темпів зростання власного капіталу 

порівняно з темпами приросту інших зобов’язань банку, що є негативним 

фактором і відображає недостатньо високі темпи капіталізації вітчизняних 

банків. Тому ми пропонуємо з огляду на зазначене вище представити механізм 

формування капіталу банку у такій схемі (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Механізм формування банківського капіталу 

Механізм формування капіталу банку 
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Діяльність та якість капіталу банку 
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Як видно на рисунку 2, механізм формування капіталу банку містить у собі 

такі елементи, як суб’єкт, об’єкт, організаційно-правова форма, принципи, 

нормативно-правове забезпечення, фінансові важелі, інформаційне 

забезпечення та результат. Основними суб’єктами формування капіталу банку є 

засновники, тобто акціонери-учасники банку. Вони здійснюють початкове 

формування активів банку на початку його діяльності та у процесі його 

розвитку, їх внески мають гарантувати інтереси вкладників та кредиторів 

банку. 

Проблема оптимізації механізму формування банківського капіталу 

вирішується за допомогою вдосконалення процесу капіталізації банків, 

здійснення якої сьогодні залишається невирішеним в Україні. Станом на 2018 

рік за даними НБУ кількість банків становить 77, при цьому банків з іноземним 

капіталом —39.  

З огляду на виключення з порядку розрахунку статистичних показників 

НБУ банків, що визнано неплатоспроможними, обсяг власного капіталу 

банківської системи України протягом І кв. 2018 року зменшився на 4,0 млрд. 

грн. та станом на 01.04.2018 р. складав 159,6 млрд. грн. Адекватність 

регулятивного капіталу станом на 01.04.2018 р. є вищою за граничний мінімум 

(10%) та складає 16,5% (рис.3). 

Протягом І кв. 2018 року 8 банківських установ збільшили статутний 

капітал на загальну суму 6,33 млрд. грн. Акціонери усіх груп збільшували 

статутний капітал переважно з метою підтримки власного бізнесу. Зниження 

власного капіталу у зв’язку із переходом на МСФЗ 9 значною мірою було 

компенсовано отриманням банківською системою в цілому прибутку у І 

кварталі 2018 року.  

Наприкінці 2017 року НБУ пом’якшив графік збільшення мінімального 

розміру статутного та регулятивного капіталу банків. Оновлено графік 

поступового приведення статутного капіталу у відповідність до вимог 

законодавства, а саме до розміру, не меншого, ніж:  

 300 мільйонів гривень – до 11 липня 2020 року;   
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 400 мільйонів гривень – до 11 липня 2022 року;  

 500 мільйонів гривень – до 11 липня 2024 року.  

 

Рисунок 3 – Динаміка основних показників власного капіталу банків 

України 

 

Протягом І кв. 2018 року змін до цього графіку не вносилося. Станом на 

01.04.2018 р. 38 банківських установ мали статутний капітали менший за 300 

млн. грн. Існує імовірність, що не всі з цих банківських установ зможуть 

виконати графік підвищення обсягу статутного капіталу. Тому варто очікувати, 

що частина з них прийме рішення про об’єднання з іншими гравцями на ринку, 

або про припинення діяльності та ліквідацію. Найбільший обсяг зміни 

статутного капіталу припадає на державний Ощадбанк – 5,75 млрд. грн. Для 
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докапіталізації Ощадбанку держава в особі Міністерства фінансів випустила 

облігації з процентною ставкою 9,2% річних, терміном обігу до 16 років в 

обмін на акції додаткової емісії Ощадбанку. Проведення докапіталізації 

відбулося в зв’язку з погіршенням якості кредитного портфеля державного 

банку. 

Капітал банку є вагомим чинником економічної ефективності 

комерційного банку, оскільки він впливає на фінансову стійкість та стабільність 

банківської установи. З огляду на це капітал банку є рушійним важелем 

розвитку банківського сектору в країні. Важливого значення у сучасних умовах 

набуває проблема формування оптимальної структури капіталу банку. З метою 

оптимізації капіталу необхідно чітко визначити цілі та завдання розвитку 

банківської установи, що вимагає подальшого вдосконалення механізму 

формування капіталу банку, в якому існує тісний взаємозв’язок елементів. 

Механізм формування банківського капіталу як сукупність взаємопов’язаних 

фінансових методів, важелів, правового й інформаційного організаційного 

забезпечення сприяє довгостроковій ефективній діяльності банку. Осмислення 

теоретичних основ механізму формування капіталу та принципів його реалізації 

дає змогу приймати більш ефективні управлінські рішення, без яких 

неможливий розвиток банківської сфери. Лише оптимальне поєднання цих 

завдань може успішно сприяти ефективному розвитку вітчизняної економіки. 

На жаль, у умовах фінансової кризи комерційні банки України не в змозі в 

повному обсязі виконати вимоги НБУ щодо капіталізації. Тож кількість 

банківських установ зменшується, не витримуючи конкурентну напругу. З 

метою виходу з цієї ситуації банківські установи вдаються до злиття з 

іноземними банками, що є негативним для розвитку банківської діяльності в 

Україні. 
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У статті розглянуто теоретичні аспекти споживчого кредиту. Надано 

оцінку проблемам споживчого кредитування. Визначено шляхи удосконалення 

споживчого кредитування в межах банківського бізнесу. Запропоновано 

напрямки мінімізації ризиків надання споживчого кредитування. 
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відсоткова ставка, банківська установа, банківський кредит. 

Сучасний етап становлення ринкових відносин в економіці України 

характеризується необхідністю посилення ролі банківської системи у 

стимулюванні економічного зростання, що визначається активізацією 

кредитних вкладень комерційних банків. Кризові явища у реальному секторі 

економіки, фінансовій та банківській сферах, призводять до галопуючого 

зниження кредитоспроможності більшості позичальників, впливаючи таким 

чином на повернення кредитних ресурсів банків. Посідаючи головне місце в 
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банківський діяльності, кредитування потребує ефективної організації та 

постійного контролю [4]. 

Теоретичні засади споживчого кредитування досліджено у працях таких 

зарубіжних учених, як: Дж. Сінкі, П.Роуз, Р.Гросіан, Дж. Вулфел. Основні 

напрями розвитку споживчого кредитування висвітлено також і у багатьох 

працях вітчизняних авторів: О. Барановського, У. Владичин, Б. Івасіва,  

С. Ілляшенка, В. Лагутіна, О. Морозової, А. Мороза, С. Реверчука, М. Савлука, 

Я. Чайковського та інших. Зазвичай учені переважно акцентують увагу на 

сутності споживчого кредитування, при цьому питанням впливу споживчого 

кредитування на розвиток економіки країни, перспективам його розвитку в 

умовах фінансово-економічної нестабільності приділяється недостатньо уваги. 

Метою написання наукової статті є здійснення неупередженого 

дослідження сутності споживчого кредиту, ґрунтовного аналізу проблем його 

видачі різними суб᾽єктам, визначенні можливих шляхів удосконалення процесу 

надання споживчого кредиту та обмеження його ризиків. 

Споживчий кредит займає важливе місце у соціально-економічному 

розвитку більшості країн. Актуальність споживчого кредитування зростає з 

кожним роком, що пояснюється прагненням фізичних осіб до зростання рівня 

життя. Водночас активізація споживчого кредитування є економічно важливою 

і вигідною не тільки для населення, а й для банківських установ та для 

стабілізації й розвитку економіки держави загалом. Його роль сьогодні значно 

зростає і в Україні, незважаючи на фінансово-економічну нестабільність та 

погіршення макроекономічних показників. У макроекономічному плані 

споживчий кредит збільшує сукупний платоспроможний попит на предмети 

споживання і послуги, що стимулює розширення обсягів їх виробництва.  

Водночас споживче кредитування пов’язане з високими ризиками, перш за все, 

кредитними, що може спричинити кризові явища у банківській системі через 

погіршення якості кредитного портфеля [5]. 

Споживчий кредит і виконання ним перерозподільної функції вирішує 

протиріччя між цінами на предмети тривалого користування й наявними 
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доходами населення за необхідності реалізації продукції виробниками. 

Скориставшись кредитом, фізичні особи наближують досягнення споживчих 

цілей і отримують речі, власниками яких вони стали б лише в майбутньому. 

Виробники ж товарів і послуг мають можливість пришвидшити реалізацію 

продукції і завершити кругообіг капіталу. Саме в цьому і полягає основне 

призначення споживчого кредиту – сприяння підвищенню життєвого рівня 

населення й прискоренню економічного розвитку [6, c. 28]. 

Сьогодні в економічній літературі відсутній єдиний підхід до визначення 

сутності споживчого кредиту. Дану економічну категорію розглядають лише в 

контексті кредитування загалом. Наукові підходи до визначення сутності 

споживчого кредиту наведено у табл. 1. 

Таблиця 1 – Наукові підходи до визначення поняття «споживчий 

кредит» 

Автор Визначеня поняття «споживчий кредит» 

Закон України «Про 
банки і банківську 
діяльність» [8] 

Споживчий кредит – це кредит, що надається споживачеві на 
придбання продукції для особистих потреб, які безпосередньо 
не пов’язані з підприємницькою діяльністю або виконанням 
обов’язків найманого працівника. 

Закон України «Про 
захист прав 
споживачів» [9] 

Споживчий кредит – це кошти, що надаються кредитодавцем 
(банком або іншою фінансовою установою) споживачеві на 
придбання продукції. При цьому під продукцією маються на 
увазі будь-які виріб (товар), робота чи послуга, що 
виготовляються, виконуються чи надаються для задоволення 
суспільних потреб. 

Бондар О.П. [3, с. 5] 

Споживчий кредит - це надання державою, підприємствами, 
кредитними інститутами і окремими громадянами позичкової 
вартості (у грошовій, товарній і натуральній формі) 
населенню для використання її на споживчі потреби на 
засадах повернення і, як правило, з виплатою відсотка. 

Івасів Б.С. [7, с. 482] 

Споживчий кредит - це вид позички, яка надається торговими
компаніями, банками та іншими кредитно-фінансовими 
установами споживачеві для придбання товарів та оплати 
побутових послуг . 

Івченко М. [11, c. 7] 

Споживчий кредит – це кредит, який надається фізичним 
особам на придбання споживчих товарів та послуг і який 
погашається поступово.Споживчий кредит характеризує 
відносини, що виникають з приводу фінансування потреб 
кінцевого споживання. 

Кудряшов С.В. [12, с. 5] 

Споживчий кредит - це один з видів банківського кредиту, що 
обслуговує фінансування особистих та господарських потреб 
домогосподарств як кінцевих споживачів валового 
внутрішнього продукту. 
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 Продовження таблиці 1 

Лаврушин О. І.  
[2, с. 346] 

Зміст споживчого кредиту складають відносини при яких 
населення є позичальником (у ранніх працях). Продаж 
підприємствами торгівлі споживчих товарів з відстрочкою 
платежу або надання банками позичок на купівлю 
споживчих товарів, а також на оплату різного роду витрат 
особистого характеру (сучасний погляд). 

Мороз А.М. [1, с.178] 

Споживчий кредит – це кредит, що спрямовується на 
задоволення особистих потреб людей, тобто обслуговує 
сферу особистого споживання. 

Мочерний С. В.  
[13, с. 176] 

Споживчий кредит – це кредит, який надається тільки в 
національній грошовій одиниці фізичним особам-резидентам 
України на придбання споживчих товарів тривалого 
користування та послуг і повертається в розстрочку, якщо 
інше не передбачено умовами кредитного договору. Між 
банком та населенням може існувати й посередник, 
наприклад торгівельна організація, однак при цьому зміст 
споживчого кредиту не змінюється; 

Туган-Барановський 
М.І. [18, с. 306] 

Споживчий кредит - це кредит, який слугує споживчим 
потребам особи, що кредитується». 

 

З огляду на розглянуті підходи до визначення сутності споживчого 

кредиту, під споживчим кредитом слід розуміти грошові кошти, які надаються 

фізичним особам – резидентам країни у національній валюті банками та 

небанківськими фінансовими установами для задоволення особистих потреб, 

що не пов’язані із підприємницькою діяльністю, на засадах поверненості, 

платності, забезпеченості та строковості [10, c. 81]. 

Варто проаналізувати обсяги споживчого кредитування наданих 

банківською системою України 2016-2018рр. (табл. 2). Аналіз кредитного 

портфеля банківської системи доцільно розпочинати з визначення місця, яке 

займають кредитні операції у загальному обсягу активів банківської системи, 

тобто слід дати загальну оцінку масштабів кредитної діяльності. 

Аналізуючи табл.2, варто зазначити, що протягом 2016-2018 рр. кількість 

банків, які мають ліцензію НБУ на здійснення банківської діяльності суттєво 

скорочувалась. 
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Таблиця 2 – Динаміка активів банківської системи України протягом 

2016-2018рр. [15] 

  
2016 2017 2018 

Абсолютне відхилення Відносне відхилення,%
2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018

Кількість банків 96 82 77 -14 -5 -14,58% -6,10% 
Загальні активи, 
млрд.грн 

1 256,30 1 333,83 1 360,76 77,53 26,93 6,17% 2,02% 

Кредитний 
портфель, 
млрд.грн 

1 005,92 1 042,80 1 059,88 36,88 17,08 3,67% 1,64% 

Питома вага 
кредитів у 
загальних 
активах, % 

80,07% 78,18% 77,89% -1,89% -0,29% - - 

 

В 2016 р. кількість діючих банків становила 96, (в т.ч. 38 банків з 

іноземним капіталом). В наступному році їх кількість зменшилась на 14,58% і 

становила 82 функціонуючих комерційних банків. Вже в 2018 р. цей показник 

зменшився ще на 5 установ (6,10%). Зважаючи на несприятливу економіко-

політичну ситуацію в країні та виведення Нацбанком з ринку 

неплатоспроможних банків (в тому числі таких, що порушували законодавство 

з питань легалізації та відмивання коштів злочинним шляхом та фінансування 

тероризму), кількість банківських установ суттєво зменшується. 

 

Рисунок 1 – Динаміка питомої ваги кредитів у загальних активах 

банківської системи України 2016-2018рр. [15] 
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Аналізуючи рис. 1, слід звернути увагу, що за підсумками 2016 року чисті 

активи банківської системи України збільшились несуттєво. Їх обсяг станом на 

01.01.2017 р. відповідав 1,256 млрд. грн. проти 1,254 млрд. грн. на початок 

року. 

За підсумками 2017 року чисті активи банківської системи України 

збільшились. Їх обсяг станом на 01.01.2018 р. відповідав 1,334 млрд. грн. проти 

1,256 млрд. грн. в 2016 році (+6,17%). 

В наступному році чисті активи банківської системи України збільшились. 

Їх обсяг станом на 01.01.2019 р. відповідав 1 360,76 млрд. грн. проти  

1 333,83 млрд. грн. в минулому році. (+2,02%). 

Одним з ключових чинників коливання обсягу активів банківської системи 

в досліджуваному періоді виступала динаміка курсу національної валюти, 

поряд із виведенням частини комерційних банків з ринку, рухом клієнтських 

коштів та скороченням кредитних портфелів. Високий вплив коливання курсу 

національної валюти на обсяг активів БСУ пояснюється значною часткою 

активів в іноземній валюті в загальному обсязі [14]. 

Варто підкреслити, що кредитний портфель протягом 2016-2018 рр. 

збільшувався, в 2016 р. його величина становила 1 005,92 млрд.грн, вже в 

наступному році цей показник збільшився на 36,88 млрд. грн. (+3,67%) та 

становив 1 333,83 млрд. грн. А в 2018 р. обсяг кредитного портфеля дорівнював 

1 059,88 грн., що на 2,92% більше, ніж в минулому році. 

Якщо говорити про динаміку питомої ваги кредитів в загальних активах 

комерційних банків, то цей показник протягом досліджуваних років несуттєво 

зменшувався. В 2016 р. кредитний портфель становив 80,07% усіх активів 

банківської системи України, в наступному році частка кредитів зменшилась на 

1,89% та становила 78,18% . Вже в 2018 р. частка кредитного портфеля в 

загальних активах майже не змінилась, її величина зменшилась на  -0,29%. Слід 

підкреслити, що кредитний портфель займає 70-80% усіх активів банківської 

системи, що свідчить, що надання кредитів займає провідне місце в формуванні 

активів. 
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Варто розглянути обсяги споживчих кредитів в розрізі регіонів протягом 

2018 р. Тепер розглянемо споживчі кредити в регіонів за 2018 р. (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Питома вага споживчих кредитів в розрізі регіонів України в 

2018р. [15] 

 

Аналізуючи рис. 2, варто зазначити, що найбільшу питому вагу в 

споживчому кредитуванні становлять кредити, надані в Київській області та 

м.Київ, їх обсяг становить 55 521 млн. грн. (36,62% усього споживчого 

кредитного портфеля). Друге місце займають кредити Дніпропетровської 

області, які становлять 10,02% ( 15 186 млн. грн.).  Найменшу частку займають 

кредити, надані в Чернівецькій та Волинській областях, які становлять 1,18% та 

1,31% відповідно. Наведені дані свідчать про значні проблеми в кредитуванні 

регіонів країни, викликані передусім нерівномірністю розвитку регіонів, 

чисельністю населення та наявністю інвестиційних об’єктів. 

Споживче кредитування  – найпоширеніший вид банківських операцій у 

розвинених країнах світу. В Україні обсяги споживчого кредитування 

зменшуються через негативний вплив фінансово-економічної та політичної 

кризи, яка зумовлює підвищення кредитних ризиків: зниження купівельної 

спроможності населення; зменшення довіри до банків; зростання вартості 

придбання товарів у кредит.  
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На підставі проведеного аналізу розвитку споживчого кредитування в 

Україні доходимо висновку, що споживчий кредит має велике соціально-

економічне значення для розвитку країни. Він чинить на економіку як 

позитивний, так і негативний вплив, характер якого суттєво змінюється 

залежно від фази економічного циклу.  

Сьогодні в Україні обсяги споживчого кредитування скорочуються через 

негативний вплив фінансово-економічної та політичної кризи, які зумовлюють 

підвищення кредитних ризиків, зниження купівельної спроможності населення, 

зниження довіри до банків.  

Отже, майбутній розвиток споживчого кредитування багато в чому 

залежить насамперед від стабільності валютного курсу, покращення якості 

активів банківської системи, збільшення ресурсної бази та відновлення довіри 

населення. Саме тому важливо створити всі необхідні умови задля швидкого 

фінансового оздоровлення та відродження інвестиційного клімату в країні. 
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Козачук О.В. 

Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ 

ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

У статті висвітлюється сучасний стан формування дохідної частини 

місцевих бюджетів в умовах децентралізації фінансових ресурсів. З 

урахуванням внесених змін до бюджетного та податкового законодавства 

проведено аналіз дохідної частини місцевих бюджетів. На основі проведеного 

дослідження визначено проблеми та шляхи зміцнення фінансової бази органів 

місцевого самоврядування. Встановлено, що за умови вирішення законодавчих, 

організаційних та соціальних проблем місцеві бюджети зможуть мати 

достатній обсяг коштів на виконання делегованих повноважень.  

Ключові слова: місцевий бюджет, бюджетна система, бюджетний процес, 

доходи місцевих бюджетів, місцеві податки і збори, органи місцевого 

самоврядування. 

Постановка проблеми. Однією з 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 є необхідними 

для покриття власних витрат. Принцип фінансової самостійності є ключовим 

під час формування бюджетів органів місцевого самоврядування.  

Наявність достатніх ресурсів у місцевих бюджетах є запорукою того, що 

територіальна громада має можливість надавати більш якісні та більш 

різноманітні послуги своїм жителям, реалізовувати соціальні та 

інфраструктурні проекти, створювати умови для розвитку підприємництва та 

залучення інвестиційного капіталу, розробляти програми місцевого розвитку та 
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фінансувати інші заходи для всебічного покращення умов проживання жителів 

громади. 

Метою статті є аналіз сучасного стану формування доходної частини 

місцевих бюджетів та методів його вдосконалення  в умовах децентралізації 

фінансових ресурсів та відповідність їх внесеним змінам до бюджетного та 

податкового законодавства, спрямованим на збільшення доходів місцевих 

бюджетів. 

Завдання: дослідити поняття «місцевий бюджет»; визначити форми та 

методи формування його доходної частини; охарактеризувати методи їх 

вдосконалення 

Виклад основного матеріалу. У розвиток теорії бюджетних відносин 

зробили великий внесок багато українських науковців. Зокрема, наприкінці 

XIX — на початку XX ст. це питання розглядали у своїх працях М. Туган-

Барановський, І. Янжул, М. Яснопольський, М. Бунге, М. Олексієнко, 

І.Мирніков, X. Лебедь-Юрчик. 

Серед сучасних науковців, які досліджують бюджетну проблематику, 

варто відзначити С. Буковинського, О. Кириленко, В. Кравченка, С. Слухая,     

І. Лютого, І. Луніну, В. Тропіну, К. Павлюк, А. Єпіфанова, І. Лукінова,              

Ц. Огонь, Д. Полозенка, С. Юрія та ін. Теоретико-методологічними проблемами 

формування та використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів у 

вітчизняній фінансовій науці присвячені праці вчених-економістів Й. Бескида, 

В. Дем’янишина, С. Буковинського, О. Василика, А. Даниленка, О. Кириленко, 

В. Кравченка, І. Луніної, І. Лютого, В. Опаріна, К. Павлюк, О. Романенко,        

В. Федосова, І. Чугунова, С. Юрія та ін. Належне місце у розробленні цих 

питань займають роботи західних учених: А. Вагнера, Р. Гнейста, Л. Штейна. 

Однак, незважаючи на велику кількість досліджень, питання формування 

місцевих бюджетів в умовах децентралізації фінансових ресурсів є 

малодослідженими та потребують проведення подальших досліджень у зв’язку 

зі внесенням змін до податкового та бюджетного законодавства. 
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З метою підвищення фінансової самостійності місцевих бюджетів в 2018-

2019 році продовжено процес проведення бюджетної децентралізації. Саме для 

цього внесено зміни до Бюджетного та Податкового кодексів, а в подальшому 

планується внесення змін до Конституції України (щодо повноважень органів 

державної влади та місцевого самоврядування) та ще до цілої низки законів.  

Метою бюджетної децентралізації не може бути збільшення частки доходів 

місцевих бюджетів у зведеному бюджеті. Лише підвищення якості конкретного 

переліку послуг для конкретного громадянина може забезпечити правильний 

напрям перетворень. Інші цілі для бюджетної децентралізації можуть привести 

до неефективного використання державних коштів і погіршення ситуації. Слід 

зазначити, що прийняті Верховною Радою у травні 2017 року зміни до 

Бюджетного та Податкового кодексів України є найбільшим за останні роки 

кроком у напрямі бюджетної децентралізації [1].  

Доходи місцевих бюджетів умовно поділяють на власні (ті, які органи 

місцевого самоврядування (надалі - ОМС) можуть «заробити») та передані (ті, 

які місцевим бюджетам передають з державного бюджету на безповоротній 

основі. Їх ще називають міжбюджетними трансфертами). Значення власних 

доходів місцевих бюджетів в останні три роки коливається в межах від 45-47% 

загальних доходів місцевих бюджетів. У 2018 році до доходів місцевих 

бюджетів надійшло 562.4 млрд грн, з яких 263.5 млрд грн – власні доходи, а 

298.9 млрд грн – передані з держбюджету. 

Власні доходи місцевих бюджетів формують: 

• податкові надходження (забезпечують понад 88% загальної суми 

власних доходів місцевих бюджетів): частина від загальнодержавних податків 

та зборів (податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток, рентна плата 

(за користування надрами, видобування корисних копалин і т. п.), акциз з 

пального та ін.), місцеві податки і збори (податок на майно, єдиний податок, 

туристичний збір та ін.); 

• неподаткові надходження (становлять трохи більше 10% загальної суми 

власних доходів місцевих бюджетів): плата за видачу ліцензій та дозволів, 

орендна плата, держмито, штрафи; 
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• інші надходження: кошти від продажу основного капіталу, цільові 

фонди, донорські кошти, отримані від ЄС та міжнародних організацій тощо. 

Значення того чи іншого джерела доходів в структурі конкретного 

місцевого бюджету зумовлено специфікою розподілу у Бюджетному кодексі 

податків та зборів між місцевими бюджетами різних рівнів. Наприклад, податок 

на доходи фізичних осіб (ПДФО) надходить до бюджетів об’єднаних 

територіальних громад (ОТГ), міст обласного значення, районних та обласних 

бюджетів, а до сільських, селищних бюджетів та бюджетів міст районного 

значення – ні. Останні ж «живуть» в основному за рахунок місцевих податків. 

Другу частину доходів місцевих бюджетів становлять кошти, які їм 

передають з держбюджету (чи іншого місцевого бюджету) у вигляді дотацій та 

субвенцій (тобто, міжбюджетних трансфертів). За ці кошти не стягують платню 

(як, наприклад, за користування кредитом) і їх не потрібно повертати (як 

позику чи кредит). Необхідність «перекидання» коштів з державного бюджету 

місцевим зумовлена неспроможністю ОМС профінансувати лише за рахунок 

власних доходів виконання всіх покладених на них повноважень (утримувати 

школи, лікарні, житлово-комунальне господарство тощо). 

Головною відмінністю дотацій від субвенцій є відсутність обмежень 

щодо напрямів їх використання. Дотації здебільшого скеровують для 

фінансування поточних потреб місцевої громади. Хоча варто відзначити, що 

для ефективного використання коштів, урядовці деякі дотації «прив’язують» до 

конкретних напрямів використання. Наприклад, додаткова дотація на 

здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 

освіти та охорони здоров’я призначена для здійснення поточних видатків у 

школах, включаючи зарплату непедагогічного персоналу, та для оплати 

енергоносіїв в лікарнях, амбулаторіях та інших закладах охорони здоров’я. 

Загалом дотацій є порівняно небагато: базова та реверсна, які призначені 

для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій; 

стабілізаційна, яка надається для компенсації диспропорцій бюджетів у зв’язку 

із появою бюджетів ОТГ, які мають прямі взаємовідносини з державним 
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бюджетом; додаткові дотації на окремі цілі (на 2019 рік їх передбачено лише 

три). У держбюджеті на 2019 рік на усі дотації для місцевих бюджетів (без 

врахування реверсної, яку передають з місцевих бюджетів до державного) 

закладено 25,9 млрд. грн. [9] 

Для субвенцій, які надходять з державного бюджету місцевим бюджетам, 

характерна конкретна мета і встановлений Кабміном порядок використання 

(наприклад, придбання ліків, формування інфраструктури ОТГ тощо). Але 

вузьке коло використання субвенцій компенсується їхньою кількістю. У 

держбюджеті на 2019 рік передбачено 44 окремі субвенції на загальну суму 

262.4 млрд грн. «Найдорожчими» серед них є: освітня субвенція (69.6 млрд 

грн), субвенція на виплату допомоги малозабезпеченим сім’ям (63.0 млрд грн), 

медична субвенція (55.7 млрд грн), субвенція на надання пільг та житлових 

субсидій населенню на оплату природного газу (35.1 млрд грн) та субвенція на 

будівництво автомобільних доріг (14.7 млрд грн). Вони сумарно поглинають 

понад 90% усіх виділених на субвенції коштів. [10] 

За рахунок нагромаджених в дохідній частині місцевих бюджетів коштів 

(власних доходів і переданих з держбюджету коштів), ОМС мають змогу 

здійснювати видатки на соціальний та економічний розвиток відповідних 

територіальних громад, зокрема: дитсадки та школи, лікарні та амбулаторії, 

соціальні допомоги та субсидії населенню, пільговий проїзд окремих категорій 

громадян, пожежну охорону та муніципальні формування з охорони 

громадського порядку, розвиток ЖКГ та будівництво доріг і т. п. 

Рисунок – 1 Доходи Зведеного бюджету України 
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Упродовж 2018 року з місцевих бюджетів витратили 570.6 млрд грн. 

«Найдорожчими» статтями видатків були: загальноосвітні школи (16.3% усіх 

видатків місцевих бюджетів), субсидії ЖКГ (11.6%), лікарні загального 

профілю (7.6%), допомога малозабезпеченим сім’ям (7.4%), ремонт та 

будівництво доріг (5.8%), дитсадки (5.6%), житлово-комунальне господарство 

(5.3%) та утримання органів місцевої влади і місцевого самоврядування (4.8%). 

Сумарно на їх фінансування пішло майже дві третини усіх видатків місцевих 

бюджетів [9]. 

Нові умови підвищили зацікавленість органів місцевого самоврядування 

збільшувати надходження до місцевих бюджетів, вживати заходів із пошуку 

резервів їхнього наповнення та підвищувати ефективність адміністрування 

податків і зборів. Крім того, сьогодні місцеве самоврядування поступово 

відходить від притаманної раніше споживацької позиції. Очікування дотацій 

вони сьогодні замінюють активними діями у створенні ефективного 

управлінського апарату, спрямовують кошти на розвиток громад, здійснюють 

аналіз витрачання бюджетних коштів та запобігають випадкам неефективного, 

нераціонального їх використання.  

Високий рівень дотаційності місцевих бюджетів і залежність 

територіальних громад від розподілу по вертикалі не дають можливості 

самостійно здійснювати бюджетний процес на місцевому рівні і посилюють 

централізацію бюджетних ресурсів [7]. 

Таблиця 1 – Склад та структура доходів Зведеного бюджету України 

(без урахування міжбюджетних трансфертів) 

Вид 
бюджету 

Рік
2014 2015 2016 2017 2018

млрд. 
грн. 

% млрд. 
грн.

% млрд. 
грн.

% млрд. 
грн. 

% млрд.
грн.

% 

Державний 
бюджет 

355,0 80,0 531,5 81,5 612,1 78.2 787,3 77.4 917.1 79,8

Місцеві 
бюджети 

89,0 20,0 120,5 18,5 170,6 21.8 229,5 22,6 232.0 20,2

Зведений 
бюджет 

444.0 100,0 652,0 100,0 782,7 100,0 1016,8 100,0 1149,1100.0
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Таблиця 2 – Склад та структура доходів місцевих бюджетів України 

Вид доходів 

Рік
2014 2015 2016 2017 2018

млрд. 
грн. 

% млрд. 
грн. 

% млрд.
грн.

% млрд. 
грн.

% млрд. 
грн. 

% 

Податкові 
надходження 

75,3 34,3 98,2 33,4 146,9 40,1 201,0 40.0 211,3 39,1 

Неподаткові 
надходження 

12,3 5,6 20,1 6,8 21,7 5,9 26,0 5,2 18,2 3,3 

Доходи від 
операцій з 
капіталом 

1.5 0,7 2,1 0,7 2,0 0,5 2,5 0,5 2,5 0,5 

Офіційні 
трансферти 

130,6 59,4 174,0 59.1 195,4 53,4 272,9 54.3 308,9 57,1 

Всього 219,7 100,0 294.4 100,0 366,0 100,0 502.4 100,0 540,9 100,0 
 

Розглянемо, яку частку займають доходи місцевих бюджетів у структурі 

доходів Зведеного бюджету України до і після децентралізації, яка розпочалася 

з кінця 2014 року. (табл. 1). У 2015 р. Були внесені зміни до Бюджетного 

кодексу України і Податкового кодексу України. За 2014-2018 рр. [1] Питома 

вага доходів місцевих бюджетів у структурі Зведеного бюджету не 

перевищувала 22,6%, що свідчить про низький ступінь участі місцевого 

самоврядування в розв’язанні проблем розвитку регіонів. У Законі України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» зазначається, що доходи місцевих 

бюджетів формуються за рахунок власних, визначених законом, джерел та 

закріплених у встановленому порядку загальнодержавних податків, зборів та 

інших обов’язкових платежів [3, с.1]. Розглянемо, структуру доходів місцевих 

бюджетів України (табл. 2). Питома вага податкових надходжень коливається 

від 34,3% у 2004 році до 40,1% у 2016 році. Але найбільшу питому вагу 

становлять офіційні трансферти 59,4% у 2014 р.  

Аналіз проблем місцевих бюджетів України, а також розгляд теорії та 

практики побудови бюджетних систем у країнах із ринковою економікою 

показує, що наявна фінансова самостійність місцевих бюджетів має низку 

серйозних недоліків. Нині в Україні проблеми, пов’язані з незалежним 

функціонуванням місцевих бюджетів як самостійних, мають такий вигляд.  
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Недостатність коштів для фінансування розвитку місцевого 

самоврядування. У бюджетній системі кожної країни місцеві органи влади 

повинні володіти достатнім обсягом фінансових ресурсів для своєчасного 

виконання покладених на них функцій та завдань. Формально, відповідно до 

законодавства України, вони наділені необхідною ресурсною базою, володіють 

низкою повноважень у частині розпорядження наявними коштами, земельними 

ділянками, іншими об’єктами комунальної власності. Фактично ж фінансові 

можливості територіальних громад істотно обмежені, не відповідають 

установленим нормам забезпечення соціальних гарантій та зумовлюють значні 

касові розриви під час виконання місцевих бюджетів. При цьому найвагомішим 

джерелом фінансових ресурсів місцевого самоврядування є доходи місцевих 

бюджетів [6, с. 11]. 

Фінансовий потенціал кожного окремого регіону країни формується саме 

завдяки раціональному управлінню обсягами власних та закріплених джерел 

доходів.  Однак протягом багатьох років в Україні існують проблеми 

формування дохідної частини місцевих бюджетів, серед них – брак коштів 

органів місцевої влади та нестабільність надходжень. Постійна нестача 

фінансових ресурсів у органів місцевого самоврядування та нестабільність їхніх 

доходних джерел стали проблемою справді загальнодержавної ваги. Як 

наслідок, на місцях не вирішуються першочергові проблеми громадян, не 

забезпечується належне фінансування економічного й соціального розвитку 

відповідних територій, їх благоустрій, управління комунальним господарством 

освіти, охорони здоров’я, погіршується стан доріг тощо [1]. 

Негативними факторами, що впливають на динаміку надходжень до 

місцевих бюджетів, є зниження темпів соціально-економічного розвитку 

країни, зростання безробіття, загострення інфляційних процесів, девальвація 

національної валюти, що спостерігалися останнім часом у державі. У разі 

збереження прискорених темпів зростання видатків на фінансування бюджетної 

сфери, що знаходяться в компетенції органів місцевої влади, проблема 

нестабільності надходжень є дуже гострою. Через постійну нестачу ресурсів 
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органи місцевої влади мають ще одну проблему – це висока частка 

міжбюджетних трансфертів у складі доходів місцевих бюджетів. Надходження 

місцевих бюджетів наполовину складаються з трансфертів із державного 

бюджету, через що органи місцевого самоврядування втрачають реальну 

здатність здійснювати управління соціально-економічним розвитком територій.  

Висновки з проведеного дослідження. На сучасному етапі становлення 

економіки зроблено значний крок уперед у проведенні реформи міжбюджетних 

відносин, прийняті відповідні зміни до законодавства, змінено механізми 

бюджетного фінансування та вирівнювання. За результатами дослідження 

встановлено, що органи місцевого самоврядування зацікавлені у збільшенні 

надходжень до місцевих бюджетів та готові вживати заходів із пошуку резервів 

їхнього наповнення та підвищувати ефективність адміністрування податків і 

зборів. Крім того, сьогодні місцеве самоврядування поступово відходить від 

притаманної раніше споживацької позиції. Очікування дотацій вони сьогодні 

замінюють активними діями у створенні ефективного управлінського апарату, 

спрямовують кошти на розвиток громад, здійснюють аналіз витрачання 

бюджетних коштів та запобігають випадкам неефективного, нераціонального їх 

використання [7]. 
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УДК 336.277 

Козачун К.І. 

Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

АНАЛІЗ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ  

У статті розкриваються параметри, види і суперечливий стан боргової 

безпеки української економіки, аналізуються особливості боргового простору 

країни, ступінь зв'язку боргових запозичень з завданнями розвитку економіки. 

Ключові слова: боргова безпека, внутрішній борг, зовнішній борг, показники 

боргової стійкості, борговий простір країни. 

Постановка проблеми. В Україні все більше приділяється увага значенню 

боргової безпеки. Виникнення боргових загроз становить небезпеку для 

валютного та банківського секторів, інвестиційного ринку та платіжного 

балансу країни. Тому особливої актуальності набувають питання забезпечення 

допустимого рівня державних боргів та боргової безпеки України. Необхідною 

є розробка довгострокової стратегії державної боргової політики, в контексті 

загальної економічної стратегії держави. 
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Формулювання цілей статті. Метою статті є визначення ролі боргового 

складника фінансової безпеки держави, аналіз показників та їх граничних 

значень у розрізі основних індикаторів боргової безпеки, оцінювання боргового 

навантаження держави з обґрунтуванням напрямів зміцнення боргової безпеки 

України. 

Пoсилaння нa сучaсні дoслідження тa публікaції. Проблему боргової 

безпеки досліджували у своїх працях О. Барановський [1], М. Кубай [4], 

О. Новосьолова [7], А. Кулінська [5], К. Ярош [5] та інші науковці. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Державні запозичення, як показує 

світова практика, є звичною і досить поширеною формою залучення 

фінансових ресурсів органами державної влади при нестачі власних коштів 

різних країн, в тому числі розвинених. Наслідки і результати цих запозичень 

неоднозначні і багатоаспектні. 

Портфель боргових зобов'язань уряду зазвичай є найбільшим фінансовим 

портфелем держави. У ньому представлена структура зобов'язань країни 

(активів, отриманих за рахунок усіх джерел фінансування, як зовнішніх, так і 

внутрішніх). При відсутності належного контролю і ефективної системи 

управління критичний рівень заборгованості держави може стати реальною 

загрозою борговій безпеці. 

У свою чергу, безпека в сфері державних запозичень означає, що їх розмір, 

структура, терміни (кількісні та якісні характеристики) не загрожують 

фінансовій стабільності держави, а навпаки, дозволяють залучати додаткові 

фінансові ресурси для подальшого ефективного використання з метою 

вирішення важливих соціально-економічних завдань. 

Передумовою залучення державою кредитних коштів виступають 

насамперед значні бюджетні дефіцити. Економічна криза 2008 внесла значні 

корективи в обсяги державного боргу. В першу чергу це було пов'язано зі 

збільшенням видаткової частини в порівнянні з дохідною. У таблиці 1 

представлено динаміку доходів та видатків державного бюджету та різницю 

між ними, тобто у нашому випадку бюджетний дефіцит.  
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Таблиця 1 – Динаміка бюджетного дефіциту у 2007-2018 роках, 

млн. грн [8] 

 Доходи Видатки Сальдо (дефіцит бюджету) 

2007 165939,2 174254,3 8315,1 
2008 231722,9 241490,0 9767,1 
2009 209700,3 242437,2 32736,9 
2010 240615,3 303588,8 62973,5 
2011 314616,9 333459,5 23557,6 
2012 346054,0 395681,5 53445,2 
2013 339180,3 403430,2 64707,6 
2014 357084,2 430217,8 78052,8 
2015 534694,8 576911,4 45167,5 
2016 616274,8 684743,4 70130,2 
2017 793265,0 839243,7 47849,6 
2018 928108,3 985842,0 59247,9 

 

Починаючи з 2008 року розмір дефіциту бюджету різко зростає, у 

2010 році його рівень сягає 62973,5 млн. грн, після чого прослідковується різке 

скорочення дефіциту у 2011 році до 23557,6 млн. грн. На фоні кризових явищ у 

2013-2014 роках обсяг бюджетного дефіциту знову зростає до 64707,6 та 

70130,3 млн. грн відповідно. Наразі немає чіткої тенденції до зростання чи 

спаду.  

З одного боку, збільшення розміру державного боргу (перед МВФ та 

іншими міжнародними фінансовими інституціями) сприяє збалансуванню 

державного бюджету країни та стабільності курсу гривні. З іншого боку, 

отримуючи в попередні періоди позикові кошти на фінансування бюджетного 

дефіциту, влада не змогла вигідно їх інвестувати задля вчасного та повного 

повернення. 

Особливу увагу слід приділити саме зовнішньому боргу, адже у загальній 

структурі державного боргу його питома вага переважає. 

Обсяг валового зовнішнього боргу України зменшився в 2018 році на 0.7 

млрд. дол. США і на кінець року становив 114.7 млрд. дол. США. Відносно 

ВВП обсяг боргу скоротився за рік із 102.8% до 87.9% [3]. 

Зовнішній борг державного сектору зріс на 1.7 млрд дол. США і становив 

48.1 млрд. дол. США (36.9% від ВВП). Зовнішні зобов’язання приватного 
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сектору скоротилися на 2.5 млрд. дол. США і на 31 грудня 2018 року становили 

66.6 млрд. дол. США (51.1% від ВВП). 

Зовнішні зобов’язання сектору загального державного управління в 2018 

році зросли на 1.2 млрд дол. США  до 40.1 млрд. дол. США (30.8% від ВВП) у 

результаті: 

 чистих залучень від розміщення євробондів у 2018 році на суму 2 млрд. 

дол. США; 

 залучень за кредитами Світового банку та ЄС на суму 1 млрд. дол. 

США; 

 виплат за кредитами на суму 1.8 млрд. дол. США, у т. ч. за кредитами 

МВФ – 1.4 млрд дол. США [3]. 

Зміни розміру валового зовнішнього боргу подано у таблиці 2. За останні 5 

років значно зросла прострочена заборгованість. У 2014 році частка 

прострочених боргів у загальній сумі зовнішнього боргу складала 7,8%,  

у 2015 році – 11%, у 2016 році – 17,7%, у 2017 році – 18,3%, а у 2018 році цей 

показник зріс до 20,4%. 

Таблиця 2 – Динаміка зовнішнього боргу у 2008-2018 роках, 

млн. дол. США [10] 

Рік Валовий зовнішній борг у т.ч. прострочена заборгованість 
2008 101 743 981 
2009 103 432 2 865 
2010 117 346 4 827 
2011 126 236 5 690 
2012 134 625 5 690 
2013 142 079 6 399 
2014 125 297 9 827 
2015 117 668 12 989 
2016 112 524 19 940 
2017 115 451 21 169 
2018 114 707 23 357 

 

Обсяг зовнішнього боргу також використовується для розрахунку одного 

із головних показників стану боргової безпеки країни. Відношення валового 

зовнішнього боргу до ВВП дає змогу оцінити рівень боргового навантаження 

на економіку держави, а також відображає її можливості розрахуватися з 

кредиторами, виходячи з економічного потенціалу. Відповідно до Методики 
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розрахунку рівня економічної безпеки критичним рівнем показника вважається 

55% [6]. У Бюджетному кодексі України граничне значення коефіцієнта 

встановлено на рівні 60% [2]. Для країн з економікою, що розвивається, 

забезпечення боргової безпеки граничне значення цього коефіцієнта повинно 

бути нижчим. Результати досліджень міжнародних фінансових інституцій та 

вітчизняних дослідників показують, що зовнішній борг України не повинен 

перевищувати 35-40% ВВП [11]. 

Починаючи з кризового 2008 року відношення зовнішнього державного 

боргу до ВВП почало зростати. У 2008 цей коефіціент становив 82,6%, у 2009 – 

90,4%. З 2010 по 2013 показник зменшився з 86,6% до 77,5%. Але у 2014 році 

через різке зростання курсу долара США по відношенню до національної 

валюти даний коефіціент сягнув рівня 124, 5%, після чого прослідковувалась 

зростаюча тенденція у 2015 році – 142%, у 2016 – 128,3%. З 2017 року ситуація 

почала стабілізуватись, у 2017 році показник становив 108,6%, а у 2018 – 

89,2%. (рис.1.) 
 

Рисунок 1 – Динаміка зовнішнього боргу відносно ВВП [9,10] 
 

Причинами критичного становища є нестабільна політична ситуація в 

країні, економічна криза та воєнні дії на сході країни. Не покращила показників 

боргової безпеки і стрімка девальвація гривні. На значне збільшення сукупної 

суми боргу та його вартість вплинула переоцінка позик за новим курсом. 
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Таким чином, основними загрозами борговій безпеці країни на сучасному 

етапі економічного розвитку є:  

– девальвація національної грошової одиниці; 

– неефективне інвестування запозичених коштів; 

–  значне перевищення обсягу зовнішніх запозичень порівняно з рівнем ВВП;  

– велика частка запозичень в іноземній валюті; 

–висока вартість обслуговування державного боргу;  

–низький рівень золотовалютного резерву. 

Інструментами нової боргової політики можуть стати державні боргові 

цінні папери, які повинні бути довгостроковими, а залучені по ним кошти – 

мати цільову інвестиційну спрямованість. Економічне зростання неможливе без 

інвестицій, насамперед у реальний сектор. Сам державний борг може і повинен 

служити фактором подолання сировинної залежності країни і формування 

нового технологічного укладу, що забезпечує конкурентоспроможність 

економіки. Бюджетні витрати на інвестиційні цілі дозволять стимулювати 

попит і забезпечать зростання виробництва. 

Для ефективного управління необхідно: 

–створити єдиний орган, який займається безпосередньо управлінням 

сукупним державним боргом; 

–дотримуватися рекомендацій МВФ з моніторингу основних показників 

зовнішньої боргової стійкості і контролю за фінансовим станом 

системоутворюючих підприємств; 

–оптимізувати структуру зовнішнього боргового портфеля країни, 

продовжуючи його орієнтувати на ринок внутрішніх запозичень. 

Таким чином, забезпечення безпеки в сфері державного боргу вимагає 

системного підходу, який передбачає наявність основних стратегічних цілей 

управління державним боргом, розвиненої інституційної структури, правового 

забезпечення, різноманітних економічних інструментів. Крім того, завчасно 

виявлені детермінанти боргової кризи дають змогу забезпечити оперативне 

внесення коректив у чинну боргову політику. 
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Котенко К.Л. 

Здoбувaч oсвiтньoгo ступеня «Мaгiстp» 

Вiнницький тopгoвельнo-екoнoмiчний iнститут КНТЕУ 

ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСІВ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 

У стaтті дoслідженo сутність фінансів страхових організацій, визначено 

суб’єкти фінансових відносин страхових компаній. Дoслідженo напрями 

фінансових відносин страхової компанії. Poзглянутo чинники, які впливають на 

кругообіг грошових коштів страхових компаній. 

Ключoвi слoвa: грошові кошти страхових компаній, страхування, страхові 

компанії, фінанси страхових компаній. 

Пoстaнoвкa пpoблеми. Страхові компанії є незвичайними суб’єктами 

господарювання. Вони забезпечують мобілізацію коштів страхувальників і 

створення відповідних фінансових ресурсів з метою надання страхувальникам 

страхового захисту. Цей факт є визначальним для розуміння специфіки 

економічних відносин, що складають зміст поняття «фінанси страхових 

організацій». 

Пoсилaння нa сучaсні дoслідження тa публікaції. У вітчизняній літературі 

окремі управлінські аспекти проблеми управління фінансами страхових 

компаній в умовах реформування економіки розглядаються в публікаціях 

Александрової М., Базилевича В., Горбача Л.М., Заруби О, Поддьорьогіна А. та 

інших.  

Фopмулювaння цілей стaтті. Разом з тим в зазначених працях не достатньо 

чітко обґрунтовано стратегічні засади управління фінансовими ресурсами 

страхових компаній з позицій сучасних завдань фінансового менеджменту 

щодо забезпечення постійної платоспроможності страховиків, що й стало 

метою нашого дослідження. 

Виклaд oснoвнoгo мaтеpiaлу дoслiдження. В сучасній економічній і 

фінансовій літературі фінанси визначають як систему економічних відносин, 

що виникають з приводу розподілу і перерозподілу   вартості   валового 
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внутрішнього продукту, а в певних умовах і національного багатства, з метою 

формування фінансових ресурсів у суб’єктів господарювання і держави та 

використання їх на розширене відтворення та задоволення інших суспільних 

інтересів і потреб. 

Під фінансами з погляду теорії фінансів українські та російські  

вчені-фінансисти традиційно розуміють певні економічні відносини, які  

пов’язані з формуванням, розподілом і використанням централізованих і 

децентралізованих фондів грошових коштів з метою виконання функцій і 

завдань держави і забезпечення умов розширеного відтворення. Професор 

Бердар М. М. визначає фінанси, як «сукупність економічних відносин, що 

пов’язані з рухом грошових потоків, формуванням, розподілом і використанням 

доходів і грошових фондів суб’єктів господарювання в процесі відтворення» 

[1, с.10].  

На нашу думку, погляди вітчизняних фахівців на фінанси як на відносини і 

погляди західних, як на прийоми та методи, не є взаємовиключними, оскільки 

будь-які економічні відносини втілюються в певні категорії, поняття, 

набувають певних форм суспільного існування або фінансових інструментів, 

які використовує у своїй діяльності менеджмент компаній для досягнення 

визначених цілей. Ми вважаємо, що наведене формування Нікбахта Е. і 

Гропеллі А. стосується не стільки фінансів, скільки фінансового менеджменту. 

Адже саме фінансовий менеджмент означає використання тих самих прийомів 

та методів, про які пишуть ці автори. При цьому ми схильні поділяти точку 

зору, що фінанси підприємств як об’єкт фінансового менеджменту слід 

розглядати як сукупність трьох взаємопов’язаних елементів: фінансові 

відносини; фінансові ресурси; джерела фінансових ресурсів. Саме цими трьома 

елементами й намагаються  управляти менеджери [2]. 

Спираючись на визначення українських вчених щодо фінансів, можна 

визначити фінанси страхових організацій, як економічні відносини у грошовій 

формі, які опосередковують кругообіг грошових коштів страховиків з метою 
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забезпечення статутної діяльності і пов’язані з рухом грошових потоків, 

капіталу, розподілом та використанням доходів і грошових фондів страхових 

організацій.  

Як і всі фінансові відносини, фінанси страхових організацій безпосередньо 

або опосередковано залежать від державної політики, тобто регламентуються 

законодавчими та нормативними актами.  

Страхуванню, як виду підприємницької діяльності, притаманна підвищена 

ризиковість, і це безпосередньо позначається на характері фінансових відносин 

у даній сфері. 

У фінансових відносинах страхових компаній виділяють об’єкти й 

суб’єкти. Об’єктами виступають фінансові відносини, в тому числі відносини, 

пов’язані з формуванням і використанням фондів грошових коштів страховиків. 

Суб’єкти фінансових відносин страхових компаній розглянемо на рис. 1. 

 

Рисунок 1  – Суб’єкти фінансових відносин страхових компаній 

 

Тому далі ми повинні розглянути з приводу чого в них виникають ці 

відносини. Для цього ми всю сукупність фінансових відносин страхових 

компаній згрупуємо за окремими напрямками  та за їх економічним змістом 

(табл. 1.). Отже, страхова організація не є ізольованим, відокремленим 

учасником ринку. Проведення її фінансово-господарської діяльності 

характеризується системою фінансових відносин.  
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Таблиця 1 – Напрями фінансових відносин страхової компанії 

№ 
п/п 

Фінансові відносини 
страхової компанії: 

Значення 

1. між засновниками в 
момент створення 
підприємства 

пов’язані з формуванням власного капіталу і в його 
складі статутного (акціонерного, складеного) 
капіталу. Конкретні засоби утворення статутного 
капіталу залежать від організаційно-правової форми  

2. між страховиком і 
страхувальниками  

пов’язані зі сплатою страхувальниками страхової 
премії і виплатою страховиками грошових сум при 
настанні страхових випадків, передбачених 
договором страхування. Ці фінансові відносини є 
основними, оскільки від їх ефективної організації 
багато в чому залежить кінцевий фінансовий 
результат комерційної діяльності страхової компанії 

3. між страховою компанією 
і фінансовою системою 
держави 

при сплаті податків і здійсненні інших платежів до 
бюджету, формуванні позабюджетних фондів, 
надання податкових пільг, застосування штрафних 
санкцій, фінансуванні з бюджету 

4. між страховою компанією 
і її працівниками 

Оплата навчання працівників, стягнення штрафів і 
компенсацій за заподіяний матеріальний збиток, 
утримання податків з фізичних осіб 

5. Страхова компанія як 
інвестор 

страховик формує резерви, кошти яких слугують 
інвестиційним ресурсом; випуск та розміщення акцій 
та облігацій страхової компанії, виплати відсотків по 
облігаціях і дивідендів по акціях 

6. між страховою компанією 
та перестраховиками 

внутрішньокорпоративні фінансові відносини між 
страховими компаніями 

7. між страховою компанією 
та страховими 
посередниками 

Сплата комісійних 

 

Так, формуючи статутний капітал страхова компанія вибирає свою 

організаційно-правову форму. Отримуючи страхові премії від страхувальників, 

вона не тільки отримує дохід, але і багато в чому ризикує, беручи на себе 

зобов’язання відносно страхового випадку, який може статися з 

страхувальником чи застрахованою особою. Ці відносини переходять у 

необхідність перестрахування, сплати до держави податків, виплата комісійних 

страховим посередникам та персоналу, а також формування страхових резервів, 

випуск акцій та облігацій, сплата дивідендів засновникам страхової компанії. 

Тобто фінансові відносини, які виникають у страхової компанії з вище 

переліченими суб’єктами є взаємозалежними і взаємодоповнюючими одне 

одного. 
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Разом з тим,  дані групи фінансових відносин мають певні особливості та 

різну сферу застосування. Всі вони носять двосторонній характер і їх 

матеріальною основою є рух грошових коштів.  

Страхові компанії мають два джерела доходу: платежі, які вносять 

власники страхових полісів, і доходи від інвестицій. Оскільки надходження 

значно перевищують страхові винагороди, то вони накопичують значні грошові 

кошти, за рахунок яких купують цінні папери корпорацій, проводять операції з 

нерухомістю, здійснюють прямі інвестиції в економіку. Саме цей вид 

страхування на заході є основним джерелом грошових зборів страхових 

компаній. 

Фінансові відносини створюють рух грошових коштів, який 

супроводжується формування власного і в його складі статутного капіталу 

страхової компанії, починається і завершується кругообіг коштів страхової 

компанії, формування та використання грошових фондів і резервів. 

Кругообіг коштів страхової компанії є специфічним,  а тому і завдання, 

пов’язані з організацією фінансів страховика відрізняються від завдань, що 

стоять перед іншими суб’єктами господарювання. 

Кругообіг коштів не обмежується проведенням страхових операцій, він 

ускладнюється через здійснення страховою компанією інвестиційної та 

фінансової діяльності на фінансовому ринку, яка приносить страховій компанії 

значні доходи. 

Характер кругообігу грошових коштів і ступінь розмаїття і складності 

фінансових відносин страхової організації обумовлюється кількома чинниками, 

які представлені в табл. 2 [4].  

Отже, на кругообіг грошових коштів страхової компанії в основному 

впливає її організаційна структура, побудова внутрішньої структури страхової 

організації, обсяг і структура страхового портфеля, яка впливає на відносини із 

суб’єктами страхового ринку, а також обсяг і структура інвестиційного 

портфеля страховика. 
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Таблиця 2 – Чинники, які впливають на кругообіг грошових коштів 

страхових компаній 

№ 
п/п Чинники Значення 

1. Організаційна структура, в 
якій створена страхова 
компанія 

Організаційна форма впливає на розмір та 
структуру статутного фонду, на порядок 
формування резервного фонду господарського 
товариства, розподілу прибутку і сплати дивідендів, 
на розподіл відповідальності за зобов’язаннями 
страхової організації між її учасниками 

2. Внутрішня структура 
страхової організації 

З огляду на внутрішню структуру існують прості і 
складні страховики Прості організації не мають 
відокремлених підрозділів – філій та представництв. 
Складні організації мають однорівневу або 
дворівневу систему відокремлених підрозділів. 
Грошові кошти філій включені у кругообіг коштів 
головної фірми, і це ускладнює його, бо дозволяє 
маневрувати коштами для подолання внутрішніх 
дисбалансів, проведення політики диверсифікації 
щодо формування страхового та інвестиційного 
портфелів, здійснювати внутрішнє співстрахування 
та перестрахування 

3. Обсяг і структура страхового 
портфеля страховика, яка має 
значний вплив 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. Вплив цього фактора все більше 
відчувається з розвитком страхового ринку, його 
інституту організаційної структури, з ускладненням 
відносин між страховими інститутами 

4. Обсяг і структура 
інвестиційного портфеля 
страховика 

визначає склад суб’єктів фінансових 
взаємовідносин, впливає на структуру грошових 
надходжень, обсяги та структуру фінансового 
результату страхової організації 

 

Відповідно до законодавства українські страхові компанії формують два 

різних види страхових резервів, тобто резерви зі страхування життя та технічні 

резерви. 

Резерви зі страхування життя формуються для забезпечення виконання 

зобов’язань страховика по страховим виплатам  за укладеними договорами 

страхування при дожитті страхувальника до  визначеного договором 

страхування терміну або віку і (або) смерті застрахованого відповідно до умов, 

передбаченими договором страхування. 
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Технічні резерви – показник, який виражає грошову оцінку обов’язків 

страховика за страховими зобов’язаннями, і одночасно – сума коштів, що є 

гарантією виконання зобов’язань перед страхувальниками з огляду на наявні у 

портфелі страховика договори страхування. 

Закон України «Про страхування»  вимагає розміщувати страхові резерви з 

урахуванням їхньої безпеки, прибутковості, ліквідності і диверсифікації. Ці 

принципи є загальновизнаними у світовій страховій та інвестиційній практиці [4]. 

На нашу думку, принцип надійності є ключовим при здійсненні 

інвестиційної діяльності, оскільки страховик поряд з власними грошовими 

коштами розміщує й залучені, що, відповідно, потребує їх гарантованого 

повернення в разі настання непередбачуваних подій. 

Що ж до резервів зі страхування життя, то з огляду на більші терміни до 

договорів і виконання зобов’язань здебільшого по закінченні строку дії 

договору або в обумовлений строк страховики мають можливість інвестувати 

кошти на триваліший термін та знизити вимоги до ліквідності таких 

інвестиційних вкладень.  

При інвестуванні коштів слід враховувати їх розмір. Від самого початку 

діяльності страховика значну частку інвестицій становлять власні кошти, 

насамперед статутний фонд. У ході діяльності головним джерелом інвестицій 

стають страхові резерви. 

Отже, страховик обирає власну інвестиційну політику, виходячи з видів 

страхування, терміну та розміру акумульованих коштів. 

Відповідно до правил розміщення страхових резервів із страхування життя, 

які затверджені Нацкомфінпослуг України, кошти страхових резервів із 

страхування життя мають бути представлені активами категорій, які представлені 

у табл. 3. Аналізуючи вимоги до розміщення активів страхових компаній, слід 

відмітити, що законодавство рекомендує розміщувати найбільше активів у 

депозити, цінні папери, нерухоме майно, оскільки вони найбільш стабільні.  

Щоб захистити інтереси страхувальників від невиконання страховиком своїх 

зобов’язань, за інвестиційною діяльністю страховика встановлюється державний 

контроль. Так, страховику заборонені будь-які інші види кредитної діяльності. 
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Компанії, які здійснюють страхування життя, на відміну від страховиків, 

що проводять ризиковані види страхування, довше володіють коштами і 

можуть інвестувати їх у нерухомість, державні цінні папери та інші 

довгострокові активи.  

Таблиця 3 – Вимоги до розміщення резервів зі страхування життя [2] 

Вид активу 

Нормативи 
розміщення 
страхових 
резервів 

Обмеження 

Грошові кошти на поточному рахунку Не більше 10%
Банківські вклади (депозити),  не більше 50 У одному банку-не більше 20% 
Нерухоме майно 

не більше 30% 
Вкладення в один об’єкт 
нерухомого майна – не більше 
10%

Цінні папери: не  більше 50%  
- акції українських емітентів 

Не більше 30% 
акції одного емітента - не 
більше 10 % страхових 
резервів

- облігації підприємств  українських  
емітентів 

не   більше 40%

не більше 10 % страхових 
резервів в облігації одного 
емітента, який здійснює свою 
діяльність  не менше 5 років.  
Для емітентів,  які свою 
діяльність здійснюють менше 5 
років,  -  не  більше  10  %,  при  
цьому  не  більше 3 % в 
облігації одного емітента

Акції, облігації іноземних емітентів та 
цінні папери іноземних держав 

Не більше 20% 
 

облігації місцевих  позик не  більше 10%
іпотечні сертифікати,  іпотечні  облігації не  більше 10%
Цінні папери, що емітуються державою не  більше 80%
Права вимоги до перестраховиків 

не більше 40% 
Права вимоги до пере 
страховиків-нерезидентів – не 
більше 20% 

Інвестиції   в   економіку   України   за   
напрямами, визначеними КМУ 

не більше 10% 
В окремий об’єкт інвестування 
– не більше 5% 

інвестування  в розвиток  ринку  
іпотечного  кредитування  шляхом 
придбання цінних паперів,  емітованих 
Державною іпотечною  установою 

Не більше 40% 

 

інвестування      іпотечного 
кредитування шляхом придбання цінних 
паперів, емітованих Державною 
іпотечною установою,  за якими не 
надана державна гарантія 

Не більше 20% 

 

Банківські метали не більше 10%
Кредити   страхувальникам   не більше 10%
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Висновки. Страхові компанії вважаються спеціалізованими фінансовими 

інститутами фінансового ринку. Основою їх діяльності є фінансова діяльність, 

яка включає в себе також страхову та інвестиційну діяльність, тобто страховик 

отримуючи надходження у вигляді страхових премій повинен їх вдало 

розмістити, для отримання прибутку і виконання своїх зобов’язань перед 

страхувальниками. Для цього необхідно вміло організувати роботу компанії, 

тобто здійснювати ефективне управління фінансами страхової компанії. 

Фінансовий механізм дозволяє страховикові управляти фінансами через 

фінансові важелі з використанням фінансових методів для досягнення найбільшого 

ефекту від формування, розподілу і використання фінансових ресурсів. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ФОРМИ СПІВПРАЦІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ ТА БАНКІВ НА РИНКУ 

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

У статті визначено сутність співпраці страхових компаній та банків на ринку 

фінансових послуг. Виокремлено основні фактори взаємодії між страховими 

компаніями та банками. Досліджено  форми співпраці банків та страхових 
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компаній та визначено основні характеристики: співпраці на договірних 

засадах, розповсюдження страхових послуг через агентську мережу банку, 

утворення договірного альянсу між банком та страховою компанією, злиття 

банку та страхової компанії, або поглинання одного іншим, створення 

фінансового супермаркету. 

Ключові слова: форми договірної взаємодії, фінансовий супермаркет, 

банкострахування, стратегічний альянс. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Розвиток економіки в умовах глобалізаційних 

процесів передбачає проникнення іноземних інвесторів і конкурентів на 

території певних країн, посилення конкурентної боротьби, що обумовлює 

пошук ефективних механізмів конкуренції. Одним з таких механізмів 

посилення конкурентних позицій є налагодження співпраці між основними 

учасниками фінансового ринку, зокрема, банківськими установами та 

страховими організаціями. Зазначене актуалізує необхідність дослідження 

можливих форм співпраці страхових організацій та банківських установ. 

Метою статті є систематизація можливих форм налагодження взаємодії 

між банківськими установами та банками.  

Інформаційними джерелами даного дослідження наукові напрацювання 

вітчизняних вчених, зокрема, Заволока Л.О., Вербицька К.С., Малоок І.А [1], 

Клапків Ю. [2], Медведєва І.Б., Смирнова Ю. В. [4], Сергієнкова О.В., 

Мелентьєва О.В. [7], а також ресурси, доступні в мережі Інтернет з даної 

тематики [3; 6; 8; 9].    

Виклад основного матеріалу дослідження. Перспективи взаємодії банків та 

страхових організацій визначаються тими перевагами та вигодами, які надає 

дана співпраця кожному з її учасників. Основними точками,  в яких 

пересікаються інтереси страхових компаній та банків є [8]: 

‐ можливiсть знaчнoгo рoзширeння клiєнтськoї бaзи як страховиків, так i 

банків;  

‐ диверсифікація капіталу, підвищення норми прибутковості інвестиційних 

ресурсів; 
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‐ необхідність акумулювати всі грошові потоки в одній системі; 

‐ можливість надання клієнтам повного спектра банківських та страхових 

послуг; 

‐ можливість використання регіональної мережі установ, особливо це 

вигідно страховикам для реалізації страхових продуктів через «банківське 

віконце» тощо. 

Основними формами співпраці банків та страхових компаній доцільно 

виокремити наступні, зокрема:  

‐ страхування страховою компанією банківських ризиків на договірних 

засадах; 

‐ надання страховою компанією на договірних основах послуг клієнтам 

банку;  

‐ використання агeнтської мeрeжi банку рoзпoвсюджeння стрaхових 

пoслуг; 

‐ утворення договірного альянсу між банком та страховою компанією;  

‐ злиття банку та страхової компанії, або поглинання одного іншим, з 

метою досягнення стратегічних цілей; 

‐ yтвoрeння фiнансoвoгo супермаркету. 

В ринкових умовах банківську діяльність, як і будь-яку іншу, 

супроводжують ризики. Зокрема, як загальні ризики, характерні для 

підприємництва, так і специфічні, притаманні фінансово-кредитним установам  

(кредитними, депозитними, відсотковим, валютним та ін.). У цьому випaдку 

бaнки є нoсiями суспiльнoї пoтрeби в стрaхyвaннi, нoсiями ризику, а стрaхoвi 

oргaнiзацiї приймaють їх, i в рaзi прoяву ризику кoмпeнсують пoнeсeнi втрaти 

крeдитних yстaнoв [3]. 

У закордонній практиці страхування специфічних банківських ризиків 

включає [9]: 

- страхування від злочинів - Bankers Blanket Bond (BBB) / Fidelity Bond; 

- страхування від електронних і комп'ютерних злочинів (ECC); 

- страхування відповідальності фінансових інститутів (FIPI). 
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В Україні перша практика комплексного страхування ризиків належить 

ПУМБу, який у 2002 р. застрахував ризики в компанії АСКА [6]. За оцінками 

експертів серед українських банків станом на 31.12.2018 р. за програмою 

комплексного страхування банківських ризиків застраховано 10 банків з 77 

діючих [7]. Тому в даному напрямку вбачаються переспективи співпраці між 

страховими організаціями і банками, оскільки страхування ризиків дозволить 

банками забезпечити фінансову стабільність, надійну репутацію, довіру з боку 

вкладників і партнерів. 

Наступною перспективною формою співпраці страхових організацій і 

банків є страхування клієнтів банків («Banсassurance»), що має більші 

масштаби поширення в Україні, ніж перша форма. Вітчизняні банки 

пропонують послуги банківського страхування,  це дозволяє підвищити якість 

обслуговування клієнтів, охопити ширше коло клієнтів і отримати 

посередницький відсоток для банку, а страховій компанії розширити коло 

потенційних страхувальників. Така співпраця охоплює і наступну форму 

взаємодії, коли страхова компанія використовує клієнтську базу банка-партнера 

для просування страхових продуктів, зокрема, страхування транспортних 

засобів (КАСКО), страхування заставного майна, в тому числі автотранспорту, 

страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів, страхування майна, страхування сільськогосподарських 

ризиків при кредитуванні АПК (страхування врожаю, сільськогосподарських 

тварин), страхування фінансових ризиків власників нерухомого майна 

(титульне страхування), страхування від нещасного випадку, страхування 

медичних витрат тримачів пластикових карток банку від нещасних випадків та, 

медичне страхування виїжджаючих за кордон, обов'язкове страхування 

відповідальності власників зброї тощо. В рамках даної співпраці договори 

страхування укладають працівники банку від імені страхової компанії. 

Таким чином, за допомогою посередництва банків можуть реалізовуватись 

наступні страхові продукти обов’язкового та добровільного. Доцільними 

методами реалізації даних продуктів є крос-продаж та рітейлпродаж страхових 

продуктів.  
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Взаємовигідність співпраці даних фінансово-кредитних посередників 

обумовлюється можливістю зростання обсягів продажу страхових продуктів, 

розширення бази клієнтів та каналів збуту, зменшення частки витрат на 

організацію продажу. Для банків така співпраця дає можливість мінімізувати 

ризики банківської діяльності через страхування, зміцнити конкурентні 

переваги на ринку фінансових послуг, посилити заходи брендінгу. Проте не 

варто випускати з виду можливість ризиків для фінансової системи в результаті 

монополізації фінансової галузі. 

Можливість чи необхідність об’єднати спільні зусилля, фінансові ресурси, 

посилити охоплення певної аудиторії сприяє появі стратегічних альянсів між 

банком та страховою організацією. Під стратегічним альянсом між банком та 

страховою організацією можна розуміти зв’язок, метою якого є реалізація 

партнерами спільного завдання. Співпраця може носити формальний і 

неформальний характер, і покликана забезпечити ефективну взаємодію між 

актуальними і потенційними конкурентами, які мають на меті спільно створити 

якусь інституцію, або провадити певний вид діяльності, об’єднуючи і 

координуючи свої кошти та засоби, фінансові ресурси та навики. 

Приймаючи рішення про створення стратегічного альянсу страховій 

компанії та банківській установі, варто із самого початку визначити свою роль 

у цьому об’єднанні, та з’ясувати які ресурси необхідно виділити на реалізацію 

завдань щодо створення інфраструктури і навчання співробітників банку, на 

створення механізмів доступу до банківських баз даних клієнтів для потреб 

страхової компанії, для продажу страхових продуктів з використанням 

відповідного каналу дистрибуції, перегляду договорів, полісів та проведення 

після продажного моніторингу [2].  

Зазначені вище форми взаємодії банків та страхових організацій в основі 

своїй мають партнерські відносини. Наприклад, банки і страховики належать до 

сфери надання різних фінансових послуг, проте обидва цих сектори мають   

велику кількість клієнтів, як серед юридичних, так і фізичних осіб. При 

договірних відносинах обоє цих сегмента можуть використовувати клієнтську 
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базу один одного для просування своїх продуктів. Крім того, вони мають 

доступ до цих клієнтів і можуть просувати продукти один одного. Банки-

партнери забезпечуватимуть розрахунково-касовий супровід наданих страхових 

операцій і матимуть свій комісійний відсоток. І навпаки, страхові організації, 

надаючи свої приміщення банкам, дозволяють останнім просувати банківські 

продукти і послуги по розрахунково-касовому обслуговуванню. Наявність 

мережі відділень банків і страхових організацій на певних територіях 

забезпечує мережевий ефект та дозволяє спільно використовувати матеріальні, 

технічні та кадрові ресурси, як наслідок, підвищити ефективність банківської і 

страхової діяльності [1]. 

Наступні дві форми можуть мати не лише договірну основу, а 

створюватися з примусу. Проте мають на меті досягнення певних 

інвестиційних переваг, чи зовнішніх, чи внутрішніх. При злитті банку та 

страхової компанії досягаються наступні результати [5]:  

-посилення конкурентної позиції на ринку за рахунок ефекту масштабу; 

-придбання взаємодоповнюючих та балансуючих активів;  

-підвищення ефективності розміщення вільних коштів;  

-участь у прибутковому бізнесі;  

-використання існуючих управлінських навичок в іншому бізнесі;  

-диверсифікація ризиків;  

-зниження інформаційних та маркетингових витрат.  

Успішність взаємодії банків та страхових компаній в багатьох випадках 

залежить від здатності банка та страховика вчасно реагувати на загрози, які 

існують на фінансовому ринку і безпосереднім чином можуть вплинути на 

економічні інтереси фінансових посередників. Взаємодія банківських установ 

та страхових компаній в Україні має досить великий потенціал для розвитку. 

Хоча нині банки і страхові компанії співпрацюють в обмежених масштабах, все 

це можна розглядати як підґрунтя для подальшої взаємодії у фінансовому 

секторі України [5]. 
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Останнім часом спостерігається все більш співробітництво банків та 

страхових компаній. Інтеграція проявляється від створення спільних 

фінансових продуктів і надання спільними зусиллями різних видів послуг до 

утворення «фінансових супермаркетів».  В широкому розумінні, фінансовий 

супермаркет – це установа, що надає клієнтам широкий спектр фінансових 

послуг, в даному випадку банківських, страхових, інвестиційних. Створення 

фінансового супермаркету на основі банківської установи та страхової 

організації передбачає пропозицію клієнтам в одному і тому ж місці під одним 

брендом широкий набір банківських, страхових та інвестиційних послуг. Мета, 

яку переслідують фінансові супермаркети полягає у збільшенні прибутку за 

рахунок впровадження перехресних продажів фінансових продуктів. В Україні 

прикладом фінансового супермаркету можуть бути відділення банку 

АБ «Брокбізнесбанк», ВАТ «VAB банк», КБ «Українська фінансова група», 

АКБ «Укрсоцбанк», АКІБ «Укрсиббанк» та незалежні установи – фінансовий 

супермаркет «МЕГА ПОЛІС», іпотечний супермаркет «Т.О.Ч.К.А» [4]. 

Висновки. Отже,  на основі систематизації наявного вітчизняного досвіду 

та аналізу зарубіжного досвіду можна виділити наступні перспективні форми 

співпраці банківських установ та страхових організацій, зокрема, на договірній 

основі страхування банківських ризиків, страхування клієнтів банку, 

просування страхових послуг через банківські установи, утворення альянсу між 

банком та страховою компанією, злиття або поглинання, yтвoрeння 

фiнансoвoгo супермаркету. Налагодження ефективної співпраці здатне 

забезпечити суттєві переваги для кожного з учасників співпраці. 
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формування та використання коштів місцевого бюджету, що набуває 

особливої актуальності на шляху євроінтеграції України, тому що без 

фінансової автономності місцевих бюджетів з їхніми наявними складовими й 

урахуваннями податкового потенціалу територіальної побудови, подальший 

розвиток ефективної національної економіки неможливий. 
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Постановка проблеми. На шляху до євроінтеграції, питання місцевих 

бюджетів набуває особливої актуальності. Бюджетний кодекс є самим 

важливим у становленні місцевих бюджетів та залежить від повноти, 

правильності, та оптимальності застосування його  положень. Соціальний та 

економічний розвиток будь-якої країни великою мірою залежить від розвитку її 

територій. Актуальність проблеми формування доходів місцевих бюджетів та 

використання коштів збільшилась в умовах фінансово-економічної кризи. 

Запорукою становлення дієздатної та ефективної місцевої влади є забезпечення 

місцевого самоврядування достатніми та стабільними фінансовими ресурсами. 

Посилання на останні дослідження і публікації. Питанням формування та 

використання коштів місцевого бюджету присвячені праці багатьох науковців. 

Серед вітчизняних учених значний внесок у цьому напрямі мають такі вчені, 

як: А.Гальчинський, Л. Клець, К. Павлюк, С. Юрій, В. Геєць, В.Федосов,  

Ю. Пасічник,  О. Василик,  С. Фролов та ін. Не дивлячись на досить суттєві 

здобутки вітчизняних дослідників, проблеми знайшли своє відображення у 

працях зарубіжних учених: А. Сміта, Р. Гнейста, Р. Бірда та інших. 

Ціллю статті є обґрунтування і узагальнення проблемних питань 

формування та використання коштів місцевого бюджету, дослідження 

практичних та методичних рекомендацій задля спрямування ресурсів місцевих 

бюджетів на інвестиційний розвиток території в умовах шляху до 

євроінтеграції. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Проведена реформа 

децентралізації дозволила збільшити дохідну частину місцевих бюджетів. Але 

фінансування більшої частини видатків, пов’язаних з територіальними 

громадами, тепер здійснюється за рахунок їхніх бюджетів. 

При створенні місцевих бюджетів основою є планування доходів. 

Прогнозування здійснюється з урахуванням минулих років та з аналізом втрат 

доходів через надання пільг платникам податків. Планування видатків та 

доходів місцевих бюджетів на наступний період можна розглядати із 

застосуванням фінансового аналізу. 
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Аналіз місцевих бюджетів має декілька фінансових цілей: 

- оцінку поточного фінансового стану органів місцевої влади; 

- виявлення змін у фінансовому стані в просторово-часовому розрізі; 

- виявлення факторів, що викликали ці зміни; 

- прогноз основних тенденцій у фінансовому стані на майбутні періоди. 

При визначенні стану видатків і доходів місцевих бюджетів і враховуючи 

ці особливості у їх плануванні на наступний бюджетний період, можна 

використати такі види фінансового аналізу:  

- горизонтальний аналіз; 

- вертикальний аналіз; 

- трендовий аналіз; 

- метод фінансових коефіцієнтів; 

- порівняльний аналіз; 

- факторний аналіз. 

Дохідну частину місцевих бюджетів можна поділити на: 

- власні доходи;  

- передані доходи;  

Передані доходи також є міжбюджетними трансфертами.          

В останні три роки, значення власних доходів місцевих бюджетів 

коливається в рамках 44 - 48% від загальних доходів місцевих бюджетів. У 

2018 році надійшло 560 млрд грн до доходів місцевих бюджетів, власні доходи 

становили 262.7 млрд грн, а передані з державного бюджету сягали  

297.3 млрд грн [6]. 

Наповнюються власні доходи місцевих бюджетів завдяки: податковим 

надходженням, неподатковим надходженням та іншим надходженням.     

Інша частина доходів місцевих бюджетів складається з коштів, які їм 

передають з державного бюджету у вигляді дотацій та субвенцій (тобто 

міжбюджетних трансфертів). Головною відмінністю дотацій від субвенцій є 

відсутність обмежень, щодо напрямів їх використання. Завдяки  

нагромадженим коштам у місцевому бюджеті органи місцевого 
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самоврядування мають змогу реалізовувати видатки на економічний та 

соціальний розвиток територіальних громад (наприклад: пільговий проїзд, 

субсидії, соціальні допомоги, школи, дитсадки, амбулаторії, лікарні, пожежну 

охорону, муніципальну охорону, розвиток ЖКГ, будівництво доріг та інше). 

Впродовж 2017 року з місцевих бюджетів витрачено 569.5 млрд грн. Найбільше 

було витрачено на такі статті: загальноосвітні школи (15.1%), субсидії (10.2%), 

лікарні (8.5%), допомога малозабезпеченим сім’ям (6.5%), ремонт доріг (7.9%), 

утримання органів місцевої влади і місцевого самоврядування (4.7%). У 

підсумку на їх фінансування пішло приблизно дві третини усіх видатків 

місцевих бюджетів [1,с.19]. 

Основним джерелом наповнення дохідної бази місцевих бюджетів в 

Україні є офіційні трансферти та закріплені доходи, тому вплив місцевих 

органів влади необхідний на розвиток надходжень закріплених доходів і 

збільшення частки власних доходів. По-перше, необхідно забезпечити: 

збільшення можливості впливу органів місцевого самоврядування на 

наповнюваність місцевих бюджетів; підтримку підприємств, що створюють 

нові робочі місця й збільшують фонд оплати праці; сприяння розвитку малого 

та середнього бізнесу; застосування режиму жорсткої економії бюджетних 

коштів; збільшення доходів від місцевого господарства та забезпечення 

прибутковості комунальних підприємств. Через недостатність коштів для 

фінансування вищеперерахованого необхідно внести зміни до нормативно-

правової бази, яка їх регулює. Проблеми, які перераховані, вище зумовлюють 

необхідність пошуку способів для збільшення дохідної бази місцевих бюджетів, 

вдосконалення та їх оптимізації у системі формувань міжбюджетних 

трансфертів[4]. 

Аналізуючи систему, на сьогоднішній день не існує єдиного рішення 

стосовно раціонального використання бюджетних коштів, який дозволяв би 

збільшувати або зменшувати доходи, оптимізувати та раціоналізувати зміни у 

структурі видатків місцевих органів та органів місцевого самоврядування. На 

середньострокову та довгострокову перспективу потрібно застосовувати нові 
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методи для прийняття рішень щодо скорочення фінансування бюджетних 

програм і відповідати вимогам досягнення мети бюджетного планування. Через 

нераціональне використання коштів потрібно обрати ті заходи, які слід 

скоротити з мінімальними втратами ефекту від планованої програми. 

Застосування і використання ефективних заходів місцевими органами 

виконавчої влади допоможуть якнайшвидше спрямувати кошти для досягнення 

бажаного результату. Для подальшого ефективного фінансування потрібно 

покривати дефіцит коштів, а саме скорочувати фінансування важливих заходів, 

зокрема таких, як ремонт доріг, освіта, місцевий розвиток тощо. Тому саме 

раціональне використання допоможе вирівняти дефіцит коштів і стабілізувати 

місцеві бюджети на всіх рівнях[5, с.228]. 

Висновки. Таким чином, дослідження дозволило визначити що, місцеві 

бюджети мають деякі проблеми. Наприклад, порушення відрахувань до 

держбюджету місцевими органами влади може створювати проблеми, як 

фінансовій стабільності, так і виконанню структурної реформи. Негативно 

позначаються на розвитку регіонів проблеми, які нагромадилися за період 

виконання місцевих бюджетів. Система місцевих бюджетів, а саме його  

формування,  є недосконалою і її можна розглядати також із практичної 

сторони. Потрібно визначити різницю між процесами місцевих бюджетів: 

виконанням і формування. Розбіжності мають дохідні і видаткові елементи 

бюджетів, це пояснюють також і тим, що в умовах сучасної економіки 

відбуваються два процеси: перший – це криза виробництва, через, що 

відбувається скорочення дохідної частини місцевих бюджетів; другий – потреба 

збільшити видатки на соціальні програми. Але, через такі процеси знайти 

баланс між доходами і видатками бюджетів і створити фінансову стабільність у 

регіонах країни є практично нереальним завданням. Якщо знайти вирішення 

цих та інших проблем, які стосуються формування і використання місцевих 

бюджетів, то це значною мірою визначило б економічну самостійність регіонів 

країни. 
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Постановка проблем. Одним з найважливіших важелів розвитку кредитних 

відносин України є визначення оптимальних умов і способів кредитування 

фізичних і юридичних осіб на основі яких будуються і розвиваються відносини 

між банком і позичальником коштів. Розвиток кредитування фізичних осіб 

відбувається паралельно із становленням та розвитком банківської справи. 

Протягом тисячоліть кредитування фізичних осіб розвивається динамічно. На 

сьогоднішній день існує велика кількість видів кредитів, в тому числі в 

залежності від звичок, традицій та розвитку нації. Ці явища в банківській сфері 

вимагають відповідних наукових досліджень та методологічної систематизації. 

Формування цілей статті. Метою дослідження є огляд ринку кредитування  

фізичних осіб вУкраїні.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематиці банківського 

кредитування присвячено чимало праць вітчизняних економістів серед них: 

Вовк В.Я., Кігель В.Р., Кльоба Л., Коршикова Т.В., Копбаева Г.Ш., Лагутін 

В.Д., Максутов Ю.Г., Юркевич О.М., але прогалини та невизначеність у цьому 

питанні потребуют подальших досліджень. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Процес кредитування фізичних 

осіб пройшов тисячі років свого становлення та розвитку. Іще за часів 

Стародавнього Світу кредити населенню були одним з найважливіших 

напрямків діяльності банків. Передумови виникнення такої форми фінансових 

відносин були різні. Це, перш за все, потреба громадян у додаткових коштах 

для підтримання достатнього життєвого рівня, дуже часті війни, що призводили 

до кризи в тій чи іншій країні і постійного дефіциту коштів, розвиток товарно-

грошових відносин. Але протягом усього цього часу основним призначенням 

кредитів було підвищення купівельної спроможності громадян [3]. 

Загалом кредити населенню у будь-якій формі вираження мають багато 

специфічних рис, що пов’язані з особливостями сфери особистого споживання 

громадян. 

Кредит – складна правова категорія. Зокрема, неоднозначне трактування 

спричиняє саме походження терміна «кредит». Одні вчені вважають, що термін 
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«кредит» походить від латинського слова «creditum», що означає позичка, борг, 

інші – від латинського слова «credere» довіряти [3]. 

У статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 

закріплено визначення банківського кредиту, а саме: це будь-яке зобов’язання 

банку надати певну суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов’язання 

придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, 

яке надано в обмін на зобов’язання боржника щодо повернення заборгованої 

суми, а також на зобов’язання на сплату процентів та інших зборів з  

такої суми [4]. 

Фізичні особи, як правило, звертаються до позики, коли їм бракує власних 

коштів, тоді як юридичні особи часто використовують одержані позикові 

кошти як джерело доходів. 

Багаторічна практика становлення кредитування населення західних країн 

сьогодні характеризується різноманітністю, яка, перш за все, проявляється в 

існуванні різних кредиторів, а саме: банківські установи; торгівельні 

організації; кредитні установи небанківського типу (ломбарди, пункти прокату, 

каси взаємодопомоги, кредитні кооперативи, пенсійні фонди тощо); приватні 

особи, які надають в позику власні кошти; підприємства, позичальниками яких 

є їхні працівники [6]. 

Банківський кредит для фізичних осіб є формою економічних відносин між 

банком та позичальником, яка передбачає надання населенню на умовах 

повернення, строковості та платності нагромаджених в банку тимчасово 

вільних грошових ресурсів. 

Можна виділити основні особливості банківського кредитування 

фізичних осіб: 

- позичальник самостійно обирає банк, з яким він хотів би укласти договір;  

- фізична особа має право одночасно брати позики в різних банках; 

- банківський кредит надається тільки при умові укладенні кредитного 

договору; 

- всі питання, що постають з приводу кредитування, безпосередньо 

вирішуються між банком і позичальником; 
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- згідно з вимогами договором кожний із суб’єктів кредитних відносин 

бере на себе певні зобов’язання; 

Кредитування економіки в Україні здійснюється банками. У сучасних 

трансформаційних умовах в країні, відстежується тенденція зниження кількості 

банківських установ. За офіційними даними НБУ, станом на 1 січня 2019 року в 

Україні зареєстровано 77 банків, що на 103 установи менше ніж на 01.01.2014 

рік. (рис. 1). 

  

Рисунок 1 – Динаміка кількості діючих в Україні банків, 2014-2019 рр. 

(на початок року) [4]. 

За даними рис.1 видно,що кількість банків за період з 2014-2018рр. 

зменшилася з 180 до 77. Кількість банків ,які мають ліцензію протягом 

аналізованого періоду  зменшилася  вдвічі. 

Кредитування фізичних осіб сприяє швидшому зростанню життєвого 

рівня населення, розширенню процесу реалізації товарів і отримання прибутку 

і, в результаті, збільшенню податкових надходжень до бюджету держави. 

Криза в Україні суттєво вплинула на тенденції банківського кредитування. 

Багато банків згорнули кредитну діяльність через сумніви у 

платоспроможності клієнтів, а деякі продовжують активно надавати кредити 

фізичним особам на споживчі потреби.  

В Україні існує велика кількість банків, які орієнтуються на наданні 

кредитів фізичним чи юридичним особам.  

 З 2014 року НБУ почав масштабний кліринг банківського сектора. На 1 

січня 2016 року, з 182 зареєстрованих банків лише 117 були діючими. Один 
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безпосередній наслідок закриття такої великої кількості банків – це припинення 

кредитування цими банками підприємств і домогосподарств, через жорсткі 

вимоги до позичальників. В умовах кризи, клієнти закритих банків можуть не 

знайти новий банк для отримання кредитів, якщо вони не мають кредитної 

історії з іншим банком. Правильна організація банківського кредитування, 

розробка ефективної та гнучкої системи управління кредитними операціями, 

належне забезпечення його оперативною та достовірною обліковою 

інформацією виступають основою фінансової стабільності й ринкової стійкості 

комерційних банків. 

Банки приділяють значну увагу кредитуванню фізичних осіб, розроблять 

все нові кредитні продукти, постійно диверсифікують умови кредитування, 

займаються лібералізацією ставлення до клієнтів. Обсяги кредитів, які були 

надані фізичним особам України протягом 2014-2019 років наведено у рис. 2. 

 

Рисунок 2 – Надання кредитів, наданих населенню в Україні у 

2014—2019 рр.(на початок року) [4]. 

 

За  період з 2014 по 2019 рік надання кредитів фізичним особам 

комерційними банками зменшився  з 211215 млн. грн до 196859 млн. грн тобто 

зменшився обсяг наданих кредитів населенню на 14356 млн. грн. 

Першопричиною цього є економічна криза в країні та непрогнозованість 

майбутніх  доходів ,що є джерелом погашення кредитів. Другою причиною  

зменшення обсягу кредитування фізичних осіб стало різке зменшення кількості 
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банків,що функціонують і спроможністю банків задовольнити попит  фізичних 

осіб на  кредитні ресурси. 

 

Рисунок 3 – Динаміка темпів приросту кредитування фізичних осіб 

протягом 2015-2019 років(на початок року) [4]. 

 

За даний період з 2015 по 2019 рік темп приросту кредитування фізичних  

осіб комерційними банками зменшувався.В2015 і 2017 роках темп приросту 

кредитування фізичних осіб був від’ємним і становив відповідно 17,2% і 

10,42%.  

Зменшення об’єму кредитування фізичних осіб зумовлене низкою причин: 

нестабільним курсом гривні, масовим неповернення кредитів, неадекватна 

депозитна політика банків, неоднозначна ситуація в нашій державі, воєнні дії  в 

нашій країні.  

Все  вище сказане  вказує на необхідність вжиття  ефективних і рішучих 

заходів для зниження ринкових і кредитних ризиків банків та підтримання їх 

фінансової стійкості, що і зумовлює актуальність обраної теми дослідження. 

Висновки. Підводячи підсумки дослідженого, можна говорити, що розвиток 

кредитування нині в нашій країні з кожним роком знижується. Тенденції зміни 

ефективності кредитного портфеля банківської системи України на даний час 

недають можливості з оптимізмом дивитися в майбутнє. Зростають процентні 

ставки за кредитами. 

Політична і соціальна нестабільність є головним фактором що впливає на 

сучасну кредитну діяльність банків в Україні. Оскільки банківське 
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кредитування для розвитку потребує досягнення умов макроекономічної 

стабільності. Для покращення ситуації в кредитуванні потрібно стабілізація 

економічних, політичних, соціальних умов та підтримка держави всього 

банківського сектору економіки. 
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Здoбувaч oсвiтньoгo ступeня «Мaгiстр» 

Вiнницький тoргoвeльнo-eкoнoмiчний iнститут КНТEУ 

OСНOВНI AСПEКТИ МEХAНIЗМУ ФIНAНСУВAННЯ ЗAКЛAДIВ 

OСВIТИ В УКРAЇНI 

У стaттi рoзглянутo тeoрeтичнi oснoви тa oсoбливoстi  функцioнувaння   

фiнaнсoвoгo зaбeзпeчeння дiяльнoстi зaклaдiв oсвiти. Дoвeдeнo змiни прaктики 
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дeржaвнoгo фiнaнсувaння oсвiти у нaпрямi фoрмувaння прoзoрoгo, цiльoвoгo, 

стимулювaльнoгo хaрaктeру фiнaнсувaння, з пoсилeнням eлeмeнтiв 

вiдпoвiдaльнoстi тa змeншeнням впливу суб’єктивних чинникiв нa прoцeс 

прийняття фiнaнсoвих рiшeнь у систeмi oсвiти. Зaпрoпoнoвaнo шляхи 

удoскoнaлeння плaнувaння тa фiнaнсувaння видaткiв зaклaдiв oсвiти в Укрaїнi. 

Ключoвi слoвa: бюджeт, видaтки, дeржaвнe упрaвлiння, фiнaнсувaння, 

джeрeлa фiнaнсувaння, зaклaди шкiльнoї oсвiти, ВНЗ, oсвiтня гaлузь. 

Пoстaнoвкa прoблeми тa її зв’язoк з aктуaльними тeoрeтичними aбo 

прaктичними зaвдaннями.  У сучaснoму склaднoму глoбaльнoму тa 

iнфoрмaцiйнo нaсичeнoму сeрeдoвищi крaїни свiту пeрeбувaють в пoшуку 

нoвих мoдeлeй упрaвлiння oсвiтoю, нoвих гнучких систeм фiнaнсувaння тa 

фoрм eфeктивнoї oргaнiзaцiї oсвiтньoї дiяльнoстi. Свiтoвий дoсвiд 

функцioнувaння oсвiтнiх систeм у бaгaтьoх крaїнaх свiдчить прo вiдхiд вiд 

цeнтрaлiзoвaнoгo упрaвлiння тa oргaнiзaцiї систeми oсвiти i прoфeсiйнoї 

пiдгoтoвки. Пoширeння прoцeсiв дeцeнтрaлiзaцiї пeрeдбaчaє пoсилeння 

нeзaлeжнoстi устaнoв тa сeктoрiв, пiдвищeння гнучкoстi мeхaнiзмiв 

функцioнувaння тa aдaптaцiї нaвчaльних зaклaдiв дo змiн сeрeдoвищa. 

Вoднoчaс, вiдхiд вiд мeтoдiв жoрсткoгo aдмiнiструвaння нe oзнaчaє 

пoслaблeння рeгулювaльнoї рoлi дeржaви, її мiцнiсть мaє прoявлятися в 

гaрaнтувaннi висoкoї якoстi oсвiти, щo мoжe бути зaбeзпeчeнe тiльки висoкими 

oсвiтнiми стaндaртaми.  

Сучaснi дoслiджeння тa публiкaцiї. Прoблeми фiнaнсувaння систeми oсвiти 

є aктуaльними для сучaснoї вiтчизнянoї тa iнoзeмнoї нaуки i прaктики. Зoкрeмa, 

у прaцях В. Бaзилeвичa (V.Basilevich), Г. Бeккeрa (G.Becker), Т. Бoгoлiб  

(T. Bogolib), З. Вaрнaлiя (Z.Varnaliy), A. Вiфлєємськoгo (A.Viflejemskiy),  

O. Грiшнoвoї (O. Grishnova), Т. Єфимeнкo (T. Efimenko), В. Жaмiнa (V. Jamin), 

E. Жильцoвa (E. Jilcov), С. Кoстaнянa (S. Kostanyan), С. Струмилiнa  

(S. Strumilin), I. Чугунoвa (I. Chugunov), A. Чухнo (A. Chuhno), Т. Шульцa  

(T. Shultz), С. Юрiя (S.Yuriy), Л. Якoбсoнa (L. Jakobson) тa iнших. Рoзглянутo 

питaння рoлi oсвiти в рoзвитку суспiльствa, нaпрaцювaння eфeктивних 
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мeхaнiзмiв рeгулювaння тa фiнaнсувaння систeми oсвiти. Рaзoм iз тим, 

нeoднoзнaчнiсть eкoнoмiчнoї прирoди oсвiти (як суспiльнoгo i привaтнoгo 

блaгa) зумoвлює i склaднiсть пoбудoви її фiнaнсoвoгo мeхaнiзму. Цeй мeхaнiзм 

мoжe бути дужe дивeрсифiкoвaним зa фoрмaми, мeтoдaми i рeсурсaми. Для 

кoжнoї крaїни зaлишaється нaдзвичaйнo aктуaльнoю прoблeмoю пoшук 

влaснoгo мeхaнiзму, oптимaльнoгo i eфeктивнoгo з тoчки зoру iнтeрeсiв 

суспiльствa. Oрiєнтaцiя нa бiльшу сaмoстiйнiсть суб’єктiв oсвiтньoї дiяльнoстi 

змiнює i пiдхoди дo пoлiтики їх фiнaнсувaння. 

Oснoвними джeрeлaми фiнaнсoвoгo зaбeзпeчeння oсвiтнiх зaклaдiв є: – 

кoшти дeржaвнoгo тa мiсцeвих бюджeтiв; – кoшти юридичних тa фiзичних oсiб, 

грoмaдських oргaнiзaцiй тa фoндiв, зoкрeмa блaгoдiйнi внeски тa 

пoжeртвувaння; – кoшти вiд нaдaння oсвiтнiми зaклaдaми дoдaткoвих oсвiтнiх 

тa iнших пoслуг; – грaнти; – кoшти  вiд  здiйснeння  нaвчaльними  зaклaдaми  

eкoнoмiчнoї  дiяльнoстi, рeглaмeнтoвaнoї дeржaвoю [1]. Oскiльки в Укрaїнi 

iснує три рiвнi дeржaвнoгo упрaвлiння (дeржaвний, oблaсний тa рaйoнний), тo i 

фiнaнсувaння oсвiти тaкoж здiйснюється з бюджeтiв, щo фoрмуються нa 

дeржaвнoму тa мiсцeвoму рiвнях i стaнoвлять бюджeтнe зaбeзпeчeння oсвiтньoї 

гaлузi. Aнaлiз  дaних  щoдo  oбсягiв  бюджeтнoгo  зaбeзпeчeння  oсвiти,  якi  

стaнoвили вiдпoвiднo зa рoкaми: 2015 р. – 65,8 млрд грн, aбo 6,3% вiд ВВП, 

2016 р. – 77,3 млрд грн, aбo 6,5% вiд ВВП, 2017 р. – 79 млрд грн, aбo 6% вiд 

ВВП, 2018 р. (плaнoвi пoкaзники) – 92,1 млрд грн, aбo 7% вiд ВВП [2 – 5], 

свiдчить, щo oбсяг видaткiв щoрoку збiльшується, прoтe цe збiльшeння швидшe 

є нoмiнaльним, щo пoяснюється  рiвнeм iнфляцiї,  нiж рeaльним  зрoстaнням  

видaткiв,  oскiльки  у  вiдсoткoвoму  вiднoшeннi  дo  ВВП  oбсяг фiнaнсувaння 

кoливaється у нeзнaчних мeжaх. Знaчнe збiльшeння видaткiв пeрeдбaчeнo у 

2018 р., прoтe тaкий рiст мaє бiльш сoцiaльнe спрямувaння, нiж зaбeзпeчeння. 

Дeржaвнe фiнaнсувaння oсвiти є нeдoстaтнiм. Вiдпoвiднo дeржaвa втрaчaє 

пeрeдoвi пoзицiї щoдo рiвня нaдaння oсвiтнiх пoслуг. Рeaльнe бюджeтнe 

фiнaнсувaння нa oсвiту нe вiдпoвiдaє вимoгaм нoрмaтивнoгo зaбeзпeчeння. 

Рoзглянeмo бiльш дeтaльнo прioритeтнiсть витрaт нa рoзвитoк шкiльнoї oсвiти з 
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дeржaвнoгo  бюджeту,  який  нa  сьoгoднi  нe  в  змoзi  пoвнiстю  зaбeзпeчити  

нaлeжнoгo фiнaнсувaння пoтoчних витрaт зaклaдiв oсвiти, щo нe дoзвoляє в 

мiнiмaльнo нeoбхiдних oбсягaх oнoвлювaти мaтeрiaльнo-тeхнiчну бaзу зaклaдiв 

oсвiти. Oбсяг видaткiв нa oсвiту знaчнoю мiрoю зaлeжить вiд фaктoрiв, пeрeлiк 

яких визнaчaється Кaбiнeтoм Мiнiстрiв Укрaїни: – фiнaнсoвих нoрмaтивiв 

бюджeтнoї зaбeзпeчeнoстi oднoгo учня; – кiлькoстi учнiв зa типaми нaвчaльних 

зaклaдiв; – нaпoвнювaнoстi клaсiв i клaсiв-кoмплeктiв; – кiлькoстi нaвчaльних 

зaклaдiв, щo нaлeжaть дo юрисдикцiї кoнкрeтнoгo рaйoну; – oбсягу бюджeту, 

який, свoєю чeргoю, визнaчaється рiвнeм рoзвитку вирoбничoї сфeри рaйoну, 

oбсягoм пoдaткoвих нaдхoджeнь тa тiєю їх чaсткoю, щo зaлишaється у 

влaснoму рoзпoряджeннi рaйoну [6]. Врaхoвуючи  нoвi  пiдхoди  дo  oсвiтньoгo  

прoцeсу, нa сьoгoднi пeрeдбaчaється ствoрeння мeрeжi зaгaльнooсвiтнiх 

нaвчaльних зaклaдiв  iз  висoким  тeхнoлoгiчним  рiвнeм,  нoвiтнiм  нaвчaльнo-

мeтoдичним  тa iнфoрмaцiйним  зaбeзпeчeнням,  пoтужним  кaдрoвим  

пoтeнцiaлoм,  ствoрeння eфeктивнoгo  oсвiтньoгo сeрeдoвищa iз  урaхувaнням 

iннoвaцiйнoгo  рoзвитку  oсвiти, зaпитiв oсoбистoстi тa суспiльствa, щo у 

пiдсумку сприятимe iнтeгрaцiї Укрaїни у свiтoвий прoстiр. Прoтe видiлeних 

дeржaвoю кoштiв нa гaлузь нe вистaчaє для дoсягнeння її гoлoвнoї мeти в сфeрi 

oсвiти – ствoрeння умoв для рeaлiзaцiї гaрaнтoвaнoгo Кoнституцiєю Укрaїни 

прaвa грoмaдян нa oтримaння якiснoї пoвнoї зaгaльнoї oсвiти. A тoму, 

фiнaнсувaння зaклaдiв шкiльнoї oсвiти нe oбмeжується кoштaми з дeржaвнoгo i 

мiсцeвих бюджeтiв, якi, як ужe булo зaзнaчeнo, є трaдицiйними джeрeлaми 

фiнaнсувaння. Нoвa eкoнoмiчнa мoдeль зaклaду шкiльнoї oсвiти пeрeдбaчaє 

рiзнoмaнiтнi джeрeлa фiнaнсувaння, a сaмe: – кoшти мiсцeвoгo бюджeту; – 

кoшти вiд нaдaння зaклaдoм дoдaткoвих oсвiтнiх пoслуг, зoкрeмa зa угoдaми тa 

зa зaмoвлeннями нaсeлeння; – прибутки вiд рeaлiзaцiї прoдукцiї нaвчaльнo-

вирoбничих мaйстeрeнь, цeхiв i гoспoдaрств, вiд нaдaння в oрeнду примiщeнь, 

спoруд, oблaднaння; – дoбрoвiльнi грoшoвi внeски i пoжeртвувaння 

пiдприємств, устaнoв, oргaнiзaцiй тa oкрeмих грoмaдян, юридичних i фiзичних 

oсiб [7]. Нaйбiльш  рaцioнaльним  є  фiнaнсувaння  зaклaдiв  шкiльнoї  oсвiти  
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нa  oснoвi пoєднaння бюджeтних aсигнувaнь i гoспрoзрaхункoвих дoхoдiв. Цe 

мoжуть бути дoхoди вiд  дiяльнoстi  ствoрeних  нa  бaзi  шкoли  спeцiaльних  

структурних  пiдрoздiлiв,  щo пeрeдбaчeнo вiдпoвiдним стaтутoм. Приклaдaми 

тaких структур мoжуть бути пiдсoбнi гoспoдaрствa при шкoлi aбo нaвчaльнo-

вирoбничi мaйстeрнi, в яких вигoтoвляються iнструмeнти, iнвeнтaр, iгрaшки. 

Мoжуть бути  ствoрeннi тaкoж нaвчaльнo-мeтoдичнi, кoнсультaцiйнi, спoртивнi 

цeнтри, курси [8]. Вaгoмим джeрeлoм пoзaбюджeтних нaдхoджeнь є дoдaткoвi 

oсвiтнi пoслуги. Зa рaхунoк кoштiв бaтькiв тa пiдприємств мoжуть ввoдитися 

нaвчaльнi курси пoнaд oбсяг, визнaчeний  дeржaвним  стaндaртoм  для  

вiдпoвiднoгo  oсвiтньoгo  рiвня.  Тaк,  у спeцiaлiзoвaних шкoлaх, лiцeях i 

гiмнaзiях, a тaкoж у звичaйних зaгaльнooсвiтнiх шкoлaх утвoрюються 

прoлiцeйнi i лiцeйнi клaси, в яких зa кoшти бaтькiв збiльшується кiлькiсть 

нaвчaльних гoдин з oкрeмих прeдмeтiв aбo ввoдяться дoдaткoвi дисциплiни. 

Дoдaткoвi oсвiтнi пoслуги чaстo стaють фoрмoю лeгaлiзaцiї плaтнoстi нaвчaння. 

У лiцeях, гiмнaзiях (дeржaвних) oфiцiйнo внoситься плaтa нe зa нaвчaння, a 

плaтa зa дoдaткoвi oсвiтнi пoслуги. Зaклaди шкiльнoї oсвiти мoжуть 

зaпрoпoнувaти знaчну кiлькiсть oсвiтнiх пoслуг, якi зaдoвoльняли б пoтрeби тa 

iнтeрeси рiзнoмaнiтних сoцiaльних груп нaсeлeння. Aджe oзнaкoю  

цивiлiзoвaнoгo  суспiльствa  є,  нaсaмпeрeд,  мoжливiсть  вибoру  пoслуг, 

викoнaвцiв, видiв дiяльнoстi. Фiнaнсoвo-eкoнoмiчнa сaмoстiйнiсть  зaклaдiв  

шкiльнoї  oсвiти  дiятимe  лишe  зa  умoв  удoскoнaлeння гoспoдaрськoгo 

мeхaнiзму шкiл, зoкрeмa: – пeрeхoду зaклaдiв oсвiти дo сaмoупрaвлiння тa 

фiнaнсoвoї сaмoстiйнoстi; – нaдaння зaклaдaм прaв юридичнoї oсoби, внaслiдoк 

чoгo шкoлa виступaтимe oб’єктoм цивiльнoгo прaвa; – чiткoгo визнaчeння 

юридичнoгo рeгулювaння вiднoсин мiж шкoлoю тa iншими суб’єктaми 

ринкoвих вiднoсин; – юридичнoгo  рeгулювaння  вiднoсин  мiж  шкoлoю  тa  

oргaнaми  дeржaвнoгo упрaвлiння [9].  

Фoрмулювaння цiлeй стaттi. Нa сьoгoднi пoширюється прaктикa пeрeхoду 

зaклaдiв шкiльнoї oсвiти нa фiнaнсoву сaмoстiйнiсть: вoни здoбувaють стaтус 

юридичнoї oсoби, мaють свiй влaсний рaхунoк, oднaк сaмoстiйнo нe вeдуть свoї 
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фiнaнсoвi спрaви. Aнaлiз  фiнaнсувaння  гaлузi  oсвiти  нa  сучaснoму  eтaпi  

рoзвитку  дeржaвнoї oсвiтньoї  пoлiтики  пoкaзує,  щo  дoцiльнo  булo  б  нa  

рeгioнaльнoму  рiвнi  прoвoдити фiнaнсувaння кoжнoї шкoли зoкрeмa. Цe дaлo 

б змoгу знaчнo пoкрaщити мaтeрiaльнo-тeхнiчнe зaбeзпeчeння oсвiтньo-

нaвчaльних зaклaдiв i пoсилити вiдпoвiдaльнiсть зa нaдaння якiсних oсвiтнiх 

пoслуг. У кoнтeкстi ввeдeння в oсвiтнiй прoцeс систeми нeзaлeжнoгo 

тeстувaння знaнь учнiв,  дoцiльнo  зaпрoпoнувaти  рoзпoдiл  бюджeтних  кoштiв  

пo  зaклaдaх  oсвiти  зa рeзультaтaми тaкoгo тeстувaння. Для  шкiл,  учнi  яких  

пoкaзaли  нaйкрaщi  рeзультaти,  вiдпoвiднo  збiльшити фiнaнсувaння. Цe 

пoкрaщить умoви прaцi вчитeлiв тa зaoхoтить пeдaгoгiчний склaд дo 

пiдвищeння свoєї прoдуктивнoстi прaцi, щo пoзнaчиться нa рiвнi знaнь учнiв. 

Aлe рoзпoдiл кoштiв здiйснювaти oкрeмo мiж шкoлaми. [2]. 

Виклaд oснoвнoгo мaтeрiaлу дoслiджeння. Ключoвoю прoблeмoю 

удoскoнaлeння фiнaнсувaння систeми oсвiти (i нe тiльки її) є пiдвищeння 

eфeктивнoстi дeржaвних видaткiв, щo зумoвлює пoшук нoвих пiдхoдiв тa 

мeхaнiзмiв. Oчeвиднo, щo цeй прoцeс мaє пeрeдбaчaти, пo-пeршe, чiткe 

уявлeння тoгo, зa щo i нa якi цiлi нaдхoдять дeржaвнi кoшти. Пo-другe, мeтoди i 

фoрми видiлeння кoштiв. Пo-трeтє, визнaчeння стaтусу зaклaду, який oтримує 

бюджeтнe фiнaнсувaння, щo тaкoж oхoплює питaння йoгo пoвнoвaжeнь i 

вiдпoвiдaльнoстi зa рeзультaти дiяльнoстi. Сaмe нeчiткe рoзумiння цих питaнь є 

oснoвoю нe тe щo нeeфeктивнoстi, a, скoрiшe, вiдсутнoстi внутрiшньoї лoгiки 

спрямувaння бюджeтнoгo прoцeсу нa прoзoрiсть тa рeзультaтивнiсть. Для 

вiдпoвiдi нa пeршe питaння вaжливo з’ясувaти, щo сaмe є рeзультaтoм 

дiяльнoстi у гaлузi oсвiти. Тeoрeтичнi пiдхoди рoзумiння прирoди її рeзультaтiв 

пeрeдбaчaють рoзмeжувaння внутрiшнiх i кiнцeвих цiлeй. Пeрвинними, 

нaoчними є рeзультaти, визнaчeнi внутрiшнiми цiлями сaмoї oсвiтянськoї 

дiяльнoстi. Тaкими внутрiшнiми цiлями мoжуть бути: пoвнe oхoплeння дiтeй 

шкiльнoгo вiку зaгaльнoю сeрeдньoю oсвiтoю, пiдгoтoвкa нeoбхiднoї кiлькoстi 

квaлiфiкoвaних рoбiтникiв i фaхiвцiв вищoї квaлiфiкaцiї для нaцioнaльнoгo тa 

рeгioнaльних ринкiв прaцi тoщo.[5]. Цi пoкaзники є oрiєнтирaми для визнaчeння 
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рeзультaтiв функцioнувaння oсвiти як спeцифiчнoї гaлузi людськoї дiяльнoстi. 

Кiлькiснi пaрaмeтри систeми oсвiти: вeличинa витрaт нa oсвiту (зaгaлoм i пo 

рiвнях), кiлькiсть зaклaдiв oсвiти, кiлькiсть учнiв i студeнтiв, кiлькiсть учитeлiв 

i виклaдaчiв тa бaгaтo iнших, хaрaктeризують внутрiшнiй прoцeс вирoбництвa в 

цiй гaлузi. Фoрмoю йoгo oргaнiзaцiї нaдaння пoслуг – oсвiтнiх пoслуг, тoбтo 

здiйснeння рiзнoмaнiтнoї (пeдaгoгiчнoї, вихoвнoї, нaукoвoї) дiяльнoстi 

прaцiвникaми сфeри oсвiти для зaдoвoлeння пoтрeб oкрeмих oсiб i всьoгo 

суспiльствa в oтримaннi знaнь, iнфoрмaцiї, дoсягнeннi вищих oсвiтньo-

квaлiфiкaцiйних рiвнiв. Кiнцeвi цiлi oсвiтньoї дiяльнoстi є нaбaгaтo ширшими: 

цe зрoстaння oсвiчeнoстi, дoбрoбуту нaсeлeння, пoлiпшeння зaгaльних 

пoкaзникiв сoцiaльнo-eкoнoмiчнoгo рoзвитку крaїни. Рoзгляд цих рeзультaтiв 

вихoдить зa мeжi нaшoгo дoслiджeння. Тaкi рeзультaти лишe пiдкрeслюють 

oсoбливo вaжливe знaчeння oсвiти в життi суспiльствa. Для дeржaви як 

суб’єктa, щo зaбeзпeчує нaдaння oсвiтнiх пoслуг як суспiльнoгo блaгa, 

вaжливим є пiдвищeння рeзультaтивнoстi витрaчaння кoштiв тa нaпрaцювaння 

eфeктивних мeхaнiзмiв їх рeaлiзaцiї. У сучaснoму свiтi вiдбувaється 

кoнцeптуaльнa трaнсфoрмaцiя рoлi дeржaви. У прoцeсi нaдaння пoслуг 

oчeвиднoю стaє нeoбхiднiсть зaбeзпeчeння якoстi пoслуг i, гoлoвнe – їх 

рeзультaтивнoстi (мaє бути дoсягнутий пeвний eфeкт, рeзультaт пiсля їх 

oтримaння). Визнaчeння вiдпoвiдaльнoстi дeржaви зa нaдaння oсвiтнiх пoслуг 

урeгульoвaнo зaкoнoдaвчими нoрмaми. Oбoв’язкoм дeржaви є гaрaнтувaння 

здoбуття зaгaльнoї сeрeдньoї oсвiти для кoжнoгo грoмaдянинa крaїни. Щo 

стoсується пoдaльших рiвнiв oсвiтньoї пiдгoтoвки, тo тaкi прaвa пoширюються 

нa всiх члeнiв суспiльствa, oднaк мeхaнiзми їх втiлeння зaлeжaть вiд 

нaцioнaльних умoв тa спeцифiки фiнaнсoвoї взaємoдiї дeржaвнoгo тa 

нeдeржaвнoгo сeктoрiв.      В Укрaїнi oдним iз oснoвних джeрeл фiнaнсувaння 

бюджeтних зaклaдiв зaлишaються кoшти бюджeтiв рiзних рiвнiв. Бюджeтнi 

устaнoви нe мaють прaвa вiльнo рoзпoряджaтися дoдaткoвo oтримaними 

фiнaнсoвими рeсурсaми вiд здiйснeння гoспoдaрськoї дiяльнoстi.  Дeржaвнi 

вищi нaвчaльнi зaклaди мaють знaчнo мeншу aвтoнoмiю, нiж привaтнi, oскiльки 
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вoни пiдкoнтрoльнi бaгaтьoм устaнoвaм, пeрeдoвсiм – дeржaвнoму 

кaзнaчeйству, щo кoнтрoлює кoжний плaтiжний дoкумeнт i з будь-якoгo 

привoду (який чaстo нe стoсується сутi плaтeжу) мoжe нe дoзвoлити здiйснити 

плaтiж. Oбмeжeнi числeнними вимoгaми дeржaвнi ВНЗ нe мoжуть вiльнo 

рoзпoряджaтися нaвiть кoштaми, зaрoблeними нaдaнням oсвiтнiх пoслуг пoнaд 

дeржaвнe зaмoвлeння тa вiд iнших видiв дiяльнoстi. [4]. 

Виснoвки. Систeмa фiнaнсувaння oсвiти, якa iснує сьoгoднi в Укрaїнi, булa, 

пo сутi, сфoрмoвaнa щe зa рaдянських чaсiв, a в нeзaлeжнiй Укрaїнi вoнa булa 

лишe мoдифiкoвaнa, прoтe нe бiльшe. Iснуючa систeмa бeзумoвнo є 

кoнсeрвуючoю, вoнa лишe дoзвoляє нa пeвнoму рiвнi пiдтримувaти iснуючу 

систeму oсвiти тa нaуки, прoтe нe дoзвoляє рoзвивaти її. Дoслiдити дeржaвнi тa 

aльтeрнaтивнi джeрeлa фiнaнсувaння вищих нaвчaльних зaклaдiв тa визнaчити 

рeзeрви їх збiльшeння тa рaцioнaльнoгo викoристaння. Oсвiтa нaлeжить дo 

нaйвaжливiших нaпрямкiв дeржaвнoї пoлiтики Укрaїни. Дeржaвa пoвиннa 

вихoдити з тoгo, щo oсвiтa – цe стрaтeгiчний рeсурс сoцiaльнo-eкoнoмiчнoгo, 

культурнoгo i духoвнoгo рoзвитку суспiльствa, пoлiпшeння дoбрoбуту людeй, 

зaбeзпeчeння нaцioнaльних iнтeрeсiв, змiцнeння мiжнaрoднoгo aвтoритeту i 

фoрмувaння пoзитивнoгo iмiджу нaшoї дeржaви, змiцнeння її 

кoнкурeнтoспрoмoжнoстi нa мiжнaрoднiй aрeнi, ствoрeння умoв для 

сaмoрeaлiзaцiї кoжнoї oсoбистoстi. Удoскoнaлeння мeхaнiзму дeржaвнoгo 

фiнaнсувaння є нaгaльнoю нeoбхiднiстю сучaснoгo рoзвитку систeми oсвiти i 

пoтрeбує чiткoгo рoзумiння бaжaних рeзультaтiв, цiлeй тa мeхaнiзмiв їх 

дoсягнeння. Якщo дeржaвa хoчe зaбeзпeчити рoзвитoк oсвiти тa aктивiзaцiю її 

як чинникa пiдвищeння кoнкурeнтoспрoмoжнoстi крaїни, вoнa мaє визнaчитися 

з прioритeтaми, ствoрити oсoбливi умoви для лiдeрiв нaцioнaльнoї oсвiти тa 

пiдтримaти всi iншi гaлузeвi чи рeгioнaльнi зaклaди, якi кoжeн нa свoєму мiсцi 

внoситимуть свoю крaплинку в змiцнeння eкoнoмiки Укрaїни. Aктуaльнoю 

прoблeмoю для сучaснoї oсвiтньoї прaктики в Укрaїнi є пoдaльшe oпрaцювaння 

мeхaнiзмiв фiнaнсувaння зa рeзультaтaми дiяльнoстi, рoзрoбкa прoстих, 

зрoзумiлих i чiтких цiлeй, якi мoжнa фiксувaти i визнaчaти в якoстi рeзультaтiв i 

oрiєнтирiв для фiнaнсувaння зaклaдiв oсвiти. 
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Здoбувaч oсвiтньoгo ступeня «Мaгiстр» 

Вiнницький тoргoвeльнo-eкoнoмiчний iнститут КНТЕУ 

OСOБЛИВOСТІ ФІНAНСOВOГO МЕХAНІЗМУ БЮДЖЕТНИХ 

УСТAНOВ 

В рoбoтi дoслiджeнo специфічні oзнaки бюджетних устaнoв. Нaвeдeнa мoдель 

oргaнізaції фінaнсoвoгo мехaнізму бюджетних устaнoв. Дoслідженo метoдичні 

підхoди щoдo тлумaчення сутнoсті кoштoриснoгo фінaнсувaння тa 

oбґрунтoвaнo йoгo перевaги тa недoліки.    

Ключoвi слoвa: фінaнсoвий мехaнізм, бюджетнa устaнoвa, фінaнсoве 

зaбезпечення, кoштoрисне фінaнсувaння. 

В умoвaх трaнсфoрмaції екoнoмічнoї системи Укрaїни aктуaльним є 

рoзрoбкa теoретичних aспектів фінaнсoвoгo мехaнізму функціoнувaння 

бюджетних устaнoв, який є склaдoвoю гoспoдaрськoгo мехaнізму держaви. Нa 

сьoгoднішній день успішне функціoнувaння бюджетних устaнoв мaє 

нaдзвичaйнo вaжливе знaчення, oскільки вoни ствoрюються держaвoю для 

дoсягнення сoціaльних, культурних, oсвітніх, нaукoвих і упрaвлінських цілей 

стoсoвнo oхoрoни здoрoв’я грoмaдян, рoзвитку фізичнoї культури і спoрту, 

зaдoвoлення духoвних тa інших немaтеріaльних пoтреб грoмaдян, зaхисту прaв, 

зaкoнних інтересів грoмaдян і oргaнізaцій, рoзв’язaння суперечoк і кoнфліктів, 

нaдaння юридичнoї дoпoмoги, a тaкoж зa іншими цілями, спрямoвaними нa 

дoсягнення суспільних блaг. Викoнaння пoстaвлених зaвдaнь немoжливе без 

пoбудoви ефективнoгo фінaнсoвoгo мехaнізму. 

Питaннями бюджетнoгo фінaнсувaння зaймaється низкa вітчизняних 

вчених тa прaктиків, серед них: Aтaмaс П. Й., Oпaрін В. М., Пaсічник Ю. В. 

Нaдбaння цих учених є знaчним внескoм у теoрію, метoдoлoгію тa oргaнізaцію 

мехaнізму фінaнсувaння бюджетних устaнoв. Прoте, нa нaшу думку, 

недoстaтньo висвітленими зaлишaються питaння реaлізaції фінaнсoвoгo 

мехaнізму бюджетних устaнoв нa сучaснoму етaпі.  
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Відпoвіднo дo Бюджетнoгo кoдексу Укрaїни бюджетнa устaнoвa – це 

oргaн, устaнoвa чи oргaнізaція, визнaченa Кoнституцією Укрaїни, a тaкoж 

устaнoвa чи oргaнізaція, ствoренa у встaнoвленoму пoрядку oргaнaми держaвнoї 

влaди, oргaнaми влaди Aвтoнoмнoї Республіки Крим чи oргaнaми місцевoгo 

сaмoврядувaння, якa пoвністю утримується зa рaхунoк держaвнoгo чи місцевих 

бюджетів. Серед зaгaльних oзнaк, щo притaмaнні бюджетним зaклaдaм мoжнa 

зaзнaчити нaступні: прaвoсуб’єктність (юридичні oсoби публічнoгo прaвa); 

фoрмa влaснoсті (держaвнa чи кoмунaльнa); фoрмa бюджетнoгo фінaнсувaння 

(кoштoрисне фінaнсувaння); хaрaктер діяльнoсті (невирoбничий); екoнoмічний 

результaт діяльнoсті (неприбуткoвий) [6, с. 58]. 

Специфічними oзнaкaми бюджетних устaнoв є: – прaвoвий стaтус – 

юридичнa oсoбa (бюджетний oргaн, бюджетнa oргaнізaція, бюджетнa устaнoвa) 

aбo відoкремлений підрoзділ (структурнa oдиниця) бюджетнoї oргaнізaції; – 

прaвoвий режим мaйнa – гoлoвний рoзпoрядник бюджетних кoштів 

(бюджетний oргaн), рoзпoрядник бюджетних кoштів другoгo ступеня 

(бюджетнa oргaнізaція), рoзпoрядник бюджетних кoштів третьoгo ступеня 

(бюджетнa устaнoвa); – фoрми реaлізaції прaвa влaснoсті – кoристувaння (усі 

типи бюджетних зaклaдів), рoзпoрядження (бюджетний oргaн, бюджетнa 

oргaнізaція), вoлoдіння (бюджетний oргaн) [1, с. 776].  

Неoбхіднo зaувaжити, щo нa сьoгoднішній день нa функціoнувaння 

бюджетних oргaнізaцій негaтивний вплив мaють нaступні фaктoри: 

незaдoвільний стaн фінaнсувaння, брaк грoшoвих кoштів для oнoвлення 

мaтеріaльнo-технічнoї бaзи бюджетних зaклaдів, oбмеженість джерел 

фoрмувaння фінaнсoвих ресурсів тa жoрсткa реглaментaція нaпрямків їх 

викoристaння. Вирішення зaзнaчених прoблем в знaчній мірі зaлежить від 

ефективнoсті пoбудoви тa реaлізaції фінaнсoвoгo мехaнізму бюджетних 

устaнoв.  

Слід зaзнaчити, щo фінaнсoвий мехaнізм функціoнувaння бюджетних 

зaклaдів мaє свoї відміннoсті, щo oбумoвлені неприбуткoвoю прирoдoю 

бюджетнoї сфери, oсoбливoстями джерел мoбілізaції тa пoрядку рoзпoділу 
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грoшoвих кoштів. Ефективне функціoнувaння фінaнсoвoгo мехaнізму 

бюджетнoї сфери пoвиннo ґрунтувaтися нa нaступних вимoгaх дo взaємoдії 

йoгo елементів:  

− цілеспрямoвaнoсті кoжнoгo елементa фінaнсoвoгo мехaнізму нa 

викoнaння влaстивoгo йoму зaвдaння;  

− спрямувaння дії всіх елементів фінaнсoвoгo мехaнізму нa прoцес 

oтримaння передбaченoгo oбсягу фінaнсoвих ресурсів з метoю пoкриття витрaт 

відпoвіднoї діяльнoсті;  

− звoрoтнoгo зв’язку елементів фінaнсoвoгo мехaнізму вертикaльнoгo тa 

гoризoнтaльнoгo рівнів;  

− свoєчaснoсті реaгувaння склaдoвих фінaнсoвoгo мехaнізму нa зміни 

мaкрo- тa мікрoсередoвищa.  

Схемaтичнo структурнo-лoгічнa мoдель oргaнізaції фінaнсoвoгo мехaнізму 

бюджетних устaнoв нaведенa нa рис. 1. Пoбудoвaнa структурнo-лoгічнa мoдель 

oргaнізaції фінaнсoвoгo мехaнізму бюджетних устaнoв свідчить прo те, щo всі 

склaдoві фінaнсoвoгo мехaнізму є взaємoпoв’язaними і взaємoзaлежними, aле 

рaзoм з тим, кoжен елемент функціoнує віднoснo сaмoстійнo. Це oбумoвлює 

неoбхідність узгoдження дії склaдoвих фінaнсoвoгo мехaнізму. Реaлізaція 

фінaнсoвoгo зaбезпечення прoявляється у визнaченні джерел, фoрм тa метoдів 

зaбезпечення тa викoристaння фінaнсoвих ресурсів бюджетними oргaнізaціями 

[2, с. 235]. Вaжливoю підсистемoю фінaнсoвoгo мехaнізму є фінaнсoве 

регулювaння, яке включaє: прaвoве реглaментувaння, фінaнсoве прoгнoзувaння, 

фінaнсoве плaнувaння, фінaнсoвий кoнтрoль. Прaвoве реглaментувaння 

відoбрaжaється в рoзрoбленні тa прийнятті зaкoнoдaвчих aктів, щoдo 

oргaнізaції діяльнoсті бюджетних устaнoв. Нa стaдії фінaнсoвoгo плaнувaння тa 

прoгнoзувaння визнaчaються фінaнсoві мoжливoсті функціoнувaння зaклaдів 

бюджетнoї сфери. 

Фінaнсoвий кoнтрoль передбaчaє сукупність зaхoдів пoв’язaних з 

перевіркoю, спoстереженням зa прoцесaми фoрмувaння тa викoристaння фoндів 

фінaнсoвих ресурсів. 
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Рисунoк 1 –  Структурнo-лoгічнa мoдель oргaнізaції фінaнсoвoгo 

мехaнізму бюджетних устaнoв 

Джерелo: зa дaними [2, с. 237]. 

 

Знaчну рoль в oргaнізaції фінaнсoвoгo мехaнізму бюджетних устaнoв 

відігрaє системa вaжелів впливу, щo включaє нoрмaтиви, ліміти, резерви. 

Нoрми зaтверджуються oргaнaми зaкoнoдaвчoї тa викoнaвчoї влaди. Нoрмaтиви 

хaрaктеризують пoвний рівень зaбезпечення видaтків, різних видів витрaт 

фінaнсoвих ресурсів [6, с. 37]. 

Oснoвнoю фoрмoю фінaнсoвoгo зaбезпечення бюджетних зaклaдів є 

бюджетне фінaнсувaння, під яким прийнятo рoзуміти безпoвoрoтний, 
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безвідплaтний відпуск кoштів з держaвнoгo тa місцевoгo бюджетів нa 

викoнaння зaгaльнoдержaвних функцій, функцій місцевoгo сaмoврядувaння тa 

зaбезпечення функціoнувaння бюджетних устaнoв тa oргaнізaцій. Дo 

специфічних oсoбливoстей бюджетнoгo фінaнсувaння нaлежaть [3, с. 39]: – 

кoшти нa пoкриття витрaт відпускaються тільки з oднoгo бюджету зa 

підпoрядкoвaністю підприємствa, устaнoви чи oргaнізaції. Винятoк стaнoвить 

фінaнсувaння зaгaльнoдержaвних зaхoдів: бoрoтьбa з епідеміями, ліквідaція 

втрaт від кaтaстрoф і стихійнoгo лихa; – бюджетні устaнoви фінaнсуються нa 

oснoві встaнoвлених екoнoмічнo і нaукoвo oбґрунтoвaних нoрмaтивів зaлежнo 

від сфер діяльнoсті. Oснoвним метoдoм бюджетнoгo зaбезпечення є 

кoштoрисне фінaнсувaння. Метoдичні підхoди щoдo тлумaчення сутнoсті 

кoштoриснoгo фінaнсувaння нaведені в тaбл. 1 [3, с. 36].  

Рoзглядaючи пoняття «кoштoрисне фінaнсувaння», більшість вітчизняних 

вчених трaктують йoгo з тoчки зoру зaбезпечення витрaт бюджетних устaнoв зa 

рaхунoк кoштів держaвнoгo тa місцевих бюджетів. Нa нaшу думку, зaзнaчений 

підхід недoстaтньo пoвнo відoбрaжaє сучaсну прaктику функціoнувaння 

зaзнaчених зaклaдів, oскільки, ринкoві зaсaди передбaчaють принципoвo інші, 

ніж рaніше, підхoди дo oргaнізaції фінaнсoвoгo зaбезпечення діяльнoсті 

бюджетних устaнoв, щo хaрaктеризується пoєднaнням бюджетнoгo 

фінaнсувaння з рoзвиткoм пoслуг і викoнaнням рoбіт зa дoгoвoрaми з 

підприємствaми тa oргaнізaціями нa плaтній oснoві. Зміни у фінaнсoвoму 

зaбезпеченні дoзвoляють oтримaти бюджетним устaнoвaм мoжливість: – нa 

влaсний рoзсуд викoристoвувaти мaтеріaльні тa чaстину фінaнсoвих ресурсів, 

щo знaхoдяться у їх рoзпoрядженні. Тaк, бюджетні зaклaди oтримaли прaвo 

здaвaти в oренду іншим підприємствaм і oргaнізaціям будівлі тa спoруди, 

трaнспoртні зaсoби, інші мaтеріaльні ціннoсті; – нaдaвaти пoслуги нa плaтній 

oснoві; – встaнoвлювaти ціни нa пoслуги тaким чинoм, щoб вoни відпoвідaли 

зaвдaнню сaмooкупнoсті тa сaмoфінaнсувaння. Тoму зa свoїм змістoм 

кoштoрисне фінaнсувaння oхoплює не тільки ті кoшти, щo нaдaються з 

бюджетів, aле й ті, щo нaдхoдять зa рaхунoк здійснення гoспoдaрськoї 
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діяльнoсті. З нaшoї тoчки зoру під кoштoрисним фінaнсувaнням слід рoзуміти 

пoкриття витрaт бюджетних устaнoв з метoю викoнaння ними функцій тa 

зaвдaнь, спрямoвaних нa дoсягнення суспільних блaг зa рaхунoк бюджетнoгo 

фінaнсувaння тa пoзaбюджетних кoштів, які нaдхoдять в результaті нaдaння 

плaтних пoслуг тa oтримaння спoнсoрськoї дoпoмoги.  

Тaблиця 1 – Метoдичні підхoди щoдo тлумaчення сутнoсті 

кoштoриснoгo фінaнсувaння 

Aвтoр (джерелo) Визнaчення 

С. І. Юрій, Й. М. Бескид зaбезпечення держaвними грoшoвими кoштaми устaнoв і 

oргaнізaцій сoціaльнo - культурнoї сфери, oбoрoни, oргaнів 

держaвнoгo упрaвління  

A. O. Єпіфaнoв, 

І. І. Д’якoнoвa, І. В. Сaлo 

фінaнсувaння видaтків бюджетних устaнoв зa рaхунoк 

видaтків відпoвідних бюджетів  

В. М. Oпaрін зaбезпечення витрaт зa рaхунoк зoвнішньoгo фінaнсувaння  

Ю. В. Пaсічник фінaнсувaння бюджетних устaнoв нa oснoві кoштoрису  

Слoвник бюджетнoї 

термінoлoгії  

виділення кoштів нa утримaння зaклaдів, устaнoв і 

oргaнізaцій, викoнaння певних прoгрaм і реaлізaцію певних 

зaхoдів нa підстaві спеціaльнoгo фінaнсoвoгo дoкументa — 

кoштoрису  

 

Oтже, зaдoвoлення пoтреб бюджетних зaклaдів лише чaсткoвo 

здійснюються шляхoм безпoсередньoгo нaдaння кoштів з бюджету, які 

утвoрилися внaслідoк перерoзпoділу вaлoвoгo внутрішньoгo прoдукту зa 

джерелoм пoхoдження дійснo є бюджетними – це кoшти зaгaльнoгo фoнду 

бюджету. В дaний чaс, зрoстaє рoль пoзaбюджетних джерел фінaнсувaння у 

зaбезпеченні функціoнувaння зaклaдів бюджетнoї сфери. Пoзaбюджетні 

нaдхoдження грoшoвих кoштів тa дoхoдів в мaтеріaльній чи немaтеріaльній 

фoрмі, які oтримує бюджетний зaклaд, є результaтoм йoгo сaмoстійнoї 

фінaнсoвo-гoспoдaрськoї діяльнoсті.  

Oснoвними джерелaми пoзaбюджетних кoштів є кoшти зa нaдaння плaтних 

(дoгoвірних) пoслуг тa спoнсoрські кoшти, які oстaннім чaсoм нaбувaють 

ширoкoгo викoристaння [4, с. 62]. Oднією із фoрм фінaнсувaння сoціaльних 
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прoектів тa цільoвих прoгрaм бюджетних устaнoв мoже бути фaндрaйзинг, щo 

предстaвляє сoбoю спеціaльнo oргaнізoвaний прoцес збoру кoштів нa 

реaлізaцію прoектів неприбуткoвих oргaнізaцій. Фінaнсувaння бюджетних 

устaнoв нa oснoві фaндрaйзингу здійснюється зa дoпoмoгoю нaступних 

інструментів: – грaнту – дoбрoдійнoгo пoжертвувaння (внеску), щo нaдaється 

дoнoрськoю oргaнізaцією для реaлізaції неприбуткoвoгo прoекту aбo прoгрaми; 

– безпрoцентнoї пoвoрoтнoї фінaнсoвoї дoпoмoги (пoвoрoтнoгo грaнту), щo 

нaдaється неприбуткoвій oргaнізaції для реaлізaції прoектів, які припускaють 

oтримaння дoхoдів в результaті здійснення діяльнoсті щoдo прoекту. Пoвoрoтнa 

фінaнсoвa дoпoмoгa припускaє пoвне aбo чaсткoве пoвернення нaдaнoгo 

фінaнсувaння; – oплaти пoслуг нa дoгoвірній oснoві з привoду прoведення 

семінaрів, дoсліджень для неприбуткoвoї oргaнізaції фaндрaйзингoвими 

кoмпaніями. Некoмерційнa діяльність бюджетних устaнoв і oргaнізaцій не мaє 

нa меті oтримaння прибутку і здійснюється у зaгaльнoдержaвних інтересaх з 

метoю зaлучення дoдaткoвих фінaнсoвих ресурсів. 

Реaлізaція кoштoриснoгo фінaнсувaння здійснюється нa oснoві принципів 

плaнoвoсті, цільoвoгo хaрaктеру, виділення кoштів зaлежнo від фaктичних 

пoкaзників, підзвітнoсті [5, с. 313]. Плaнoвість oзнaчaє, щo фінaнсувaння 

здійснюється нa підстaві й у межaх устaнoвленoгo плaну.  

Кoштoрисне фінaнсувaння передбaчaє жoрсткий тa пoстійний фінaнсoвий 

кoнтрoль зa витрaчaнням грoшoвих кoштів. Oднoчaснo, кoштoрисне 

фінaнсувaння мaє знaчні недoліки, які пoв’язaні з тим, щo дaний метoд не 

передбaчaє дoстaтніх стимулів для рaціoнaльнoгo і ефективнoгo 

гoспoдaрювaння тa взaємoзв’язку між рівнем фінaнсувaння бюджетнoї устaнoви 

тa результaтaми її діяльнoсті. Відпoвіднo здійснюється фінaнсувaння лише 

мережі бюджетних устaнoв, a не нaдaних ними пoслуг. Oкрім тoгo, 

зaкoнoдaвствoм зaкріпленo зв'язoк джерел нaдхoдження кoштів спеціaльнoгo 

фoнду з нaпрямкaми їх викoристaння і зaклaд не мoже вільнo, нa влaсний 

рoзсуд рoзпoряджaтися зaрoбленими кoштaми, тoбтo фaктичнo відсутня 

фінaнсoвa aвтoнoмія бюджетних устaнoв.  
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Ефективне функціoнувaння бюджетних устaнoв мoжливе лише зa умoви 

чіткo нaлaгoдженoгo фінaнсoвoгo мехaнізму. Прoведені нaми дoслідження 

свідчaть прo те, щo фінaнсoвий мехaнізм бюджетних зaклaдів відoбрaжaє 

специфіку oргaнізaції фінaнсoвих віднoсин у дaній сфері, якa прoявляється у 

реaлізaції фінaнсoвoгo зaбезпечення. Пoдaльший рoзвитoк фінaнсoвoгo 

зaбезпечення функціoнувaння бюджетних зaклaдів передбaчaє неoбхідність 

перехoду від мoделі мінімaльнoї фінaнсoвoї aвтoнoмії дo мoделі чaсткoвoї 

фінaнсoвoї aвтoнoмії. 
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комерційних банків 

Банк як організатор грошових потоків являє собою потоки між усіма 

суб'єктами економіки: приватними особами, юридичними особами, державою. 

Всі потоки відбуваються за допомогою прийняття на себе фінансових 

зобов'язань і видачі банком грошових коштів, приймаючи натомість 

зобов'язання інших суб'єктів економіки. Це можливо, оскільки банк є 

власником рахунків усіх суб'єктів економіки і може збільшувати або 

зменшувати суму коштів на рахунках залежно від того, які дії суб'єкт проводить 

зі своїми коштами.  

Посередницька функція, в загальному вигляді, може бути представлена як 

роль банків у переміщенні грошових коштів (грошових потоків) від 

ресурсовиточних суб'єктів до ресурсодефіцитних. Розрахунково-

мультиплікативну функцію також, з метою спрощення, можна представити як 

здатність банків створювати грошову масу в результаті руху грошових потоків 

в економіці на основі ефекту мультиплікативного розширення банківських 

депозитів. 

Враховуючи специфічну трактування функцій комерційних банків, а також 

особливостей його функціонування в цілях даної роботи під комерційним 

банком будемо розуміти фінансового посередника, специфіка якого полягає в 
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організації грошових потоків між суб'єктами економіки і здатності створювати 

додатковий обсяг грошової маси на основі мультиплікативного розширення 

банківських депозитів. 

Організація грошових потоків передбачає, насамперед, необхідність 

забезпечувати рівновагу грошових потоків, що проходять через банк, так як без 

цього неможливо уявити його нормальну діяльність. 

У розвинених країнах з ринковою економікою в останні роки значно зріс 

обсяг банківських послуг. Вони поступово стають другим за важливістю 

джерелом доходів банків. Власні операції банків відіграють як і раніше 

підлеглу роль. Для створення банку спочатку необхідний певний власний 

капітал. Але це лише відправна точка для організації власної банківської 

справи. Банківські операції базуються на позикових коштах. В економічно 

розвинених країнах співвідношення між власним і позиковим капіталом 

знаходиться на рівні від 1:10 до 1:100. 

Деякі теоретичні аспекти щодо активних та пасивних операцій 

комерційних банків було розглянуто такими вченими як: Завгородній В. П., 

Федосова В. М., Сирота А. І., Хорошенюк І. І., Азаренкова Г. М., Козак Ю. Г. 

Однак зміст активних та пасивних операцій, управління цими операціями 

потребують подальшого дослідження. 

Якими б багатогранними не були функції комерційних банків, всі вони в 

кінцевому підсумку реалізуються через проведені операції. 

Операції комерційних банків поділяються на три групи: активні, пасивні та 

комісійно-посередницькі. Комісійно-посередницькі операції (перекладні, 

акредитивні, інкасові та ін.) проводяться на комісійних засадах за дорученням 

клієнта [7, c. 38]. 

Основою поділу банківських операцій на активні та пасивні є їх вплив на 

розміщення та формування ресурсів банку. Банківські ресурси – це наявна в 

розпорядженні банку грошова сума, яку він може використовувати для 

проведення активних операцій. 
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Здійснення активних операцій призводить до зростання грошових коштів 

на активних рахунках, що відображають готівку, банківські позики, вкладення в 

обладнання, будівлі, цінні папери та інше. 

Пасивні операції збільшують залишки грошей на пасивних рахунках 

банківського балансу. На них враховуються прибуток банку, заборгованість за 

кредитами іншим банкам, залишки на депозитних рахунках клієнтів, фонди 

банку і т. п. [4, c. 67] 

Активні операції для будь-якого комерційного банку відіграють велику 

роль. Завдяки їм комерційні банки досягають двох головних цілей своєї 

діяльності: ліквідності та доходності. 

Проведені банками активні операції дуже важливі і для народного 

господарства. За їх допомогою у банків з'являється можливість направляти 

кошти, що вивільняються в процесі господарської діяльності, нужденним в 

капіталі учасникам економічного обороту. Таким чином, забезпечується 

перелив капіталу в найбільш перспективні галузі економіки. 

Між ліквідністю активів і їх ризикованістю і прибутковістю є певний 

зв'язок. Чим більше актив ризикований, тим більше доходу він приносить банку 

і тим нижче його ліквідність.  

Всі активи за ступенем прибутковості поділяються на дві групи: працюючі 

і непрацюючі. Прикладом працюючих активів (що приносять дохід) служать 

вкладення в цінні папери, банківські позики та інші прибуткові операції. 

Непрацюючі активи (не приносять дохід) – це залишки грошових коштів 

на резервних і кореспондентських рахунках у центральному банку, касова 

готівка, вкладення в основні банківські фонди: обладнання, будівлі і т.д.  

[6, c. 128] 

За ліквідністю існує три групи активів: високоліквідні, ліквідні та 

низьколіквідні. Низьколіквідні (бувають неліквідні і безнадійні) – це такі 

активи, у яких ймовірність перетворення в готівку вельми незначна, або 

нульова. До них відносяться борги з тривалою відстрочкою, інвестиції банку в 

важкі для реалізації споруди, будівлі та довгострокові цінні папери, а також 

довгострокові позики, що надаються банком. 
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До ліквідних належать активи, у яких середній ступінь ліквідності. Такі 

активи переводяться в гроші з невеликим ризиком втрат і з невеликою 

затримкою. Це короткострокові позики, позики до запитання, легкореалізовані 

векселі та ін. 

Високоліквідні активи при необхідності негайно використовуються для 

задоволення кредитних заявок, виплати вкладів, так як знаходяться в формі 

готівки або ж можуть швидко і легко бути в неї переведені. 

Головним джерелом прибутку банку є кредитні операції, на які припадає 

80% усіх банківських активів. 

До активних операцій також належать і касові операції. Це отримання, 

зберігання, видача, перевезення касової готівки. Касова готівка зберігається в 

банківській касі і використовується для задоволення повсякденної потреби 

банку в грошах [2]. 

Для кожного комерційного банку велике значення мають пасивні операції. 

Пасивні операції – це операції з формування ресурсів банку. Діляться вони на 

дві групи. Перша група включає операції, які формують ресурси, що належать 

безпосередньо банку і не вимагають повернення. Друга група спрямована на 

тимчасове залучення коштів. Таким чином, утворюються позикові ресурси. У 

цьому випадку у банку перед банками-кредиторами і вкладниками виникають 

певні зобов'язання. Тому часто операції другої групи носять назву пасивних 

кредитних операцій, при яких банк виступає в ролі позичальника, а його 

клієнти – в ролі кредиторів. 

Власний капітал банку дуже важливий для його діяльності. Він являє 

собою сукупність нерозподіленого прибутку і фондів банку. При створенні 

банку утворюється статутний капітал, а в процесі його діяльності – інші фонди. 

Власний капітал банку виконує три основні функції: захисну, регулюючу та 

оперативну. 

Основну частину пасивних операцій складають позикові ресурси: кредити 

інших банків, депозити, кошти, що надійшли від операцій репо, та кошти, які 

були отримані від продажу боргових цінних паперів. 
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У більшості банків основна частина позикових ресурсів припадає на 

депозити (кошти, внесені у формі внесків юридичними або фізичними особами 

на певних умовах). Депозити в комерційних банках класифікуються за рядом 

критеріїв: по валюті депозиту, строків, виду процентної ставки, категорії 

вкладників, умов внесення, вилучення або використання грошових коштів та 

одержувачів грошей. 

Випуск комерційними банками боргових цінних паперів на національному 

і міжнародному ринках також відноситься до джерел позикових ресурсів. До 

переліку боргових цінних паперів входять ощадні та депозитні сертифікати, 

векселі, облігації. 

З ринком цінних паперів пов'язане ще одне джерело ресурсів – операції 

репо. Банк продає цінні папери з умовою зворотного викупу. Одночасно 

укладаються дві угоди. Перша - на реалізацію цінних паперів за певним курсом 

та у визначений строк, друга - на придбання цих паперів за фіксованим курсом 

через визначений строк [1, c. 65]. 

Між активними і пасивними операціями комерційних банків існує тісний 

зв'язок, так як ресурси, наявні у банку, багато в чому визначають структуру і 

розмір активних операцій, які забезпечують йому дохід. 

Азаренкова Г. М. визначає основні принципи управління активами і 

пасивами: 

- дотримання оптимальної структури активів і пасивів; 

- диверсифікацію активних і пасивних операцій; 

- відстеження ризиків і створення резервів; 

- підтримку доходності активів [1]. 

Проаналізуємо управління активними та пасивними операціями 

комерційних банків на прикладі ПАТ «Приватбанк». 

За І квартал 2018 року Приватбанк задекларував прибуток 3,65 млрд грн. 

Відповідно до звітності Приватбанку, в 2017 році його активи зросли на 

49,6 млрд грн (+24,2%) - до 254,8 млрд грн. Це стало наслідком, передусім, його 

докапіталізації (потреба в чому обґрунтовувалася в т.ч. переоцінкою 
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отриманого заставного майна) та відповідно збільшення портфелю цінних 

паперів (тоді як кредитний портфель - після вирахування резервів - зменшився 

на 5,25 млрд грн, або на 12% до 38,3 млрд грн). Депозитний портфель банку у 

2017 році зріс на 31,6 млрд грн (+17,5%) до 212,75 млрд грн. На кінець  

2017 року власний капітал Приватбанку був 24,8 млрд грн (на кінець 2016 року 

наводилося значення мінус 882 млн грн). 

Фінансові показники ПАТ «Приватбанк» на 1 січня 2019 р. подані у 

таблиці 1. 

Таблиця 1 – Фінансові показники ПАТ «Приватбанк» на 1 січня 2019 р. 

Розмір кредитного портфеля 52 020 млн грн
Резерви під кредитні ризики -241 847 млн грн
Активи  282 037 млн грн
Активи 12 місяців раніше  млн грн
Ліквідні кошти 22 345 млн грн
Власний капітал 31 462 млн грн
Статутний капітал 206 060 млн грн
Кошти банків 195 млн грн
Загальний обсяг внесків 224 952 млн грн
Депозити фіз. осіб 177 382 млн грн
Депозити фіз. осіб за попередній квартал 180 704 млн грн
Боргові цінні бумаги, емітовані банком 2 млн грн
Зобов'язання 250 575 млн грн
Чистий прибуток 11 668 млн грн

 

Початковим етапом оцінки стану банку при комплексному управлінні 

активами і пасивами є проведення структурного аналізу, коли зосереджуються 

на відносній важливості окремих видів активів і пасивів та доходах і витратах, 

які їм відповідають. Структурний аналіз проводиться для виявлення 

достатності рівня диверсифікації банківських операцій, визначення міри 

залежності від розвитку зовнішньої ситуації на різних сегментах ринку 

банківських послуг, від загальноекономічних і регіональних тенденцій і 

дозволяє зробити попередні висновки відносно рівня ризику за банківськими 

операціями [4]. 

Процес управління активами і пасивами полягає в тому, що він поєднує 

окремі методи управління банківським портфелем в один скоректований 

процес. Основним завданням управління активами і пасивами виступає 
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управління всім банківським балансом, а не окремими його частинами, при 

цьому беруться до уваги альтернативні ставки відсотка і ліквідність. У 

короткостроковому періоді управління активами і пасивами банку націлено на 

ставку відсотка, а в довгостроковій перспективі – на ринкову цінність власного 

капіталу [4, 6]. 

Позикові операції, як правило, приносять банкам основну частину їх 

доходів. Значення цих операцій полягає в тому, що за допомогою їх банки 

перетворюють тимчасово бездіяльні грошові фонди на ті, що діють. Банки 

організовують процес кредитування клієнтів, виділяючи види позик, які 

дозволяють диференціювати об'єкт кредитування, механізм видачі і погашення 

позик, форми контролю за зворотністю. 

Сфера позикових операцій поширюється і на банки, тобто позичальником 

одного банку може бути інший банк. В цьому випадку призначенням позик є 

підтримка ліквідності іншого банку [3]. 

В процесі управління активами усю сукупність ресурсів доцільно 

розподілити між тими видами активів, які з позиції банку є найбільш 

прийнятними з точки зору їх прибутковості (метод розподілу загальних 

ресурсів). При цьому обов'язковою умовою є дотримання адекватного рівня 

ліквідності коштів, вкладених у відповідні активи. 

Таким чином, управління активними операціями банку полягає в 

доцільному розміщенні власних і залучених коштів банку з метою отримання 

найвищої доходності. Саме від якісного управління активними операціями 

залежить ліквідність, прибутковість, фінансова надійність і стійкість банку в 

цілому. 

Між пасивними і активними операціями комерційного банку існує тісний 

взаємозв'язок. Так, розмір і структура активних операцій, які забезпечують 

отримання доходів, багато в чому визначаються наявними у банків ресурсами. 

У цьому сенсі пасивні операції, що формують ресурсну базу банку, є 

первинними по відношенню до активних. 
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Нині в засобах управління структурою активів і пасивів сталися значні 

зміни. Стикаючись зі швидким зростанням величини процентних ставок і 

інтенсивною конкуренцією за фонди, банкіри почали приділяти підвищену 

увагу дослідженню нових джерел коштів, а також моніторингу структури і 

вартості депозитів і недепозитних зобов'язань. 

Висновки. Таким чином, сьогодні банки розглядають свої портфелі активів 

і пасивів як єдине ціле, що визначає роль сукупного портфеля банку в 

досягненні його спільних цілей – високого прибутку і прийнятного рівня 

ризику. Спільне управління активами і пасивами надає банку інструментарій 

для захисту депозитів і позик від дії коливань циклів ділової активності і 

сезонних коливань, а також засоби для формування портфелів активів, які 

сприяють реалізації цілей банку. 
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OСНOВНI AСПEКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

У статті здійснено дослідження сучасного стану та перспективних тенденцій 

оптимізації державного фінансового забезпечення функціонування Збройних 

Сил України. Виокремлено проблеми, що перешкоджають оптимізації 

бюджетних витрат на забезпечення потреб української армії. Серед ключових 

проблем у цьому контексті виділено тривалу економічну та політичну кризу, а 

також наявність великої кількості корупційних проявів. 

Ключові слова: фінанси, бюджет, збройні сили України, армія, корупція, 

фінансова політика, суверенітет, національна оборона, держава. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. В сучасних умовах велике значення має наявність 

виваженої фінансової політики, спрямованої на виконання покладених на 

державу функції, зокрема щодо захисту її суверенітету. Це вимагає аналізу та 

дослідження тих трансформаційних процесів, що відбуваються у фінансовій 

системі держави, а відповідно, й у фінансуванні Збройних Сил України. 

Обороноздатність держави повністю залежить від рівня соціально-

економічного розвитку держави, яка на утримання військ щорічно виділяє 

відповідні фінансові ресурси, перерозподіл яких здійснюється через складові 

фінансового механізму з метою своєчасного і повного забезпечення оборонних 

потреб. Суть фінансового забезпечення армії полягає у певному вилученні 

країною окремої частки ВВП, спрямованої на досягнення боєздатності країни. 

Відповідно до статті 2 Закону України «Про оборону України» фінансування 

потреб національної оборони здійснюється виключно за рахунок Державного 

бюджету України в обсягах, розмір яких визначається щорічно Законом 

України «Про державний бюджет України», які забезпечують належне 
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виконання завдань оборони, але не менше трьох відсотків від запланованого 

обсягу ВВП. Недостатній рівень фінансування армії в період 2005-2017 рр. 

підвищили актуальність змін у підходах до планування, витрачання та обліку 

фінансових ресурсів, до пошуку не тільки внутрішніх, але й зовнішніх джерел 

фінансування військ. Забезпечення ефективного використання оборонних 

коштів в умовах економіки особливого періоду залежить від професійності, 

здатності працювати у нових економічних умовах та вимагає відповідного рівня 

кваліфікації особового складу Збройних Сил України. [10]. 

Формулювання цілей статті.  Дослідження сучасного стану та 

перспективних тенденцій оптимізації державного фінансового забезпечення 

функціонування Збройних Сил України. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Проблеми державної 

політики у сфері фінансування Збройних сил України досліджували у своїх 

працях як зарубіжні, так і вітчизняні науковці. Досить вагомий внесок у 

дослідження цього питання зробили Л. Абалкін, Дж. Дентон, Р. Лукабо,  

Р. Міллер, Дж. Стігліц, А. Качинський, П. Костюк, В. Леонов, А. Лодзянов,  

Р. Несмянович, С. Прокопенко, А. Арбатов, О. Черняк, І. Бінько,  

В. Ольшевський, В. Шлемко., котрі в своїх дослідженнях визначили роль і 

місце оборонних фінансів у фінансовій системі держави, обґрунтували 

необхідність кількісних і якісних змін у Збройних Силах України. Разом з тим 

низка проблемних питань фінансового забезпечення збройних сил потребує 

подальшого дослідження. Сьогодні постала необхідність більш повного 

розкриття сутності і значення фінансового забезпечення армії, чіткого 

визначення її ролі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах трансформаційної 

економіки України важливого значення набувають питання розвитку та 

удосконалення фінансового забезпечення армії. Успішне вирішення завдань, які 

покладені на збройні сили, залежить від правильного обґрунтування потреби та 

організації їх фінансового забезпечення.  
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Для організації фінансового забезпечення Збройних Сил необхідно: 

• створити систему фінансових органів, які б безпосередньо займались 

цією роботою, керуючись законодавчо-правовою базою, що регламентує 

діяльність Збройних Сил України; 

• встановити правила, що регламентують порядок організації і здійснення  

фінансового забезпечення; 

• досягти постійної, повної і узгодженої взаємодії всіх органів управління і 

посадових осіб, які залучаються до фінансового забезпечення військ; 

• мати необхідні економічні можливості. [9] 

Особливої гостроти питання фінансового забезпечення набуває на етапі 

реформування військ. Видатки на оборону є складовою частиною державних 

фінансів [13]. До галузевих фінансів військові фінанси віднести не можна, тому 

що за своєю суттю вони є особливими функціональними фінансами 

загальнодержавного значення і охоплюють багато напрямів діяльності. 

Оборона країни не є галуззю народного господарства, а є специфічною, 

спеціальною потребою, що задовольняється відповідно до її особливої 

загальнодержавної функції. Оборонні фінанси – це грошові відносини, які 

виникають з приводу формування, розподілу, обміну і використання 

економічних ресурсів на підготовку оборони держави, що включають 

утримання збройних сил, розвиток оборонної промисловості, воєнні 

дослідження, видатки на ліквідацію військової діяльності. Ці видатки, по-

перше, забезпечують умови виживання держави; по-друге, розвиток 

вітчизняних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт; по-третє, 

підготовку висококваліфікованих спеціалістів найвищого рівня; по-четверте, 

робочі місця; по-п’яте, експорт озброєнь, який дає можливість збільшити 

потенціал держави; по-шосте, співробітництво у військово-політичній сфері; 

по-сьоме, оборонні фінанси – це запорука стабільності, що є необхідною 

умовою для міжнародної торгівлі та добросусідських відносин. [10]. 

Армія належить до державного сектору економіки і її функціонування 

залежить насамперед від обсягів бюджетних асигнувань, які виділяються на 
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національну оборону і на основі яких формується оборонний бюджет. 

Оборонний бюджет – це менше, ніж оборонні витрати, оскільки він є їх 

складовою частиною і являє собою офіційний кошторис прямих оборонних 

витрат, які виділені в державному бюджеті в спеціальний розділ. Іншими 

словами, оборонний бюджет – це загальний обсяг грошових коштів, які 

виділяються державою для фінансування конкретних потреб збройних сил 

протягом даного фінансового року.  

На сьогодні ще не сформований системний підхід до фінансового 

забезпечення військ. Практично весь оборонний бюджет витрачається на 

утримання особового складу. Як наслідок – рівень бойової підготовки Збройних 

Сил та наявні озброєння і військова техніка не відповідають сучасним вимогам. 

Така ситуація пояснюється відсутністю послідовної державної політики в 

питаннях матеріального і фінансового забезпечення Збройних Сил України. 

Кошти держбюджету в основному планувалися на утримання не реформованої 

системи Збройних Сил, без відповідного їх розвитку. Частка витрат на 

утримання Збройних Сил країни перевищує майже втричі граничний показник, 

а частка витрат, спрямованих на розвиток озброєнь, військової техніки та 

інфраструктури, становить менше чверті від мінімального граничного 

показника. [2] 

Серйозна проблема України полягає в тому, що в структурі видатків на 

національну безпеку та оборону і далі за залишковим принципом фінансується 

розвиток озброєнь та військової техніки. Для вирішення цієї проблеми 

затверджено на державному рівні перспективні плани розвитку системи 

озброєння Сектору безпеки й оборони у вигляді «Державної програми розвитку 

Збройних сил України на період до 2020 року» [7], заходи якої підкріплюються 

фінансовим ресурсом з бюджету країни, визначають певний рівень щорічного 

державного оборонного замовлення щодо виконання дослідно-

конструкторських робіт та серійного виробництва потрібної номенклатури 

озброєння та військової техніки у необхідній кількості. Оборонна реформа в 

Україні триває уже рік, і сьогодні зафіксовані істотні зміни державної політики 
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у сфері національної безпеки та оборони. Змінам підлягають практично всі 

аспекти діяльності збройних сил: структура командування, матеріальне 

забезпечення, озброєння, забезпечення житлом, військова медицина, 

автоматизація та багато іншого. [4] 

 Ситуація, яка склалася в Україні з початком військового конфлікту, 

докорінно змінила підхід до формування оборонного бюджету нашої країни та 

змусила керівництво держави переглянути свої погляди щодо подальшого 

розвитку сектору безпеки та оборони держави. Особливо актуальними в 

сучасних умовах є питання забезпечення складників сил безпеки та оборони 

фінансовими ресурсами. До 2020 року планується привести систему 

фінансового забезпечення ЗСУ до стандартів та норм країн НАТО. За цими 

нормами видатки оборонного бюджету розподіляються таким чином: 50% – на 

утримання ЗСУ, 20% – на підготовку військ, 30% – на розвиток озброєння та 

військової техніки. [1] 

 Визначено п’ять стратегічних завдань: створення системи управління 

збройними силами, створення системи планування та управління ресурсами, що 

залишаються в розпорядженні Міністерства оборони, запровадження змін у 

наявних структурах Збройних сил з метою поліпшення їхнього бойового 

потенціалу та ефективності, створення дійових систем логістики та медичного 

забезпечення, реалізація програм професіоналізації та будівництва резервної 

системи.  

Таким чином, рішення щодо приведення витрат на оборону до вимог є не 

тільки проявом серйозного ставлення,а й визнанням того факту, що в 

сучасному світі все ще є численні загрози і посягання на суверенітет, захист 

якого покладено на ЗСУ. 

Висновки. Таким чином, у результаті виконання даного дослідження було 

отримано такі висновки.  

1.Упровадження єдиної державної політики щодо упорядкування та 

вдосконалення систем: грошового забезпечення військовослужбовців; 

винагороди в іноземній валюті військовослужбовців, направлених для 
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тимчасового проходження військової служби за межами України; заробітної 

плати працівників Збройних Сил; 

2.Участь у розробці та впровадженні єдиної політики з питань 

автоматизації завдань повсякденної діяльності фінансових органів  

Збройних Сил; 

3. Забезпечення дотримання в Міністерстві оборони бюджетного 

законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, подання їх на реєстрацію, 

здійснення платежів, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у 

бухгалтерському обліку та звітності; 

4. Виокремлено проблеми, що перешкоджають оптимізації бюджетних 

витрат на забезпечення потреб української армії. Серед ключових проблем у 

цьому контексті виділено тривалу економічну та політичну кризу, а також 

наявність великої кількості корупційних проявів. 
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Лисюк І.В. 

Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ 

МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ 

Досліджено питання формування дохідної частини місцевих бюджетів. 

З’ясовано, що сьогоднішній стан місцевих бюджетів України 

характеризується низькою часткою дохідних джерел, які не враховуються при 

розрахунку обсягів трансфертів і якими місцеві органи влади можуть 

розпоряджатися самостійно, виходячи з пріоритетів розвитку 

адміністративно-територіальної одиниці. 

Ключові слова: місцевий бюджет, податкові надходження, неподаткові 

надходження, трансферти, соціальні фактори, місцеві видатки, закріплені 

доходи, бюджет розвитку. 

Важливу роль у забезпеченні соціального і економічного розвитку  країни 

відіграють місцеві бюджети. Основними інструментами реалізації прав 
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місцевих органів влади на автономне вирішення питань місцевого 

господарювання, котрий відображається у балансі фінансових ресурсів певної 

території вважаються місцевими бюджетами. Взагалі складне положення в 

економіці України негативно відбилось на стані місцевих бюджетів. Сам 

механізм управління формуванням місцевих бюджетів є недостатньо 

ефективним, це підтверджується малозабезпеченістю і несталістю дохідної 

частини місцевих бюджетів, які проявляється у виникненні конфліктних 

ситуацій в регіонах щодо обсягів трансфертної підтримки. Роль місцевих 

бюджетів в управлінні економікою досить вагома, оскільки вони є значними 

важелями, що впливають на пропорції та темпи суспільного розвитку. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними та 

практичними завданнями. На сьогоднішній день в умовах розбудови власної 

податково-бюджетної системи в Україні актуальною є проблема фінансового 

забезпечення самоврядування. Одню із найважливіших ланок фінансової 

системи України є місцеві бюджети. Дохідною базою місцевих бюджетів, є 

наявність суттєвих проблем внаслідок недосконалості законодавства у сфері 

місцевого оподаткування є характерними для місцевих фінансів України. 

Українську економіку на подальшому шляху до ринкових методів 

господарювання не можливо уявити без дослідження і без удосконалення 

податкової діяльності держави. Складовою частиною податкової системи 

України є місцеві податки і збори, податкова система повинна оцінюватися як 

джерело доходів місцевих бюджетів самостійно. 

В останні роки місцеві бюджети відчувають нестачу фінансових ресурсів 

для виконання своїх обов'язків та функцій.  Звідси виникає потреба більш 

широкого та глибокого дослідження питання нарощування місцевих податків і 

зборів, також потребує вивчення та опрацювання удосконалення системи їх 

справляння. Найважливішими напрямами дослідження повинні бути шляхи 

розв'язання фінансових проблем місцевих органів влади через надання цим 

органам стабільно закріплених дохідних джерел, також реформування всієї 

системи фінансового забезпечення та розширення сфери місцевого 

оподаткування. 
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Посилання на сучасні дослідження та публікації. Проблеми вдосконалення 

та створення системи формування дохідної частини місцевих бюджетів 

досліджувалися і розглядалися у працях багатьох вітчизняних вчених-

економістів як:  С. Юрія, В. Суторміної, С. Слухая, С. Буковинського,  

Н. Костіної, О. Василика, В. Гейця, О. Данілова, В. Кравченка, О. Кириленка,  

І. Луніної, А. Соколовської, І. Сала, К. Павлюк, В. Федосова, А. Єпіфанова,  

Д.Чирки.  

Серед наукових досліджень важливе місце займають праці зарубіжних 

вчених: А. Сміта, В. Родіонової Д. Рікардо, М. Белла, П. Масгрейва,  

О. Богачової, Дж. Кінгдома, Е. Ліндала,  П. Самуельсона, Дж. Бюкенена,  

Г. Поляка А. Вагнера, Л. Перери, К. Ерроу, А. Ігудіна, Л. Дробозіної,  

Дж.М. Кейнса, В. Лебедєва та багато інших. У кожному дослідженні у кожній 

праці вчених зазначається, що і економічний і соціальний,  розвиток держави 

вимагає подальшого удосконалення формування дохідної бази як, реальних 

достатніх доходів місцевого самоврядування так і самої держави.  

Формулювання цілей статті: розглянути недоліки сучасної системи 

функціонування місцевих бюджетів та проаналізувати існуючі види  доходів 

місцевих бюджетів, розробка пропозицій щодо вдосконалення, також 

реформування в сучасних умовах розвитку системи місцевого оподаткування. 

Багато праць вітчизняних економістів присвячено проблемі формування 

фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування. Кириленко О.П. 

розглядав питання формування доходів місцевих бюджетів під впливом 

регіональної фінансової політики [4, с. 6-10]. Батюжок С.Г. наполягає на 

необхідності обов’язкового середньострокового планування доходів місцевих 

бюджетів [1 с. 87-90]. Грицюк І.В. стверджує, що потрібен фінансовий 

контроль за формуванням коштів для наповнення доходної частини місцевих 

бюджетів [3]. Більшість робіт направлена на виявлення загальних  тенденцій 

щодо функціонування місцевих бюджетів. Проте не достатньо висвітлена 

проблематика здійснення заходів щодо місцевих бюджетів і удосконалення 

доходної частини місцевих бюджетів та їх самостійності. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Склад доходів, що 

закріплюються за державним та місцевими бюджетами визначено Бюджетним 

кодексом України. Вони згруповані удвох частинах як і видатки: доходи, що не 

враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, і доходи, що 

враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів. Окремо виділяються 

у дохідній частині місцевого бюджету доходи, необхідні для забезпечення 

виконання делегованих законом повноважень органів виконавчої влади, і 

доходи, спрямовані на виконання власних повноважень [2].  

Доходи місцевих бюджетів формуються з різних джерел, порядок їхнього 

формування залежно від джерела регулюється різними законодавчими актами, 

але суть формування цих різних джерел одна – податкові чи неподаткові 

надходження від підприємств усіх форм власності та від населення, які 

об'єднуються у фінансові ресурси і зосереджуються в місцевому бюджеті. 

Податки є основним джерелом формування фінансових ресурсів місцевих 

бюджетів. Проблема формування дохідної бази місцевих бюджетів в останні 

роки перебуває в центрі уваги науковців, фінансових органів, працівників 

органів виконавчої влади і місцевого самоврядування [6, с. 102]. 

Місцеві органи влади під час формування дохідної частини своїх 

бюджетів, подібно до держави, у сфері своєї компетенції здійснюють і 

нормативне (правове) регулювання соціально-економічної діяльності. Мається 

на увазі, що вони встановлюють певні правила поведінки суб'єктів 

господарювання, але тільки в межах своєї компетенції. Дохідна частина у 

фінансах місцевих органів влади є також і фіскальним інструментом. Вона 

дозволяє забезпечувати ці органи ресурсами для розв'язання завдань, що на них 

покладаються [8, с. 3-11]. 

Місцеві бюджети містять такі елементи: 

 загальний і спеціальний фонди; 

 доходи бюджетів, які складаються з певних розділів (груп); 

 власні, закріплені та регульовані доходи; 

 поточний бюджет і бюджет розвитку; 
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 доходи, які закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та 

враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів; 

 доходи загального і спеціального фондів місцевих бюджетів, які не 

враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. 

В кожній унітарній країні місцеві бюджети виконують особливу роль, тому 

що вони є фінансовою основою місцевого самоврядування. За рахунок коштів 

місцевих бюджетів фінансуються найбільш значні заходи держави в галузі 

охорони здоров'я, соціального захисту, освіти, тобто  всі ті витрати, які 

зачіпають інтереси широких верств населення [7, с. 30]. 

Основним каналом доведення до населення кінцевих результатів 

суспільного виробництва, що спрямовуються на суспільне споживання є 

місцеві бюджети. Через місцеві бюджети суспільні фонди споживання 

розподіляються в соціальному і територіальному розрізах. Разом з іншими 

ланками бюджетної системи місцеві бюджети є одним з головних інструментів 

реалізації на практиці програми економічного і соціального розвитку як 

регіонів, так і країни в цілому [11, с. 80]. 

Закономірно, що проблеми виконання місцевих бюджетів, правильність 

розрахунків дохідної та видаткової частин, досягнення збалансованості 

набувають в сучасних умовах особливої актуальності. 

На даний час проблема місцевих бюджетів є однією з найважливіших у 

фінансовій політиці України. Створює загрозу як власне фінансовій стабілізації, 

так і проведенню структурних реформ невиконання місцевими органами влади 

планів відрахувань до державного бюджету. Відсутність ефективного 

механізму міжрегіонального перерозподілу державних доходів, нестабільність 

доходної бази місцевих бюджетів, значні відмінності у рівні економічного 

розвитку регіонів та умовах життя в них потенційно призводять до політичної 

нестабільності і соціальних конфліктів. Усі проблеми, які нагромадилися, 

негативно позначається на розвитку регіонів [3]. 

Для певної самостійності місцевих органів влади щодо бюджетних питань 

в Україні існує законодавча основа – вони можуть приймати рішення про те, 
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яким чином і які послуги надавати та інші важливі питання, які встановлювати 

місцеві податки і збори, що впливають на умови життєдіяльності даної 

громади. Можливість регіонам проводити більш самостійну бюджетну політику 

дав прийнятий Бюджетний Кодекс України, але він не вирішив усіх питань. 

Повною мірою не реалізується  на практиці проголошений принцип 

самостійності місцевих бюджетів, він породжує багато негативних тенденцій на 

усіх стадіях бюджетного процесу [2]. 

Відповідно до вимог європейських стандартів чинне законодавство 

встановлює, що місцеві бюджети є самостійними, але вони не включаються до 

Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів. У сучасній системі 

фінансового забезпечення діяльності місцевих органів самоврядування 

провідне місце займають місцеві бюджети. На сьогодні її формування викликає 

багато суперечок, адже основною передумовою ефективного функціонування 

місцевого самоврядування є володіння ним достатньою кількістю коштів для 

проведення своєї діяльності  [1, с. 86]. 

З позицій державного управління ефективність формування доходів 

місцевих бюджетів, є якісною характеристикою існуючих механізмів державної 

політики та механізмів, що розробляються та впроваджуються з метою 

збільшення доходів місцевих бюджетів. Ефективність державної політики у 

сфері формування доходів місцевих бюджетів - це якість державного 

управління і якість у цій сфері державної політики, критеріями якої є 

трансфертна політика, законодавча база, система фінансового вирівнювання [4, 

с. 10]. 

Впровадження податку на додану вартість є перспективним для 

підвищення дохідної бази місцевих бюджетів який, на думку К.В. Павлюк, 

«найкраще відповідає вимогам регулювання доходів бюджетів: надходження 

від нього є найбільшими та відносно рівномірними по всій території країни; на 

цей податок менше впливає економічна кон’юнктура, ніж на податки на 

доходи; надходження від цього податку щільніше пов’язані з рівнем розвитку 

економіки адміністративно-територіальної одиниці» [9, с. 24]. 
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Місцеві бюджети України на сьогоднішній стан характеризується низькою 

часткою дохідних джерел, які не враховуються при розрахунку обсягів 

трансфертів і якими місцеві органи влади можуть розпоряджатися самостійно, 

виходячи з пріоритетів розвитку адміністративно-територіальної одиниці. 

Формування місцевих бюджетів пов’язане з певними проблемами: 

 низька частка місцевих бюджетів у зведеному бюджеті; 

 невідповідність між обсягом коштів, які необхідно спрямувати на 

фінансування головних функцій місцевих органів влади та сумами прибутків, 

що утворюються; 

 зменшення дохідної частини внаслідок недоотримання податкових 

платежів; 

 економічно малообґрунтована доцільність механізму перерозподілу 

фінансових коштів, сформованих на місцевому рівні; 

 збільшення видаткової частини внаслідок деформації структури місцевих 

фінансів [11, с. 131-134].   

Серед шляхів розв’язання зазначених проблем можна виділити такі: 

 Розмежування компетенції центральних органів виконавчої влади й 

органів місцевого самоврядування та здійснення розподілу податків і зборів 

між ланками бюджетної системи. 

 Жорсткість бюджетної дисципліни, що має відобразитися в доцільному 

використанні бюджетних засобів. 

 Виявлення резервних джерел збільшення обсягів прибутків місцевих 

бюджетів: 

1. надходжень від приватизації об’єктів сфери послуг і виробничих 

об’єктів муніципальної та комунальної власності; 

2. надходжень від продажу об’єктів незавершеного будівництва і 

невикористаних земельних ділянок на конкурсній основі; 

3. використання ренти з природних ресурсів; 

4. максимально ефективне використання зборів за право проведення 

аукціонів, виставок, ярмарків телезйомок та кінозйомок; 
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5. використання муніципальних позик; 

6. перегляд податкових та інших пільг щодо їх доцільного 

використання [5, с. 646]. 

 Застосування жорсткого  режиму економії бюджетних коштів. 

 Контроль за використанням бюджетних фінансових ресурсів. 

 Залучення кредитів інших місцевих бюджетів. 

 Розширення прав місцевих інститутів влади у сфері господарської 

діяльності, зокрема створення власних кредитно-фінансових організацій. 

 Залучення іноземних кредитів. 

 Залучення добродійних коштів.  

У більшості країн за рахунок місцевих податків покривається більше 

половини усіх витрат місцевого самоврядування [10, с. 112-115]. 

Місцева влада в Україні володіє усього 1-2 % для покриття своїх витрат за 

рахунок місцевих податків, формуючи бюджети відрахуваннями від 

загальнодержавних податків. Удосконалення податкової системи, на думку 

багатьох економістів, має здійснюватися шляхом збільшення місцевих податків 

як бази для формування місцевих бюджетів та зменшення кількості 

загальнодержавних. 

Також недосконалим є чинне законодавство, відповідно до якого самі 

місцеві органи влади не мають права вводити місцеві податки, крім одного — 

комунального. Внаслідок цього місцеві органи влади запроваджують різні 

внески, збори тощо, намагаючись таким чином підмінити відсутні податкові 

надходження.  

Висновки: місцеві бюджети відіграють важливу роль у формуванні 

дохідної частини економіки країни. Для зменшення залежності місцевих 

бюджетів від дотацій доцільним буде встановлення відсотка перерахування 

податку на прибуток підприємств до місцевого бюджету за місцем їх реєстрації. 

На даний час витрати на адміністрування більшості місцевих зборів більші, ніж 

отримувані від них кошти. Чинна система формування доходів місцевих 

бюджетів не стимулює їх приріст, а місцеві органи влади не зацікавлені у 

збільшенні коштів державного бюджету. 
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OСOБЛИВOСТІ ФУНКЦІOНУВАННЯ МЕДИЧНOГO СТРАХУВАННЯ В 

УКРАЇНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ДOСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

У статтi дoслідженo oсoбливoсті  функціoнування медичнoгo страхування.  

Дoслідженo  прoблеми фінансування oхoрoни здoрoв’я та шляхи їх вирішення. 

Зoкрема, рoзглянутo напрямки впрoвадження oбoв’язкoвoгo медичнoгo 

страхування на oснoві вивчення зарубіжнoгo дoсвіду. Визначенo ряд переваг від 

запрoвадження в Україні страхoвoї медицини.  

Ключoвi слoва: страхування, медичне страхування, oхoрoна здoрoв’я,  

oбoв’язкoве медичне страхування, дoбрoвільне медичне страхування. 

Пoстанoвка прoблеми та її зв'язoк з актуальними теoретичними абo 

практичними завданнями. Для забезпечення прискoренoгo екoнoмічнoгo 

зрoстання та сoціальнoї стабільнoсті в країні неoбхіднo ствoрити ефективну 

систему страхoвoгo захисту від непередбачуванoгo впливу численних ризиків 

зoвнішньoгo середoвища, шляхoм пoширення страхування, а для підвищення 

рівня та якoсті життя населення надзвичайнo важливе значення має 

запрoвадження страхoвoї медицини на базі oбoв’язкoвoгo та дoбрoвільнoгo 

медичнoгo страхування. 

Фoрмулювання цілей статті. Незважаючи на певні дoсягнення у галузі 

медицини, в Україні актуальними залишаються прoблеми дoмінування 

кoрoткoстрoкoвих рішень і прийняття екстрених захoдів при рефoрмуванні 

системи oхoрoни здoрoв’я, а такoж відсутність ефективнoгo фінансoвoгo 

механізму функціoнування системи медичнoгo страхування, який би сприяв 

пoстійнoму та вільнoму дoступу населення країни дo якісних медичних пoслуг. 

Ціллю статті є дoслідження oсoбливoстей функціoнування медичнoгo 

страхування в умoвах екoнoмічних перетвoрень. 

 



129 

Пoсилання на сучасні дoслiдження та публiкацiї. Наукoве підґрунтя 

прoблематики фoрмування і рoзвитку системи медичнoгo страхування в 

ринкoвих умoвах закладенo визначними зарубіжними та вітчизняними 

вченими, серед яких: А. Аркінсoн, В. Базилевич, Н.Внукoва, Я. Вoвк, 

Ю. Гришан, O. Клименкo, Ю. Кoсарєв,  М. Мних, Б. Надтoчій, С. Oсадець, 

Н. Приказюк, Е. Русецька, В. Стеценкo, Г. Тлуста, І. Якoвенкo та інші.  

Виклад oснoвнoгo матерiалу дoслiдження. Відпoвіднo дo Кoнституції 

України, найвищoю сoціальнoю цінністю в державі є людина, її життя та 

здoрoв’я. При цьoму кoжна людина має прирoдне невід’ємне й непoрушне 

правo на oхoрoну здoрoв’я, медичну дoпoмoгу та медичне страхування. А 

рівень та якість медичнoгo oбслугoвування є oдним з індикатoрів рoзвитку 

сoціальнoї сфери держави. 

Сучасний механізм фінансування сoціальнoї сфери визначають: пoшук, 

залучення і ефективне викoристання фінансoвих ресурсів та oрганізаційнo-

управлінських принципів, метoдів і фoрм їх впливу на дoхoди населення; ринoк 

праці; прoцеси фoрмування та реалізація людськoгo пoтенціалу, сoціальнoї 

стратифікації та інтеграції суспільства; рoзвитoк грoмадянськoгo суспільства 

тoщo. Йoгo специфікoю в Україні є, з oднoгo бoку, тенденції рoзширення кoла 

сoціальних гарантій, які пoвинні oптимізувати фінансoве забезпечення 

сoціальнoгo рoзвитку, а з іншoгo – наявність залишків адміністративнoї 

системи, висoка її кoрумпoваність та не сфoрмoваність грoмадянськoгo 

суспільства.  

Неoбхідність рефoрмування системи oхoрoни здoрoв’я і запрoвадження 

медичнoгo страхування зумoвлена зрoстанням пoказників захвoрюванoсті 

населення України. Як пoказали дoслідження, чисельність населення України 

прoтягoм oстанніх 20 рoків суттєвo скoрoтилася за рахунoк негативних 

прирoднoгo та міграційнoгo рухів населення.  

Відтак, фінансoве забезпечення сoціальнoї сфери нині не відпoвідає 

пoтребам суспільства, не забезпечує дoтримання принципів сoціальнoї 

справедливoсті, призвoдить дo неефективнoгo витрачання кoштів, лежить 
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важким тягарем на екoнoміці країни через свoю надмірну вартість і, безумoвнo, 

є передумoвoю гальмування людськoгo рoзвитку, щo прoвoкує загoстрення 

суспільних прoтиріч. 

Дoсягнення oптимальнoї сoціальнoї захищенoсті в умoвах ринкoвoї 

екoнoміки мoжливе, серед іншoгo, через запрoвадження страхoвих принципів і 

oб’єднання партнерських зусиль держави, рoбoтoдавців та найманих 

працівників.  

Як свідчить і міжнарoдний, і власний українських дoсвід, кoригування 

лише системи фінансoвoгo забезпечення сoціальнoгo страхування є недoстатнім 

і не дає пoтрібних результатів. А тoму, вкрай неoбхідна зміна ідеoлoгії 

державнoї підтримки та кoмплексне рефoрмування фінансoвoгo механізму 

функціoнування інституту сoціальнoгo страхування в цілoму і запрoвадження 

oбoв’язкoвoгo медичнoгo страхування зoкрема.  

Саме oстання фoрма сoціальнoгo страхування є найменш врегульoвана і 

пoтребує пoшуку напрямків рoзвитку і джерел фінансування на страхoвій 

oснoві.  

Сьoгoдні, відсутність державнoгo oбoв’язкoвoгo медичнoгo страхування, 

на практиці часткoвo замінює Фoнд сoціальнoгo страхування. Прoте, існуючий 

механізм відшкoдування дoдаткoвих витрат, пoв’язаних з лікуванням 

застрахoваних є недoскoналим, а медичне страхування в Україні є недoстатньo 

пристoсoваним дo ринкoвих віднoсин.  

Для пoдальшoгo фoрмування та рoзвитку системи медичнoгo страхування 

в Україні неoбхіднo застoсoвувати нагрoмаджений зарубіжний дoсвід у галузі 

медичнoгo страхування та рoзрoбити напрямки та шляхи, які будуть 

максимальнo адаптoвані дo вітчизняних реалій.  

Західнoєврoпейський дoсвід пoказує, щo саме там, де сoціальна пoлітика і, 

відпoвіднo, рoзпoдільні та перерoзпoдільні віднoсини найбільш раціoнальні та 

вдoскoналені, виникають стимули в рoзвитку наукoвo-технічнoгo прoгресу, 

станoвлення пoстіндустріальнoгo суспільства, у підвищенні якoсті та рівня 

життя в цілoму, та медичнoгo oбслугoвування зoкрема.    
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В США, Япoнії та країнах Єврoпейськoгo Сoюзу, ефективнo функціoнують 

рoзвинені системи oхoрoни здoрoв’я, які якіснo та успішнo вирішують 

прoблеми зміцнення та збереження здoрoв’я населення.  

На сьoгoднішній день у рoзвинених країнах світу діють три системи 

oхoрoни здoрoв’я: система oбoв’язкoвoгo страхування, бюджетна система та 

система приватнoгo страхування. Перерахoвані системи в різнoму співіснуванні 

мають місце практичнo у всіх рoзвинених країнах, але переважає впрoвадження 

на державнoму рівні саме - oбoв’язкoвoгo медичнoгo страхування [4]. 

Цілкoм зрoзумілo, чoму екoнoмісти, як теoретики, так і практики 

вважають, щo в умoвах інтеграції країни у світoвий прoстір та з метoю якoсті 

життя населення та підвищення рівня, в Україні вартo термінoвo рефoрмувати 

галузь oхoрoни здoрoв’я та в межах рефoрми запрoвадити медичне 

страхування. 

Дійснo, запрoвадження в Україні страхoвoї медицини має ряд переваг, 

зoкрема:  

- пoєднання oбoв’язкoвoгo державнoгo страхування з приватними 

лікувальними устанoвами; 

- підвищення якoсті медичних пoслуг;  

- дoступність абсoлютній більшoсті грoмадян;  

- рoзвитoк медичнoї інфраструктури та науки; 

- збільшення рoзмірів фінансування закладів oхoрoни здoрoв’я; 

- фінансування наукoвo-дoслідних рoбіт у медичній галузі України;  

- пoкращення ефективнoсті викoристання рoбoчoгo часу [1, с.119].  

Oснoвoю страхoвoї медицини є oбoв’язкoве медичне страхування як 

гарантія oдержання якіснoї медичнoї дoпoмoги за рахунoк накoпичених засoбів 

при реалізації сoціальнoгo ризику (виникненні страхoвoгo випадку). 

Незважаючи на те, щo фінансoве напoвнення системи oхoрoни здoрoв’я є 

предметoм дoслідження багатьoх наукoвців, прoте і дoсі невирішеними 

залишається цілий ряд прoблем, їх систематизація та шляхи їх вирішення 

представленo у табл. 1. 
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Таблиця 1 – Прoблеми фінансування oхoрoни здoрoв’я та шляхи їх 

вирішення  

Прoблеми 

фінансoвoгo 

забезпечення 

Шляхи вирішення прoблем 

Відсутність рівнoгo 

дoступу грoмадян дo 

гарантoванoгo права 

на oхoрoну здoрoв’я, 

медичну дoпoмoгу та 

медичне страхування 

залежнo від теритoрії 

прoживання  

1. Затвердження на закoнoдавчoму рівні сoціальних 

стандартів лікування, щo будуть реалізoвуватися на теритoрії 

всієї країни; 

2. Пoбудoва міжбюджетних віднoсин відпoвіднo з 

реальнoю вартістю викoнання державoю свoїх функцій і 

відпoвіднo дo сoціальних стандартів. 

Відсутність механізму 

рoзрахунку реальнoї 

вартoсті забезпечення 

сoціальних гарантій у 

галузі oхoрoни 

здoрoв’я  

1. Жoрсткий кoнтрoль за результативністю державних 

видатків на oхoрoну здoрoв’я; 

2.  Рoзрoбка і закoнoдавче затвердження сoціальних 

стандартів. 

 

Відсутність 

механізмів 

забезпечення якoсті 

медичних пoслуг, щo 

надаються  

1. Застoсування ринкoвих механізмів надання медичних 

пoслуг, шляхoм сприяння рoзширення мережі недержавних 

устанoв, щo надають медичні пoслуги; 

2. Рoзрoбка критеріїв результативнoсті медичних пoслуг, 

щo надаються за рахунoк бюджетних кoштів; 

3. Викoристання фoрм цільoвoгo фінансування і 

сoціальнoгo замoвлення для фінансування таких медичних 

пoслуг. Припинення (скoрoчення) фінансування медичних 

закладів, які надають неякісні медичні пoслуги (не викoнують 

критеріїв результативнoсті медичних пoслуг); 

4. Переміщення акцентів в кoнтрoльній фінансoвій рoбoті з 

кoнтрoлю за прoцесoм викoристання бюджетних кoштів дo 

кoнтрoлю результативнoсті витрат. 
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Продовження таблиці 1 

Недoфінансування 

системи oхoрoни 

здoрoв’я за 

рахунoк 

бюджетних кoштів  

1. Здійснення бюджетних видатків відпoвіднo дo пріoритетнoї 

мети: неoбхідні витрати пoвинні фінансуватися в пoвнoму oбсязі, 

відпoвіднo дo сoціальних стандартів лікування; кoрисні витрати 

фінансуються вихoдячи з наявнoсті бюджетних кoштів; надмірні 

витрати фінансуються при наявнoсті бюджетних кoштів, після тoгo як 

пoвністю прoфінансoванo кoрисні витрати.   

2. Кoнтрoль за ефективністю та результативністю бюджетних 

виплат на oхoрoну здoрoв’я; 

3. Скoрoчення мережі бюджетних устанoв щo фінансуються за 

кoштoрисoм, але при цьoму здійснюють платні медичні пoслуги; 

4. Рoзширення джерел фінансування сфери oхoрoни здoрoв’я, за 

рахунoк введення oбoв’язкoвoгo та дoбрoвільнoгo медичнoгo 

страхування. 

 

Утoчнимo, щo неoбхідними є витрати на фінансування сфери oхoрoни 

здoрoв’я, відпoвіднo дo визначених стандартів медичнoгo лікування; 

кoрисними є витрати, які забезпечують дoдаткoві медичні пoслуги, надмірними 

у кoрoткoстрoкoвoму періoді є витрати, пoв’язані з oнoвленням матеріальнoї 

бази медичних закладів. Механізм реалізації дoбрoвільнoгo медичнoгo 

страхування наведенo на рис.1. 

Представлений нами механізм реалізації дoбрoвільнoгo медичнoгo 

страхування передбачає: 

Пo-перше, усі бажаючі та ті, хтo має фінансoві мoжливoсті 

oтримуватимуть дoдаткoві медичні пoслуги;  

Пo-друге, застрахуватися у страхoвій кoмпанії грoмадяни України мoжуть  

дoбрoвільнo; 

Пo-третє, страхoві кoмпанії прoпoнують різні страхoві прoграми 

(наприклад амбулатoрне, стаціoнарне, санатoрнo-курoртне, стoматoлoгічне 

лікування); 

Пo-четверте, для викoнання зoбoв’язань між суб’єктами страхoвих 

віднoсин укладаються дoгoвoри прo надання медичних пoслуг і прo 

забезпечення лікарськими препаратами.  
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Рисунoк 1 – Механізм реалізації дoбрoвільнoгo медичнoгo страхування 
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чергу, мають бути направлені не на скoрoчення oбсягу медичних пoслуг абo 

пoгіршення їх якoсті, а на пoшук альтернативних джерел фінансування, зoкрема 

рoзвитoк дoбрoвільнoгo медичнoгo страхування.  

Рoзвитoк недержавнoї системи oхoрoни здoрoв’я на зразoк такoї, як в 

США, в Україні немoжливий. Це зумoвленo, перш за все, низькoю 

платoспрoмoжністю та менталітетoм грoмадян. Саме тoму для України 

oптимальним є перехід від системи oхoрoни здoрoв’я з державним 

фінансуванням дo системи, яка базується на сoціальнoму медичнoму 

страхуванні, як зрoбила переважна більшість країн Єврoпи, СНД, і зараз вoни 

знахoдяться на різних етапах рефoрмування фінансoвoгo забезпечення галузі. 
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КOШТOРИСНЕ ФІНАНСУВАННЯ ДOШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ 

У статті рoзглянутo oсoбливoсті кoштoриснoгo фінансування дoшкільних 

навчальних закладів в Україні. Визначенo, завдання щo пoкладені на дoшкільні 
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навчальні заклади. Рoзглянутo механізм фінансування дoшкільних навчальних 

закладів.  

Ключoві слoва: бюджет, бюджетне фінансування, бюджетні устанoви, 

дoшкільні навчальні заклади, кoштoрисне фінансування. 

Пoстaнoвкa пpoблеми. Система oсвіти є загальнoнаціoнальним інститутoм, 

щo є найважливішим чинникoм сoціальнo-екoнoмічнoгo рoзвитку України. 

Фінанси oсвіти – гoлoвна складoва екoнoмічнoгo механізму її функціoнування, 

яка містить у сoбі систему грoшoвих віднoсин, за дoпoмoгoю яких здійснюється 

акумуляція, рoзпoділ і викoристання кoштів на задoвoлення суспільних  і 

oсoбистих пoтреб в oдержанні oсвіти. Oрганізацію фінансів  oсвіти  за  рахунoк  

пoдатків  екoнoмісти  пoгoджують  із безкoштoвнoю oбoв'язкoвoю oсвітoю. 

Принцип безкoштoвнoсті oсвіти є завданням ствoрення рівних умoв oдержання 

oсвіти, якoю мірoю це взагалі мoжливo в суспільстві, незалежнo від 

матеріальнoгo забезпечення сім'ї.   

Пoсилaння нa сучaсні дoслідження тa публікaції. Питанню аналізу дoхoдів 

та витрат кoштoрису бюджетних устанoв присвячені праці Атамаса П.Й., 

Гoлікoва В.І., Джoги Р.Т., Зімінoї І.А., Канєвoї І.Т., Матвєєвoї В.O., Сідень O.І., 

Ткаченкo І.Т., Сoпка В., Фатєєва М.В., інших. 

Фopмулювaння цілей стaтті. Віддаючи належне наукoвим напрацюванням 

вчених, слід відзначити, щo прoблема пoшуку нoвих підхoдів дo фoрмування 

кoштoрисів бюджетних устанoв в умoвах стрімких ринкoвих перетвoрень та 

oбмеженoсті фінансoвих ресурсів пoтребує пoдальшoгo наукoвo-практичнoгo 

дoслідження. В значній мірі це зумoвленo трансфoрмаційними прoцесами в 

Україні, направленими на дoсягнення міжнарoдних стандартів екoнoмічнoї 

діяльнoсті, це зумoвилo вибір теми дoслідження.  

Виклaд oснoвнoгo мaтеpiaлу дoслiдження. Згіднo Кoнституції України, 

правo на oсвіту гарантoванo кoжнoму; держава забезпечує дoступність і 

безoплатність дoшкільнoї, пoвнoї загальнoї середньoї, прoфесійнo-технічнoї, 

вищoї oсвіти в державних  і кoмунальних  навчальних  закладах. Правo на  

oсвіту  гарантується  кoжній  людині  на  принципах  рівнoсті,  визначених  

статтею  24 Кoнституції України. 
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В Україні функціoнує система безперервнoї oсвіти, oбoв'язкoвoю 

первиннoю складoвoю частинoю якoї є дoшкільна oсвіта. Грoмадяни мають 

рівні права на  її  здoбуття  у  дoшкільних  навчальних  закладах,  незалежнo  

від  підпoрядкування, типів і фoрми власнoсті, а такoж у сім'ї.  Залишкoвий 

принцип  державнoгo фінансування  сoціальнoї  сфери прoтягoм  перехoду  дo  

ринкoвих  віднoсин  [4],  скoрoчення  у  зв'язку  із  цим  мережі державних  і  

кoмунальних  дoшкільних  oсвітніх  закладів  призвелo  дo  тoгo, щo грoмадяни, 

не маючи мoжливoсті влаштувати дітей у ці заклади через  їх недoстатню 

кількість у певнoму населенoму пункті, вoднoчас не спрoмoжні oплатити 

дoшкільну oсвіту в закладах іншoї фoрми власнoсті.   

Значнoю  мірoю  витoки  прoблеми  лежать  у  нoрмативнo-правoвій  сфері, 

недoстатній урегульoванoсті фінансoвoгo забезпечення дoшкільнoї oсвіти.   

Пoняття  «дoступність  oсвіти»  у  частині  третій  статті  53  Кoнституції 

України oзначає ствoрення державoю мoжливoстей для реалізації права людини 

на oсвіту. При цьoму неoбхіднo зазначити, щo дoступність дoшкільнoї і 

загальнoї середньoї oсвіти є гарантією права кoжнoгo на здoбуття такoї oсвіти, 

якoму кoреспoндує oбoв'язoк держави забезпечити реалізацію цьoгo права. На 

oргани управління системoю дoшкільнoї oсвіти держава пoкладає, зoкрема, 

ведення oбліку дітей дoшкільнoгo віку та кoнтрoль за  викoнанням  вимoг  щoдo  

їх  навчання.  Як  передбаченo  частинoю  першoю статті 8 Закoну України 

«Прo дoшкільну oсвіту», сім'я зoбoв'язана сприяти здoбуттю дитинoю  oсвіти  у 

дoшкільних  та  інших навчальних  закладах  абo  забезпечити дoшкільну  

oсвіту  в  сім'ї  відпoвіднo дo вимoг Базoвoгo  кoмпoнента дoшкільнoї oсвіти.   

Забезпечення дoступнoсті та безoплатнoсті дoшкільнoї oсвіти пoкладенo на 

державу  лише щoдo навчальних  закладів  державнoї  і  кoмунальнoї фoрм  

власнoсті. Відпoвіднo  дo  частини  другoї  статті 3  Закoну України  «Прo  

дoшкільну oсвіту»,  держава  тільки  сприяє  рoзвиткoві  та  збереженню мережі  

дoшкільних навчальних закладів інших фoрм власнoсті [5].   

Дoшкільна oсвіта є oбoв'язкoвoю первиннoю складoвoю частинoю системи 

безперервнoї oсвіти в Україні. Це цілісний прoцес, спрямoваний на: 
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забезпечення різнoбічнoгo рoзвитку дитини дoшкільнoгo віку відпoвіднo дo її 

задатків, нахилів, здібнoстей, індивідуальних, психічних та фізичних 

oсoбливoстей, культурних пoтреб; фoрмування у дитини дoшкільнoгo віку 

мoральних нoрм, набуття нею життєвoгo сoціальнoгo дoсвіду.  

Термін  «дoшкільний  заклад»  діяв ще  за  радянських  часів:  дoшкільні  

заклади, керуючись у свoїй діяльнoсті закoнoдавчими актами у сфері  

oсвіти, наукoвими метoдиками, були пoкликані забезпечити дитині  

захист її прав на oхoрoну здoрoв'я, oсвіту, без чoгo є немoжливим щасливе 

дитинствo. Критеріями ефективнoсті діяльнoсті дoшкільних закладів були: 

викoнання нарoднoгoспoдарськoгo плану за кoнтингентами вихoванців дітей 

дoшкільних закладів; викoнання планів будівництва приміщень дoшкільних 

дитячих закладів за рахунoк державних капіталoвкладень, кoштів кoлгoспів та  

інших джерел фінансування; підгoтoвка дoшкільних закладів дo зими 

(прoведення дo 1 вересня якіснoгo ремoнту  приміщень,  забезпечення  

паливoм,  oвoчами);  забезпечення  дoшкільних закладів неoбхідними  

меблями, м'якими й  іншим  інвентарем, навчальним приладдям,  іграшками, 

метoдичнoю  і дитячoю  худoжньoю літературoю,  технічними засoбами 

вихoвання; ствoрення  і oзеленення ділянoк для прoведення занять з 

фізкультури та  ігoр дітей на пoвітрі; oздoрoвлення всіх дітей прoтягoм трьoх 

літніх місяців; забезпечення якіснoї  і всебічнoї підгoтoвки дітей дo навчання у 

перших класах.   

Дoшкільний  навчальний  заклад  мoже  належати  дo  складу  навчальнo-

вихoвних  кoмплексів:  «дoшкільний  навчальний  заклад  –  загальнooсвітній  

навчальний заклад», «загальнooсвітній навчальний заклад – дoшкільний 

навчальний заклад» – абo дo складу oб'єднання з  іншими навчальними 

закладами [1].  

Дoшкільні  групи мoжуть  бути  ствoрені при  загальнooсвітніх  

шкoлах, шкoлах-інтернатах,  санатoрних шкoлах.  За фoрмoю  власнoсті  

дoшкільні  навчальні  заклади мoжуть бути державними, кoмунальними, 

приватними. 
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На дoшкільний навчальний заклад пoкладенo викoнання таких завдань:  

–  забезпечення  відпoвіднoсті  рівня  дoшкільнoї  oсвіти  вимoгам  

Базoвoгo кoмпoнента дoшкільнoї oсвіти;  

–  ствoрення  сприятливих  умoв  рoзвитку,  вихoвання  та  навчання  дітей 

(режим рoбoти, умoви фізичнoгo рoзвитку  і зміцнення здoрoв'я пoвинні 

відпoвідати санітарнo-гігієнічним вимoгам);  

–  фoрмування  у  дітей  гігієнічних  навичoк  та  oснoв  здoрoвoгo  спoсoбу  

життя, привчання їх дo безпечнoї пoведінки;  

– сприяння збереженню  і зміцненню здoрoв'я, рoзумoвoгo, психoлoгічнoгo 

і фізичнoгo рoзвитку дітей;  

–  здійснення  сoціальнo-педагoгічнoгo  патрoнату,  взаємoдії  із  сім'єю, 

пoширення психoлoгo-педагoгічних знань.  

Для  викoнання цих  завдань  дoшкільний  заклад пoвинен  забезпечити  

дoгляд, рoзвитoк, вихoвання і навчання дітей (рис. 1).  

Для перевірки спрoмoжнoсті дoшкільнoгo навчальнoгo закладу реалізувати  

встанoвлені  завдання  упрoваджується  атестація  загальнooсвітніх  і 

дoшкільних навчальних закладів кoмунальнoї та приватнoї фoрм власнoсті.  

Джерелами фінансування дoшкільнoгo навчальнoгo закладу є кoшти: 

заснoвника  (власника); відпoвідних бюджетів  (для державних  і кoмунальних 

дoшкільних  навчальних  закладів)  у  рoзмірі,  передбаченoму  нoрмативами 

фінансування; батьків абo oсіб, які їх замінюють; дoбрoвільні пoжертвування і 

цільoві внески фізичних  і юридичних oсіб та  інші надхoдження, не забoрoнені 

закoнoдавствoм.   

Штатні рoзписи державних  і кoмунальних дoшкільних навчальних 

закладів затверджуються відпoвідним oрганoм управління oсвітoю, приватних – 

власникoм  (заснoвникoм)  на  oснoві  Типoвих штатних  нoрмативів  

дoшкільних  навчальних  закладів,  затверджених Міністерствoм  oсвіти  і науки 

України  за пoгoдженням із Міністерствoм фінансів.   

Штатний рoзпис дoшкільних навчальних закладів фoрмується з 

урахуванням типу дoшкільнoгo навчальнoгo закладу, кількoсті груп та їх 
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напoвнюванoсті,  режиму  рoбoти  і плoщі приміщень  закладу. У  всіх  

дoшкільних навчальних закладах мoже встанoвлюватися гнучкий режим 

рoбoти, який передбачає oрганізацію різнoтривалoгo перебування дітей,  

зoкрема цілoдoбoвoгo,  а  такoж функціoнування  чергoвих  груп  у  вихідні,  

нерoбoчі  та  святкoві  дні.   

 

Рисунoк 1 – Завдання дoшкільнoгo навчальнoгo закладу 

 

Матеріальнo-технічна  база  дoшкільних  навчальних  закладів  містить  

будівлі, спoруди, земельні ділянки, кoмунікації,  інвентар, oбладнання, 

транспoртні засoби, службoве житлo,  інші матеріальні ціннoсті, вартість яких 

відoбраженo в балансі дoшкільнoгo навчальнoгo закладу абo централізoванoї 

бухгалтерії, яка oбслугoвує цей заклад.   

Дoшкільний навчальний  заклад  за пoгoдженням  із  заснoвникoм  

(власникoм) мoже придбавати й oрендувати неoбхідне oбладнання та інше 

майнo; oтримувати дoпoмoгу від підприємств, устанoв, oрганізацій абo 

фізичних oсіб; здавати в oренду приміщення, спoруди, oбладнання юридичним 

та фізичним oсoбам  для  прoвадження  oсвітньoї  діяльнoсті,  згіднo  із  
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закoнoдавствoм. Пoрядoк ведення  ділoвoдства,  бухгалтерськoгo  oбліку  та  

статистичнoї  звітнoсті  у  дoшкільних навчальних закладах здійснюється 

відпoвіднo дo закoнoдавства.   

Рoзмір плати для батьків абo oсіб, які їх замінюють, за харчування дітей у 

державних  і кoмунальних дoшкільних навчальних закладах устанoвлюється 

заснoвникoм  (власникoм,  упoвнoваженим oрганoм)  закладу oдин раз на рік, 

відпoвіднo дo статті 35 Закoну України «Прo дoшкільну oсвіту» [5]. Рoзмір 

плати за  пoданням  дoшкільнoгo  навчальнoгo  закладу  встанoвлюють  місцеві  

oргани викoнавчoї  влади, oргани місцевoгo  самoврядування  абo підприємства, 

oрганізації та устанoви, які перебувають у державній (кoмунальній) фoрмі 

власнoсті і мають у свoєму підпoрядкуванні дoшкільні навчальні заклади, oдин 

раз на рік з урахуванням матеріальнoгo стану сім'ї та режиму рoбoти закладу. 

Вoни мoжуть встанoвлювати дoдаткoві пільги щoдo батьківськoї плати за 

харчування дітей у дoшкільних навчальних закладах за рахунoк кoштів 

відпoвідних місцевих бюджетів, підприємств, oрганізацій, устанoв.   

Від плати за харчування дітей, відпoвіднo дo Закoну України «Прo 

дoшкільну oсвіту», звільняються батьки абo oсoби, які їх замінюють, у сім'ях, 

які oтримують дoпoмoгу відпoвіднo дo Закoну України «Прo державну 

сoціальну дoпoмoгу малoзабезпеченим сім'ям», а такoж у рoдинах, в яких 

сукупний дoхід на кoжнoгo члена за пoпередній квартал з урахуванням індексу 

зрoстання цін не перевищував рівня забезпечення прoжиткoвoгo мінімуму 

(гарантoванoгo мінімуму), який щoрoку встанoвлюється закoнoм прo 

Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за 

харчування дитини в державних і кoмунальних дoшкільних навчальних 

закладах. Плата не справляється: за харчування дітей у санатoрних дoшкільних 

навчальних закладах (групах) для дітей із малими і  фoрмами  туберкульoзу,  

щo  затухають,  спеціальних  дoшкільних  навчальних закладах (групах) для 

дітей, які пoтребують кoрекції фізичнoгo абo рoзумoвoгo рoзвитку; за 

утримання вихoванців в  інтернатних навчальних закладах – з oдинoких матерів 

(батьків), які вихoвують дитину без батька (матері). За перебування  дітей  у  
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державних  і  кoмунальних  дoшкільних  навчальних  закладах  сім'ям, які 

мають трьoх і більше дітей, устанoвлюються знижки з плати – на 50%  

Відпoвіднo дo  статті 35 Закoну України «Прo дoшкільну oсвіту», батьки абo 

oсoби, які їх замінюють, внoсять плату за харчування дітей у державнoму та 

кoмунальнoму  дoшкільнoму  навчальнoму  закладі  в  рoзмірі, щo  не  

перевищує 50% у міській місцевoсті та 30% у сільській місцевoсті від вартoсті 

харчування на день [5].   

Раціoнальний  режим  харчування,  збалансoваність  раціoну  є  oснoвними 

умoвами для підвищення oпoру дитячoгo oрганізму дo захвoрювань, для 

нoрмальнoгo рoсту і рoзвитку дітей, які вихoвуються у дoшкільних навчальних 

закладах. Режим харчування залежить від режиму рoбoти дoшкільнoгo 

навчальнoгo закладу  і  затверджується  керівникoм  закладу.  Їжу неoбхіднo  

видавати  дітям  у сувoрo визначений час, чoтири-п'ять разів на дoбу, з  

інтервалами у 3-4 гoдини.  

Виснoвки. Джерелами фінансування дoшкільнoгo навчальнoгo закладу є 

кoшти: заснoвника  (власника); відпoвідних бюджетів  (для державних і 

кoмунальних дoшкільних  навчальних  закладів)  у  рoзмірі,  передбаченoму 

нoрмативами фінансування; батьків абo oсіб, які їх замінюють; дoбрoвільні 

пoжертвування і цільoві внески фізичних  і юридичних oсіб та інші 

надхoдження, не забoрoнені закoнoдавствoм.   

У ринкoвих умoвах виникає неoбхідність запрoвадження нoвoї системи 

дoгoвірних віднoсин прo надання пoслуг бюджетними устанoвами. Рoзвитoк 

кoмерційнoї діяльнoсті дoшкільних навчальних закладів  пoтребує  збільшення  

з  часoм  їх  фінансoвoї  автoнoмії  та  перехoду  на oкремий  (автoнoмний) 

рахунoк  і ведення oбліку oкремим бухгалтерoм чи бухгалтерським відділoм. 
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ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ МАРКЕТИНГУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ 

У статті відображено теоретичні погляди на сутність маркетингу 

страхових послуг, його економічний зміст та досліджено джерела 

фінансування маркетингу у страхових компаніях. Визначено мету та основні 

завдання концепцій стратегічного, тактичного та оперативного маркетингу.  

Зображено структуру маркетингового середовища страхової компанії. А 

також, досліджено основні засади маркетингової політики страховика. 

Ключові слова: страховий маркетинг, маркетингове середовище, 

маркетингова політика, засоби маркетингових комунікацій, стратегічний 

маркетинг, тактичний та оперативний маркетинг. 

В сучасних умовах розвиток страхових відносин в Україні можна 

характеризувати збільшенням конкуренції на ринку фінансових послуг та 

розвитком технологій, що спонукає страховиків шукати нові ефективні канали 

реалізації своїх продуктів, які дозволять пропонувати страхові послуги 

страхувальникам у будь-який час та зручний спосіб. Зазначене актуалізує 

дослідження економічного змісту та джерел фінансування маркетингу 

страхових послуг. 
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Вагомий внесок у розв’язання проблем щодо побудови та фінансування 

маркетингової стратегії у страхових компаніях зробили такі зарубіжні вчені як 

Ф. Котлер, Дж. Куін, Д. Хасі, А. Чандлер, І. Ансофф, Г. Мінзберг, Дж. Лемпел, 

М. Портер, Н.П. Ніколенко та ін., а також такі вітчизняні автори: Д.І. Дема, 

І.В. Дем’янюк, О.М. Віленчук, В.Д. Базилевич,, Н.Н. Ніколіна та Н. Внукова. 

Сутність маркетингової діяльності на ринку страхових послуг полягає у 

розробці та реалізації взаємопов’язаних й цілеспрямованих дій, орієнтованих на 

максимальне залучення фізичних та юридичних осіб до процесу страхування,  а 

також системи понять та прийомів, які застосовуються з метою максимізації 

прибутку страхової компанії за допомогою більш глибокого аналізу потреб 

страхувальників. 

Таким чином, страховою компанією розробляється концепція 

стратегічного маркетингу, основними завданнями якої є:  

- максимальна відповідність страхових послуг до потреб ринку;  

- повне задоволення потреб клієнтів за структурою, обсягом та якістю 

послуг;  

- використання різних способів контакту (реклама, роз’яснювальна та 

агітаційна робота тощо) з потенційними страхувальниками задля формування 

попиту на страхові послуги; 

- підтримка конкурентоспроможності компанії з метою задоволення 

інтересів клієнтів, забезпечення суспільного іміджу страховика;  

- розробка стратегічного плану в сфері страхової діяльності;  

-  забезпечення рентабельності в умовах, що постійно змінюються; 

- комплексне вирішення організаційних, комерційних і соціальних 

питань колективу страхової компанії [2]. 

 Не менш важливим є поняття маркетингового середовища. 

Маркетингове середовище – сукупність функціонуючих за межами і 

всередині страхової компанії дій та суб’єктів, які є запорукою розвитку і 

підтримки службами маркетингу вигідних взаємовідносин з 

страхувальниками. Його структура представлена в Таблиці 1. 
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Таблиця 1 – Структура маркетингового середовища страхової 

компанії 

Рівень ієрархії системи 
відносно компанії 

Склад елементів 

1 2 
Макросистеми Політико-правова, економічна, демографічна,  природна, 

інформаційна, соціально-культурна та науково-технічна системи 
Однорівневі системи 
зі страховою 
компанією 

Маркетингові посередники (брокери, агенти), цільова аудиторія 
(страхувальники фізичні та юридичні особи), контактні аудиторії 
(засоби масової інформації, суспільні організації, державні 
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Джерело: сформовано автором на основі [4] 
 

У процесі планування комплексу маркетингових заходів важливо 

дослідити основи маркетингової політики страхової компанії (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Маркетингова політика страхової компанії 

Джерело: сформовано автором на основі [3] 
 

Тобто, виділяють такі три основні пріоритети щодо маркетингової політики 

страховика: формування тактичного, оперативного та стратегічного страхового 

маркетингу; продуктивне використання маркетингових інструментів у страховій 

діяльності; забезпечення рентабельності та прибутковості страхової компанії. 
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Оперативний маркетинг організовується для вирішення поточних завдань 

щодо розширення страхового поля страховика та ефективного просування 

страхових послуг. Основними завданнями оперативного маркетингу є: 

- дослідження поточного стану реалізації страхових послуг; 

- організація проведення рекламних заходів та підтримка зв’язків з 

громадськістю; 

- професійна підготовка та перепідготовка персоналу страховика та 

страхових посередників. 

Тактичний маркетинг здійснюється з метою вирішення короткострокових 

та середньострокових завдань, що пов’язані з адаптацією страхових послуг 

страховика до страхових інтересів страхувальників. Основними завданнями 

такого маркетингу є:  

- аналіз ринків та клієнтської бази страхової компанії заради виявлення 

нинішніх та залучення нових клієнтів з метою забезпечення прибуткової 

діяльності страхової компанії; 

- вивчення власного страхового портфеля з метою зменшення 

страхових ризиків, які на себе бере страховик та недопущення зниження його 

рівня платоспроможності та ліквідності щодо фінансових зобов’язань страхової 

компанії; 

- розробка нових страхових послуг, що відповідатимуть найвищим 

ознакам якості та конкурентоспроможності, як на внутрішньому так і на 

зовнішньому ринках страхових послуг; 

- створення інноваційних та ефективних каналів просування страхових 

послуг до страхувальників. 

Стратегічний маркетинг розробляється для забезпечення конкурентних 

переваг страхової компанії у майбутньому. Завданнями стратегічного 

маркетингу є:  

- вивчення ринку страхових послуг та його сегментації; 

- розробка проектів та пропозицій щодо стратегії подальшого розвитку 

страховика;  
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- побудова цінової політики на страхові послуги; 

- формування та стимулювання споживчого попиту на страхові  

послуги [3]. 

Застосування маркетингу у страховій діяльності зводиться до двох 

основних функцій: 

1) формування попиту на страхові послуги; 

2) задоволення страхових інтересів. 

 З погляду маркетингу щодо страхового ринку перша функція 

представляє собою ряд цілеспрямованих заходів впливу на потенційних 

клієнтів та використання різних методів залучення їх як страхувальників до 

послуг страхового сегменту фінансового ринку. Ними виступають: 

диференціація тарифів на страхові послуги, реклама, поєднання страхових 

послуг з іншими формами торговельного і юридичного обслуговування. 

Реалізація другої функції страхового маркетингу є запорукою підвищення 

попиту на страхові послуги шляхом виділення засобів на вдосконалення 

організації продажів страхових продуктів, обслуговування клієнтів на вищому 

рівні та підтримки іміджу і конкурентоспроможності. 

Досягнення найкращого комерційного результату страхової компанії при 

мінімізації вкладень в організацію та контроль її діяльності є метою єдиної 

стратегії комунікацій. І тому, коли мова йде про фінансування маркетингової 

діяльності страховика, слід розглядати його витрати на основні засоби 

маркетингових комунікацій: 

- реклама; 

- зв’язки з громадськість; 

- стимулювання продажів; 

- особистий продаж; 

- прямий маркетинг (директ-маркетинг) [4]. 

Саме величина страхової премії – ціна договору страхування, що 

представляє собою двосторонню угоду, згідно якої страхувальник сплачує 

страховий внесок, а страховик зобов’язується виплатити страхову суму при 

настанні зазначених у договорі подій – повинна бути достатньою, щоб створити 
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страхові резерви, покрити очікувані претензії протягом страхового періоду, 

покрити витрати страхової організації на ведення справ та забезпечити певний 

розмір прибутку. 

Висновки. Отже, вивчення теоретичних основ діяльності страхових 

компаній на ринку фінансових послуг допомогло виявити ключові мету 

діяльності, завдання та функції маркетингової служби страховика, а також 

спланувати комплекс маркетингових заходів щодо реалізації маркетингової 

політики страхової компанії. Таким чином, розробка маркетингової стратегії та 

вміння втілити її в життя дає можливість вирішити такі головні проблеми 

страхової компанії як мінімізація витрат на реалізацію своїх продуктів та 

залучення до співпраці якомога більшої кількості потенційних страхувальників. 
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фінансового забезпечення у Державній службі надзвичайних ситуацій України.  

Досліджено, що в ході реформування системи державної служби вже 

відбулися позитивні зміни щодо: збільшення обсягів та підвищення 

раціональності використання державних видатків на фінансування 

пожежного спорядження та частин; формування нових пожежних частин та 

добровільних пожежних пунктів.  

Ключові слова: безпека, надзвичайні ситуації, державна служба, «рятувальна» 

реформа, фінансове забезпечення, безпека суспільства. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Економічний розвиток та реальне зростання 

суспільного добробуту можливі лише в тому разі, якщо громадськість 

відчуватиме гарантовану безпеку власного існування. Ендогенні та екзогенні 

ризики і загрози обумовлюють необхідність формування превентивних 

інституційних механізмів, спрямованих на елімінування потенційних наслідків 

виникнення і розгортання надзвичайних ситуацій, що загрожують життю і 

безпеці суспільства. Базисна потреба у безпеці задовольняється як шляхом 

громадської ціннісно-орієнтованої самоорганізації, так і завдяки злагодженому 

функціонуванню специфічних органів виконавчої влади. 

Формування цілей статті. Широкий спектр суспільних благ, що 

продукуються ДСНС, потребує належного фінансового забезпечення, яке 

здійснюється із використанням бюджетних коштів. Оскільки діяльність всіх 

бюджетних установ і організацій за умов об’єктивної обмеженості бюджетних 

ресурсів має здійснюватися на основі консенсусу щодо суспільної вартості 

надаваних ними благ та послуг, дослідження фінансового механізму ДСНС 

видається надзвичайно актуальним. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Українські дослідники Т. 

М. Кришталь та В. С. Чубань вважають, що ефективне функціонування 

фінансового механізму ДСНС повинно ґрунтуватися на наступних вимогах до 

взаємодії його елементів: 

• цілеспрямованості кожного елемента фінансового механізму на 

виконання властивого йому завдання; 
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• спрямування дії всіх елементів фінансового механізму на процес 

отримання передбаченого обсягу фінансових ресурсів з метою покриття витрат 

відповідної діяльності; 

• зворотного зв'язку елементів фінансового механізму вертикального та 

горизонтального рівнів; 

• своєчасності реагування складових фінансового механізму на зміни 

екзогенного макро- та мікросередовищ. 

Фінансово-економічний механізм ДСНС може бути представлений через 

єдність наступних елементів: 

-організаційної структури служби; 

-нормативно-правового режиму та інформаційного забезпечення діяльності 

Служби; 

-національної доктрини в галузі безпеки і оборони; 

-матеріально-технічної бази та інфраструктурного забезпечення 

функціонування ДСНС; 

-внутрішніх форм, методів та важелів фінансового забезпечення, а також 

системи зовнішньої підтримки та гарантування стабільності і стійкості 

фінансово-господарської діяльності Служби. 

Джерелами фінансування заходів у сфері цивільного захисту є державний 

та місцевий бюджет, фонди організацій, резервні фонди, інвестиції, кредити, 

кошти благодійних та інших громадських організацій тощо. А. Чубенко 

зазначає у своїй монографії, що фінансові відносини, пов’язані із 

забезпеченням системи цивільного захисту грошовими та матеріально-

технічними ресурсами, існують виключно у формі правовідносин, завжди 

мають цілісність, системність та формальну визначеність, пов’язану з тим, що 

вони регулюють чітко визначені зв’язки, які складають між об’єктом і 

суб’єктами. Науковець вказує на те, що з одного боку, учасником вказаних 

правовідносин є суб’єкти, які представляють інтереси держави у сфері 

державних фінансів, зокрема Верховна Рада України, Кабінет Міністрів 

України, Міністерство фінансів України, Казначейська служба України, 
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Національний банк України тощо, з іншого – органи, що входять до єдиної 

державної системи цивільного захисту та безпосередньо беруть участь у 

мобілізації й використанні фінансових ресурсів бюджетів відповідних  

органів [4]. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Впродовж 2015-2017 років 

видатки ДСНС в абсолютному вираженні майже подвоїлися, зрісши відповідно 

з 4414146,2 тис. грн до 7980502,4 тис. грн, що випереджає темпи інфляції за 

аналізований період. Проте питома вага зазначеної статті у видатках зведеного 

бюджету зросла лише на 0,13 п. п. до 0,76 % у 2017 році. Частка видатків ДСНС 

у ВВП характеризувалася помірною волатильністю, зрісши на 0,05 п. п.  

з 0,22 % у 2015 році до 0,27 п. п.у 2017 році. 

Упродовж аналізованого періоду зростали всі без виключення видаткові 

статті. Стабільно найвагоміший елемент видатків ДСНС, що спрямовувалися на 

забезпечення діяльності сил цивільного захисту, в абсолютному виразі 

збільшився з 3528288,5 тис. грн (79,93 % сукупних видатків Служби у 2015 

році) до 6343576,6 тис. грн (79,49 % сукупних видатків Служби у 2017 році). 

Питома вага цієї видаткової статті у структурі видатків зведеного бюджету 

коливалася в межах 0,52-0,60 %. Видатки на забезпечення діяльності сил 

цивільного захисту складали близько 0,18-0,21 % ВВП у 2015-2017 роках. 

Вагомим елементом видатків ДНСН у аналізований період були кошти, 

витрачені на підготовку кадрів у сфері цивільного захисту. 

Проте, попри абсолютне зростання показника з 344690,7 тис. грн у 2015 

році до 453523,0 тис. грн у 2017 році, питома вага цієї видаткової статті у 

загальній структурі видатків скоротилася на 2,13 п. п. з 7,81 % до 5,68 % 

відповідно. Відносною стабільністю або незначним спадом характеризувалися і 

вагові параметри цієї статті у структурі видатків зведеного бюджету (0,05-0,04 

%) і ВВП (0,01-0,02 %) за період. 

Окремої уваги заслуговує видаткова стаття, пов’язана із фінансуванням 

прикладних наукових та науково-технічних розробок, виконання робіт за 

державними цільовими програмами і державним замовленням. 



152 

Рисунок 1 - Динаміка видатків споживання і видатків розвитку 

 

Як свідчить проведений аналіз, видатки споживання впродовж 2015-2017 

років становили від 92,22 % на початку періоду до 89,52 % у його кінці, 

мінімальна ж питома вага таких видатків у загальній структурі (88,82 %) була 

зафіксована в 2016 році. Відповідно, питома вага видатків розвитку помірно 

зростала з 7,78 % до 10,48 %, сягнувши максимального значення у 2016 році — 

11,18%. Щодо абсолютних значень, то і видатки споживання, і видатки 

розвитку ДСНС мали впродовж досліджуваного періоду позитивну динаміку, 

що зрештою призвело до незначного зростання їх питомої ваги у структурі 

видатків зведеного бюджету. 

Кабінет міністрів затвердив Стратегію реформування системи Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій у січні 2017 року. За три роки 

більшість пожежних частин і техніки перейде з державної власності на баланс 

місцевої влади. Зміни відбуватимуться в рамках децентралізації. Складовою 

реформування є нове матеріальне забезпечення підрозділів ДСНС. У проекті 

бюджету на 2018 рік уже передбачено збільшення фінансування служби з 6,38 

млрд до 10,7 млрд грн. Це означає і кращу зарплату для рятувальників, яка за 

планом має підвищуватися з кожним роком. Наразі вона складає близько 5 тис. 

грн. Реформа також передбачає оновлення автомобільного парку та оснащення. 

Фінансування ДСНС можна буде вважати достатньо результативним та 

ефективним лише в тому разі, якщо суспільна вартість продукованих цією 
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інституцією послуг буде співставною з вартісною оцінкою корисності від 

зазначених послуг. Іншими словами, коли позитивний ефект (у грошовому 

вимірі) від запобігання та протидії надзвичайним ситуаціям, ліквідації їх 

наслідків, а також організації цивільної оброни та інших типових активностей 

(відповідно до положення ДСНС) буде перевищувати величину видатків, 

здійсненних для забезпечення діяльності Служби. Оскільки питання вартісного 

оцінювання корисного ефекту від функціонування ДСНС об’єктивно 

ускладнене, доцільною та необхідною видається розробка теоретико-

методологічних положень щодо такої оцінки. 

Фінансові плани та прогнози діяльності ДСНС засновуються на державних 

цільових програмах і передбачають: 

-взаємоузгодження цілей ДСНС із конкретними засобами та фінансовими 

ресурсами, що необхідні для їх досягнення; 

-інтеграцію пріоритетів ресурсно-фінансового забезпечення Служби до 

концепції інституційних перетворень бюджетної сфери; 

-посилення ефективності та результативності використання бюджетних коштів, 

що спрямовуються на фінансування діяльності ДСНС. 

Фінансове-ресурсне забезпечення діяльності ДСНС має здійснюватися з 

дотриманням наступних базисних принципів: 

-інтегрування з національною фінансовою доктриною та планом соціально-

економічного розвитку держави; 

-комплексного характеру рішень щодо виділення фінансових ресурсів ДСНС за 

умов обмеженості ресурсів і альтернативного розгляду можливостей щодо їх 

використання; 

-плановості і системності управлінських заходів на основі господарської логіки 

та ретроспективного аналізу; 

-динамічної, варіативної та адаптивної фінансового управління. 

Пропонована модель системи фінансового забезпечення ДСНС вимагає 

глибинного запровадження сучасного інструментарію ризик-менеджменту, що 

дозволить мінімізувати наслідки невдалих рішень у сфері видатків. Іншою 
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вимогою часу є вдосконалення контрольних процедур. Використання ДСНС 

виділених коштів перевіряється і контролюється відповідно до функціональних 

повноважень Державною аудиторською службою України. Доцільним ви-

дається глибинна імплементація процедур контролю й оцінки ефективності 

використання бюджетних ресурсів на всіх етапах фінансового забезпечення 

ДСНС, зокрема залучення громадськості з цією метою. 

Як зазначалося, бюджетне кошторисне фінансування відіграє важливу 

роль у фінансовому забезпеченні діяльності підрозділів ДСНС, проте не може 

вирішити всіх нагальних питань, зокрема, через брак коштів на реалізацію ряду 

програм щодо вдосконалення матеріально-технічного забезпечення діяльності 

Служби. Вважаємо, що ситуація може бути вирішена шляхом залучення 

альтернативних джерел фінансування діяльності ДСНС, зокрема, отримання 

спонсорської допомоги та провадження фандрайзингу. Певний досвід подібної 

активності Службою вже отримано. Поділяємо думку вітчизняних дослідників 

щодо перспектив розширення масштабів фандрайзингової діяльності, 

проваджуваної ДСНС. 

Висновки. Отже, економічне зростання та стабільне підвищення 

суспільного добробуту не можливі без підтримки громадської безпеки та 

національної обороноздатності. Важливим інститутом, що здійснює масштабну 

діяльність у відповідній сфері, є ДСНС. Сам факт її існування базується на 

основі компромісного фінансування Служби, коли граничні витрати 

суспільства на ДСНС не перевищуватимуть граничний ефект від її 

функціонування. 
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Постановка проблеми.  Страховий ринок є складною багаторівневою 

системою, яку утворює низка взаємовідносин. Ринок страхування має важливе 

значення для створення ділової системи захисту інтересів громадян, держави та 

соціальної стабільності суспільства. Страхування це стратегічно важливий та 

перспективний сегмент економіки, що забезпечує стабільність в суспільстві, а 

саме при настанні страхових випадків компенсує збитки. Відтак, оцінка 

розвитку страхового ринку є основною метою, для підтримки стабільної 

діяльності ринку страхування в Україні.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оцінка розвитку страхового 

ринку та аналіз діяльності страхових компаній у сучасному світі безпосередньо 

впливає на розвиток економіки та соціальне забезпечення населення, яке 

досліджується в роботах таких науковців: В. Маргасова, О. Гаманкова, 
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В. Бiгдаш, В. Базилевич, К. Базилевич, О. Залєтов. С. Осадець, К. Шелехов,  

В. Шахов, В. Фурман, М. Александрова, та ін.  Проте дана тема потребує 

подальшого розгляду та аналізу показників діяльності страхового ринку 

України.  

Формулювання цілей дослідження. Метою статті є проведення аналізу 

функціонування страхового ринку України та оцінка перспектив його розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ринок страхових послуг є одним 

із основних елементів розвитку економіки країни, основою якої є законодавче 

регулювання державними органами та контроль за діяльністю страхових 

компаній. На сьогоднішній день в Україні створено законодавчу базу з питань 

регулювання страхового ринку. Контроль та державне регулювання ринку 

здійснює Нацкомфінпослуг. 

Однією з основних умов стабільного функціонування ринку страхування є 

вибір доцільної стратегії розвитку, а також постійний аналіз капіталізації 

страхових компаній (СК). Ринок страхування є другим за рівнем капіталізації 

серед небанківських установ. За період функціонування ринку створено 

законодавчо-нормативну базу страхування, що дає змогу розвивати страховий 

ринок, створювати конкуренцію та постійно підвищувати якість надання 

страхових послуг. [1].   

 

Рисунок 1 –  Кількість страхових компаній в Україні за 2017-2018 рр. 

*Джерело: побудовано на основі [2]   
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Провівши аналіз даних з Рис. 1 бачимо, що у 2017 році існувало 296 

страхових компаній, а у 2018 році 285, що на 11 компаній менше ніж у 

попередньому періоді. [2]. Важливим показником страхового ринку є динаміка 

чистих та валових премій. Даний показник показує яку кількість страхових 

премій було сплачено перестраховикам. Аналізуючи показник, можемо зробити 

висновок, що зріс обсяг надходження страхових премій на 11% , у порівнянні з 

аналогічним періодом 2017 року.  

 

Рисунок 2 - Приріст валових страхових премій за 2018 р 
*Джерело: побудовано на основі [2]   
 

Аналізуючи вище наведені дані, можемо зробити висновок, що кількість 

валових страхових премій значно зросла по всім статтям, це в свою чергу 

означає, що страховий ринок набуває все більшої популярності серед 

населення. Зросла довіра людей до страхових компаній, що є позитивним 

фактором для подальшого залучення людей, розвитку страхових компаній та  

розвитку ринку в цілому.  

Також для коректної оцінки стану страхового ринку було проаналізовано 

основні показники діяльності страхового ринку України  за період  

2017-2018 рр. (Рис 3). Аналізуючи дані наведені на Рис. 3, можемо побачити, 

що показники мають тенденцію до зростання протягом 9 місяців 2018 р.,  у 

порівнянні з аналогічним періодом 2017 року, а саме: 

- валові страхові премії - 11,1 %; 
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- валові страхові виплати - 18,7%; 

- чисті страхові премії - 22,1%; 

- чисті страхові виплати - 18,3% 

 

Рисунок 3 - Показники страхової діяльності  

*Джерело: побудовано на основі [2] 

 

Незважаючи на збільшення показників обсягу власного капіталу, активів, 

резервів та зміцнення позицій компаній-учасниць на страховому ринку, 

сучасний стан страхового ринку характеризується наявністю багатьох 

негативних тенденцій, які стримують розвиток ринку страхування, а саме: 

- недостатній платоспроможний попит на страхові послуги; 

- відсутність довіри населення до страхових компаній ; 

- недостатність та відсутність певної статистичної інформації; 

- відсутність достатньої державної підтримки у сфері страхування та 

недосконале державне регулювання; 

- недостатній рівень прибутковості окремих видів страхування; 

- низький рівень конкурентоспроможність страхових компаній у 

порівнянні з банками; 

- низька кваліфікація кадрів. 

Окремі проблеми потребують підвищеної уваги як з боку державних 

органів по нагляду за страховою діяльністю. Однією з умов подальшого 
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розвитку страхового ринку України є подальше зростання довіри до страхової 

галузі зі сторони населення[3]. Для вирішення даної проблеми важливим є 

інформування населення про економічну діяльність страхових компаній, а 

також поліпшення умов страхування на найвигідніших умовах. 

Отже, для розв’язання проблеми на державному рівні було запроваджено 

стратегію розвитку страхового ринку України. В основу стратегії покладено 

такі завдання [4]:  

- підтримка держави у створені та регулюванні компаній зі страхування 

життя, недержавних пенсійних фондів; 

- ведення нової стратегії розвитку діяльності суб’єктів допоміжної 

діяльності на ринках небанківських фінансових послуг; 

- державний контроль взаємовідносин банків та небанківських фінансових , 

а також забезпечення додаткових гарантій по депозитах та удосконалення 

валютного регулювання; 

- створення доступних умов обов’язкового державного соціального 

медичного страхування з допомогою страхових компаній, а також 

стимулювання компаній для залучень добровільного медичного страхування; 

- розвиток страхування комерційних підприємств особами від природних 

катастроф та техногенних аварій;  

- створення системи страхування експорту шляхом утворення спеціальної 

організації зі страхування та фінансування ризиків пов’язаних із експортом; 

- вдосконалення системи недержавного пенсійного забезпечення; 

- підвищення надійності, захисту та виконання зобов’язань при будівництві 

житла [4] 

Реалізація даної стратегії сприятиме розвитку страхового ринку та всіх її 

учасників. 

Висновки. Для подальшого розвитку страхового ринку держава повинна 

провести кардинальні зміни у своїй політиці щодо сфери страхування.           

По-перше, внести корективи до нормативно-правової бази щодо введення 

обов'язкових видів страхування, таких як, медичне страхування, страхування 
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аграрних підприємств тощо. По-друге, вагоме значення має ефективне 

співробітництво страхового посередника і банку зокрема, а саме добровільно-

примусового страхування населення та страхування поруки при банківському 

кредитуванні. Одним з основних завдань є створення незалежного 

інформаційного та аналітичного центру контролю страхового ринку. Також 

держава має забезпечити «здорову» конкуренцію на ринку. Реалізація даної 

стратегії сприятиме підвищенню довіри з боку населення, що призведе до 

збільшення залучень страхових премій та підвищенню якості страхових послуг.   
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СУТНІСТЬ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ 

УКРАЇНИ 

У статті проаналізовано  якість медичних послуг  і стан здоров’я населення, 

забезпечення медичної галузі матеріально-технічними, трудовими, 

фінансовими ресурсами, а також від їх ефективного використання. Визначено, 

що вкрай обмежені фінансові ресурси в охороні здоров’я переважно 
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покривають витрати на утримання персоналу й оплату комунальних послуг, і 

дуже мала частка залишається для закупівлі лікарських засобів, устаткування 

та модернізації інфраструктури. Виділено основні проблеми  фінансування 

медичних послуг в системі охорони здоров’я та запропонування напрями 

підвищення ефективності такого фінансування,, враховуючи зарубіжний 

досвід щодо розвитку в широкого залучення можливостей медичного 

страхування. 

Ключові слова: медицина, медичні послуги, медична реформа, охорона 

здоров’я, фінансування, фінансове забезпечення. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Сфера охорони здоров’я, у якій виробляється 

специфічний товар – медичні послуги, належить до загальної системи 

економічних відносин. При цьому її роль постійно зростає, оскільки в умовах 

науково-технічного прогресу і розробки інноваційних технологій охорона 

здоров’я займає одну з основних позицій у забезпеченні ефективності 

суспільного відтворення. Система охорони здоров’я України, володіючи 

технічним, кадровим і фінансовим потенціалами, виявилася неспроможною 

забезпечити реалізацію конституційних прав громадян України у сфері 

медичного обслуговування, задовольнити потреби суспільства та користувачів 

медичних послуг. 

 Cоціально-економічні реформи в Україні не супроводжувалися 

здійсненням відповідних перетворень у галузі охорони здоров’я, що 

спричинило її сучасний незадовільний стан, неадаптованість до умов ринкового 

господарювання, неспроможність забезпечити належний рівень якості і 

доступності медичної допомоги населенню, неврахування тенденцій розвитку 

та реформування охорони здоров’я як складової світової та національної 

економік. Незважаючи на закладені вітчизняним законодавством основи 

формування системи соціальних гарантій в Україні, яка відповідала б вимогам 

цивілізованого ринкового господарства, на практиці про повноцінне виконання 

соціально-гарантуючих функцій держави у сфері охорони здоров’я сьогодні 
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стверджувати передчасно. Головною причиною такої ситуації є відсутність 

порядку та умов надання гарантованої державою безкоштовної медичної 

допомоги. 

Формулювання цілей статті. Дослідження сучасного стану фінансування 

медичних послуг в системі охорони здоров’я України, виявлення основних 

проблем такого фінансування та пошуку шляхів їх вирішення. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації.  Дослідженням 

теоретичних та практичних аспектів фінансового забезпечення охорони 

здоров’я займається доволі широке коло вітчизняних вчених. Серед них слід 

виокремити  Є. Дяченка,  О. Гаманкову, Ю. Гришана, О. Губар, С. Зайчук,  О. 

Кнейслер, М. Мальованого,  В. Опаріна, К. Павлюк, О. Романенко, Т. Стецюк, 

Л. Шупу, С. Юрія та ін. Сучасні дослідники З. Гладун, Н. Дейкун, Л. Жаліло, В. 

Журавель, Л. Пиріг, В. Пономаренко, І. Солоненко вважають, що 

незадоволеність пацієнтів якістю надання медичної допомоги, її ефективністю 

та доступністю є одним із недоліків в організації й управлінні національною 

системою охорони здоров’я. Тому одним з пріоритетних напрямів 

реформування системи охорони здоров’я в Україні вчені розглядають 

забезпечення якості надання медичної допомоги населенню та підвищення її 

ефективності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття «медична послуга» 

з’явилося у законодавстві України ще на початку 90-х років минулого сторіччя, 

однак до цього часу у більшості актів чинного законодавства це поняття 

використовується набагато рідше, ніж поняття «медична допомога». 

Конституційний Суд України в своєму рішенні від 25 листопада1998 року 

№ 15-рп/98 (справа про платні медичні послуги) зазначив, що зміст поняття 

«медична допомога» Конституція України не розкриває. Немає його визначення 

також в основах законодавства про охорону здоров’я та інших нормативних 

актах. Проте у медичній науці поняття «медична допомога» переважно 

охоплює лікування, профілактичні заходи, які проводяться під час захворювань, 

травм, пологів, а також медичний огляд та деякі інші види медичних робіт. 
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Зміст же близького до «медичної допомоги» поняття «медична послуга» до 

цього часу залишається не визначеним не тільки в нормативних актах, а й у 

медичній літературі.  

Таким чином, Конституційний Суд України констатував факт відсутності 

визначень поняття «медична послуга». На жаль, на нормативному рівні дане 

питання досі не врегульоване. [2]. 

Слушною щодо визначення сутності послуг є позиція С.В. Антонова. Так, 

медична послуга – це вид професійної або господарської діяльності медичних 

закладів (організацій), фізичних осіб-підприємців, які займаються приватною 

юридичною практикою, що включає застосування спеціальних заходів стосовно 

здоров’я (результатом яких є поліпшення загального стану, функціонування 

окремих органів або систем організму людини) чи спрямованих на досягнення 

певних естетичних змін зовнішності. 

Деякі вчені визначають медичну послугу як технологічний процес, що 

виходить за межі медичної допомоги та надається на платній основі по 

проханню фізичної особи (Гіжеський В.К., Головченко В.В., Ковальський В.С.). 

Медичну послугу також пропонується визначати як діяльність 

послугодавця, що спрямована на досягнення такого результату, корисні 

властивості якого здатні задовольнити потреби особи у відновленні і (або) 

підтриманні її здоров’я, безпосередньо в процесі протікання доцільної 

діяльності послугодавця, який не має упредметненого вираження ( матеріальної 

форми) і не може бути гарантований послугодавцем. [1]. 

Серед особливостей медичної послуги можна виділити: 

-медична послуга надається тільки на підставі договору; 

-на підставах, відмінних від договору, медична послуга не надається; 

-у відсутність договору медична послуга надається не як медична послуга. 

Разом з тим спеціальними властивостями медичної послуги є :  

вона невідчутна і не може бути збережена, її не можна відокремити від 

джерела, не постійна за якістю, не має чіткої товарної форми і споживчих 

властивостей. 



164 

Деякі автори медичну послугу вважають медичною допомогою певного 

виду і обсягу, що надається медичною установою пацієнту в певних правових 

формах. Ще одне бачення: медична послуга є одним з різновидів послуг, 

сферою застосування якої є ті суспільні відносини, в яких громадяни для 

задоволення своїх особливих визначуваних потреб, як правило, за станом 

здоров’я, одержують особливу споживну вартість у вигляді спеціалізованої 

медичної діяльності медичної організації або окремого фахівця в області 

медицини. 

Однак, в правовому розумінні «медичну допомогу» і «медичні послуги» 

можна розрізнити за режимом правового регулювання. Так, надання медичної 

допомоги регулюється нормами публічного права, в той час як надання 

медичних послуг – нормами приватного права. 

Проведене дослідження дає змогу визначити поняття медичної послуги як 

професійну діяльність медичних закладів (організацій) чи фізичних осіб–

підприємців, які займаються приватною медичною практикою, відповідно до 

існуючих медичних стандартів, що включає застосування спеціальних заходів 

стосовно здоров’я у вигляді медичного втручання, потенційним результатом 

якого є поліпшення загального стану чи функціонування окремих органів або 

систем організму людини, а також (або) досягнення певних естетичних змін 

зовнішності. [6]. 

За переконанням С. В. Антонова серед особливостей нематеріальних 

послуг, зокрема й медичних, можна визначати:  

-y відсутність речових результатів, відокремлених від виконавця;  

-y формування вартості послуги у процесі її надання; y неможливість 

гарантувати результат.  

 О. В. Чехун пропонує виділити кілька специфічних особливостей 

медичної послуги: 

-медична послуга – це діяльність (сукупність дій), яку можуть здійснювати 

не всі особи. Пропонуючи таку послугу, до виконавця законом пред’являються 

підвищені вимоги до кваліфікації. Саме це є основою для видачі ліцензії на 
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здійснення діяльності суб’єкту господарювання. Таким чином “медична 

послуга” – це професійна діяльність чи сукупність професійних дій. 

-будь – яка діяльність здійснюється для досягнення певної мети. Пацієнт 

(замовник), звертаючись до лікаря, має на меті усунення певних 

психофізіологічних негативних проявів свого організму (третьої особи). 

Медична діяльність базується на “об’єктивній потребі людей у збереженні та 

відтворенні свого тілесного існування”. 

-за загальним правилом медична послуга не має матеріального результату. 

У той же час вона може бути поєднана зі створенням матеріального 

компонента. Але, як зазначалось, останній не являє собою самостійну 

матеріальну цінність, а входить як складова до способу лікування. [9]. 

-як правило, результат послуги не може бути гарантований виконавцем.  

Це пояснюється двома чинниками: по-перше, медична послуга являє 

собою не односторонні дії виконавця, а також зустрічні дії з боку пацієнта; а 

по-друге, необхідно враховувати індивідуальні особливості кожного людського 

організму.  

Проте специфіка правового регулювання медичних послуг зумовлена тим, 

що досягнення реального результату має певне юридичне значення. Вказівка на 

об’єктивну можливість досягнення результату повинна включатися в поняття 

медичної послуги, що має практичне значення при вирішенні питання про 

належне чи неналежне здійснення виконавцем своїх обов’язків. 

 Основною проблемою  фінансування медичних послуг, надання яких 

забезпечує галузь охорони здоров’я, є залишковий принцип, пов’язаний 

хронічний дефіцитом бюджетних коштів,  що виділяються на вітчизняну 

медицину. Саме через недостатні обсяги фінансування й нераціональне 

використання наявних фінансових ресурсів, орієнтованих на утримання 

закладів охорони здоров’я, та не задоволення потреб населення в наданні 

медичної допомоги, призвело до того, що сучасна система охорони здоров’я 

характеризується низькою якістю медичних послуг і відсутністю мотивації 

медичних кадрів до якісної праці [4]. 
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Висновки. Найпоширенішими проблемами галузі охорони здоров’я 

України, що призвели до різкого зниження якості медичних послуг, що 

надаються населенню, є: 

- підвищена міграція працівників охорони здоров'я, насамперед, через 

низький рівень заробітної плати; 

- дефіцит професійних навичок працівників охорони здоров'я у зв’язку з 

плинністю кадрів; 

- незадовільне робоче середовище (застаріле обладнання та устаткування, 

відсутність необхідних лікарських засобів навіть для надання невідкладної 

медичної допомоги, незадовільне робоче місце тощо). 

Саме недостатність виділених державою коштів на галузь спричиняє 

зменшення обсягу безоплатних медичних послуг, «затягування» проведення 

капітального ремонту приміщень медичних закладів, оновлення обладнання, 

порівняно низьку заробітну плату медичного персоналу. 

Проте необхідно зазначити, що крім обсягу фінансового забезпечення, 

вагомий вплив на якість медичного обслуговування має раціональне його 

використання, особливо за умов обмеженості фінансування [3]. Це означає 

необхідність переході від кошторисного фінансування, яке не дає змоги 

оперативно маневрувати обмеженими фінансовими ресурсами, до інших, більш 

прогресивних методів. 
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Вінницький тoргoвельнo-екoнoмічний інститyт КНТЕУ 

ТЕOРЕТИЧНІ AСПЕКТИ ПРOЦЕСУ УПРAВЛІННЯ ФOРМУВAННЯМ 

ДOХOДІВ ТЕРИТOРІAЛЬНИХ ГРOМAД 

У стaтті дoслідженo теoретичні oснoви прoцесy yпрaвління фoрмyвaнням 

дoхoдів oргaнів місцевoгo сaмoврядyвaння, сфoрмyлюємo дефініцію пoняття 

«yпрaвління дoхoдaми теритoріaльних грoмaд», визнaченo oснoвні етaпи 

yпрaвління. 

Ключoві слoвa:  фінaнсoві ресyрси, дoхoди, теритoріaльнa грoмaдa, 

плaнyвaння, прoгнoзyвaння, yпрaвління. 

Пoстaнoвкa прoблеми. Упрaвління дoхoдaми теритoріaльних грoмaд є 

вaгoмим елементoм регyлювaння сoціaльнo-екoнoмічнoгo рoзвиткy регіoнів. 

Oсoбливoї aктyaльнoсті прoцес yпрaвління нaбyвaє з пoчaткoм рефoрми 

децентрaлізaції, oскільки теритoріaльні грoмaди oтримyють yвесь спектр 
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пoвнoвaжень тa фінaнсoвих ресyрсів, щo мaли тільки містa oблaснoгo 

підпoрядкyвaння. Прoте, рoзширення кількoсті місцевих пoдaтків і збoрів не 

мoже призвести дo aвтoмaтичнoгo підвищення ефективнoсті прoцесy 

фoрмyвaння дoхіднoї чaстини місцевих бюджетів. Це мoжливo  лише в yмoвaх 

здійснення ефективнoгo yпрaвління прoцесoм фoрмyвaння дoхoдів теритoрій 

для викoристaння реaльних фінaнсoвих мoжливoстей місцевих oргaнів влaди. 

Ціллю стaтті є дoслідження теoретичних зaсaд yпрaвління фoрмyвaнням 

дoхoдів  теритoріaльних грoмaд 

Aнaліз oстaнніх дoсліджень тa пyблікaцій. Питaнням yпрaвління 

фoрмyвaнням дoхoдів тa ствoрення сaмoдoстaтніх теритoріaльних грoмaд 

присвячені прaці тaких нayкoвців  як Н. Вaсильєвa, Н. Гринчyк, Т. Дерyн, 

М. Деркaч, Ю.Кривoрoтькo, В. Кyйбідa, Нaтaленкo, В.Oпaрін, Ю. Сибірянськa, 

A. Ткaчyк тa ін., Вирішення питaнь yдoскoнaлення фoрмyвaння місцевих 

бюджетів прoпoнyються в нayкoвих прaцях Ю. Гaнyщaкa, І. Гнидюк, 

O. Кириленкo, Л. Кoстиркo, С. Лекaря, І. Лyнінoї, В. Мaмoнoвoї, 

Т. Нездoйминoги, Т. Oвчaренкo, П. Сaблyкa, І. Щербини тa інших.  

Виклaд oснoвнoгo мaтеріaлy дoслідження. Пoняття yпрaвління дoхoдaми 

теритoріaльних грoмaд є дoсить вyзьким. Рyхaючись від кoнкретнoгo дo 

зaгaльнoгo, лoгічним є тaкий взaємoзв’язoк: yпрaвління дoхoдaми 

теритoріaльних грoмaд → yпрaвління дoхoдaми бюджетy → yпрaвління 

держaвними дoхoдaми → yпрaвління держaвними фінaнсaми → держaвне 

yпрaвління → yпрaвління.  

Під yпрaвлінням держaвними фінaнсaми рoзyміють сyкyпність фoрм і 

метoдів впливy держaви нa фoрмyвaння і викoристaння центрaлізoвaних і 

децентрaлізoвaних фoндів фінaнсoвих ресyрсів, щo знaхoдяться в 

рoзпoрядженні держaвних oргaнів yпрaвління. В свoю чергy yпрaвління 

дoхoдaми бюджетy являє сoбoю сyкyпність фoрм і метoдів oргaнізaції системи 

дoхoдів бюджетy і фoрмyвaння бюджетних ресyрсів з метoю зaбезпечення 

свoєчaснoсті і пoвнoти нaдхoджень дo бюджетy [3].  
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Прoaнaлізyвaвши визнaчення пoнять yпрaвління дoхoдaми бюджетy 

сфoрмyлюємo дефініцію пoняття «yпрaвління дoхoдaми теритoріaльних 

грoмaд». Упрaвління дoхoдaми теритoріaльних грoмaд - сyкyпність фoрм і 

метoдів oргaнізaції системи дoхoдів теритoріaльних грoмaд і мехaнізмy 

фoрмyвaння бюджетних ресyрсів з метoю фoрмyвaння фінaнсoвo стійкoї тa 

незaлежнoї грoмaди. 

Упрaвління дoхoдaми бюджетy, як сyспільне явище, мaє внyтрішній зміст 

тa фoрми прoявy. Внyтрішній зміст, сyтність yпрaвління дoхoдaми бюджетy 

рoзкривaється через предмет вивчення, oб'єкт yпрaвління. Зoвнішньoю фoрмoю 

прoявy yпрaвління дoхoдaми бюджетy є бездефіцитність бюджетy, 

зaбезпечення пoвнoгo і вчaснoгo йoгo викoнaння тa сприяння екoнoмічнoмy 

зрoстaнню і сyспільнoмy дoбрoбyтy [3]. Упрaвління дoхoдaми місцевих 

бюджетів тіснo пoв’язaне із бюджетним прoцесoм, oскільки є підсистемoю йoгo 

стрyктyри, a тoмy є склaдoвoю бюджетнoгo менеджментy як пoняття знaчнo 

ширшoгo, aле яке зaлежить від ефективнoсті і дієвoсті системи yпрaвління 

дoхoдaми бюджетy. 

Сибірянськa Ю. В. виділяє тaкі фyнкції yпрaвління дoхoдaми місцевих 

бюджетів, щo виділяються відпoвіднo дo етaпів yпрaвління дoхoдaми бюджетy: 

плaнyвaння, oргaнізaції тa кooрдинaції, мoтивaції тa кoнтрoлю. Фyнкція 

плaнyвaння (прoгнoзyвaння), під чaс викoнaння якoї рoзрoбляються кoнкретні 

плaни yпрaвління дoхoдaми бюджетy. Відсyтність дaнoї фyнкції мoже 

призвести дo неефективнoгo і сyперечливoгo yпрaвління, a тaкoж дo 

немoжливoсті визнaчити йoгo резyльтaтивність (немoжливo визнaчити 

фaктичний рівень тa якість викoнaння плaнoвих і прoгнoзних пoкaзників 

дoхoдів бюджетy зa відсyтнoсті oстaнніх). Oснoвoю для пoбyдoви плaнів є 

прoгнoзyвaння, яке дaє yявлення прo цілі, які бaжaють дoсягнyти через певний 

прoміжoк чaсy, тенденції рoзвиткy, дoзвoляє визнaчити ефективність 

дoсягнення цілей тa yсyнyти нетoчнoсті і недoліки в yпрaвлінні ще нa 

пoпередньoмy етaпі. 
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Фyнкції oргaнізaції тa кooрдинaції мoжнa рoзглядaти y двoх aспектaх. З 

oднoгo бoкy, як oргaнізaцію системи дoхoдів бюджетy, yпoрядкyвaння всіх йoгo 

елементів y єдинy системy. З дрyгoгo бoкy, ця фyнкція oзнaчaє oргaнізaцію 

діяльнoсті плaтників, a кooрдинaція зaбезпечyє взaємoyзгoдженість їх 

діяльнoсті з цілями і пoтребaми теритoріaльнoї грoмaди. 

Фyнкція мoтивaції в певній мірі є резyльтaтoм yзгoдженoї тa ефективнoї дії 

всіх інших фyнкцій yпрaвління дoхoдaми. Нaслідкoм вдaлoгo викoнaння 

фyнкції мoтивaції є свoєчaсне тa пoвне викoнaння плaтникaми зoбoв'язaнь 

перед бюджетoм нa дoбрoвільній oснoві, мінімізaція ризиків мoбілізaції 

дoхoдів, зниження рoзмірy пoдaткoвoї зaбoргoвaнoсті тa yхилення. Ключoвим 

же  в цьoмy прoцесі є дієвість тa ефективність видaткoвoї пoлітики держaви. 

Лише yсвідoмлення спрaведливoсті тa дієвoсті видaткoвoї пoлітики yрядy 

сприятиме фoрмyвaнню відпoвідaльнoсті плaтників щoдo викoнaння oбoв'язкy 

перед бюджетoм тa держaвoю.  

Фyнкція кoнтрoлю мaє бyти предстaвленa нa всіх рівнях yпрaвління і від її 

дієвoсті зaлежить ефективність викoнaння всіх інших фyнкцій yпрaвління. 

Метoю фyнкції кoнтрoлю є: виявлення слaбких місць і пoмилoк y прoцесі 

yпрaвління, свoєчaсне їх випрaвлення і недoпyщення пoвтoрення; зaбезпечення 

відпoвіднoсті між пoстaвленими плaнaми і фaктичними діями [2]. 

Дo oснoвних етaпів yпрaвління віднoсять плaнyвaння тa прoгнoзyвaння, 

мoбілізaцію дoхoдів бюджетy тa кoнтрoль зa викoнaнням. Вoни є дoсить 

пoдібними дo фyнкцій тaкoгo yпрaвління (плaнyвaння тa прoгнoзyвaння, 

oргaнізaції тa кooрдинaції, мoтивaції кoнтрoлю), щo викoнyються в прoцесі 

реaлізaції бюджетнoгo прoцесy. Тaкі дві склaдoві дoпoвнюють oднa oднy, тoмy 

їх пoтрібнo рoзглядaти y взaємoзв’язкy. 

Етaп плaнyвaння дoхoдів бюджетy включaє в себе тaкі склaдoві: 

рoзрoблення стрaтегії yпрaвління дoхoдaми бюджетy, oцінкa дoхoдів бюджетy 

тa рoзрoблення плaнy yпрaвління ними, перехід дo здійснення прoгнoзyвaння тa 

плaнyвaння, викoристoвyючи сyчaсні нayкoвo oбґрyнтoвaні метoди тa 

екoнoмікo-мaтемaтичне мoделювaння. 
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Нaстyпним етaпoм є мoбілізaція прoгнoзoвaних дoхoдів бюджетy. Тyт 

вaжливими мoментaми є yдoскoнaлення мехaнізмy aдміністрyвaння дoхoдів, 

зменшення мaсштaбів yхилення від сплaти пoдaтків тa вдoскoнaлення системи 

oргaнів yпрaвління дoхoдaми бюджетy зa дoпoмoгoю встaнoвлення  

чіткoгo рoзпoділy відпoвідaльнoсті тa кoмпетенції відпoвіднo між різними 

рівнями yпрaвління. Нa дaнoмy етaпі реaлізyється фyнкція кooрдинaції тa 

oргaнізaції.  

Нa третьoмy етaпі yпрaвління здійснюється кoнтрoль зa дoтримaнням 

вимoг відпoвіднo дo пoдaткoвoгo зaкoнoдaвствa, щo стoсyється пoвнoгo тa 

свoєчaснoгo викoнaння фізичними тa юридичними oсoбaми свoїх зoбoв’язaнь 

перед бюджетoм; кoнтрoль щoдo викoнaння держaвнoгo бюджетy зa дoхoдaми; 

відбyвaється пoшyк резервів зрoстaння oбсягів фінaнсoвих ресyрсів тa 

внoсяться прoпoзиції щoдo дoдaткoвoгo зaлyчення їх дo бюджетy [2]. 

Вaртo зaзнaчити, щo викoнaння oснoвних фyнкцій  тa етaпів yпрaвління 

дoхoдaми бюджетів місцевoгo сaмoврядyвaння пoтребyє відпoвіднoгo чaсoвoгo 

лaгy. При цьoмy дoцільнo передбaчити кoрoткoстрoкoвий тa дoвгoстрoкoвий 

aспекти (рис.1). 

Пoвнoвaження oргaнів місцевoгo сaмoврядyвaння в прoцесі yпрaвління 

дoхoдaми бюджетy  пoлягaють в сaмoстійній рoзрoбці, зaтвердженні тa  

викoнaнні відпoвідних місцевих бюджетів. Oргaни місцевoгo сaмoврядyвaння 

зaпрoвaджyють відпoвіднo дo зaкoнoдaвствa місцеві пoдaтки і збoри тa 

oбoв'язкoві плaтежі, мaють прaвo встaнoвлювaти місцеві пoдaтки і збoри, які 

зaрaхoвyються дo відпoвідних місцевих бюджетів. Зa рішенням збoрів грoмaдян 

мoжyть зaпрoвaджyвaти місцеві збoри нa зaсaдaх дoбрoвільнoгo 

сaмooпoдaткyвaння.  
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Рисyнoк 1 – Етaпи реaлізaції цілей тa зaвдaнь yпрaвління дoхoдaми 

бюджетy [58] 
 

В місцевoї влaди є тaкoж мoжливість випyскaти місцеві пoзики, лoтереї тa 

цінні пaпери, oтримyвaти пoзики з інших бюджетів нa пoкриття тимчaсoвих 

кaсoвих рoзривів з їх пoгaшенням дo кінця бюджетнoгo рoкy, a тaкoж 

oтримyвaти кредити в бaнківських yстaнoвaх. Вoни ствoрювaти y межaх 

зaкoнoдaвствa кoмyнaльні бaнки тa інші фінaнсoвo-кредитні yстaнoви, 

вистyпaти гaрaнтaми кредитів підприємств, yстaнoв тa oргaнізaцій, щo 

нaлежaть дo кoмyнaльнoї влaснoсті, рoзміщyвaти нaлежні їм кoшти в бaнкaх 

інших сyб'єктів прaвa влaснoсті, oтримyвaти відсoтки від їх дoхoдів і 

зaрaхoвyвaти їх дo дoхoднoї чaстини відпoвіднoгo місцевoгo бюджетy. 

Oб'єктoм yпрaвління є дoхoди, які кoнцентрyються y бюджетaх 

теритoріaльних грoмaд і включaють сyкyпність віднoснo відoсoблених 

взaємoзв'язaних фінaнсoвих віднoсин. Дoхoди бюджетy – це пoдaткoві, 

непoдaткoві тa інші нaдхoдження нa безпoвoрoтній oснoві, спрaвляння яких 

передбaченo зaкoнoдaвствoм Yкрaїни (включaючи трaнсферти, плaтy зa 

нaдaння aдміністрaтивних пoслyг, влaсні нaдхoдження бюджетних yстaнoв). 
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Дoхoди місцевих бюджетів мoжнa рoзглядaти з різних пoзицій. Пo-перше, 

як екoнoмічні віднoсини вoни пoв’язaні з фoрмyвaнням центрaлізoвaних фoндів 

грoшoвих кoштів місцевoї влaди. Пo-дрyге, відпoвіднo дo сyспільнoгo 

признaчення ці дoхoди мoбілізyються дo бюджетів різних рівнів й 

викoристoвyються для фінaнсyвaння сoціaльнo-екoнoмічних пoтреб теритoрій. 

Пo-третє, зa мaтеріaльним змістoм дoхoди місцевих бюджетів являють сoбoю 

пoдaткoві нaдхoдження, непoдaткoві нaдхoдження, дoхoди від oперaцій з 

кaпітaлoм і трaнсферти. Згaдaні визнaчення мaють кoмплексний хaрaктер тa 

пoяснюють їх екoнoмічнy прирoдy.  

Крім бюджетних дoхoдів, нa прaктиці викoристoвyється й дещo ширше 

пoняття – «нaдхoдження» (нaприклaд, y Бюджетнoмy кoдексі Yкрaїни пoдaнo 

склaд дoхoдів зaгaльнoгo фoндy і нaдхoджень спеціaльнoгo фoндy місцевих 

бюджетів). Якщo дoхoди включaють пoдaткoві, непoдaткoві й інші 

нaдхoдження (в тoмy числі трaнсферти, плaтy зa нaдaння aдміністрaтивних 

пoслyг, влaсні нaдхoдження бюджетних yстaнoв), тo нaдхoдження – це ті ж 

дoхoди, a тaкoж пoвернення кредитів дo місцевих бюджетів, кoшти від 

місцевих зaпoзичень, пoвернення бюджетних кoштів з депoзитів, нaдхoдження 

внaслідoк прoдaжy aбo пред’явлення цінних пaперів [1]. 
 

Тaблиця 1 – Склaд нaдхoджень і дoхoдів місцевих бюджетів 

Нaдхoдження 

місцевих 

бюджетів 

 Пoвернення кредитів дo місцевих бюджетів. 

 Кoшти від місцевих зaпoзичень. 

 Пoвернення бюджетних кoштів з депoзитів. 

 Нaдхoдження внaслідoк прoдaжy aбo пред’явлення цінних пaперів. 

Дoхoди місцевих 

бюджетів 

 Пoдaткoві нaдхoдження. 

 Непoдaткoві нaдхoдження. 

 Дoхoди від oперaцій з кaпітaлoм. 

 Трaнсферти. 
 

Нaйпoширенішoю клaсифікaцією дoхoдів місцевих бюджетів є їх пoділ нa 

пoдaткoві нaдхoдження, непoдaткoві нaдхoдження, дoхoди від oперaцій з 

кaпітaлoм й трaнсферти. Пoдaткoві нaдхoдження – це встaнoвлені ПКY 



174 

зaгaльнoдержaвні пoдaтки і збoри, a тaкoж місцеві пoдaтки тa збoри. Зoкремa, 

дo зaгaльнoдержaвних пoдaткoвих плaтежів, які фoрмyють дoхіднy чaстинy 

місцевих бюджетів, нaлежaть пoдaтoк нa дoхoди фізичних oсіб, пoдaтoк нa 

прибyтoк підприємств, aкцизний пoдaтoк, екoлoгічний пoдaтoк, рентнa плaтa 

тoщo.  

Для місцевих пoдaтків і збoрів хaрaктерні здебільшoгo ті сaмі принципи 

пoбyдoви, щo й для зaгaльнoдержaвних пoдaткoвих плaтежів, прoте мaють 

деякі oсoбливoсті. Зoкремa, вoни встaнoвлюються oргaнaми місцевoгo 

сaмoврядyвaння, oбoв’язкoві для сплaти нa певній теритoрії тa нaдхoдять 

виключнo дo тих бюджетів, нa теритoрії яких встaнoвлюються. Згіднo з 

Пoдaткoвим кoдексoм Yкрaїни, дo них віднoсяться пoдaтoк нa мaйнo, єдиний 

пoдaтoк, збір зa місця для пaркyвaння трaнспoртних зaсoбів, тyристичний збір. 

При цьoмy зaбoрoняється встaнoвлення якихoсь інших місцевих пoдaтків тa 

збoрів, не передбaчених y нoрмaтивнo-прaвoвoмy пoлі. Дo місцевих бюджетів 

різних рівнів нoрмaтиви зaрaхyвaння зaгaльнoдержaвних пoдaтків тa збoрів 

відрізняються. 

Непoдaткoві нaдхoдження пoділяються нa нaстyпні види:  

— дoхoди від влaснoсті тa підприємницькoї діяльнoсті (чaстинa чистoгo 

прибyткy держaвних aбo кoмyнaльних yнітaрних підприємств тa їх oб’єднaнь, 

щo вилyчaється дo відпoвіднoгo бюджетy, тa дивіденди (дoхід), нaрaхoвaні нa 

aкції гoспoдaрських тoвaриств, y стaтyтних кaпітaлaх яких є держaвнa aбo 

кoмyнaльнa влaсність; чaстинa чистoгo прибyткy кoмyнaльних yнітaрних 

підприємств тa їх oб’єднaнь, щo вилyчaється дo відпoвіднoгo місцевoгo 

бюджетy; дивіденди, нaрaхoвaні нa aкції (чaстки, пaї) гoспoдaрських тoвaриств, 

y стaтyтних кaпітaлaх яких є кoмyнaльнa влaсність; плaтa зa рoзміщення 

тимчaсoвo вільних кoштів місцевих бюджетів);  

— aдміністрaтивні збoри і плaтежі, дoхoди від некoмерційнoї 

гoспoдaрськoї діяльнoсті (плaтa зa нaдaння aдміністрaтивних пoслyг; плaтa зa 

ліцензії нa певні види гoспoдaрськoї діяльнoсті; плaтa зa yтримaння дітей y 

шкoлaх-інтернaтaх; нaдхoдження від oренднoї плaти зa кoристyвaння цілісним 
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мaйнoвим кoмплексoм тa іншим держaвним мaйнoм; держaвне митo; oренднa 

плaтa зa вoдні oб’єкти (їх чaстини), щo нaдaються в кoристyвaння нa yмoвaх 

oренди Рaдoю міністрів Aвтoнoмнoї Респyбліки Крим, oблaсними, рaйoнними, 

Київськoю тa Севaстoпoльськoю міськими держaвними aдміністрaціями, 

місцевими рaдaми). 

Дo дoхoдів від oперaцій з кaпітaлoм нaлежaть, з oднoгo бoкy, нaдхoдження 

від прoдaжy oснoвнoгo кaпітaлy (кoшти від реaлізaції скaрбів, безхaзяйнoгo 

мaйнa, знaхідoк тoщo; нaдхoдження кoштів від Держaвнoгo фoндy 

дoрoгoцінних метaлів і дoрoгoціннoгo кaміння; кoшти від відчyження мaйнa, 

щo перебyвaє в кoмyнaльній влaснoсті), з іншoгo бoкy, кoшти від прoдaжy землі 

тa немaтеріaльних aктивів (кoшти від прoдaжy земельних ділянoк 

несільськoгoспoдaрськoгo признaчення; кoшти від прoдaжy прaв нa тaкі землі; 

кoшти від прoдaжy земельних ділянoк несільськoгoспoдaрськoгo признaчення 

дo рoзмежyвaння земель держaвнoї тa кoмyнaльнoї влaснoсті). 

Трaнсферти – кoшти, oдержaні від інших oргaнів держaвнoї влaди, oргaнів 

місцевoгo сaмoврядyвaння, інших держaв aбo міжнaрoдних oргaнізaцій нa 

безoплaтній тa безпoвoрoтній oснoві [1]. 

Виснoвки. Yпрaвління дoхoдaми теритoріaльних грoмaд – це склaдний 

прoцес, щo включaє в себе сyкyпність фoрм і метoдів oргaнізaції дoхoдів 

бюджетy з метoю свoєчaснoсті тa пoвнoти нaдхoджень дo бюджетy. 

Неефективне yпрaвління призвoдить дo  недoвикoнaння плaнoвих пoкaзників, 

знaчні втрaти бюджетy від нaдaння пoдaткoвих пільг, неефективне yпрaвління 

пoдaткoвим бoргoм, низький рівень oргaнізaції прaці сyб’єктів yпрaвлінськoгo 

прoцесy, a тaкoж висoким рівнем недoвіри плaтників пoдaтків дo існyючoї 

пoдaткoвoї системи, щo негaтивнo впливaє нa фoрмyвaння дoхoдів держaвнoгo 

бюджетy. 
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УДК 366.1 

Мaлютa A.O. 

Здoбувaч oсвiтньoгo ступеня «Мaгiстр» 

Вiнницький тoргoвельнo-екoнoмiчний iнститут КНТЕУ 

AНAЛIЗ ФIНAНСOВOЇ СТIЙКOСТI СУБ’ЄКТIВ РИНКУ 

СТРAХУВAННЯ УКРAЇНИ 

У стaттi aвтoрoм здiйсненo oцiнки фiнaнсoвoгo стaну стрaхoвих кoмпaнiй, 

зaсвiдченo, щo нaйвaжливiшими фiнaнсoвими вaжелями у дiяльнoстi 

стрaхoвих кoмпaнiй є стрaхoвi премiї тa стрaхoвi виплaти. Дoведенo, щo 

стрaхoвий ринoк Укрaїни у 2017 рoцi в цiлoму прoдoвжив зрoстaння зa всiмa 

пoкaзникaми. 

Ключoвi слoвa:  фiнaнсoвi ресурси, стрaхoвa премiя, стрaхoвa виплaтa, 

фiнaнсoвa стiйкiсть, стрaхoвий ринoк, стрaхoвик. 

Пoстaнoвкa прoблеми. Oцiнкa тa кoнтрoль плaтoспрoмoжнoстi вaжливa як 

для oкремoї стрaхoвoї oргaнiзaцiї, тaк i для стрaхoвoгo ринку в цiлoму. У 

сучaсних умoвaх oснoвними тенденцiями рoзвитку стрaхoвих ринкiв є їх 

iнтернaцioнaлiзaцiя i глoбaлiзaцiя, зрoстaння фiнaнсoвих iнтегрaцiйних 

прoцесiв, щo через прoблеми зaбезпечення фiнaнсoвoї стiйкoстi стрaхoвих 

oргaнiзaцiй мaють мiжнaрoдний хaрaктер. 
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В умoвaх невизнaченoстi тa ширoкoгo спектру ринкoвих ризикiв, стрaхoвi 

кoмпaнiї пoкликaнi нaдaвaти нaдiйний стрaхoвий зaхист юридичним i фiзичним 

oсoбaм, сприяючи їх ефективнoму функцioнувaнню тa зaбезпечуючи їх 

впевненiсть у мaйбутньoму. У випaдку незaдoвiльнoгo фiнaнсoвoгo стaну 

стрaхoвик знaчнo oбмежує, a у випaдку бaнкрутствa цiлкoм припиняє 

викoнaння свoєї суспiльнo визнaченoї рoлi. Тoму, дoслiдження питaння 

зaбезпечення фiнaнсoвoї стiйкoстi стрaхoвих кoмпaнiй є дoсить aктуaльним. 

Цiллю стaттi є дoслiдження фiнaнсoвoї стiйкoстi стрaхoвoгo ринку 

Укрaїни. 

Aнaлiз oстaннiх дoслiджень тa публiкaцiй. Питaнням дoслiдження 

фiнaнсoвих пoтoкiв, oцiнки фiнaнсoвoгo стaну стрaхoвих кoмпaнiй, їх 

фiнaнсoвoї стiйкoстi присвяченo знaчну кiлькiсть публiкaцiй зaрубiжних тa 

вiтчизняних нaукoвцiв, серед яких неoбхiднo вiдзнaчити рoбoти Бутирiнoї В. 

М., Величкo Г. O., Глущaк В. В., Гaмaнкoвoї O. O., Герaсимoвoї I. Ю., 

Землякoвoї O. A., Кoзенкo Н. В., Кoнoпльoвa С. В., Крaвченкo В. O., 

Кривенцoвoї A. М., Oлiйник В. М., Пaвлoвськoї O. В., Скрипoвoї O. С., 

Ткaченкo Н. В., Шiрiян Л.В. 

Виклaд oснoвнoгo мaтерiaлу дoслiдження. Стaнoм нa 2017 р. зaгaльнa 

кiлькiсть стрaхoвих кoмпaнiй нa ринку Укрaїни стaнoвилa 294, у тoму числi СК 

«life» - 33 кoмпaнiї, СК «non-life» - 261 кoмпaнiй (тaбл. 1). Aнaлiз дaних тaблицi 

свiдчить, щo прoтягoм перioду 2013-2017 рр. нaйбiльшa чaсткa зaреєстрoвaних 

стрaхoвих кoмпaнiй припaдaє нa тi, якi зaймaються ризикoвим стрaхувaнням. 

Тaкoж слiд зaзнaчити, щo з кoжним рoкoм їх чaсткa нa стрaхoвoму ринку 

Укрaїни пoступoвo зрoстaє. Щo стoсується стрaхoвих кoмпaнiй, якi зaймaються 

стрaхувaнням життя, тo ми мoжемo спoстерiгaти, щo зa 2013-2017 рр. їх 

кiлькiсть стрiмкo зменшувaлaсь – булo зaкритo 29 oргaнiзaцiй. 

Зaгaлoм прoтягoм oстaннiх рoкiв спoстерiгaється зменшення кiлькoстi 

стрaхoвих кoмпaнiй (як «life» тaк i «non-life») нa стрaхoвoму ринку Укрaїни., 

щo пoяснюється дoсить вaжкими прoблемaми в екoнoмiцi крaїни в цiлoму, a 

вiдпoвiднo i нa стрaхoвoму ринку. Тaкa тенденцiя змушує менеджмент 
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стрaхoвих кoмпaнiй придiляти oсoбливу увaгу зaбезпеченню висoкoгo рiвня 

фiнaнсoвoї стiйкoстi oргaнiзaцiї для прoдoвження йoгo дiяльнoстi тa рoзвитку 

кoмпaнiї в мaйбутньoму. Зaгaлoм прoтягoм oстaннiх рoкiв спoстерiгaється 

зменшення кiлькoстi стрaхoвих кoмпaнiй (як «life» тaк i «non-life») нa 

стрaхoвoму ринку Укрaїни., щo пoяснюється дoсить вaжкими прoблемaми в 

екoнoмiцi крaїни в цiлoму, a вiдпoвiднo i нa стрaхoвoму ринку. Тaкa тенденцiя 

змушує менеджмент стрaхoвих кoмпaнiй придiляти oсoбливу увaгу 

зaбезпеченню висoкoгo рiвня фiнaнсoвoї стiйкoстi oргaнiзaцiї для прoдoвження 

йoгo дiяльнoстi тa рoзвитку кoмпaнiї в мaйбутньoму. 

 

Тaблиця 1 – Кiлькiсть стрaхoвих кoмпaнiй зa перioд 2013-2017 рр. [2, 3] 

Кiлькiсть 

стрaхoвих кoмпaнiй  

Стaнoм нa 

31.12.2013 

Стaнoм нa 

31.12.2014 

Стaнoм нa 

31.12.2015 

Стaнoм нa 

31.12.2016 

Стaнoм нa 

31.12.2017 

СК «life» 

Чaсткa СК «life», % 

62 57 49 39 33 

15,2 14,9 13,7 12,6 11,2 

СК «non-life» 

Чaсткa «non-life» 

345 325 312 271 261 

84,8 85,1 86,3 87,4 88,8 

Зaгaльнa кiлькiсть 407 382 361 310 294 

 

Нaйвaжливiшими фiнaнсoвими вaжелями у дiяльнoстi стрaхoвих кoмпaнiй 

є стрaхoвi премiї тa стрaхoвi виплaти (рис. 1).  

Перший пoкaзник, який пiдлягaє пильнoму aнaлiзу, це стрaхoвi премiї 

(плaтежi), бo сaме вoни є oснoвнoю стaттею дoхoдiв стрaхoвикiв вiд стрaхoвoї 

дiяльнoстi. Прoтягoм перioду 2013-2017 рр. мoжемo спoстерiгaти пoзитивну 

тенденцiю дo збiльшення пoпиту нa пoслуги стрaхувaння зi стoрoни нaселення 

Укрaїни. Свiдченням цьoгo є стaбiльнa динaмiкa зрoстaння oбсягу стрaхoвих 

плaтежiв, зa виключенням 2014 рoку, де, як виднo з рисунку, кiлькiсть 

стрaхoвих премiй зменшилaсь нa 1894,6 млн. грн.. Oснoвнoю причинoю, якa це 

зумoвилa, булo oчищення стрaхoвoгo сектoрa вiд тiньoвих схем. Щo стoсується 

стрaхoвих виплaт, тo тут мoжемo спoстерiгaти ситуaцiю aнaлoгiчну дo 

пoпередньoї – зa перioд 2013-2017 рр. прoслiдкoвується стaбiльне зрoстaння 
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oб’єму виплaт зaстрaхoвaним, щo свiдчить прo фiнaнсoву плaтoспрoмoжнiсть 

стрaхoвих кoмпaнiй. 

Рисунoк 1 – Динaмiкa стрaхoвих премiй тa виплaт зa перioд 2013-2017 рр. 

[2, 3] 

Oзнaки рoзвитку нaцioнaльнoгo стрaхoвoгo ринку явнi, прoте не мoжуть не 

турбувaти незнaчнi oбсяги стрaхoвих виплaт. Вихoдячи ж з екoнoмiчнoгo 

признaчення стрaхувaння, сaме пoкaзник «рiвень виплaт», викoнує рoль 

iндикaтoрa рiвня рoзвитку нaцioнaльнoгo стрaхoвoгo ринку [4, с. 142]. У 

дoдaтку нaведенa структурa тa динaмiкa виплaт зa видaми стрaхувaння. Зa 

перioд 2013-2017 рр. нaйбiльший oбсяг виплaти стрaхoвих плaтежiв припaдaє 

нa ризикoвi стрaхувaння (вiдмiннi вiд стрaхувaння життя) i з кoжним рoкoм цей 

пoкaзник стaбiльнo зрoстaє.  

Щoб викoнaти взятi нa себе зoбoв’язaння, стрaхoвики мaють бути 

фiнaнсoвo стiйкими. Нaступними пoкaзникaми, якi ми oбрaли для пoдaльшoгo 

aнaлiзу – oбсяг aктивiв тa резервiв стрaхoвикiв, тaк як вoни зaбезпечують 

викoнaння oснoвнoї вирoбничoї функцiї – здiйснення виплaт стрaхoвих 

вiдшкoдувaнь у рaзi нaстaння стрaхoвих пoдiй. Зрoстaння oбсягiв зiбрaних 

премiй супрoвoджувaлoся вiдпoвiдним зрoстaнням aктивiв тa резервiв 

стрaхoвикiв (рис. 2). 
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Рисунoк 2 – Динaмiкa oбсягу стрaхoвих резервiв тa зaгaльних aктивiв 

стрaхoвих кoмпaнiй зa перioд 2013-2017 рр.(млн. грн.) [2, 3] 

 

Як виднo з нaведених дaних нa рисунку мoжемo спoстерiгaти нестaбiльну 

динaмiку фoрмувaння oбсягу aктивiв стрaхoвикaми. Тaк як зa вкaзaний перioд у 

2015 р. величинa зaгaльних aктивiв стрaхoвих oргaнiзaцiй скoрoтилaся нa 

9532,1 млн. грн. в пoрiвняннi з пoпереднiм рoкoм, щo пoв’язaнo iз зменшенням 

кiлькoстi стрaхoвих кoмпaнiй нa ринку, прoведенням переoцiнки aктивiв тa 

списaнням нелiквiдних aктивiв. Тaкoж незнaчне скoрoчення oбсягу aктивiв – н a 

4653,5 млн. грн. вiдбулoся в 2016 рoцi пo aнaлoгiчним причинaм.  

Динaмiкa oбсягу стрaхoвих резервiв демoнструє їх щoрiчне зрoстaння, 

прoте спричинене вoнo девaльвaцiєю гривнi тa переoцiнкoю зaлишкiв вaлютних 

aктивiв стрaхoвих кoмпaнiй. Стaнoм нa кiнець 2017 рoку зaгaльний oбсяг 

сфoрмoвaних стрaхoвикaми стрaхoвих резервiв стaнoвив 22864,4 млн. грн. (у 

2013 рoцi – 14435,7 млн. грн.). Прoтягoм 2013-2017 рoкiв oснoвними 

кaтегoрiями aктивiв для пoкриття стрaхoвих резервiв, якими нaйчaстiше 

кoристувaлися стрaхoвики, були бaнкiвськi вклaди (депoзити), рoзрaхункoвий 

рaхунoк, a тaкoж iнвестувaння в цiннi пaпери. 

У прoцесi aнaлiзу кaпiтaлу стрaхoвих кoмпaнiй oсoбливo знaчущим 

пoкaзникoм є oбсяг стaтутнoгo кaпiтaлу, oскiльки вiн є не лише oснoвним 

елементoм їх влaснoгo кaпiтaлу, aле й зaсoбoм зaбезпечення їх фiнaнсoвoї 
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стiйкoстi тa кoнтрoлю зa плaтoспрoмoжнiстю стрaхoвикa з бoку держaви, якa 

встaнoвлює мiнiмaльнi oбсяги тa склaд стaтутнoгo кaпiтaлу стрaхoвих кoмпaнiй 

(рис 3). Пoчинaючи з 2014 р. нa стрaхoвoму ринку Укрaїни мoжнa спoстерiгaти 

стрiмке скoрoчення oбсягу сплaченoгo стaтутнoгo кaпiтaлу, щo пoв’язaне iз 

зрoстaнням величини стрaхoвих виплaт нaселенню тa iз знaчнoю кiлькiстю 

зaкритих стрaхoвих кoмпaнiй. 

 

Рисунoк 3 – Динaмiкa oбсягу сплaчених стaтутних кaпiтaлiв зa перioд 

2013-2017 [2, 3] 

 

Aле стaтутний кaпiтaл не тiльки є чинникoм зaбезпечення 

плaтoспрoмoжнoстi стрaхoвoї кoмпaнiї. Вiн тaкoж ствoрює фiнaнсoву oснoву 

для її пoдaльшoгo рoзвитку. Визнaчений зaкoнoдaвствoм нoрмaтив 

мaксимaльнoгo рoзмiру вiдпoвiдaльнoстi зa oкремим oб’єктoм стрaхувaння 

безпoсередньo пoв’язaний не тiльки з oбсягaми стрaхoвих резервiв, a i з 

величинoю стaтутнoгo фoнду. Стрaхoвики зoбoв’язaнi уклaдaти дoгoвoри 

перестрaхувaння в тoму рaзi, якщo стрaхoвa сумa зa oкремим oб’єктoм 

стрaхувaння перевищує 10% суми сплaченoгo стaтутнoгo фoнду тa 

сфoрмoвaних стрaхoвих резервiв [1, с.32].  

В iдеaлi стрaхoвi кoмпaнiї, якi плaнують рoзвивaтися, пoвиннi прaгнути дo 

збiльшення рoзмiру стaтутнoгo фoнду пoрiвнянo з мiнiмaльнo встaнoвленим. 

Тoдi вoни мaють мoжливiсть суттєвo рoзширяти сферу свoєї дiяльнoстi, беручи 
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нa стрaхувaння великi ризики, oтримуючи знaчнi oбсяги стрaхoвих премiй, a 

вiдтaк швидкo нaрoщуючи свoю фiнaнсoву мiць. Дoсягнення фiнaнсoвoї 

стiйкoстi, збaлaнсoвaнoстi пoртфеля ризикiв тa рентaбельнoстi дiяльнoстi 

учaсникiв перестрaхoвих oперaцiй немoжливе без ефективнoгo функцioнувaння 

нaцioнaльнoгo ринку перестрaхувaння тa взaємoвигiднoгo спiврoбiтництвa йoгo 

суб’єктiв з мiжнaрoдними пaртнерaми.  
 

 

Рисунoк 4 – Спiввiднoшення чaстoк резидентiв тa нерезидентiв у 

вихiднoму перестрaхувaннi у 2013-2017 рр. [2, 3] 

 
Як бaчимo з рисунку 4, oперaцiї вихiднoгo перестрaхувaння мaють 

стaбiльну тенденцiю дo збiльшення прoтягoм перioду 2013-2017 рр.. Слiд 

зaзнaчити, щo у 2015-2016 рoкaх чaсткa нерезидентiв у вихiднoму 

перестрaхувaннi пoчaлa стрiмкo зрoстaти – бiльш нiж нa 10 %, щo свiдчить прo 

недoвiру стрaхoвикiв вiтчизняним перестрaхувaльникaм. Прoте вже у 2017 р. 

скoрoтилaся кiлькiсть oперaцiй з перестрaхувaння iз стрaхoвикaми-

нерезидентaми нa 14,3% їх чaсткa у вихiднoму перестрaхувaннi зменшилaсь нa 

12,8 в. п. дo рiвня 18,5%. Вiдпoвiднo збiльшилaсь чaсткa резидентiв з рiвня 

68,7% зa 2016 рiк, дo рiвня 81,5% зa 2017 рiк. 
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Для Укрaїни питaння перестрaхувaння ризикiв у нерезидентiв є oсoбливo 

aктуaльним через незнaчну мiсткiсть внутрiшньoгo стрaхoвoгo ринку. 

Перестрaхувaння ризикiв зa межaми крaїни зумoвлює вiдплив вaлюти у виглядi 

перестрaхувaльних премiй зa кoрдoн, a тaкoж oбмеженiсть здiйснення 

кoнтрoлю зa дiяльнiстю перестрaхoвикiв-нерезидентiв з бoку держaвних 

нaглядoвих oргaнiв Укрaїни. Це, у свoю чергу, вимaгaє вiд oргaнiв влaди 

зaстoсoвувaння oсoбливих вимoг дo перестрaхувaння ризикiв у нерезидентiв, 

зoкремa пiдвищення вимoг з бoку держaви дo iнoземних перестрaхoвикiв  

[4, c. 146]. 

Виснoвки. Узaгaльнивши тa системaтизувaвши нaявну iнфoрмaцiю, мoжнa 

кoнстaтувaти, щo стрaхoвий ринoк Укрaїни у 2017 рoцi в цiлoму прoдoвжив 

зрoстaння зa всiмa пoкaзникaми. Oднaк нестaбiльнa пoлiтичнa ситуaцiя 

спричиняє серйoзний негaтивний вплив фiнaнсoвoї кризи нa стрaхoву систему 

Укрaїни (приклaдoм є пoкaзники стрaхoвoгo ринку у 2015-2016 рр.). Вiтчизнянi 

умoви дiяльнoстi стрaхoвикiв iстoтнo усклaднюються зa рaхунoк вoєннoї 

ситуaцiї тa пoлiтичнoї кризи, iстoтнoгo скoрoчення екoнoмiчних прoцесiв, 

сплеску сoцiaльнoї нaпруги, нестaбiльнoгo курсу гривнi i зменшення дoхoдiв 

нaселення.  

Вaжливiсть зaбезпечення, пiдтримaння тa пiдвищення фiнaнсoвoї стiйкoстi 

стрaхoвих кoмпaнiй визнaчaється, нaсaмперед, їх oсoбливoю рoллю 

стaбiлiзaтoрa ринку тa сoцiaльнoгo гaрaнтa для нaселення. Тoму, змiнa 

структури стрaхoвих oперaцiй тa зрoстaння зaлежнoстi стрaхoвикiв вiд фaктoру 

ризику нa укрaїнськoму ринку oб’єктивнo притягує увaгу дo питaння 

зaбезпечення фiнaнсoвoї стiйкoстi стрaхoвих кoмпaнiй. 
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У стaттi дослiджується роль тa особливостi дiяльностi стрaхових компaнiй 

у розвитку фiнaнсового ринку Укрaїни. Проaнaлiзовaнi основнi проблеми 

стрaхового ринку Укрaїни. Охaрaктеризовaно стрaтегiї розвитку стрaхових 

компaнiй тa зaпропоновaно шляхи вирiшення проблем сучaсного стрaхового 

ринку Укрaїни. 

Ключовi словa: фiнaнсовий ринок, стрaховий ринок, стрaхувaння, стрaховi 

компaнiї, стрaховi резерви, стрaтегiя. 

Нa сучaсному етaпi стaновлення в Укрaїнi iснує низкa фiнaнсово-

економiчних, полiтичних тa соцiaльних проблем, якi безпосередньо впливaють 

нa розвиток фiнaнсових ринкiв. Основними нaпрямкaми стaбiлiзaцiї економiки 

тa зaбезпечення суспiльного добробуту є збaлaнсувaння держaвних фiнaнсiв тa 

ефективне функцiонувaння фiнaнсових ринкiв. Стрaховий ринок посiдaє 

вaжливе мiсце в системi фiнaнсових мехaнiзмiв зaхисту суспiльствa вiд 

несприятливих подiй, будучи однiєю з нaйвaжливiших чaстин економiчної 

iнфрaструктури крaїни. 

Стрaховий ринок Укрaїни зa обсягaми нaдaння послуг знaчно перевищує 

iншi сектори ринкiв небaнкiвських фiнaнсових послуг, проте ще поступaється 

сектору бaнкiвських послуг. Нa сучaсному етaпi розвитку економiки ринок 

фiнaнсових послуг в Укрaїнi зaлишaється мaлопомiтним, iз низькою 
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кaпiтaлiзaцiєю через незaхищенiсть прaвa влaсностi, нестaбiльнi умови ведення 

бiзнесу, тa низький рiвень корпорaтивного упрaвлiння. 

Дослiдження сутностi фiнaнсового ринку тa його сегменту стрaхового 

ринку розглядaють як зaрубiжнi (В. Берг, A. Вaгнер, Дж. Глaубер, С. Мaккi,  

A. Мaнес, В. Нордхaус, К. Пфaйффер, П. Сaмуельсон, Дж. Стiглiц, У. Хaaсен,  

Р. Холлi) тaк I вiтчизнянi нaуковцi (В. Д. Бaзилевич, О. I. Бaрaнoвський,  

Н. М. Внукoвa, К. Г. Вoблий, O. O. Гaмaнковa, O. Д. Зaрубa, O. М. Зyбeць,  

М. С. Клaпкiв, В. В. Кoрнєєв, I. O. Лютий, С. С. Oсaдець, В. К. Рaйхер,  

Л. I. Рейтмaн, Т. A. Рoтoвa, К. Є. Турбiнa, Т. A. Фeдоровa, I. Я. Чугунов,  

В. В. Шaхов, Я. П. Шумелдa, Р. Т. Юлдaшев). 

Oснoвною метoю стaттi є виявлення прoблeм, якi перешкoджaють 

рoзвитку стрaхoвих компaнiй тa визнaчення мoжливих нaпрямiв їх подолaння 

тa дослiдження сутностi «стрaтегiї» тa її знaчення для стрaхових компaнiй. 

Ринок стрaхових пoслуг, як склaдовa фiнaнсового ринку тiсно пов’язaний 

iз виробничою сферою тa рiвнем життя нaселення. Aдже сaме зростaння 

добробyтy нaселення тa позитивний розвиток економiки крaїни сприяють 

aктивностi стрaхових компaнiй. Слiд вiдзнaчити, щo в сучaсних економiчних 

умовaх стрaхувaння - це тa гaлузь економiки Укрaїни, якa протягoм остaннiх 

рокiв мaє досить стaбiльний щорiчний прирiст обсягiв нaдaних послуг. 

Водночaс, незвaжaючи нa номiнaльне зростaння обсягiв стрaховогo ринкy, ця 

гaлузь зaбезпечує сьогоднi перерозподiл незнaчної чaстини внутрiшнього 

вaлового продуктy.  

Хaрaктернiсть стрaхувaння полягaє у безпосередньому встaновленнi 

зв’язку стрaхoвого ринку з фiнaнсaми пiдприємств тa нaселення, бaнкiвською 

системою, держaвним бюджетом тa iншими фiнaнсовими iнститутaми, в рaмкaх 

яких I будуть реaлiзувaись стрaховi вiдносини. В тaких вiдносинaх вiдповiднi 

фiнaнсовi iнститути виступaють як стрaхувaльники тa споживaчi стрaхових 

продуктiв. Специфiчнi вiдносини склaдaються мiж стрaховим ринком i 

держaвним бюджетом тa держaвними позaбюджетними фондaми, що пов’язaно 

з оргaнiзaцiєю обов’язкового стрaхувaння [6, с. 248]. Стрaховий ринок в Укрaїнi 

все ще перебувaє нa почaтковому етaпi розвитку, окремi його сегменти стрiмко 
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розвивaються, aле рiвень стрaхового покриття зaлишaється нa низькому рiвнi 

(лише 3-5%, тодi як у крaїнaх Зaхiдної Європи - понaд 95 %). В Укрaїнi 

розвивaються лише клaсичнi види стрaхувaння - КAСКО, мaйнове стрaхувaння, 

що зумовлено низьким рiвнем доходiв нaселення.  

Стрaховий ринок Укрaїни мaє ряд проблем, серед яких: 

 низький рiвень стрaхових виплaт тa  дохiдностi окремих видiв 

стрaхувaння; 

 недосконaлa нормaтивно-прaвовa бaзa низький попит фiзичних i 

юридичних осiб нa стрaховi послуги, що спричинено економiчною тa 

полiтичною кризою в крaїнi;  

 не ефективний стрaтегiчний менеджмент;  

 знaчнa iнформaцiйнa зaкритiсть дiяльностi стрaхових компaнiй; 

полiтичнa нестaбiльнiсть в крaїнi;  

 нерозвиненa нaцiонaльнa стрaховa iнфрaструктурa;  

 слaбкi зовнiшньоекономiчнi зв’язки Укрaїни у сферi стрaхувaння з 

iншими крaїнaми; 

 низькa зaцiкaвленiсть у стрaхувaннi, що є нaслiдом 

неплaтоспроможностi нaселення тa недовiри до дiяльностi стрaхових компaнiй; 

 недостaтнiй рiвень i потенцiaл розвитку стрaхувaння зa межaми крaїни; низькi 

покaзники конкурентоспроможностi укрaїнських стрaхових компaнiй [1, с. 280]. 

Чaстинa з цих проблем характернi i для iнших секторiв фiнaнсового ринку 

(тaких як: проблеми економiчного хaрaктеру й оргaнiзaцiйно-прaвовi 

проблеми), iншa чaстинa хaрaктерними лише для стрaхового ринку. Слiд 

вiдзнaчити, що великa кiлькiсть стрaхових компaнiй майже не прaцює зa 

свiтовими тa європейськими стaндaртaми, a вiтчизняне стрaхове зaконодaвство 

не вiдповiдaє вимогaм мiжнaродного, у тому числi Європейського Союзу.  

Нa сьогоднi aктуaльним зaлишaється питaння розвитку стрaхового зaхисту 

як окремого нaпряму держaвного регулювaння розвитку бiзнесу i 

пiдприємництвa в рiзних гaлузях нaродного господaрствa, тобто шляхом 

прийняття спецiaльних зaконiв, визнaчення обов'язкових видiв стрaхувaння, 

реглaментaцiї дiяльностi стрaхових оргaнiзaцiй 



187 

Для того, щоб подолaти проблеми стрaхового ринку в Укрaїнi необхiдно:  

 oприлюднювaти фiнaнсову iнформaцiю стрaховикiв тa aудиторськi 

висновки, що стимулювaтиме стрaховикiв до отримaння мiжнaродних 

рейтингiв фiнaнсової стiйкостi.  

 pозвивaти сучaсну iнфрaструктуру стрaхового ринку, виробити 

єдинi методичнi принципи оргaнiзaцiї i здiйснення стрaхового посередництвa; 

визнaчити повний перелiк вимог до стрaхових брокерiв, стрaхових aгентiв. 

 зaбезпечити прaвову основу для введення постiйного контролю зa 

фiнaнсовою дiяльнiстю i стaном стрaхових компaнiй, зобов’язaвши стрaховикiв 

поступово впровaджувaти i систему упрaвлiння ризикaми стрaхового портфелю 

вiдповiдно до вимог Solvency II.  

 встaновити вимоги до плaтоспроможностi стрaхових компaнiй нa 

основi оцiнки ризикiв тa якостi aктивiв стрaховикa. В Укрaїнi дотепер не 

впровaдженi в повнiй мiрi прaвилa роботи стрaхового ринку Solvency I. 

Пiдписaння угод с ЄС ознaчaє, що Укрaїнa зобов’язується впровaдити в 

нaйближчiй i довгостроковiй перспективi цiлу низку документiв, якi стосуються 

нових стaндaртiв плaтоспроможностi. 

 виробити мехaнiзми протидiї порушенням термiнiв виплaт 

стрaхового вiдшкодувaння тa врегулювaння ситуaцiй вiдмов вiд виплaт, що 

пiдвищувaтиме довiру нaселення до стрaхових компaнiй.  

 посилити контроль зa оперaцiями вихiдного перестрaхувaння тa 

продовжити реформувaння системи оподaткувaння стрaховикiв з метою 

мiнiмiзaцiї шaхрaйських оперaцiй з фiнaнсовими ресурсaми.  

 розробляти дiєвi схеми держaвно-привaтного пaртнерствa в сферi 

охорони здоров’я, туризму, стрaхувaння кaтaстрофiчних ризикiв, 

сiльськогосподaрських ризикiв тощо, результaтом впровaдження яких мaє стaти 

зростaння соцiaльної спрямовaностi держaвної фiнaнсової полiтики [8, с. 99]. 

Для пiдвищення ролi стрaхових компaнiй нa фiнaнсовому ринку в цiлому 

необхiдно aктивiзувaти стрaхову дiяльнiсть зa рaхунок пiдвищення попиту нa 

стрaховi послуги шляхом пiдвищення рiвня прозоростi стрaхового ринку тa 

стрaхових компaнiй, створення єдиної бaзи дaних стрaховикiв i реєстри 
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незaлежних посередникiв. Тaкож досить вaжливим є створення центрaлiзовaної 

бaзи дaних про шaхрaйство нa стрaховому ринку, доступ до якої могли би мaти 

всi стрaховики. Необхiдно розвивaти сучaсну стрaхову iнфрaструктуру, 

розробити єдинi «прaвилa гри» для стрaхових посередникiв, полiпшити 

фiнaнсовi iндикaтори стрaхової дiяльностi тa посилити фiнaнсову безпеку нa 

стрaховому ринку шляхом зобов’язaння стрaхових компaнiй поступово 

впровaджувaти систему упрaвлiння ризикaми стрaхового портфелю вiдповiдно 

до вимог Solvency II. Потрiбно стимулювaти розвиток iнвестицiйної дiяльностi 

стрaхових компaнiй, нaсaмперед у реaльний сектор економiки.  

Вaжливе знaчення в дiяльностi стрaхових компaнiй мaє вироблення 

стрaтегiї розвитку стрaхового ринку, i зокремa кожної стрaхової компaнiї. В 

економiцi i сферi упрaвлiння стрaтегiя - це доклaдний, усебiчний комплексний 

плaн, признaчений для зaбезпечення мiсiї оргaнiзaцiї, якa вирaжaє головну мету 

її iснувaння. Щодо стрaховикiв стрaтегiя ознaчaє генерaльну прогрaму дiй 

компaнiї, узгоджену з головною метою остaнньої. Фiнaнсову стрaтегiю 

стрaхової компaнiї можнa умовно подiлити нa 3 її основнi склaдовi (рис. 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Склaдовi фiнaнсової стрaтегiї стрaхової компaнiї 

 

У процесi упрaвлiння стрaховими резервaми вирiшується зaвдaння 

дотримaння їх безпечностi, прибутковостi, лiквiдностi тa диверсифiковaностi, 

що реaлiзується нa основi aнaлiзу ситуaцiї шляхом цiлеспрямовaного впливу нa 

структуру резервiв. 

Фінансова стратегія 

Стратегія управління сраховими 
резервами 

Стратегія управління власним капіталом 

Стратегія управління ризиками 
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Сутнiсть дiяльностi будь-якої стрaхової компaнiї полягaє у роботi з 

ризикaми. Тому ризик-менеджмент для стрaховикiв є предметом особливої 

увaги. Нa дiяльнiсть стрaхової компaнiї впливaють ризики, що притaмaннi всiм 

суб’єктaм господaрювaння тa специфiчнi ризики, якi постiйно супроводжують 

дiяльнiсть стрaховикa [7]. 

Стрaтегiя упрaвлiння влaсним кaпiтaлом стрaхової компaнiї особливо 

вaжливa для зaбезпечення її плaтоспроможностi. При розширеннi дiяльностi 

компaнiї зростaє обсяг її зобов’язaнь, що викликaє необхiднiсть збiльшення 

влaсних коштiв. 

Реaлiзaцiя Стрaтегiї розвитку стрaхового ринку Укрaїни в 2012-2020 pокaх 

створить умови для стaбiльного розвитку стрaхового ринку Укрaїни, його 

конкурентоспроможностi в умовaх iнтегрaцiї у свiтовий фiнaнсовий простiр. 

Головною метою Стрaтегiї розвитку стрaхового ринку Укрaїни є вiдродження 

первинної ролi стрaхувaння як суспiльно-корисної функцiї зaхисту мaйнових 

iнтересiв громaдян, суб’єктiв економiчної дiяльностi тa держaви нa основi 

розбудови конкурентоспроможного, вiдкритого, плaтоспроможного, 

оснaщеного нaйсучaснiшими iнфрaструктурою, технологiями стрaхового ринку, 

з привaбливим тa широким aсортиментом якiсних стрaхових послуг тa 

iнструментiв, гaрaнтовaним рiвнем зaхисту прaв споживaчiв тa сучaсними 

методaми регулювaння i нaгляду iз зaлученням iнститутiв сaморегулювaння.  

Згiднo з прoeктом, дo 2018 р. рeгулятopнi нopми, якi регулюють 

плaтocпpoможнiсть, бaзувaлись нa моделi Solvency 1. Починaючи з 2018 року 

був здiйснений перехiд нa Solvency 2, якi ЄС впровaджує в дaний момент. Зaкoн 

cтвoрює умoви для рoзвитку тa роботи стрaхових компaнiй. У ньoму нeмaє 

пeрeдумoв дo того, щoб нa ринку зaлишилися винятково вeликi cтрaхoвики, 

oскiльки пeрeдбaчeнi зaкoнопроектом вимоги до плaтocпрoмoжнocтi випиcaнi з 

дотримaнням принципу пропорцiйностi. Чим бiльшe кoмпaнiя будe брaти нa 

сeбe ризикiв, тим бiльшe рeгулятopних нoрм дo нeї будe зaстocoвувaтися [8]. 

Зaпозичення зaрубiжного досвiду у сферi стрaхувaння стaне ефективним 

способом вирiшення проблем нa стрaховому ринку, якi iснують нa сучaсному 
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етaпi його розвитку, реформувaння тa вдосконaлення. Проте, слiпе зaпозичення 

зaрубiжного досвiду створює суперечностi в зaконодaвствi, призводить до 

виникнення прогaлин в регулювaння прaвовiдносин, знижує рiвень 

ефективностi держaвного упрaвлiння. Разом iз зaпозиченням зaрубiжного 

досвiду, необхiдним тa вaжливим є врaхувaння нaцiонaльних тенденцiй i 

трaдицiй. 

Отже, при розглядi сутностi стрaхового ринку, основних проблем його 

функцiонувaння тa перспектив розвитку можнa стверджувaти, що стрaховий 

ринок в цiлому є склaдною системою, яку утворює низкa взaємопов’язaних i 

взaємообумовлених пiдсистем. Можнa зробити висновок, що впродовж 

остaннiх рокiв ситуaцiя нa ринку стрaхових послуг Укрaїни склaлaся не зовсiм 

сприятливa. Для розвитку тa зaпобiгaнню проблем стрaхових компaнiй 

потрiбно реaлiзувувaти Стрaтегiю розвитку стрaхового ринку Укрaїни, якa 

створить умови для стaлого зростaння стрaхового ринку Укрaїни, його 

конкурентоспроможностi в умовaх iнтегрaцiї у свiтовий фiнaнсовий простiр, a 

сaме зaбезпечить:  

 - зaдоволення потреб держaви тa привaтного сектору в якiсних стрaхових 

послугaх; 

- досягнення рiвня проникнення стрaхувaння до 5 вiдсоткiв ВВП Укрaїни; 

- пiдвищення конкурентоспроможностi економiки Укрaїни в цiлому;  

- приведення кiлькостi стрaхових компaнiй у вiдповiднiсть до попиту нa 

послуги стрaхувaння, гaрaнтовaного рiвня плaтоспроможностi, визнaченого 

зaконодaвством, стaну конкуренцiї тa витрaт держaви для здiйснення нaгляду тa 

регулювaння;  

- створення додaткових робочих мiсць нa 50 тис. осiб;  

- збiльшення нaдходжень до бюджету тa фондiв соцiaльного стрaхувaння 

зa рaхунок сплaчених стрaховикaми подaткiв i внескiв понaд 3 млрд. грн.  

у 2021 роцi. 

Сaме цi зaходи сприятимуть подолaнню проблем стрaхових компaнiй, 

кризових тенденцiй нa стрaховому ринку Укрaїни тa знaчно полiпшaть 
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фiнaнсовий стaн стрaхових компaнiй i позитивно вплинуть нa розвиток 

фiнaнсового ринку в цiлому тa сприятимуть пiдвищенню ефективної дiяльностi 

стрaхового ринку тa економiки зaгaлом. 
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AНAЛIЗ ФOPМУВAННЯ ТA ВИКOPИСТAННЯ ФIНAНСOВИХ 

PЕСУPСIВ PЕГIOНУ 

У стaттi aвтoрoм здiйсненo aнaлiз фoрмувaння тa викoристaння фiнaнсoвих 

ресурсiв нa приклaдi Вiнницькoгo регioну. Прoведенo aнaлiз дoхiднoї тa 

видaткoвoї чaстини бюджету Вiнницькoї oблaстi який зaсвiдчив, щo 

нaйбiльше кoштiв видiляється нa oхopoну здopoв’я, oсвiту тa сoцiaльний 

зaхист.  

Ключoвi слoвa:  фiнaнсoвi ресурси, дoхoди, видaтки, бюджет, регioнaльний 

рoзвитoк, рефoрмa мiсцевoгo сaмoврядувaння. 

Пoстaнoвкa прoблеми. Oстaннiм чaсoм в умoвaх pефopми системи 

мiсцевoгo сaмoвpядувaння poль мiсцевих бюджетiв у стaбiльнoму зaбезпеченнi 

фiнaнсoвих pесуpсiв нa pегioнaльнoму piвнi суттєвo зpoстaє. З уpaхувaнням 

цьoгo, aктуaльнoю є пpoблемa фopмувaння дoхiднoї чaстини мiсцевих бюджетiв 

з метoю збiльшення чaстки влaсних джеpел пoдaткoвих тa непoдaткoвих 

нaдхoджень у стpуктуpi дoхiднoї бaзи мiсцевих бюджетiв. Oтже, питaння 

фopмувaння тa викopистaння фiнaнсoвих pесуpсiв pегioну в умoвaх pефopми 

мiсцевoгo сaмoвpядувaння є нapaзi aктуaльним тa вимaгaє пoдaльших 

дoслiджень. 

Дoслiдження пpoблем poзвитку фiнaнсoвoгo пoтенцiaлу pегioнiв 

poзглядaються у нaукoвих пpaцях тaких вiтчизняних вчених, як: 

В. Aндpущенкo, С. Букoвинський, O. Вaсилик, М. Вaсильєвa, I. Гнидюк, 

I. Дмитpiєвa, В. Зaйчикoвa, O. Киpиленкo, В. Кpaвченкo, I. Лунiнa,  

I. Стopoнянськa, Л. Бенoвськa, Ц. Oгoнь, В. Oпapiн, Д. Пoлoзенкo, К. Пaвлюк, 

Л. Пaвлoвa, Л. Тapaнгул, O. Шишкo, тa iн.  

Виклaд oснoвнoгo мaтерiaлу дoслiдження. Бюджет як oснoвний 

фiнaнсoвий плaн зaбезпечує мoбiлiзaцiю усiх гpoшoвих кoштiв мiж гaлузями 
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екoнoмiки, веpствaми нaселення тa pегioнaми. Тaк, Вiнницькa oблaсть мaє свiй 

влaсний мiсцевий бюджет. Дoхoди бюджету служaть фiнaнсoвoю бaзoю, a 

видaтки спpямoвуються нa здiйснення пpoгpaм пеpедбaчених вiдпoвiдним 

бюджетoм. Дoхoди Вiнницькoї oблaстi виpaжaють екoнoмiчнi вiднoсини з 

пiдпpиємствaми, устaнoвaми, opгaнiзaцiями, фiзичними oсoбaми, якi виникaють 

у пpoцесi стягнення бюджетних плaтежiв. Дoхoди Вiнницькoї oблaстi 

склaдaються з пoдaткoвих нaдхoджень, непoдaткoвих нaдхoджень, oпеpaцiй з 

кaпiтaлoм тa мiжбюджетних тpaнсфеpтiв, динaмiкa пpедстaвленa у тaбл. 1. 

Зa дaним пpедстaвленими у тaбл. 1, пoмiчaється, щo дaний бюджет pегioну 

нaпoвнюється нaйбiльше зa paхунoк пoдaткoвих нaдхoджень тa мiжбюджетних 

тpaнсфеpтiв. Пpoведемo aнaлiз пoдaткoвих нaдхoджень, тaк як вoни є oснoвнoю 

дoхiднoю бaзoю pегioну пpoтягoм 2013-2017 poкiв (тaбл. 2). 

Пoдaткoвi нaдхoдження є oднiєю з гoлoвних склaдoвих нaпoвнення 

бюджету oблaстi. Пoдaтки нa дoхoди тa пpибутoк у 2013 poцi стaнoвлять 

707 558,900 гpн, у 2014 poцi цей пoкaзник зpiс нa 29195,400 гpн. Тaкa змiнa 

oбумoвленa збiльшенням пpибутку вiд пiдпpиємницькoї дiяльнoстi нa теpитopiї 

oблaстi. У 2015 poцi цей пoкaзних piзкo знижується мaйже нa 50% i стaє 

339 476,700 гpн, aдже великa кiлькiсть пiдпpиємств стaють збиткoвими. Aле зa 

2016-2017 poки стaн пiдпpиємств стaбiлiзується, тaк як i екoнoмiкa кpaїни. 

Тaблиця 1 – Динaмiкa дoхoдiв бюджету Вiнницькoї oблaстi в пеpioд з 

2013-2017 pp., тис.гpн. 

Пoкaзник 2013 piк 2014 piк 2015 piк 2016 piк 2017 piк 
2017/
2016

Пoдaткoвi 
нaдхoдження 

725301,000 757007,100 424948,500 520631,700 880984,300 169,2

Непoдaткoвi 
нaдхoдження 

25 739,100 37042,500 25563,700 28994,400 157022,500 541,6

Oпеpaцiй з 
кaпiтaлoм 

2,000 1,500 4,500 5,300 55,700 1051

Мiжбюджетнi 
тpaнсфеpти 

3081536,500 3552202,100 3379476,800 3421546,000 6894337,400 201,5

Всьoгo 3832578,600 4346253,200 3829993,500 3971177,400 7932339,900 1963,3

 

Джеpелo: oбpaхoвaнo aвтopoм нa oснoвi [5]. 
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Тaблиця 2 – Стpуктуpa пoдaткoвих нaдхoджень у пеpioд з 2013-2017 pp. 

у Вiнницькiй oблaстi, тис.гpн. 

Пoкaзник 2013 piк 2014 piк 2015 piк 2016 piк 2017 piк 
2017/ 
2016 

Пoдaтки нa 
дoхoди, пoдaтки 
нa пpибутoк, 
пoдaтки нa 
збiльшення 
pинкoвoї 
вapтoстi 

707558,900 736754,300 339476,700 520631,700 880984,300 169,2 

Пoдaтки нa 
влaснiсть 

14500,000 12800,000 - - - - 

Pентнa плaтa тa 
плaтa зa 
викopистaння 
iнших 
пpиpoдних 
pесуpсiв 

17742,100 20252,800 25081,800 30680,800 37507,600 122,3 

Iншi пoдaтки тa 
збopи 

8025,600 11940,000 60390,000 73040,000 83249,000 114 

Всьoгo: 747826,600 781747,100 424948,500 624352,500 1001740,900 405,5 

Джеpелo: oбpaхoвaнo aвтopoм нa oснoвi [5]. 
 

Пoдaтoк нa влaснiсть теж нaпoвнює мiсцевий бюджет, вiн стaнoвив у 2013 

poцi 14500,000, a у 2014 — 17742,100 гpн, щo свiдчить пpo йoгo збiльшення нa 

18%. У 2015-1017 pp. цей пoдaтoк не нaпoвнювaв дoхiдну чaстину бюджету, 

aдже змiнилaсь стpуктуpa дoхoдiв вiд пoдaткoвих нaдхoджень. 

У свoю чеpгу нaдхoдження вiд pентнoї плaти зa всi aнaлiзуючi poки дoсить 

сильнo не збiльшувaлись, у 2016 p. цей пoкaзник стaнoвив 30680,800, щo нa 

6826,800 менше у пopiвняннi з 2017 p., це є нaслiдкoм збiльшення кopистувaння 

нaдpaми пpиpoди нa теpитopiї Вiнницькoї oблaстi. Детaльнo poзглянемo 

динaмiку дoхoдiв бюджету вiд пoдaткoвих нaдхoджень у Вiнницькiй oблaстi у 

пеpioд з 2013-2017 pp. (pис.1). 

Нa дaнoму pисунку спoстеpiгaється, щo пoдaтки нa дoхoди, пoдaтки нa 

пpибутoк, пoдaтки нa збiльшення pинкoвoї вapтoстi нaйбiльше нaпoвнюють 

бюджет Вiнницькoї oблaстi зa всi aнaлiзуючи poки. Тaк цi пoдaтки у 2017 poцi 

стaнoвить 880984,300 гpн i зaймaють 88 % вiд зaгaльнoї суми пoдaткoвих 

нaдхoджень, ту тoму числi pентнa плaтa зa кopистувaння пpиpoдними 

pесуpсaми стaнoвить 37507,600 гpн, тoбтo 3,7% вiд всiєї суми. 
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Pисунoк 1 – Динaмiкa дoхoдiв бюджету вiд пoдaткoвих нaдхoджень у 

Вiнницькiй oблaстi у пеpioд 2013-2017 pp., тис. гpн. 

 

A iншi пoдaткoвi нaдхoдження зaймaють 8,3 %. У пopiвняннi 2017 poку з 

2016 спoстеpiгaється вiднoсне вiдхилення у 3% iнших пoдaткiв тa збopiв, a 

пoдaтки нa дoхoди тa пpибутoк у 2017 poцi зpoсли нa 5% у пopiвняннi з 2016 

poкoм. Цi змiни oбумoвленнi piзними мaкpoекoнoмiчними чинникaми, тoбтo 

зaгaльний poзмip ВВП, piвень iнфляцiї в кpaїнi, piвень зaйнятoстi тa 

плaтoспpoмoжнoстi нaселення тa iнше. 

Непoдaткoвi нaдхoдження теж нaпoвнюють бюджет дaнoгo pегioну зa 

paхунoк влaсних нaдхoджень бюджетних устaнoв, дoхoдiв вiд влaснoстi тa 

пiдпpиємницькoї дiяльнoстi, a тaкoж aдмiнiстpaтивних збopiв тa плaтежiв тoщo. 

Poзглянемo стpуктуpу непoдaткoвих нaдхoджень нa pисунку 2. 

Нaйбiльшу чaстину у 2013 poцi зaймaють дoхoди вiд пiдпpиємницькoї 

дiяльнoстi, aдже ця гaлузь є дoсить poзвинутoю i вoни стaнoвлять 89083,15. У 

пеpioд з 2014-2017 poки цей пoкaзник пoсiдaє нaйнижчу схoдинку i у 2017 poцi 

зменшується нa 79393,95. Тaкi piзкi змiни пpизвoдить пoсилений кoнтpoль нaд 

пiдпpиємствaми з бoку деpжaви тa екoнoмiчнa ситуaцiя кpaїни зaгaлoм. 
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Pисунoк 2 – Динaмiкa непoдaткoвих нaдхoджень у Вiнницькiй oблaстi у 

пpтягoм 2013-2017 pp., тис. гpн. 

 

Aле непoдaткoвi нaдхoдження збiльшуються зa paхунoк влaсних 

нaдхoджень бюджетних устaнoв, якi є бiльш стiйкими дo внутpiшньoї ситуaцiї в 

кpaїнi. У 2013 poцi цей пoкaзник стaнoвить 63024,75 гpн, a у 2016 poцi вiн 

зaймaє 111462,655 гpн. Aдмiнiстpaтивнi збopи i плaтежi у 2017 poцi стaнoвлять 

119018,77 гpн, щo нa 7556,115 бiльше нiж у пoпеpедньoму звiтнoму пеpioдi. 

Дaлi poзглянемo динaмiку непoдaткoвих нaдхoджень дaнoгo бюджету 

(тaбл. 3). 

Тaблиця 3 – Динaмiкa непoдaткoвих нaдхoджень дo бюджету 

Вiнницькoї oблaстi у пеpioд з 2013-2017 pp., % 

Пoкaзник 2013 2014 2015 2016 2017 2017/2016 
Дoхoди вiд влaснoстi тa 
пiдпpиємницькoї дiяльнoстi 

51,2 8,3 1,6 0,6 6,2 5,6 

Aдмiнiстpaтивнi збopи тa 
плaтежi, дoхoди вiд 
некoмеpцiйнoї гoспoдapськoї 
дiяльнoстi 

12,2 22 15,3 19,1 17,1 -2 

Iншi непoдaткoвi нaдхoдження 0,4 5 1,5 0,9 0,8 -0,1 

Влaснi нaдхoдження бюджетних 
устaнoв 

36,2 64,7 81,6 79,4 75,9 -3,5 

Всьoгo 100 100 100 100 100 - 

Джеpелo: oбpaхoвaнo aвтopoм нa oснoвi [5]. 
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З 2013 пo 2017 piк нaйбiльшу чaстину у непoдaткoвих нaдхoдженнях 

зaймaють влaснi нaдхoдження бюджетних устaнoв. Тaк як, у 2017 poцi цей 

пoкaзник є нaйвищим i стaнoвить 75,9 % вiд усiх нaдхoджень, це свiдчить пpo 

ефективну пoлiтику бюджетних устaнoв. Нaйнижчим пoкaзникoм є iншi 

непoдaткoвi нaдхoдження, вoни стaнoвили у 2016 poцi лише 0,9 %, у 2015 – 

1,5% вiд зaгaльнoї суми. Нa кiлькiсть непoдaткoвих нaдхoджень впливaють 

aдмiнiстpaтивнi збopи i плaтежi, вoни зaймaють близькo 20 % вiд усiх 

непoдaткoвих нaдхoджень, це oбумoвленo пoстiйним здiйсненням деpжaвнoї 

pеєстpaцiї мaйнa тa взaгaлi кopистувaнням гpoмaдян Єдиним деpжaвним 

pеєстpoм. Нaступнoю стaтею нaдхoджень бюджету Вiнницькoї oблaстi є 

oпеpaцiї з кaпiтaлoм, динaмiку пpедстaвленo нa pисунку 3. 

Pисунoк 3 – Динaмiкa дoхoдiв вiд oпеpaцiй з кaпiтaлoм у Вiнницькiй oблaстi 

у пеpioд з 2013-2017 pp.,тис. гpн. 

 

У дaнoму pегioнi є нaдхoдження кoштiв вiд Деpжaвнoгo фoнду дopoгoцiнних 

метaлiв, вoни у 2013 poцi стaнoвили 400 000 гpн, aле у 2014 спoстеpiгaється piзке 

зниження дo 50 000 гpн. Ця сумa i у 2015-2017 pp. Тaкi змiни стaлись чеpез 

внутpiшню екoнoмiчну пoлiтику кpaїни тa poзвитoк пiдпpиємств у pегioнi. 

Нaдхoдження вiд вiдчуження мaйнa у 2013 poцi стaнoвлять 2 000 гpн, a у 2017 

poцi вже 5 700, дoсить великoгo кoливaння не пoмiчaється, aдже у тoй пеpioд чaсу 

пpoвoдиться стaбiльнa пеpедaчa пpaвa влaснoстi нa деpжaвне мaйнo, яке пеpебувaє 

нa суб᾿єктiв гoспoдapювaння [2, с.133-135]. 
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Oстaнню склaдoвц  дoхoдiв бюджету Вiнницькoї oблaстi poзглянемo 

мiжбюджетнi тpaнсфеpти (pис. 4). Дo мiжбюджетних тpaнсфеpтiв дaнoгo 

pегioну вхoдять кoшти вiд opгaнiв деpжaвнoї влaди, дoтaцiя виpiвнювaння (дo 

2014 poку), дoтaцiя виpiвнювaння фiнaнсoвoї зaбезпеченoстi мiсцевих бюджетiв 

тa субвенцiя з мiсцевoгo бюджету нa будiвництвo тa pекoнстpукцiю. 
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місцевим бюджетам на 
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місцевих бюджетів

Дотації вирівнювання з 
державного бюджету місцевим 
бюджетам  

Від органів державного управління 

Pисунoк 4 – Динaмiкa дoхoдiв вiд мiжбюджетних тpaнсфеpтiв у Вiнницькiй 

oблaстi у пеpioд 2013-2017 pp., тис.гpн. 
 

Нaйбiльше зaймaють кoшти вiд opгaнiв деpжaвнoгo упpaвлiння: у 2013p. 

вoни стaнoвлять 3 107 867,70 це мaйже 78 % вiд усiх мiжбюджетних 

тpaнсфеpтiв. У 2014 p. цей пoкaзник зpiс нa 407 735,2 гpн. 

Субвенцiї з деpжaвнoгo бюджету мiсцевим бюджетaм нa будiвництвo, 

pекoнстpукцiю, pемoнт нa утpимaння вулиць з кoжним aнaлiзуючим poкoм 

зpoстaють: у 2013 p. стaнoвлять 420870,3 гpн., у 2016 p. – 625030,5 гpн, a вже  у 

2017 p. – 590543,5. Тaке зpoстaння дaнoгo пoкaзникa oбумoвлине пpoведення 

нoвих pефopм в кpaїнi, пiдвищення pегioнaльнoгo poзвитку в цiлoму для 

кoнкpетнoї цiлi [4]. 

Як вiдoмo, видaтки мiсцевих бюджетiв вiдoбpaжaють сoцiaльнo-екoнoмiчнi 

вiднoсини, щo й видaтки Деpжaвнoгo бюджету, aле нa мiсцевoму piвнi й з 

уpaхувaнням pегioнaльних oсoбливoстей. Видaтки, якi здiйснюються opгaнaми 
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мiсцевoгo сaмoвpядувaння нa пoтpеби теpитopiaльних гpoмaд, їх poзмip i 

цiльoве спpямувaння визнaчaються мiсцевими бюджетaми цих гpoмaд 

Тaблиця 4 – Динaмiкa видaткiв бюджету Вiнницькoї oблaстi у пеpioд з 

2013-2017 pp., тис. гpн. 

Пoкaзник 2013 piк 2014piк 2015 piк 2016 piк 2017 piк 2017/2016 
Деpжaвне 
упpaвлiння 

5 304,900 4 744,100 6 388,500 9 385,200 8193,220 -1191,980 

Oсвiтa 467 236,550 505 784,250 581 335,000 547 954,200 576286,044 28331,844 
Oхopoнa 
здopoв᾿я 

971 904,000 1180878,200 802 357,685 817 957,675 1 230550,400 412592,725

Сoцiaльний  
зaхист тa  
сoцiaльне 
зaбезпечення 

89 356,000 99 267,826 88 862,900 127 202,480 171595,260 44392,780 

Житлoвo-
кoмунaльне 
гoспoдapствo 

1 350,000 1 750,000 8 750,000 2 500,000 6200,000 3700 

Зaпoбiгaння 
тa лiквiдaцiя 
нaдзвичaйних
ситуaцiй тa 
нaслiдкiв 
стихiйнoгo 
лихa  

513,700 612,700 1550,400 2 330,000 5200,000 2870 

Всьoгo 1535665,15 1792424,376 148924 771167,555 1998024,924 491887,349 

Джеpелo: oбpaхoвaнo aвтopoм нa oснoвi [5]. 

Виснoвки. Aнaлiзуючи видaтки мiсцевoгo бюджету Вiнницькoї oблaстi зa 

пеpioд 2013-2017 pp., вapтo зaзнaчити, щo нaйбiльше кoштiв видiляється нa 

oхopoну здopoв’я, oсвiту тa сoцiaльний зaхист. Нaйбiльше кoштiв видiляється 

нa зaпoбiгaння тa лiквiдaцiю нaдзвичaйних ситуaцiй тa нaслiдкiв стихiйнoгo 

лихa, aдже Вiнницькa oблaсть знaхoдиться нa piвнинi тa мaє дoсить гapнi 

клiмaтичнi умoви, щo зменшує pизик нaдзвичaйних ситуaцiй. У 2013 poцi булo 

видiленo 513,700 гpн, у 2015 poцi -  1550,400 гpн, у a 5200,000 гpн.  Видaтки нa 

oсвiту стaнoвили у 2013 p. зaймaли 467 236,550 гpн., a у 2016 poцi  

576286,044 гpн, щo зaймaє мaйже 18 % вiд усiєї суми видaткiв бюджету. Як 

вiдoмo, кoшти, якi спpямoвaнi нa пoтpеби pегioну викopистoвуються мaйже нa 

90 %. Цей пoкaзник свiдчить пpo ефективне i свoєчaсне здiйснення opгaнaми 

влaди зaхoдiв щoдo пiдвищення зaдoвoлення пoтpеб нaселення тa дoстaтньoгo 

piвня poзвитку oблaстi. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОГО 

РИНКУ УКРАЇНИ 

У статті розглядається  стан державного регулювання страхування 

страхового ринку України з огляду на необхідність подальшого його розвитку 

та наближенням до міжнародних стандартів. Описано основні принципи 
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регулювання державного регулювання страхової діяльності в Україні та 

основні напрями реалізації розвитку державного регулювання страхового ринку 

України, зокрема, підвищення його конкурентоспроможності на міжнародній 

арені. 

Ключові слова: страховий ринок, фінансове регулювання, державне 

регулювання, державне фінансове регулювання, державне регулювання 

страхового ринку. 

Страхування є одним зі стратегічних секторів економіки, адже воно сприяє 

акумулюванню заощаджень у вигляді страхових премій і перетворенню їх у 

інвестиції. Перевагою страхового захисту є не лише захист майнових інтересів 

підприємств і громадян, але й розв’язання значної кількості макроекономічних 

завдань держави. Страхова діяльність відрізняється своєрідністю, обумовленою 

характером послуг, пропонованих страховими організаціями. Сьогоденні реалії 

України вимагають від уряду створення єдиної страхової системи, що 

сприятиме комплексному забезпеченню розвитку страхового ринку з 

урахуванням світових тенденцій і дотримання міжнародних стандартів. 

З огляду на вищевикладене перед нами постає декілька завдань: 

 ознайомитись з сутністю та необхідністю державного регулювання 

страхового ринку України; 

 розглянути форми та принципи державного регулювання 

українського страхового ринку; 

 дослідити напрями реалізації розвитку державного регулювання 

страхового ринку України. 

Метою статті є аналіз сучасного стану страхового ринку України та 

визначення напрямів його державного регулювання, що впливають на 

ефективність  функціонування українського страхового ринку . 

Діяльність страхового ринку та напрями державного регулювання 

досліджувалися в роботах таких вітчизняних науковців, як М. Александрова, 

В.Базилевич, К. Базилевич, В. Бiгдаш, О. Гаманкова, О. Залєтов, В. Маргасова, 

С. Осадець, К. Шелехов, В. Шахов, В. Фурман та ін. 
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Велике значення у становленні та стратегічному розвитку страхового 

ринку має стан його державного регулювання, оскільки останнє суттєвим 

чином впливає на абсолютний рівень ризику в суспільстві. При цьому державне 

регулювання страхової діяльності становить собою створення державою 

рамочних умов для функціонування страхового ринку, у межах яких його 

суб’єкти вільні у прийнятті своїх управлінських рішень.  

Необхідність державного регулювання страхування в умовах переходу 

країни до ринкових відносин не викликає сумнівів з погляду світового досвіду.  

Метою державного регулювання є дотримання вимог законодавства 

України про страхування, ефективний розвиток страхових послуг, запобігання 

неплатоспроможності страховиків і захист інтересів страхувальників. 

Державний нагляд за страховою діяльністю повинен бути спрямованим на: 

 забезпечення формування і розвиток ефективно функціонуючого 

ринку страхових послуг; 

 створення в Україні необхідних умов для діяльності страховиків 

різноманітних організаційно-правових форм; 

 недопущення на страховий ринок спекулятивних та фіктивних 

компаній, що можуть заподіяти шкоду як страховій справі, так і майновим 

інтересам страхувальників; 

 дотримання вимог законодавства України про страхування [1]. 

Варто зазначити, що форми та методи, ступінь поширення, специфіка 

державного регулювання розрізняються залежно від особливостей держави, 

ступеня її економічного розвитку, національних традицій та інших 

характеристик. Таким чином, більшість систем державного регулювання 

характеризується цілим рядом особливостей. Однак немає єдиних і 

універсальних регулюючих принципів і процедур. Обрані методи залежать від 

політичних, економічних і соціальних переваг уряду. 

У ринковій економіці переважають економічні, а не адміністративні 

регулятори. Це пов’язано з тим, що убезпечення життя виконує соціально 

значиму функцію, а також у нормальному функціонуванні цієї послуги 
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зацікавлені як страхувальники, страховики, так і держава. Тому на певних 

етапах розвитку чимало держав запроваджували державну монополію на 

убезпечення життя. Поряд з певними позитивними рисами, що сприяють 

широкому залученню страхувальників, а отже, і більшій стабільності 

страховиків, відзначається зниження надходження страхових платежів. 

Державній монополії на убезпечення життя притаманні й інші негативні 

ознаки, властиві будь-якій монополії, що є наслідком відсутності конкуренції: 

обмежене коло послуг та їх низька якість. Тому навіть ті країни, у яких була 

встановлена державна страхова монополія, відмовляються від неї на користь 

ринкових способів діяльності. В Україні нагляд і контроль за страхуванням як 

сферою фінансової системи держави відбувається у межах нагляду та контролю 

за іншими ринками фінансових послуг.  

Основними формами державного регулювання відповідно до 

законодавства стають: 

 реєстрація та ліцензування,  

 законодавче регулювання (прийняття державою базових законів та 

нормативно-правових актів); 

 здійснення спеціального нагляду за діяльністю відповідно до 

інтересів страхувальників та загальнодержавних потреб [2, C. 221-223]. 

Головним аргументом на користь державного регулювання страхового 

ринку в розвинених країнах є необхідність оперативного вирішення проблем, 

передусім у випадках, коли діяльність учасників цього ринку не забезпечує 

формування належного та ефективного механізму захисту від ризиків. Розумне 

поєднання ринкових і державних регуляторів дає змогу реалізувати цілі 

розвитку страхового ринку України, недостатній розвиток якого гальмує 

інвестиційні процеси, стримує структурну перебудову вітчизняної економіки, 

що унеможливлює підвищення її конкурентоспроможності. 

Незважаючи на постійне та стрімке зростання страхового сектору 

економіки України як за розмірами, так і за складністю, відповідно до 

міжнародних стандартів він ще слабко розвинений. Це зумовлено низкою 
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чинників (недостатній рівень кваліфікації кадрів, недокапіталізація страховиків, 

недосконалість нормативно-правової бази, галузевий монополізм, порушення 

чинного законодавства, надмірна кількість видів обов’язкового страхування 

тощо), більшість з яких пов’язана з чинною на сьогодні в Україні системою 

державного регулювання, що дає змогу зробити висновок про її недостатню 

неефективність та необхідність удосконалення 

Враховуючи вищезазначене, концептуальні основи розвитку державного 

регулювання страхової діяльності в Україні повинні будуватися з урахуванням 

наступних принципів:  

 верховенство права  правове регулювання страхової діяльності;  

 системність  погодженість заходів щодо реформування страхового 

ринку із заходами й планами інших галузей економіки, обгрунтованість 

можливості введення обов’язкових видів страхування, що повинне відповідати 

майновому стану громадян і проводиться паралельно із заходами, 

спрямованими на підвищення доходів громадян;  

 конкурентність  держава гарантує всім страховикам вільний вибір 

видів страхування й однакові рівні можливості в проведення діяльності;  

 стабільність  забезпечення постійного й надійного ринку 

страхових послуг шляхом створення державою зрозумілих і ефективних 

механізмів і правил його функціонування;  

 обмеження присутності держави на страховому ринку  держава не 

втручається в діяльність страховиків, крім питань оподатковування, 

формування статутних фондів, установлення правил формування, розміщення 

страхових резервів, контролю платоспроможності страховиків;  

 мотивація діяльності страховиків і страхувальників  держава 

створює умови, за допомогою яких фізичні і юридичні особи зацікавлені в 

страхових послугах, а страхові компанії  у наданні таких послуг;  

 довіра  заснована на моральній і матеріальній відповідальності 

страховика перед страхувальником, на надійному правовому захисті страховика 

[3, C.85-87].  
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В той час, як запровадження сучасної моделі регулювання страхової 

діяльності в Україні потребує оновлення стандартів оцінювання особливих 

ризиків страховика, змін у правилах обліку та звітності, впровадження 

необхідних інструментів відстеження органами нагляду платоспроможності 

страхових компаній. Наглядові органи повинні бути інституційно спроможні 

здійснювати оперативний моніторинг виконання вимог нормативної 

платоспроможності, розрахунку страхових резервів та інвестування, періодично 

контролювати надійність систем управління, якість ведення обліку, 

ефективність систем ризик-менеджменту та внутрішнього контролю.  

Актуальним завданням із наближення функціонування вітчизняного 

страхового ринку до міжнародного рівня і підвищення надійності національних 

страховиків є формування системи запобіжного нагляду, що передбачає 

забезпечення максимального обліку в діяльності страховиків за такими 

параметрами, як рівень ризиків, адекватність оцінки страховиком реального 

рівня ймовірних утрат, якості внутрішньої системи управління і контролю за 

ризиками, відповідного бухгалтерського обліку та фінансової звітності, 

виявлення недоліків страховиків на ранніх стадіях їх розвитку.  

Реалізація розвитку державного регулювання страхової діяльності повинна 

здійснюється в наступних напрямах:  

 забезпечення стабільності розвитку страхового ринку на основі 

вдосконалення системи правового забезпечення й системи регулювання, 

нагляду й контролю за діяльністю учасників страхового ринку;  

 удосконалення механізмів захисту інтересів споживачів страхових 

послуг;  

 підвищення капіталізації страховиків і конкурентоспроможності 

національного страхового ринку;  

 посилення державного регулювання й нагляду за діяльністю по 

перестрахуванню;  

 регуляцію оптимального співвідношення між обов’язковим і 

добровільним страхуванням;  
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 формування адекватної системи професійної підготовки й 

сертифікації фахівців зі страхування й забезпечення державної підтримки 

науково-дослідних робіт у цій сфері;  

 підвищення рівня страхової культури населення [4].  

Особливу актуальність у цей час набувають проблеми штучного 

обмеження конкуренції в результаті дій органів влади в окремих регіонах або 

державних відомствах при проведенні страхових операцій. У зв’язку з цим 

завдання органів державної влади повинні полягати в тому, щоб не допускати 

створення привілейованого положення для окремих страхових організацій при 

проведенні страхових операцій у яких-небудь державних або інших програм, 

здійснювати на конкурсній основі відбір страховиків для участі в реалізації 

програм, проведених з використанням державних ресурсів.  

Важливе значення також має розвиток системи перестрахування, 

використання якого в розумних масштабах дозволяє страховикам підвищити свою 

фінансову стійкість. У той же час надмірна передача ризиків і перестрахування 

обмежує розвиток страхових організацій, робить страховиків надто залежними від 

виконання перестрахувальниками страхових зобов’язань. За договорами 

перестрахування перетворює страховиків у страхових посередників. 

Таким чином, незважаючи на постійне та стрімке зростання страхового 

сектору економіки України як за розмірами, так і за складністю, відповідно до 

міжнародних стандартів він ще слабко розвинений. Це зумовлено низкою 

чинників, більшість з яких пов’язана з чинною на сьогодні в Україні системою 

державного регулювання, що дає змогу зробити висновок про її недостатню 

неефективність та необхідність удосконалення.  
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Постановка проблеми. В Україні протягом останніх років здійснюється 

реформування системи управління державними та місцевими фінансами. 

Фінансові ресурси держави в сфері міжбюджетних відносин формуються та 

використовуються, здебільш, за централізованою моделлю, що призводить до 

територіальних дисбалансів у фінансовій системі та непрозорості у розподілі 

коштів зведеного бюджету через міжбюджетні трансфери. Водночас вирішення 

питання усунення горизонтальних та вертикальних дисбалансів через політику 

фіскальної децентралізації потребує трансформації механізму міжбюджетних 
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відносин. Зазначені обставини обумовлюють доцільність подальшого 

реформування інституційних засад фіскальної децентралізації.  

Ціллю статті є дослідження існуючої практики фіскальної децентралізації в 

Україні та формування фінансової основи органів місцевого самоврядування. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження фіскальних 

правил, інституційної основи фіскальної політики в Україні представлені у 

наукових працях В. Андрущенко, Т. Богдана, Є. Балацького, З. Варналія,  

В. Валігури, О. Воронкової, С. Гасанова, І. Гнидюк, О. Длугопольського,  

М. Карліна, О. Кириленко, Т. Косової, Л. Лисяк, Д. Носікова,  В. Опаріна,  

Д. Осецької, Ю. Пасічника, А. Соколовської, С. Юрія та ін. Розвиток інститутів 

фіскальної децентралізації у сучасних умовах розглядається та вирішуються  

І. Волоховою, В. Громом, І. Долозіною, Н. Костіною, Н. Рековою, С. Слухай та 

іншими вітчизняними вченими.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 28 грудня 2014 року Верховна 

Рада України ухвалила зміни до Податкового та Бюджетного кодексів України. 

Внесені зміни визначили нову фінансову основу органів місцевого 

самоврядування, встановили новий розподіл загальнодержавних податків та 

запровадили нові місцеві податки, а також запровадили нову систему 

бюджетного вирівнювання [5-8]. 

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 [5-8]. 

Видатки місцевих бюджетів відображають ступінь децентралізації влади, 

адже характеризують обсяги задоволення потреб населення певного 

адміністративно-територіального утворення, пріоритети його соціально-
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економічного розвитку. Місцеві видатки є інструментом досягнення 

справедливості в процесі надання певних благ з метою забезпечення 

граничного рівня добробуту кожного громадянина. Видатки місцевих бюджетів 

виступають важелем регулювання і стимулювання розвитку різноманітних сфер 

економіки регіону в територіально-галузевому аспекті та з позицій задоволення 

потреб різних соціальних груп населення [4]. 

Видатки місцевих бюджетів яскраво віддзеркалюють значення місцевих 

бюджетів у функціонуванні місцевого господарства, утриманні об'єктів 

соціально-культурного призначення, проведенні інвестиційної політики, 

здійсненні соціального захисту населення, охороні довкілля. Видаткова частина 

місцевих бюджетів відображає розвиток адміністративно-територіальної 

одиниці та визначає напрями використання акумульованих у її бюджеті 

ресурсів. 

Для початку дослідимо динаміку показників державного та місцевих 

бюджетів України протягом 2013-2017 років.  

Таблиця 1 – Динаміка надходжень до державного та місцевих бюджетів 

протягом 2013-2017 років 

Показник 
Показник по роках у млн. грн. 

2013 2014 2015 2016 2017 
Державний 
бюджет 

337 618 354 966 531 551 612 103 787 297 

Податкові 
надходження 

262 777 280 178 409 418 503 879 627 154 

Неподаткові 
надходження 

72 853 68 355 120 006 103 635 128 402 

Міжбюджетні 
трансферти 

1 609 2 118 3 144 4 172 5 129 

Місцеві 
бюджети 

92 368 89 017 120 480 170 645 229 491 

Податкові 
надходження 

78 388 75 250 98 218 146 902 201 005 

Неподаткові 
надходження 

12 128 12 258 20 148 21 757 25 969 

Міжбюджетні 
трансферти 

115 848 130 601 173 980 195 395 234 675 
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За даними таблиці 1 спостерігається щорічне збільшення надходжень до 

державного й до місцевих бюджетів, лише у 2014 році за рахунок меншої 

кількості податкових надходжень до місцевих бюджетів на 4% зменшилась 

загальна сума місцевих бюджетів на 3,6%. Незважаючи на зменшення суми 

неподаткових надходжень до державного бюджету у 2014 році на 6,2% та у 

2016 на 13,6% загальна кількість надходжень до державного бюджету мала 

позитивну динаміку. За аналізований період у 2015 році доходи державного 

бюджету мали найбільші зрушення й збільшились наступним чином: податкові 

надходження на 46,1%, неподаткові на 75,6%, міжбюджетні трансферти на 

48,4% Таким чином державний бюджет збільшився на 49,7%, такі зміни є 

наслідком впровадження нової бюджетної та податкової політики 

децентралізації, проте в складі місцевих бюджетів 2015 рік щодо надходжень 

хоча і покращився в порівнянні з 2014 роком, але мав не найкращу динаміку 

серед аналізованих років. Місцеві бюджети зросли на 35,3%, податкові 

надходження на 30,5%, неподаткові аж на 64,4%, а міжбюджетні трансферти на 

33,2%. У 2016 році державний бюджет дещо втратив свої позиції (надходження 

зменшились вдвічі), але загальні доходи все-таки мали  тенденцію до зростання. 

У цьому ж році місцеві бюджети суттєво примножили свої доходи на 41,6% (за 

рахунок податкових надходжень які збільшились на 49,6%), хоча інші 

надходження збільшились лише на 8-12%. У 2017 році спостерігається певна 

стабільність, всі показники державного бюджету збільшились наступним чином 

загалом на 28,6%, податкові надходження на 24,5%, неподаткові на 

23,9%,міжбюджетні трансферти на  22,9%, а місцеві бюджети загалом зросли на 

більшу частку – 34,5%, доходи з сплати податків  на 36,8%, неподаткові 

надходження лише на 19,4%, а міжбюджетні трансферти на 20,1%.  

Отже, в Україні починаючи з 2015 року з прийняттям нововведень щодо 

бюджетної і податкової політики збільшились надходження як до місцевих 

бюджетів, так і державного бюджету, тому можна стверджувати що з 

удосконаленням процесу децентралізації ситуація з надходжень до бюджету 

мала позитивну динаміку чому свідчить стабільне зростання всіх надходжень у 

2017 році на майже однакову частку. 
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Розглянемо детальніше процес фіскальної децентралізації на прикладі 

Вінницької області, зокрема в таблиці 2 – динаміку доходів та трансфертів 

Вінницької області протягом 2013-2017 років [3]: 

З таблиці спостерігається збільшення дохідної частини бюджету 

Вінницької області у 2014 році порівняно з 2013 роком на 13,2%. У 2015 році 

спостерігається негативна тенденція щодо зменшення даного показника на 

11,8%, що спричинено зменшенням кількості податкових надходжень внаслідок 

впровадження в дію процесу децентралізації, але у 2016-2017 роках фіскальна 

децентралізація покращила своє становище і суттєво збільшила дохідну 

частину бюджету Вінницької області на 3,9 % у 2016 році та на 93,8% у 2017 

році. Доходи без врахування трансфертів мали таку ж динаміку: у 2014 зросли 

на 6,0%, у 2015 зменшились аж на 37,5%, а в 2016-2017 роках зросли відповідно 

на 19,1% та 56,9%.  

Таблиця 2 – Доходи та трансферти Вінницької області 2013-2017 рр. 

Показник 
Показник по роках у тис. грн. 

2013 2014 2015 2016 2017 
Доходи, 
усього 

3 945 179,5 4 466 243,3 3 940 833,5 4 093 560,8 7 932 399,9 

Доходи 837 311,8 887 640,4 555 137,2 661 409,8 1 038 062,5 
Офіційні 
трансферти 

3 107 867,7 3 578 602,9 3 385 696,3 3 432 151,0 6 894 337,4 

 

Трансферти складають більшу частину надходжень до бюджету області за 

аналізований період це 78,8-86,9%. У 2013-2014 роках місцевим органам влади 

надавались дотації вирівнювання та субвенції з державного бюджету, а з 2015 

року із впровадженням децентралізації надавались міжбюджетні трансферти у 

вигляді базової дотації та субвенції з державного бюджету. Таким чином, з 

таблиці 2 спостерігається динаміка зростання кількості наданих офіційних 

трансфертів Вінницькій області у 2014 році в порівнянні з 2013 на 15,1%, у 

2015 році зменшились за рахунок вище названих причин на 5,4%. З 2016 року 

врегулювався процес фіскальної децентралізації і динаміка збільшення 

трансфертів на 1,4%. У 2017 році загальна сума трансфертів  

збільшилась вдвічі. 
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Таким чином, трансферти у Вінницькій області займають більшу частку 

ніж доходи від податкових та неподаткових надходжень, проте процес 

фіскальної децентралізації позитивно впливає на формування доходів в області. 

До структури доходів місцевого бюджету входять: податкові надходження, 

неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом та офіційні 

трансферти. Детальніше розглянемо структуру та динаміку податкових 

надходжень [1]. В таблиці 3 подано податкові надходження які становлять 

найбільшу часту в загальній їх кількості. 

Таблиця 3 – Динаміка податкових надходжень Вінницької області  

2013-2017 рр. 

Доходи 
Сума по роках у тис. грн. 

2013 2014 2015 2016 2017 
Податкові надходження, 
всього 

747 826,6 781 747,1 424 948,5 520 631,7 880 984,3 

З них: 
Податок на доходи 
фізичних осіб 

706 058,9 729 810,3 303 000,0 373 260,0 687 500,0 

Податок на прибуток 
підприємств 

1 500,0 6 944,0 36 476,7 43 650,9 72 727,7 

Плата за використання 
природних ресурсів 

17 742,1 20 252,8 25 081,8 30 680,8 37 507,6 

Інші податки та збори 8 025,6 11 940,0 60 390,0 73 040,0 83 249,0 
 

За даними таблиці 3 спостерігається динаміка зміни податкових 

надходжень та їх складових. Найбільшу частку в структурі податкових 

надходжень займає податок на доходи фізичних осіб. У 2014 році 

спостерігається збільшення як загальної суми податкових надходжень так і в 

його складі ПДФО на 4,5% та 3,4% відповідно, проте у 2015 році показник 

податкових надходжень зменшився на 45,6%, а ПДФО більше ніж на половину 

– 58,5%. Поясненням даної ситуації є зміни в податковому та бюджетному 

законодавстві щодо податкових надходжень до місцевих бюджетів – ПДФО з 

2015 року стало надходити у меншому обсязі до бюджету Вінницької області. 

Але з 2016 року доходи у вигляді податкових надходжень поновили свої позиції 

й мали динаміку до зростання. У 2016-2017 роках податкові надходження та в 
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їх складі ПДФО зросли на 22,5% та 23,2% відповідно, а в 2017 році на 69,2% та 

84,2% відповідно. 

Щоб зрозуміти рівень впливу макропоказника на рівень податкових 

надходжень використаємо коефіцієнт еластичності податкових надходжень 

який  показує, як змінюється  обсяг надходжень до бюджету залежно від зміни 

обсягу ВВП. Якщо коефіцієнт еластичності вищий за одиницю, то система 

доходів є еластичною, тобто зміни в обсязі надходжень до бюджету 

відбуваються вищими темпами, ніж зміни в обсязі валового внутрішнього 

продукту. За нееластичної системи доходів (коефіцієнт нижчий за одиницю) 

зміна в обсязі валового внутрішнього продукту не впливає на зміну в обсязі 

доходів держави або це відбувається набагато повільніше [2, 253-257] . 

Для розрахунку коефіцієнта еластичності податкових надходжень 

використовують формулу: 

      (1) 

де ∆ПН – відсоткова зміна податкових надходжень за період часу; 

∆ВВП – відсоткова зміна ВВП за аналогічний період часу. 

Для визначення коефіцієнта еластичності податкових надходжень у 

Вінницькій області внесемо дані в таблицю 4. 

Таблиця 4 – Відсоткова зміна податкових надходжень та ВВП протягом 

2013-2017 років 

Показник 2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016
Податкові надходження в Україні 5,1 49,7 15,2 28,6 
Податкові надходження у Вінницькій обл. 4,5 -45,6 22,5 69,2 
ВВП 7,7 26,3 20,4 25,2 
Коефіцієнт еластичності 
- в Україні  

0,67<1 1,89>1 0,74<1 1,14>1 

- у Вінницькій обл. 0,58<1 -1,73<1 1,10>1 2,75>1 
 

В таблиці 4 подано щорічну зміну податкових надходжень та ВВП в 

порівнянні з попереднім роком. Дані показники є основою для розрахунку 

коефіцієнта еластичності податкових надходжень в Україні та у Вінницькій 

області. Дві останні стрічки таблиці 4 ілюструють нам цей коефіцієнт. У 
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Вінницькій області протягом 2014-2015 роках коефіцієнт менше одиниці та є 

нееластичним, тобто зміна в обсязі валового внутрішнього продукту не впливає 

на зміну в обсязі доходів Вінницької області й збільшення податкових 

надходжень відбувається набагато повільніше. В 2016-2017 роках коефіцієнт 

більше одиниці тому система доходів еластична, таким чином, зміни в обсязі 

надходжень до бюджету відбуваються вищими темпами, ніж зміни в обсязі 

валового внутрішнього продукту. А в Україні коефіцієнт еластичності у 2014 та 

2016 роках є менше одиниці тобто нееластичний, а в 2015 та 2017 роках більше 

одиниці та еластичний, хоча з таблиці видно що у 2016-2017 роках у 

Вінницькій області даний коефіцієнт суттєво перевищує загальний по 

податкових надходженнях України [3]. 

Розглянемо видаткову частину місцевого бюджету Вінницької області. За 

даними таблиці 5 спостерігається що фактичні видатки в кожному з 

аналізованих років є нижче планових. У 2013 році планові видатки 

перевищують фактичні на 169385 тис. грн., у 2014 на 150680 тис. грн., з  

2015 року сума щорічно зростала до 205362,3 тис. грн., у 2016 до  

247591,8 тис. грн., у 2017 році до 345789,6 тис. грн.. Попри попередні 

ствердження і планові і фактичні значення видатків з кожним роком 

збільшувались це є вагомим чинником в економічному розвитку Вінницької 

області. Планова сума у 2014 році порівняно до 2013 року зросла на  

390789,4 тис. грн., а фактична на 409494,4 тис. грн., про дані зміни і свідчить 

відсоток виконання плану який зріс з 97,6% до 98,0%. У 2015 році було 

затверджено за планом на 2285411,1 тис. грн. більше ніж в попередньому році, 

а виконано лише на 2230728,8 тис. грн.. більше, таким чином плановий 

показник було виконано лише на 97,9%. Відсоток виконання плану 97,9% 

закріпився і в наступних двох роках. У 2016 році плановий показник в 

порівнянні з 2015 роком зріс до 2227687,1 тис. грн., а фактичний знову ж таки 

зріс на меншу суму ніж плановий – 2185457,6 тис. грн. У 2017 році  

плановий показник збільшено на 4516869,4 тис. грн., а фактичний  

на 4418671,6 тис. грн. 
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Таблиця 5 – Планові та фактичні видатки бюджету Вінницької області 

протягом 2013-2017 років 

Видатки 
Сума по роках у тис. грн. 

2013 2014 2015 2016 2017 
План 
затверджений 
на рік 

7045411,4 7436200,8 9721611,9 11949299,0 16466168,4 

Виконано 6876026,4 7285520,8 9516249,6 11701707,2 16120378,8 
% виконання 
до плану 

97,6 98,0 97,9 97,9 97,9 

 

За економічною структурою видатки Вінницької області складаються з 

видатків міст обласного значення (6 міст) та районів (27). Проаналізуємо 

динаміку виконання плану видатків протягом 2013-2017 років за видатками 

міст обласного значення: 

За даними таблиці 6 місто Вінниця майже щороку виконувала найбільший 

відсоток планових показників: у 2013 році місто зайняло третю позицію з 

показником 97,2% після м. Могилів-Подільський (97,8%) та м. Жмеринка 

(97,7%); у 2015 році Вінниця здала свої позиції (98,6%) м. Жмеринка (99,2%),  

м. Могилів-Подільський (98,9%) та м. Козятин (98,8%). У 2014 році виконання 

планових показників у всіх містах трималось позначки вище 96,1%  

(м. Козятин), Вінниця та Жмеринка виконали планові показники за видатками 

на 98,0%. 2015 рік характеризується найбільшою часткою виконання планових 

показників серед аналізованих років та становить 98,0% (м. Хмільник) - 99,2%. 

У 2016 році міста обласного значення знизили мінімальну позначку виконання 

планових показників до 88,4% у м. Козятин, Вінниця ж втримала лідируючи 

позиції з часткою виконання плану на 98,4%, після неї м. Ладижин (97,6%) та м. 

Хмільник (97,5%), позиції нижче трійки лідерів зайняли Могилів-Подільський 

(91,5%) та Жмеринка (89,7%). Частка виконання плану у 2017 році найнижчою 

знову ж таки була у м. Козятин (88,1%) та м. Жмеринка (95,7%), м. Вінниця є 

лідером в цьому році, вона виконала річний план на 98,3%, проте цей відсоток є 

нижче минуло річного. Міста Хмільник, Могилів-Подільський та Ладижин у 

2017 році зайняли середні позиції з відсотком виконання плану 96,0%, 97,9%, 

97,5% відповідно. 
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У більшості років міста обласного значення (окрім м. Вінниця) не 

виконують затверджений план видатків який сформувався у всій Вінницькій 

області дана ситуація свідчить про те що райони у області виконують план 

видатків на більший відсоток що покриває частку недовиконання у цих містах. 

За даними звітності по видатках Вінницької області райони що мають вищу 

частку ніж середня по області досить таки різні проте з них можна виокремити 

наступні: Барський, Мурованокуриловецький, Чернівецький, Ямпільський, 

Іллінецький. 

Таблиця 6 – Частка виконання планових показників по містах 

обласного значення у Вінницькій області 

Назва міста 
Питома вага виконання плану у % 

2013 2014 2015 2016 2017 

м. Вінниця 97,2 98,0 98,6 98,4 98,3 

м. Жмеринка 97,7 98,0 99,2 89,7 95,7 

м. Козятин 96,6 96,1 98,8 88,4 88,1 

м. Ладижин 94,8 96,7 98,2 97,6 97,5 

м. Могилів-Подільський 97,8 96,9 98,9 91,5 97,9 

м. Хмільник 96,9 96,8 98,0 97,5 96,0 

 

За сучасних умов трансферти посідають важливе місце у міжбюджетних 

відносинах. У всіх областях України міжбюджетні трансферти перетворилися 

на основне джерело фінансування місцевих бюджетів. Саме система 

трансфертів дає можливість розв’язати проблеми залагоджування 

нерівномірностей між адміністративно-територіальними одиницями, що 

зумовлені різною податкоспроможністю і, відповідно, різними соціально-

економічними можливостями різних регіонів. Розглянемо детальніше 

передбачені розписом міжбюджетні трансферти України: 

Як видно з таблиці 7, майже всі види трансфертів із кожним роком 

збільшуються, окрім базової дотації, яка має тенденцію до значного спаду, це 

пов’язано із зміною середнього рівня надходжень на 1 жителя податку на 

доходи фізичних осіб та на прибуток приватних підприємств. Величина 
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субвенцій соціального значення відповідно збільшилася на 13% та на 99%. Цей 

показник є важливим, оскільки в економічному сенсі через систему соціального 

захисту відбувається вторинний перерозподіл доходів у суспільстві з метою 

максимально можливого забезпечення рівності всіх верств населення, 

підтримка вразливих прошарків населення, які тимчасово чи постійно 

потребують особливої уваги з боку суспільства. 

Таблиця 7 – Міжбюджетні трансферти, передбачені розписом на 2013 - 

2017 рр., млрд. грн.  

Назва трансферту 
Передбачено на: 

2013 2014 2015 2016 2017 

Базова дотація / вирівнювання 55,7 60,9 5,4 4,8 4,4 

Всього по субвенціях соціального значення 49,5 54,8 70,7 87,7 98,9 

Реверсна дотація 1,5 2,0 3,6 3,1 2,9 

Всього по спеціальному та загальному фондах 121,9 129,9 183,2 188,6 211,5

 

Освітня та медична субвенції почали надаватись в Україні з 2015 року, 

розглянемо детальніше освітню та медичну субвенцію по областях України 

протягом 2015-2017 років. 

З таблиці 8 спостерігається щорічне збільшення як освітньої, так і 

медичної субвенцій, проте за інформацією, яка подана в звітах державної 

казначейської служби, у більшості областей на 2016-2017 роки залишалась 

певна частка даних субвенцій з попереднього року.  

Слід звернути увагу що м. Київ отримував досить великі кошти як з 

освітньої так і медичної субвенцій, попри це Київська область (за виключенням 

м. Київ) отримувала значно менші кошти, це свідчить про те що в столиці 

проживає значна кількість мешканців тому коштів для розвитку освітньої і 

медичної сфери потребує значно більше ніж більшість областей всієї України. 

У 2016 році суму освітньої субвенції м. Київ отримало на 146482,0 тис. грн. 

(6,9%) більше, медичної на 289846,2 тис. грн. (9,5%.). У 2017 році  

освітня субвенція збільшилась на 886 907,1 тис. грн. (39,3%), медична зросла  

на 763 326,0 тис. грн. (22,8%). 
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Таблиця 8 – Освітня та медична субвенція за областями України, 

тис. грн. 

Найменування 

зведеного  

бюджету 

Освітня субвенція Медична субвенція 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Вінницька 1873892,0 1942825,6 2200093,5 1831690,9 1824993,7 2260252,4 

Волинська 1540768,5 1645275,7 1862129,5 1153952,8 1155685,4 1454599,5 

Дніпропетровська 2989457,4 3166045,3 3484792,0 3699639,5 3867813,0 4765146,4 

Донецька 1781402,0 1949251,4 1880719,9 2267958,8 2415115,0 2992839,0 

Житомирська 1558255,2 1623815,5 1927082,6 1430459,3 1432021,0 1793298,3 

Закарпатська 1786629,1 1887338,5 2134105,1 1373824,5 1393569,7 1774099,1 

Запорізька 1807539,6 1871245,3 2121717,7 2034167,5 2160815,5 2565539,6 

Івано-

Франківська 
1817779,4 1958922,8 2270551,1 1549663,2 1656434,5 2052796,0 

Київська 1876969,9 2022727,3 2237632,4 1950606,6 1971559,2 2460969,7 

Кіровоградська 1122539,7 1161739,1 1337704,8 1133864,9 1147034,8 1410850,8 

Луганська 652601,2 758683,4 719059,5 790134,3 948891,7 1133567,7 

Львівська 2914243,6 2952980,5 3662411,4 2857281,3 2847473,2 3608840,4 

Миколаївська 1300499,1 1417046,2 1410547,4 1306762,6 1352922,8 1658121,2 

Одеська 2475603,5 2694910,9 2851287,4 2579281,6 2666699,3 3463633,4 

Полтавська 1495202,9 1554998,7 1711970,2 1671843,4 1652353,1 2066017,9 

Рівненська 1716628,5 1817148,5 2114203,6 1278953,1 1270405,3 1612610,8 

Сумська 1048534,6 1094045,4 1228133,7 1277346,9 1341201,0 1633048,3 

Тернопільська 1366315,6 1445950,8 1684408,6 1173645,1 1213754,3 1499702,8 

Харківська 2302773,8 2462465,2 2376288,7 3065097,1 3270431,5 3929129,1 

Херсонська 1217611,1 1230621,3 1356235,1 1194968,3 1223805,2 1501604,8 

Хмельницька 1555490,1 1614804,1 1889532,8 1468875,2 1510707,1 1858338,0 

Черкаська 1358781,7 1415334,9 1592926,3 1427190,9 1507459,9 1814004,5 

Чернівецька 1126797,8 1175642,7 1255739,3 982923,8 1018116,8 1278123,9 

Чернігівська 1127636,9 1195026,2 1312978,1 1227614,9 1256248,0 1554671,4 

м.Київ 2108817,1 2255299,1 3142206,2 3051446,2 3341292,4 4104618,4 

Разом 41922770,2 44314144,5 49764456,9 43 779 192,8 45 446 803,2 56 246 423,4
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Отже, фінансова децентралізація України з прийняттям змін до 

податкового та бюджетного законодавства, основними податками, які 

наповнюють місцеві бюджети та впровадженням освітньої та медичної 

субвенцій стан фінансової забезпеченості областей України (здебільшого на 

прикладі Вінницької області) в 2015 році дещо погіршився, проте за 2016-2017 

роки спостерігається позитивна динаміка як у реформованому  механізмі 

наповнення місцевих бюджетів податками, так і в покращенні фінансового 

стану шляхом надання міжбюджетних трансфертів за новою схемою 

нарахування. Тобто, можна сміливо стверджувати що Вінницька область 

рухаючись і надалі в такому темпі (звісно ж і за рахунок сприяння 

законодавства України), буде в більшому обсязі забезпечувати себе 

фінансовими ресурсами, потрібними для функціонування й розвитку області, а 

всі області України зможуть мати за приклад дану врегульовану систему 

фінансової децентралізації й основне джерело фінансування областей України – 

міжбюджетні трансферти – відійдуть на задній план. 
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У статтi досліджено зарубіжний досвід реалізації соціальної політики 

держави.  Досліджено, як стимулювання розвитку малого та середнього 

підприємництва впливає на зниження рівня безробіття в європейських країнах.  

Ключовi слова: соціальна політика, моделі соціальної політики, суб’єкти 

соціальної політики, завдання соціальної політики, соціальний захист. 

Постановка проблеми. Соціальна політика займає особливе місце в 

порядку денному будь-якого уряду будь-якої країни. Попри суттєві досягнення 

протягом років незалежності, вирішення ряду соціальних проблем в Україні, 

зокрема, досягнення рівня соціального розвитку більш розвинутих країн ЄС, 

залишається актуальним питанням. Адаптація українського законодавства та 

інститутів, які беруть участь  у розробці і реалізації соціальної політики, 

потребує часу і коштів. В таких  умовах особливу цінність має досвід реалізації 



221 

соціальної політики в інших країнах світу. Так, важливо дослідити досвід країн, 

які мають схожий до українського шлях розвитку. В першу чергу, сюди 

відносяться постсоціалістичні країни Східної Європи. Спільне минуле, 

географічна близькість, подібність культур, а також тісні соціально-економічні 

зв’язки з цими країнами зумовлюють подібність формування державної 

політики в різних сферах, в тому числі і соціальній. Одночасно, корисним є 

вивчення досвіду і інших європейських країн, особливо тих, які відрізняються 

найвищими показниками соціального розвитку. 

Цiллю статтi є дослідження зарубіжного досвіду реалізації соціальної 

політики держави. 

Аналiз останнiх дослiджень та публiкацiй. Різноманітні  аспекти  

соціальної політики відображені у працях Є. Гoлoвaхи, Е. Лiбaнoвoї, 

М. Лукaшевичa, Г. Мiрoшниченкo, Г. Пoпoвича, В. Скурaтiвськoгo, 

В. Сoкуренкo, В. Спiвaкa, Г. Щедрoвoї, O. Дoрoнiнa, Л. Четверiкoвoї та інших 

науковців.  

Виклад основного матерiалу дослiдження. У світі немає єдності щодо того, 

якою має бути соціальна політика в соціальній державі. Це є зрозумілим, 

оскільки кожна країна має свої особливості розвитку. Так, до країн з 

ліберальною моделлю соціальної політики науковці відносять США, Канаду, 

Австралію, Ірландію та Велику Британію. На відміну від ліберальної, соціал-

демократична модель домінує в країнах північної Європи, а саме Швеції, 

Норвегії, Данії і Фінляндії. Консервативна модель використовується у Франції, 

Італії, Німеччині та Австрії. Це є закономірним, оскільки кожна країна або 

група країн має свої особливості. Відповідно, немає єдиних принципів її 

побудови, оскільки в основі кожної моделі соціальної держави лежить своя 

унікальна ідея про роль держави в житті суспільства і ступінь її втручання. 

З аналізу моделей соціальної політики очевидно, що  Європейський  Союз, 

до якого прагне вступити Україна, не представляє собою однорідного простору 

з єдиною соціальною моделлю [1]. Не дивлячись на певний рівень гармонізації 

законодавства країн-членів ЄС, європейські держави різняться між собою за 

підходом до виконання соціальної функції.  
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Враховуючи це, погоджуємося з думкою інших науковців, які 

наголошують на неможливості  копіювання практики окремої країни, оскільки 

українське суспільство має іншу історію, інші культурні особливості і в певній 

мірі відмінну систему цінностей. На думку Л. Четверікової [3], в Україні має 

формуватися модель, яка б увібрала в себе риси ліберальної, корпоративної та 

соціал-демократичної моделі, а також так званої «держави можливостей», що 

має перекрити недоліки попередніх моделей. 

Для побудови (обрання) власної моделі соціальної політики необхідним є 

порівняння існуючої моделі із варіантами інших країн. Одним з напрямів 

інтеграції України до ЄС є соціальний, відповідно до якого необхідністю стає 

формування середнього класу та проведення реформ у сфері освіти, охорони 

здоров’я, соціального захисту та інших галузях соціальної сфери. 

За Індексом соціального прогресу лідерами серед країн ЄС у 2017 році 

були Фінляндія (90,09), Данія (89,39), Швеція (88,80), Нідерланди (88,65), 

Велика Британія (88,58). На останніх місцях рейтингу переважно країни 

Східної та Центральної Європи: Болгарія (найнижчий показник 2017 року), 

Румунія, Латвія, Угорщина, Литва та інші. Серед східноєвропейських країн, які 

досягли найбільшого успіху відповідно до цього індексу, в першу чергу варто 

згадати Словенію, Чехію та Естонію. 

За даними європейських інститутів, сьогодні мільйони європейців все ще 

знаходяться за межею бідності (бідними в Євросоюзі вважаються люди з 

доходом, що становить 60 відсотків від рівня середнього доходу), при чому їх 

число зростає. Відповідно до методології Євростату, особами, що перебувають 

за  межею бідності є ті, хто не може виконати три з перелічених нижче пунктів: 

оплатити вчасно оренду житла та/або комунальні послуги або кредит; 

забезпечити своє житло системою опалення (та/або оплатити опалення); 

понести раптові фінансові витрати; забезпечити мінімум один тиждень 

відпустки за межами країни проживання; придбати кольоровий телевізор; 

придбати пральну машину; забезпечити себе їжею з м’ясом, курятиною, рибою 

(або еквівалентним вегетаріанським набором) кожний другий день; придбати 

автомобіль і утримувати його; придбати і оплачувати телефон. 
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Близько 24% всього населення ЄС (більше 120 мільйонів осіб), піддаються 

ризику бідності або соціальної ізоляції – це включає в себе 27% всіх дітей в 

Європі; 20,5% тих, кому виповнилося понад 65 років; та 9% тих, хто має 

постійну роботу. Близько 9% всіх європейців живуть у матеріальних нестатках. 

Крім цього, 17% європейців живуть менш ніж на 60% від середнього доходу 

сім'ї своєї країни, а 10% європейців живуть у сім'ях, де ніхто не має роботи. 

Проблема погіршується ще й тим, що існує широкий розрив у 

продуктивності між системами соціального забезпечення в різних країнах ЄС: 

найуспішніші країни зменшили ризик бідності на 60%, тоді як в бідніших 

країнах вдалося досягти зниження менш ніж на 15% (в середньому по ЄС цей 

показник становить 35%). Окремі групи населення особливо потребують 

допомоги. Європейська платформа по боротьбі з бідністю та соціальною 

ізоляцією охоплює широкий спектр стратегій, розроблених для того, щоб 

допомогти досягти мети 2020 року. Це забезпечує основу для виконання 

спільних зобов'язань між національними урядами, інституціями ЄС та 

ключовими  зацікавленими сторонами з метою боротьби з бідністю та 

соціальною ізоляцією, зосередивши увагу на політичних цілях, викладених в 

Інвестиційному соціальному пакеті. 

Важливим засобом у досягненні зменшення бідності і зниження 

соціальних ризиків є соціальні трансферти. Про їх обсяги в ЄС можна судити за 

показником рівня бідності до і після виплати допомоги. Кожна країна ЄС має 

національну систему соціального забезпечення. 

Як відомо, рівень заробітної плати є показником рівня життя населення та 

одним із основних орієнтирів, на який звертають увагу при оцінці стану 

економіки країни, тому варто звернути увагу на таку особливість в ЄС. Так, 

найнижчою мінімальною заробітною платою в ЄС у 2015-2017 роках  

відзначилась Болгарія –235  євро станом на 1 січня 2017 року. Серед інших  

країн, в яких мінімальна зарплата нижче 500 євро: Румунія (275 євро), Литва 

(380 євро) та ряд інших країн Східної Європи (табл. 1). 
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З метою подолання негативних явищ на ринку праці, особливо в 

молодіжному секторі, ЄС у 1997 році почав реалізацію Європейської стратегії 

зайнятості, а з 2010 року – «Молодь в русі». В рамках цих стратегій 

найважливішими заходами, які були прийняті урядами країн ЄС для боротьби з 

безробіттям, став компроміс між державою, підприємцями і найманими 

працівниками. Так, в окремих країнах був скорочений робочий тиждень, для 

підприємців були запропоновані пільги, що сприяли утворенню додаткових 

робочих місць та працевлаштуванню молоді (наприклад, в Бельгії при прийомі 

на роботу першого працівника роботодавець звільняється від сплати внесків до 

соціальних фондів, надаються пільги при прийомі на роботу випускників без 

досвіду роботи), водночас з працівниками укладаються домовленості щодо 

зниження мінімальної заробітної плати або розробки інших форм компенсації 

праці, крім грошової. 

Таблиця 1 – Середня заробітна плата-нетто та мінімальна заробітна 

плата в окремих країнах ЄС по роках, євро 

Країна 
Мінімальна заробітна плата Середня заробітна плата- нетто 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 

Болгарія 173 194 215 235 333 356 382 
Греція 683 684 684 684 818 1004 1069 

Естонія 355 390 430 470 841 832 903 

Латвія 320 360 370 380 557 601 601 

Литва 289 325 350 380 524 544 585 

Польща 405 410 431 453 678 705 723 

Румунія 202 235 233 275 398 417 463 

Словаччина 352 380 405 435 683 704 708 

Словенія 789 791 - 805 1044 1092 1092 

Угорщина 327 345 353 412 503 643 570 

Хорватія 396 400 408 433 710 735 742 

Чехія 309 335 366 407 701 765 793* 

* Побудовано за даними Eurostat [4] 

 

Іншим важливим заходом є захист прав жінок на ринку праці. Серед цілей 

і заходів варто виділити такі: зменшення розриву в оплаті праці між чоловіками 

і жінками та вирівнювання оплати за однакову роботу; покращення мережі 
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дошкільних і шкільних закладів та рівня обслуговування в цих закладах, що 

дозволяє жінкам мати більше вільного часу; законодавче та організаційне 

забезпечення гнучких графіків роботи для жінок; інші заходи. Крім цього, для 

зменшення безробіття уряди країн фінансують заходи з підвищення рівня 

освіти населення, програми швидкої перекваліфікації безробітних відповідно до 

змін на ринку праці. 

Окремої уваги заслуговує введення наднаціонального режиму в ЄС, який 

дозволив розробити і впровадити умови, за яких соціальні виплати, отримані в 

рамках однієї національної системи можуть бути конвертованими та 

експортованими в рамках ЄС (Регламент 1408 /1971 р.), правила гармонізації 

стандартів у сфері захисту здоров’я і безпеки на робочому місці (Єдиний 

європейський акт 1986 р.). Для дієвості спільного ринку праці потенційні 

робочі-мігранти отримують достовірну інформацію стосовно кількості та суті 

вакансій у країнах ЄС, а також професійні вимоги до можливих кандидатів. Для 

цього працює Європейська служба зайнятості, яка об’єднує в мережі близько 

400 радників з національних служб зайнятості, асоціацій роботодавців, 

профспілок, регіональних влад і ВНЗ. 

Стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва (МСП) 

стало одним із звичайних заходів зниження рівня безробіття усіх європейських 

країн. В усіх країнах ЄС проводиться моніторинг стану сектору МСП та 

постійно розробляються і впроваджуються заходи, що стимулюють утворення 

нових підприємств та зростання існуючих. Окремі програми фінансування 

існують для інноваційних підприємств. 

Останнім часом у багатьох країнах світу уряди приділяють все більше і 

більше уваги розвитку малого і середнього бізнесу. По-перше, уряд намагається 

забезпечити довгострокове економічне процвітання. По-друге, вони 

використовують політику підтримки МСП як один з інструментів соціальної 

політики для подолання проблем з безробіттям, низькими доходами населення, 

працевлаштуванням мігрантів і жінок тощо. Третім напрямом є спроба змінити 

культуру і форму мислення людей, щоб навіть в некомерційних організаціях 
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люди могли демонструвати підприємницькі здібності, що в свою чергу 

призвело б до поліпшення якості соціальних послуг населенню. 

Політику підтримки МСП характеризують як окрему галузь, 

аргументуючи свою позицію тим, що в розвинених країнах світу була 

побудована ціла інфраструктура для підтримки МСП з безліччю установ, 

організацій, програм підтримки, залученням шкіл і університетів тощо. 

Сьогодні, ЄС здійснює підтримку МСП у такій формі: фінансова і фіскальна 

підтримка; інформаційна і консалтингова підтримка МСП; адміністративне 

дерегулювання і спрощення; освіта і тренінги. Також ЄС впроваджує окремо 

розроблені програми допомоги МСП. Комісія просуває підприємництво через 

План дій щодо підприємництва 2020 [4], підтримує освіту підприємців і надає 

інструменти підтримки для цілеспрямованих підприємців. 

План дій щодо підприємництва 2020 визначає три основних напрями для 

негайних інтервенцій [2]: 

1. Підприємницька освіта і тренінги для підтримки зростання і створення 

бізнесу. 

2. Усунення існуючих адміністративних бар'єрів і підтримка підприємців у 

вирішальні періоди бізнес-циклу. 

3. Відновлення культури підприємництва в Європі і виховання / плекання 

нового покоління підприємців. 

Було визнано, що Європа потребує нових підприємців, які в свою чергу є 

потенційними роботодавцями. Тому було прийнято рішення всіляко 

підтримувати підприємницьку освіту починаючи з рівня середніх шкіл, 

коледжів, університетів, і закінчуючи різними короткостроковими тренінгами 

для дорослих. За проведеними оцінками, до 20% молодих людей, які 

прослухали курси / тренінги з підприємництва, починають свій власний бізнес і 

не поповнюють групу безробітних. 

Як вже зазначалося, дуже часто політика в сфері підприємництва 

формулюється і реалізовується для вирішення ряду соціальних проблем. Це 

може бути і активізація економічної діяльності середовища літнього населення 

країни, вирішення проблем з мігрантами і національними меншинами, 
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підтримка жіночого підприємництва, розвиток МСП в сільській місцевості, 

розвиток соціального підприємництва тощо. 

Практику соціального підприємництва варто розглянути  додатково, 

оскільки вона набула дуже широкої популярності в країнах Європи. Наприклад, 

в Італії та Бельгії діють соціальні кооперативи, в інших країнах це можуть бути 

підприємства з соціальною метою. Незалежно від того, яка назва у цих 

підприємств, в більшості країн прийняті закони, які визначають, хто саме може 

відноситися до соціальних підприємств та які умови взаємодії цих підприємств 

з державою та суспільством. 

Європейський економічний та соціальний комітет розробив рекомендації 

щодо організаціїї та підтримки соціальних підприємств. Соціальним 

підприємством вважаються такі підприємсва, для яких соціальна ціль є 

основою  їх комерційної діяльності; підприємства, які реінвестують свій 

прибуток для досягнення соціальної мети; підприємства, в яких система 

організації та права власності побудовані на принципах демократичності та 

співучасті або на принципах соціальної справедливості. 

Однією з проблем, яку відчувають малі і середні підприємства, є доступ до 

фінансових ресурсів. Європейська Комісія працює з різними фінансовими 

установами для покращення доступності фінансових ресурсів для МСП шляхом 

спрощення процесу надання кредитів і венчурного капіталу. Комісія також 

працює над тим, щоб країни оперативно обмінювалися між собою історіями 

успіху. 

Програми ЄС зазвичай не пропонують прямого фінансування для МСП. 

Допомога може надаватися через місцеві, регіональні і національні 

представництва або через фінансових посередників, як банки, організації, що 

займаються венчурним фінансуванням. Пряма фінансова допомога надається 

тільки на проекти, реалізація яких дозволяє досягти цілей певних програм ЄС. 

Рішення про надання фінансової допомоги ухвалюються місцевим фінансовим 

інститутом, венчурними кредиторами та іншими інвесторами. Умови 

фінансування – сума, терміни, ставка та ін. платежі – затверджуються цими ж 

організаціями, яких налічується на сьогоднішній день більше 1000. 
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Окремо пропонуємо розглянути досвід Польщі щодо підтримки і розвитку 

ринку праці. Польща у 2004 році стала повноправним членом Європейського 

Союзу. Відповідно, країна була зобов’язана адаптувати своє законодавство в  

сфері соціальної політики до законодавства ЄС, зокрема, адаптувати до 

директив ЄС про інформацію щодо трудового контракту, захист вагітних 

працівниць, робочий час, захист молодих працівників, відпустку по догляду за 

дитиною і неповну зайнятість. Як зазначають аналітики, Польща мала вже 

добре розвинуту систему соціального захисту і повинна була усунути в 

основному несуттєві відмінності. Так, наприклад, був скорочений робочий 

тиждень з 42 до 40 годин, а відпустка по догляду за дитиною була продовжена і 

перевищила навіть норму ЄС, яка складає всього 14 тижнів [2]. 

За три роки членства в Європейському Союзі безробіття  в  Польщі знизилося 

до рівня менше 12%, підвищилися темпи економічного зростання і доходи 

населення. Водночас, цій країні не завжди вдається досягти бажаних результатів 

на рівні ринку праці. Відповідно до статистичних даних Світового банку, 

протягом 2010-2014 рр. рівень безробіття у Польщі варіював між 9,3% і 10,3%. 

Повертаючись до політики ЄС в соціальній сфері, варто згадати про ще 

один інструмент, який набуває все більшого застосування – соціальні 

підприємства. Сьогодні уряд ЄС докладає зусиль для побудови та посилення 

так званої соціальної економіки. Як зазначає Єврокомісія, сьогодні суттєва 

частина сектору економіки орієнтована на отримання прибутку не тільки для 

інвесторів та власників підприємств, але й для інших соціальних груп. В 

даному випадку мова йде про діяльність кооперативів, соціальних підприємств, 

неприбуткових організацій, різних фондів та об’єднань громадян. На території 

ЄС функціонує близько 2 млн. підприємств та організацій соціальної 

економіки, що становить близько 10% усіх підприємств. На цих соціальних 

підприємствах працевлаштовано близько 11 млн. осіб або 6% від усіх зайнятих 

на території ЄС. Соціальні підприємства: платять податки; працевлаштовують 

людей (досить часто ці люди належать до вразливих соціальних груп); 

розподіляють прибуток на вирішення одної чи декількох соціальних проблем, 

що визначено метою створення цих соціальних підприємств. 
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Висновки. Узагальнюючи проведений аналіз рівня соціального розвитку 

європейських країн та окремих методів та інструментів, що використовуються 

цими країнами, можна зробити декілька висновків. По-перше, жодна країна не 

існує без соціальних проблем. Водночас ефективність вирішення окремих 

проблем варіює між країнами. Для України необхідно брати до уваги досвід як 

найуспішніших країн, так і менш успішних східноєвропейських країн, що 

мають подібні до України проблеми. По-друге, більшість урядів європейських 

країн давно усвідомили неможливість вирішення усіх проблем за допомогою 

державних ресурсів. Тому активно залучаються недержавні підприємства, 

організації, громади. На довершення необхідно підкреслити, що розроблення 

програм і прийняття законів не може вирішити існуючі в суспільстві проблеми 

без правильного і вчасного вибору засобів їх реалізації. 

Досвід інших країн, зокрема, країн ЄС є важливим при формуванні 

соціальної політики України та оцінки її ефективності. Водночас, перше ніж 

застосовувати досвід та соціальні нормативи ЄС необхідним є проведення 

оцінки та аналізу рівня розвитку соціальної сфери в Україні та оцінки 

можливостей країни для досягнення більш високого рівня розвитку. Такій 

оцінці та аналізу присвячений наступний розділ цього дослідження. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК БАНКУ ТА ЙОГО НАПРЯМИ 

У статті розкрито сутність інноваційного розвитку, проаналізовано 

фінансові показники банку, здійснено SWOT-аналіз, шляхом порівняння сильних 

та слабких сторін банку, а також його загроз та можливостей. 

Запропоновано основні заходи для покращення ефективності та 

конкурентоспроможності банку, які сприятимуть отриманню лідируючих 

позицій у міжнародних рейтингах.   

Ключові слова: інновація, банк, стратегія, інноваційний розвиток, капітал, 

прибуток, заходи. 

Постановка проблеми. В сучасних умовах розвитку фінансової системи 

України можливості для розвитку банківської діяльності відкриваються у сфері 

впровадження інновацій. Вітчизняні банки відстають в процесі впровадження 

інновацій в порівнянні із зарубіжними банками, де інноваційна діяльність є 

однією з основних складових існування банку в сучасних умовах. Зазначене 

вище, актуалізує оцінку фінансової спроможності об’єкти дослідження та 

напрямів його інноваційного розвитку. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  Вагомий внесок у дослідженні 

напрямів інноваційної діяльності банків, сутності, видів та класифікації 

банківських інновацій, організації інноваційних процесів зробили такі вчені, як: 

С.Б. Єгоричева [1], О.А. Зверев [2], М.І. Крупка [3], С.В. Онишко[4]. Питання 

інноваційної діяльності банків постійно привертають увагу науковців і 

практиків, багато аспектів цієї проблеми залишається недостатньо 

дослідженими. 

Метою дослідження є оцінка фінансових показників банку та знаходження 

напрямів вдосконалення, шляхом порівняння сильних та слабких сторін, а 

також розробка інноваційних заходів. 
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Виклад основного матеріалу. Однією з основних перспектив розвитку 

банку є активізація інноваційної діяльності, що передбачає впровадження нових 

продуктів та послуг, прийняття креативних рішень у менеджменті та 

клієнтському обслуговуванні. Особливого значення набуває розробка стратегії 

інноваційного розвитку банку, що допоможе створити максимальну споживчу 

цінність для клієнтів, дасть можливість реагувати на зміни у зовнішньому 

середовищі, забезпечити та утримати конкурентні перевагу на довгостроковий 

термін.  

Для визначення подальшого розвитку, потрібно в першу чергу 

проаналізувати фінансові показники банку та визначити які є загрози та 

можливості для його діяльності. Об’єктом дослідження обрано ПАТ КБ 

«ПРИВАТБАНК», що обумовлено наявністю наукового інтересу до оцінки 

діяльності одного з провідних банків країни. 

Відповідно до загальної інформації ПриватБанк є один з найбільших за 

розмірами активів український банк і лідер роздрібного ринку України, 

зареєстрований 19 березня 1992 року. Чисті активи банку станом на 1 січня 

становили 259 млрд. грн, а це 19,3 % від активів усіх банків України. 

ПриватБанк володіє другою за чисельністю мережею відділень та найбільшою 

мережею банкоматів і терміналів серед банків України. На початок 201 року в 

мережі  працювало близько 7,2 тис. банкоматів, 13,3 тис. платіжних терміналів 

та 141 тис. торговельних POS-терміналів [5]. 

Визначити ефективність впровадження стратегічних заходів розвитку 

банку, допоможе аналіз його основних показників. Для початку проаналізуємо 

динаміку розміру капіталу ПриватБанку за 2014-2018 роки (Рисунок.1) Капітал 

банку являє собою суму коштів, спеціально створених фондів та резервів, які 

призначені для забезпечення фінансової стійкості, відшкодування можливих 

збитків, і які перебувають у користуванні банку [4, c. 434]. 

У практиці банків використовують два методи поповнення капіталу: метод 

внутрішніх джерел попопевнення та метод зовнішніх джерел поповнення. 
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Рисунок 1 – Динаміка розміру капіталу ПАТ КБ «ПриватБанк» 

*Джерело: побудовано автором на основі фінансової звітності [5] 

 

До першого методу відносять джерело таке, як нерозподілений прибуток 

банку. В нашому випадку у 2014 році сума нерозподіленого прибутку 

становила 2603 млн. грн, а у 2015 році – 2 855 млн.грн.Як видно з діаграми у 

2016 році капітал мав від’ємний розмір, це пояснювалось тим, що у банку не 

було прибутку і більша частина грошей була відправлена на погашення збитків. 

Залучення капіталу за другим методом можливий кількома способами: емісія 

акцій; емісія капітальних боргових зобов’язань (субординований борг) та 

продаж активів. У 2017 році акціонерний капітал ПриватБанку був  

206 060 млн.грн, але через покриття накопиченого дефіциту в розмірі  

1 99 943 млн грн, капітал склав лише 24 793 млн грн, що на 2 717 млн. грн 

меньше за 2015 рік. Розмір капітал почав зростати і з діаграми (рис. 2) видно, 

що 2018 році сума капіталу становила 26 105 млн. грн, що на 1 342 млн. грн 

більше, ніж у 2016 році. 

Акціонерний капітал складається з багатьох індивідуальних капіталів, його 

зростання відбувається в процесі капіталізації частини прибутку, а також 

залучення частини коштів вкладників через продаж акцій та облігацій  

[2, c. 164]. З діаграми видно, що найбільшого розміру акціонерний капітал був  

2017 рік – 206 060 млн грн., причиною цьому став зареєстрований капітал на 

суму 155 365 млн. грн., який залишився незмінним і в 2018 році. У лютому  
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2017 року акціонерний капітал банку додатково збільшився на суму 9 800 млн. 

грн. На 31 грудня 2017 року емісія нових акцій призвела до збільшення 

акціонерного капіталу та інших резервних фондів на 181 млн грн, номінальною 

сумою 29 млн. грн. 

 

Рисунок 2 – Динаміка акціонерного капіталу ПАТ КБ «ПриватБанк» 

*Джерело: побудовано автором на основі фінансової звітності[5] 

Проаналізувавши динаміку капіталу банку та зробивши певні висновки, 

тепер додільним буде дослідити прибуткову частину банку. 

 

Рисунок 3 – Динаміка чистого прибутку ПАТ КБ «ПриватБанк» 

*Джерело: побудовано автором на основі фінансової звітності [5] 

 

Дослідивши динаміку чистого прибутку банку за 2014-2018 роки, з 

діаграми видно, що с кожним роком сума чистого прибутку зменшувалась у 
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декілька разів. Все це можно пояснити тим, що відповідно до фінансової 

звітності ПриватБанку у 2016 році банк визнав 1 363 млн.грн витрат від 

погашення фінансових зобов’язань, що відносилися до попереднього звітного 

періоду, у складі процентних витрат та збитків від переоцінки іноземної 

валюти. Таким чином, сума від переоцінки була завищена на 84 млн. грн., що 

негативно вплинуло на розмір чистого прибутку.  

 Фонд гарантування вкладів фізичних осіб визнав знецінення кредитів та 

авансів клієнтам на суму 155 764 млн. грн і конвертував 10 934 млн. грн коштів 

клієнтів, 10721 млн. грн випущених єврооблігацій і 7 783 млн. грн. 

субординованого боргу в статутний капітал банку. Погасивши деяку частину 

боргів ПриватБанк зміг досягнути прибутку в 2018 році на суму 5 112 млн. грн. 

 Розібравши динаміку основних фінансових показників банку, наступним 

кроком створимо SWOT-аналіз стратегії розвитку ПриватБанку (Таблиця 1).  

Таблиця 1 – SWOT-аналіз інноваційного розвитку ПАТ КБ 

«ПриватБанк» 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Лідер серед банків з вітчизняним капіталом 
2. Висококваліфікований  персонал 
3. Широкий асортимент банківських послуг 
4. Банківський сервіс з великим рівнем роботи 
5. Широка мережа філій в Україні і закордоном 
6. Наявність власного програмного забезпечення 
7. Найпопулярніший банківський бренд України 
8. Лідер за кількістю клієнтів 
9. Банк має велику кількість закордонних партнерів 
10. Постійна реалізація інноваційної політики 
11. Лідер вітчизняного ринку платіжних карток 

1. Підвищення складності контролю з 
наявності мережи філій 
2. На низьких посадах текучість кадрів 
3. Низька зацікавленість розвитку 
банку 
4. Не зацікавленість населення в 
банківському кредитуванні, через 
високу вартість кредитів 
5. Недовіра населення 
6. Висока вартість інших послуг, в 
порівнянні з конкурентами 

Можливості Загрози

1.Здійснення тісного контакту з іншими організаціями  
2.Вихід банку на світовий рівень банківської системи 
3.Погіршення позицій конкурентів 
4. Позитивні оцінки міжнародних рейтингів 
5.Розширення участі на ринку банківських послуг 
6.Розширення масштабів роботи з приватними та 
корпоративними клієнтами 
7.Проведення інноваційних рішень 

1.Поліпшення на ринку позицій 
конкурентів 
2.Збільшення вартості та зменшення 
попиту банківських послуг 
3.Вихід на ринок нових конкурентів 
4.Зростання інфляції та процентних 
ставок 
5. Посилення фінансової кризи 

*Джерело: побудовано автором 
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SWOT–аналіз являє собою інструмент, який допомагає визначити та 

систематизувати тенденції діяльності банку з точки зору сильних і слабких 

сторін його діяльності, а також можливості та загрози розвитку. Зробивши 

SWOT – аналіз ПриватБанку за 2014-2018 роки, розібравши сильні та слабкі 

сторони банку, та їх можливості і загрози, можна дійти висновку, що банк є 

лідером по різним показникам в міжнародних рейтингових агентствах, має 

великий спектр банківських  послуг, постійно реалізується інноваційна 

політика, банк є лідером по кількості клієнтів та партнерів, але не дивлячись на 

позитивні сторони банку, є можливість побачити і негативні. 

Наступний і вже завершальним кроком є створення та впровадження 

основних заходів стратегії інноваційного розвитку, що покращить ефективність 

та конкурентоспроможність банку, дасть можливість отримати лідируючі 

позиції по всім показникам. 

Серед заходів основними доцільно виділити наступні: 

 визнання банківської споживчої вартості; 

 покращити процес кредитування під заставу; 

 зміцнити бізнес платежі; 

 покрити рефінансування НБУ; 

 звернути увагу на функцію продажів та модель обслуговування для їх 

модернізації; 

 здійснити оновлення конкурентної пропозиції; 

 ліквідувати усі недоліки; 

 покрити збитки з дефіциту. 

Розібравши детальніше кожен захід можна сказати, що  дізнавшись 

банківську споживчу вартість шляхом оновлення маркетингової стратегії, це 

допоможе встановити основні недоліки, щоб одразу їх ліквідувати. Погасивши 

всі борги  оплати рефінансування НБУ та дефіциту, кошти будуть направлені 

для покращення функціональності банківських послуг. Можливість 

реорганізувати кредитування, дозволить збільшити можливості та порядок 

розгляду звернень за кредитами, що допоможе поліпшити якість 
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обслуговування та повернути довіру населення. Також модернізувати процес 

продажів та зробити кращими навички співробітників, які взаємодіють з 

клієнтами. Як наслідок кількість клієнтів буде збільшена. Реалізація заходів 

дозволить покращити стан банківської діяльності ПриватБанку, та допоможе 

досягнути лідируючих позицій міжнародних рейтингах. 

Висновки. Таким чином, для дієвого розвитку Приватбанку необхідно 

здійснювати активну інноваційну діяльність, покрити всі борги, особливо 

покрити рефінансування НБУ та дефіциту банку, знизити вартість пасивів, а 

також реорганізувати кредитування, для повернення довіри населення. 
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БАНКУ 

В статтi розглядається структура кредитнoго портфелю комерцiйного 

банку, а також прoблема управлiння кредитним портфелем, видiлені оснoвні 

етапи. Oсоблива увага придiляється управлiнню якiстю. Виважине формування 
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кредитнoго пoртфелю є одним з оснoвних моментів в дiяльності комерційного 

банку. Кредитний пoртфель є оснoвним джерелом доходів банку і однoчасно 

джерелом ризику. 

Ключові слoва: кредитний портфель, менеджмент, ризик, структура 

кредитного пoртфелю, кредитування. 

Кредитування - основний вид діяльності будь-якого банку, яка надає 

можливість oтримувати доходи за умови правильної i раціональної кредитної 

політики. Ефективність здійснених комерційними банками кредитних операцій 

залежить від якості формованого кредитного портфеля. У поточних умовах 

діяльності банків якість кредитного портфеля стає провідним фактором для 

успішного банку як комерційної організації. 

Сутність кредитного портфеля банку розглядається в наукових працях як 

відношення між банком і його контрагентами (категорійний рівень) і як 

сукупність банківських активів у вигляді позик, векселів, депозитів та інших 

вимог кредитного характеру (прикладний рівень). 

В економічній науці зустрічаються різні трактування кредитного портфеля, 

безліч наукових підходів до його структури і місця в портфелі банків. Одні 

автори відносять до кредитного портфелю всі фінансові активи банку, другі - 

пов'язують його тільки зі позичковими операціями банку, треті - вважають, що 

кредитний портфель - це не проста, а класифікована сукупність елементів. 

Наприклад, на думку провідного російського вченого-економіста 

О.І.Лаврушина, „кредитний портфель - це сукупність виданих позик, які 

класифікуються на основі критеріїв, пов'язані з різними факторами кредитного 

ризику або способами захисту від нього” [1].  

Подібне визначення пропонують ще ряд авторів, проте існують і інші 

інтерпретації цього поняття. І.В. Ларіонова в своїй монографії дає наступне 

визначення кредитного портфеля: „Система, що складається із сукупності 

портфелей”, або „сукупність однорідних груп кредитних вкладень ”[2]. 

А.Г. Грязнoва визначила дану економiчну категорiю так: сукупність 

кредитів, виданих банком [3]. При цьому кредитний портфель розглядається як 

єдиний об'єкт управління зі своєю структурою, прибутковістю і ризиком. 
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А.М. Тавас трактує портфель як сукупність кредитів, виданих банком, на 

кожний момент часу, при цьому сукупність структурована за певним критерієм, 

істотний для кредитів [4]. 

Ю. Масленченков сутність кредитного портфелю розглядає як „сукупність 

класифікованих за різними ознаками вимог банку по його кредитах” [5]. 

У нормативних документах Центрального банку України кредитний 

портфель має таке визначення: „сукупність усіх банківських позик, що 

структуровані за певними параметрами відповідно до завдань визначеної 

банком кредитної політики. Обсяг кредитного портфелю оцінюється за 

балансовою вартістю всіх кредитів банку, в т.ч. прострочених, пролонгованих і 

сумнівних. У структурi балансу банку кредитний портфель розглядається як 

єдине ціле та складова частина активів банку, яка має свiй рiвень дохiдності та 

відповідний рiвень ризику” [6]. 

У всiх наведених вище визначеннях ключовим моментом у трактуванні 

кредитного пoртфелю є те, що він являє собoю сукупнiсть виданих банком 

кредитів, а далі думки авторів уже поділяються: oднi зачіпують тимчасовий 

аспект виданих банком кредитів, інші - структурний, класифiкуючи кредитне 

вкладення за категорiями якості, треті - потребують детального вивчення ризик 

i прибутковість виданих позичoк.  

Прoведене дoслiдження дозволяє авторам дати наступне визначення: 

кредитний портфель являє собoю сукупність вкладень позичкового характеру 

та інших кредитних вимог, що класифікуються за різними критеріями і 

формуються відповідно до кредитної політики банку. 

Світoва практика банківської справи показує, що істотна частка "поганих" 

активів у сукупності активів ствoрює проблематичне майбутнє для банку. Тому 

банки повинні за допомогою реалізації комплексу організаційних і 

технологічних заходів досягати максимально можливого високого рівня якості 

кредитного портфеля. Наявність істотної частки проблемних кредитів у 

портфелі українських банків є не стiльки показником проблем в економіці, 

скільки свідченням недоопрацьованих кредитних процедур банків, 



239 

недосконалої oцінки кредитоспроможності позичальникiв, ризикової кредитної 

полiтики, тобто показником неякісногo управлiння кредитним пoртфелем. 

Говорячи про управління кредитним пoртфелем, вартo дати визначення 

менеджменту в цілому. Менеджмент являє собою науку і практику управління 

відповідними oб'єктами. Характеристики сфери управління визначають його 

напрямки: фінансoвий менеджмент, управлiння матерiальними фoндами, 

персоналoм i т.д. У банкiвській сфері управлiння включає фінансовий 

менеджмент i управлiння персоналом. Oбидва з цих напрямків можна 

розглядати i як науку, і як практичну діяльність. Oснову фінансового 

менеджменту складають теорiя портфеля, теoрія структури капіталу і теорія 

агентських віднoсин. 

Автором теорії портфеля є Гаррі Марковець. Згідно з його пiдходу 

сукупний ризик може бути зменшений за рахунок oб'єднання ризикових активів 

в портфелі: позичок - в кредитний портфель; цінних паперiв - у портфель 

цiнних паперiв; інструментiв термінового валютнoго ринку - в валютний 

портфель і т.д. Теорiя портфеля в фінансовому менеджменті займає особливе 

місце, так як ресурсна база банків в оснoвному формується за рахунок 

залучених ресурсів. Тoму формування ефективних кредитних, 

інвестиційних, валютних та інших пoртфелів банку представляє важливу 

наукове і практичне завдання менеджменту [7]. 

Вчені-економісти пo-різному трактують зміст управління кредитним 

портфелем, і поняття „управління кредитним портфелем” рідко зустрічається в 

українській банківській літературі. Західні автори часто визначають дану 

економічну категoрію через завдання, які реалiзовує управління кредитним 

пoртфелем - досягнення високої прибутковості, підтримання стабільної 

структури кредитних ресурсів і розвиток бізнесу. Деякi економісти виділяють 

регулятивний і ризик-орієнтований підходи до сутності управління 

кредитним портфелем.  

Регулятивний пiдхід являє собою позицію Націoнального Банку України 

як регулюючого oргану. При даному підході вказується на дії банків при 
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класифікації позичок для визначення резерву на можливі 

втрати. При цьому позики класифікуються за групам якoсті в залежності вiд 

двoх критеріїв: фінансoвий стан позичальника та обслугoвування бoргу. Такoж 

банки формують портфелі однoрідних позичок з очiкуваними 

характеристиками. В рамках данoго підходу всі очiкувані втрати повинні 

компенсуватися за рахунок маржі або резервів на можливі втрати [8]. 

В ризик-орієнтованому підході увага приділяється групам ризику, що 

впливає на склад і структуру кредитного портфеля [9]: ризик контрагентів 

(кредитний і ризик залежності від вимoг клієнтів);пoзиційні ризики (валютний і 

процентний, ризик ліквiдності, недостатньою диверсифiкації активів або 

пасивів);oпераційні ризики. 

Наука i практика найбільш ефективним до визначення сутнoсті управлiння 

кредитним пoртфелем розглядає такий пiдхід, при якому управлiння 

досліджується як система, що включає взаємoпов'язані елементи управління, 

і як процес, що складається з окремих oперацій. 

Результатом управління буде формування банком збалансoваного за 

рівнем ризику і прибуткoвості кредитного пoртфеля, що відповідає цілям 

менеджменту банку, а також пoзитивні зміни фінансoвих пoказників. 

Суб'єктами управлiння кредитним пoртфелем мoжна назвати і 

департаменти, керуючі ризиками, і юридичну службу, і навiть 

службу безпеки, і, звичайнo ж, підрoзділи банку, що відпoвідають за надання та 

супровiд кредитів. Якщо перші більшoю мірою викoнують функції 

„профілактики” ризику, контрoлю, виступають в ролі методолoгів, то другі 

відповiдають за якiсний кредитний монітoринг, своєчасне фoрмування резервів, 

загальну oцінку кредитнoго портфеля. 

Стратегiчним управлiнням кредитним портфелем займаються правлiння 

банку, департаменти кредитування і пiдрозділи, які здійснюють ризик-

менеджмент банку. Об'єктoм управління є кредитний пoртфель комерційнoго 

банку. 

 



241 

„Системний пiдхід є неoбхідним для розумiння сутності і для розробки 

основ управлiння в банку. Але не менш важливим є прoцесний підхід, який 

дозвoляє підiйти до управління кредитним пoртфелем через взаємoзв'язок 

послідoвних етапiв. Прoвідні вчені в галузі менеджменту вважають, що 

управлiння в ширoкому розумiнні являє собoю процес конкретнoго, 

систематичнoго і безперервнoго впливу керуючoї пiдсистеми на керoвану 

пiдсистему з допoмогою загальних функцій управлiння, що утвoрюють 

замкнутий і нескінченно повтoрюваний управлiнський цикл” [10].  

Таким чинoм, процес управління кредитним портфелем можна 

oхарактеризувати, розглянувши йoго етапи, якi складаються з послідoвних дій і 

ведуть до певної мети. Управління кредитним пoртфелем включає 

в себе кілька етапів: визначення оснoвних класифiкаційних груп кредитів і 

визначення їх коефiцієнту ризику; вiднесення кожнoго виданoго кредиту до 

однієї з класифiкаційних груп; дослiдження структури кредитного пoртфелю; 

оцiнка якості портфелю в цiлому; виявлення і аналiз фактoрів, що впливають на 

фoрмування структури та якості кредитнoго портфелю; визначення величини 

резервiв, що неoбхідно ствoрити під кoжний виданий кредит; визначення 

загальної суми резервiв, відпoвідної сукупнoму рівню ризику; розробка захoдів, 

направлених на пoкращення якості пoртфелю. 

Ключoвим пунктом в управлiнні кредитним портфелем комерцiйного 

банку є визначення критеріїв оцiнки якості кожнoго кредиту і всієї їх 

сукупнoсті. Ефективне управлiння якістю кредитнoго портфеля включає в себе: 

фoрмування збалансoваної по рівню ризику і прибутковoсті структури 

кредитнoго пoртфелю; відпoвідність кредитнoго портфеля поточному стану 

економіки; досягнення адекватного рівня прибуткoвості, оптимальнoго рівня 

ризику; цілеспрямoване кредитування дoсліджених сегментів. 

Важливе мiсце відводиться також мoніторингу управлiння якістю 

кредитнoго пoртфеля. Він прoводиться за допoмогою системи показникiв і 

індикатoрів, сприяє швидкoму визначення кредитних ризикiв і, відповідно, 

своєчаснoму вжиттю захoдів щодо їх пoпередження. Індикатори - це своєрiдна 



242 

база порiвняння, яка має порoгові показники, дозвoляє визначити результати, а 

також ефективність здiйснюваної кредитної дiяльності. Банкiвська практика 

показує, що вiдсутність або невикористання таких критичних показників 

діяльності може призвoдити до банкрутства кредитної oрганізації. 

У процесі управлiння кредитним пoртфелем необхiдно дoтримуватися 

правила управлiння ризиками, дотримуватися встанoвлених лімітів 

кредитування, які не вiдхилятися від прiоритетів при кредитуваннi суб'єктів і 

об'єктiв. 

Правила управлiння ризиками пред'являють до данoго процесу такі 

обов'язкoві вимоги: банківські ризики повинні бути порівнянні з розміром 

власного капіталу; ризики повинні допускатися в розумних обсягах, 

порівнянних з їх наслідками; при наявності сумніву приймається негативне 

рішення. 

Прoцес управлiння кредитним пoртфелем пов’язаний з фoрмуванням 

потенцiйного кредитного пoртфеля, який дозволяє виробити чiтку стратегiю і 

тактику розвитку комерційнoго банку, мoжливість йoго кредитування і 

розвитку ділової активності на ринку. Фoрмування пoтенційного кредитного 

пoртфеля передбачає регулярний пoшук потенційних позичальників, що 

здійснюється департаментoм кредитування банку і йoго керівництвoм. 

Видiляють кілька принципів управлiння кредитним портфелем, зокрема, 

взаємозалежність, складний характер пoртфеля, систематичність аналізу, 

формалізація аналізу та управління, багатoступінчастість управління [11] : 

- принцип взаємoзалежність - управлiння кредитним портфелем не замикається 

тільки на кредитній сфері, воно також пoв'язане з управлiнням іншими сферами 

банкiвської діяльності. 

-принцип складний характер пoртфеля - керувати кредитним портфелем 

необхідно як на рівні кредитного портфеля в цілoму, так і розбиваючи його на 

складові елементи, аж до окремо взятoї кредитнoї операції. 

-принцип систематичність аналізу - систематичне спoстереження і вивчення 

кредитнoго портфеля дозвoляє оцiнити його якість в динаміці, а також 

порівняти показники з середньoбанківськими значеннями. 
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- принцип фoрмалізація аналізу та управлiння - управлiння має будуватися на 

певних самим банком умовах і iндикаторах, що характеризують якiсний стан 

кредитнoго портфеля. 

- принцип багатoступiнчастість управлiння - управляти кредитним пoртфелем 

необхідно як на рiвні банку в цілому, так і на рівні його відокремлених та 

внутрішніх структурних підрозділів. 

В управлiнні кредитним пoртфелем реалiзується кредитна полiтика 

комерційнoго банку. Відсутнiсть якісно розрoбленої кредитнoї політики або її 

низьку якість по причини неконкретнiсть чи суперечливості підвищує 

ймовірність прийняття неправильних управлiнських рішень.  

Таким чином, кредитний пoртфель, будучи головним джерелом доходів 

банку і джерелом ризику, є найголoвнішим елементом, впливає на фiнансові 

результати банку та його стійкість. Неграмотна, ризикована політика 

фoрмування кредитного пoртфеля може призвести до погіршення якості активів 

банку, до збільшення резервів, збитків, неможливості банку своєчасно 

виконувати зобoв'язання перед клієнтами і контрагентами, до порушення 

обoв'язкових нoрмативів ліквідності і достатнoсті капіталу банку, що в 

кінцевому підсумку може призвести до вiдкликанням ліцензії. 

Список використаних джерел: 

1. Балакіна Р.Т., Галдецької П.В. Теoретичні аспекти управління 

кредитним пoртфелем банку: Вісник Омського університету  2014 .  С. 201-206. 

2. Ларіoнова І.В. Ризик-менеджмент в кoмерційному банку: монографія. 

Москва 2014. С. 47. 

3. Полoження про порядок формування та використання банками України 

резервів для відшкoдування мoжливих втрат за активними банківськими 

операціями : Пoстанова Правлiння Націoнального банку України від 25.01.2012 

р. № 23. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2122-12 

4. Золoтарьова О.В. Золотарьова О.В. Півняк Ю.В. Мартиненко П.Ю.   

Концепцiя кредитної пoлiтики комерційного банку та можливості пiдвищення її 

ефективності,: Науковий вісник Херсонського державного університету. 

Економічні науки. 2014.  С. 108–112. 



244 

5. Демчук Н.І. Загальний пiдхід до концепції та процесу управління 

банківськими ризиками : Глoбальні та національні проблеми економіки. 2014. 

С. 1049–1052. 

6. Юрків М.Т. Управління прoблемними кредитами банків в Україні: 

сучасні   закoнодавчі аспекти: Інноваційна економіка. 2015. С. 184–188 

 

УДК 336.1  

Нікітюк І.М. 

Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ І ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

У статті автором здійснено аналіз формування та виконання бюджетів 

Вінницького регіону за доходами у розрізі спеціального та загального фондів. 

Досліджено структуру податкових надходжень до місцевих бюджетів 

Вінницького регіону. 

Ключові слова: фінансові ресурси, доходи, видатки, спеціальний фонд, податок 

на доходи фізичних осіб, платіж. 

Постановка проблеми. У сучасних умовах надзвичайно важливого 

значення набуває обсяг та склад дохідної частини. Збільшення доходів місцевих 

бюджетів обумовлено тим, що в умовах товарно-грошових відносин органи 

місцевого самоврядування можуть повноцінно виконувати свої функції лише за 

умови наявності фінансових ресурсів. Ключову роль у створенні самостійних 

місцевих бюджетів відіграють їхні доходи. Практика та способи формування 

доходів місцевих бюджетів визначають рівень розвитку та стабільність кожного 

окремого регіону, а отже, і всієї економіки держави. 

Ціллю статті є дослідження сучасного стану формування та виконання 

місцевих бюджетів Вінницького регіону за доходами. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням, пов’язаним з 

формуванням та використанням коштів місцевих бюджетів, присвячені праці 
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вітчизняних науковців і практиків: Й. Бескиди, О. Василика, І. Гнидюк, 

О. Демків, І Дьяконової, А. Епіфанової, В. Зубріліна., М. Карліна, В. Кравченко, 

Ю. Набатової, І. Сторонянської та інших.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Бюджетна децентралізація, що 

стартувала на початку 2015 року, дала колосальний ефект з точки зору 

зростання доходів територіальних громад України, в тому числі і Вінницького 

регіону. В області продовжується позитивна тенденція зростання надходжень 

до бюджетів усіх рівнів. Відповідно до даних Головного управління державної 

казначейської служби України у Вінницькій області, надходження до Зведеного 

бюджету області, з врахуванням платежів, які адмініструє Головне управління 

Державної фіскальної служби у Вінницькій області і Вінницька митниця ДФС 

та надходжень інших міністерств і відомств, зросли, про що можуть свідчити 

показники, що наведені в табл. 1  

Таблиця 1 – Дохідна частина Вінницької області в розрізі загального та 

спеціального фондів за 2013-2017 роки, млн. грн. 

Найменування 
показників 

2013 2014  2015  2016  2017 
млн. грн. млн. грн. млн. грн. млн. грн. млн. грн. 

Загальний фонд 199,3 2 320 14 326 18 593 8 809 
Спеціальний фонд 1155,6 912 256 1 059 7977 
Всього 1354,9 3 232 14 582 19 653 16786 

Складено автором на основі даних [3] 

 

За 2017 рік до бюджету області (загальний і спеціальний фонди) надійшло 

власних і закріплених доходів в сумі 8225,1 млн. грн., що становить 120,2% до 

плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін 

(заплановано 6843,4 млн. грн.). Порівняно з 2016 роком надходження доходів 

місцевих бюджетів збільшились на 2573,6 млн. грн., або на 45,5%. 

На офіційному сайті Департаменту фінансів Вінницької обласної 

державної адміністрації [3] оприлюднено оперативні дані про виконання плану 

надходжень доходів загального фонду бюджету області. Найвагоміші податки 

та збори, які складають найбільшу частку в доходах Вінницької області по 

містам районного значення наведені в табл. 2. 
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З табл. 2 видно, що найбільшу частку в податкових надходженнях по 

містах Вінницької області займає саме податок на доходи фізичних осіб, який з 

кожним роком збільшується за рахунок збільшення мінімальної заробітної 

плати по Україні.  

Таблиця 2 – Надходження податків по містах Вінницької області за 

2013-2017 роки, тис. грн.  

Найменування 
показників 

ПДФО Податок 
на 

майно 

Місцеві 
податки 
та збори 

Єдиний 
податок 

Акцизний 
податок 

Плата за 
надання 
адмініст 
послуг

тис. грн.
2013 рік

м. Вінниця 279490,4 - 6676,4 - - -
м. Жмеринка 37383,3 - 328,3 - - -
м. Козятин 35530,0 - 275,8 - - - 
м. Ладижин 26651,2 - 125,2 - - -
м. Мог.-Подільський 12156,2 - 268,7 - - - 
м. Хмільник 12134,0 - 296,5 - - -

2014 рік 
м. Вінниця 336926,3 87 894,6 7 546,5 - - -
м. Жмеринка 42 549,2 4 639,5 379,2 - - - 
м. Козятин 39 638,9 2 581,6 309,8 - - -
м. Ладижин 32 336,9 17 701,2 162,7 - - -
м. Мог.-Подільський 14 906,7 3 430,2 327,3 - - -
м. Хмільник 13 832,7 9 572,5 353,9 - - -

2015 рік
м. Вінниця 493573,1 113445,1 - 144 860,0 93 305,2 15 102,9
м. Жмеринка 57 594,4 7 208,5 - 5 658,9 3 438,5 1 315,1
м. Козятин 54 173,6 4 814,8 - 5 059,6 4 242,5 488,8
м. Ладижин 51 381,6 18 185,5 - 4 462,2 3 190,8 213,5
м. Мог.-Подільський 21 529,2 6 188,6 - 5 264,9 4 007,1 1 205,3
м. Хмільник 21 603,7 10 934,0 - 6 598,2 4 659,0 619,5

2016 рік
м. Вінниця 769532,4 182267,9 - 234 885,9 156 138,8 21 753,4
м. Жмеринка 83 059,4 10 131,8 - 7 757,0 6 554,2 1 371,8
м. Козятин 78 469,5 6 850,6 - 7 775,1 7 245,2 1 198,2 
м. Ладижин 74 367,9 19 215,0 - 6 718,3 8 934,7 361,7
м. Мог.-Подільський 33 438,0 9 686,6 - 8 548,9 4 965,4 2 300,0 
м. Хмільник 31 535,2 16 488,1 - 13 359,3 8 575,1 1 350,2

2017 рік 
м. Вінниця 976280,8 228891,0 - 301400,9 172014,6 30450,3 
м. Жмеринка 105920,8 9818,3 - 12358,5 7207,1 1395,3
м. Козятин 94848,2 7592,7 - 9659,7 7083,8 1850,0 
м. Ладижин 91161,2 18100,0 - 8890,3 7463,7 764,1
м. Мог.-Подільський 46008,1 12620 - 11101,3 4950,7 2968,6
м. Хмільник 44737,9 18884,8 - 14938,0 9460,1 1878,6

Складено автором на основі даних [3] 
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На рис. 1 зображено, як змінювалась динаміка надходжень по містах 

Вінницької області за 2013-2017 роки по податку на доходи фізичних осіб. 

м. 
Вінниця

м. 
Жмеринка

м. 
Козятин

м. 
Ладижин

м. Мог-
Подільськ

ий

м. 
Хмільник

2013 рік 279490,4 37383,3 35530 26651,2 12156,2 12134

2014 рік 336926,3 42549,2 39638,9 32336,9 14906,7 13832,7

2015 рік 493573,1 57594,4 54173,6 51381,6 21529,2 21603,7

2016 рік 769532,4 83059,4 78469,5 74367,9 33438 31535,2

2017 рік 976280,8 105920,8 94848,2 91161,2 46008,1 44737,9
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Рисунок 1 – Динаміка податку на доходи фізичних осіб по містам 

Вінницької області за 2013-2017 роки, тис. грн. 

 

З рис. 1 можна спостерігати, що динаміка по цьому виду податку є 

позитивною, з кожним роком по всім містам збільшується. Найбільшу частку 

серед міст Вінницької області податок на доходи фізичних осіб займає місто 

Вінниця, що пояснюється його обласним значенням та більшим кількості 

населення.  

Обсяг податку на доходи фізичних осіб по м. Вінниці в 2014 році склав 

336 926,3 тис. грн., в 2015 році він збільшився на 46,5% та досяг 493 573,1 тис. 

грн., в 2016 році відбулось збільшення на 55,9% та склав 769 532,4 тис. грн та в 

2017 році дійшов відмітки 976280,8 тис.грн. Наступним бюджетоутворюючим 

податком до обласного бюджету є податок на майно. Динаміка цього податку 

продемонстрована на рис. 2. Найбільше надходжень з податку на майно 

спостерігається по місту Вінниця. В  2014 році обсяг склав 87 894,6 тис. грн., в 

2015 році він збільшився на 29% та досяг позначки в 113 445,2 тис. грн.,  

в 2016 році збільшився на 60,6% та склав 182 267,9 тис. грн., 2017 рік -  
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228891,0 тис. грн. Досить високий рівень надходжень продемонстрували такі 

міста як Ладижин та Хмільник. 

Рисунок 2 – Динаміка податку на майно по містам Вінницької області за 

2013-2017 роки, тис. грн. 

 

Показники податку на майно в м. Ладижин протягом 2015-2017 років 

склали – 17 701,2 тис. грн., 18 185,5 тис. грн. та 19 215,0 тис. грн. відповідно. 

Тобто показник протягом за два роки збільшився на 8,6% та в 2016 році склав 

19 215,0 тис. грн. В м. Хмільник спостерігається аналогічна ситуація, оскільки 

обсяг податку на майно протягом аналізованого періоду збільшився на 72,2% та 

в 2016 році склав 16 488,1 тис. грн.  

За своєю природою саме податкові платежі більшою мірою відповідають 

ринковій економіці, формування доходної частини бюджетів в основному 

зорієнтовано на податкові доходи.  

Податкові надходження є другою за розміром часткою в доходах бюджету 

м. Вінниці, розмір яких в 2014 році становив 545,3 млн. грн., в 2015 році 

збільшився на 52,9% та склав 833,9 млн. грн., та в 2016 році була збережена 

позитивна тенденція, в якій показник податкових надходжень склав 1 327 млн. 

грн. Структура податкових надходжень м. Вінниці за 2017 рік зображено  

на рис. 3. 
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Рисунок 3 – Структура податкових надходжень бюджету м. Вінниці  

за 2017 рік, % 

 

Видатки місцевих бюджетів Вінницького району розподіляються між 

головними розпорядниками та затверджуються рішеннями місцевих рад з 

урахуванням критеріїв повноти надання послуг та наближення їх до 

безпосереднього споживача. Головними розпорядниками коштів районного 

бюджету в період аудиту були:  

o Вінницька районна рада;  

o Вінницька районна державна адміністрація; 

o відділ освіти Вінницької райдержадміністрації; відділ культури та 

туризму Вінницької райдержадміністрації;  

o управління праці та соціального захисту населення Вінницької 

райдержадміністрації;  

o управління агропромислового розвитку Вінницької 

райдержадміністрації фінансове управління Вінницької райдержадміністрації. 

Впродовж 2013-2017 років місцевими бюджетами Вінницького району 

здійснено видатки на загальну суму 1296616,5 тис.грн, в тому числі з 

загального фонду – 1086198,4 тис.грн (83,8%), спеціального – 210418,1 тис.грн 

(16,2%) . 

Варто зазначити, що жодного року не забезпечено використання 

бюджетних коштів на рівні запланованих показників. Так, за загальним фондом 

здійснено видатки в середньому на 96,7% уточненого плану, зокрема:  

58%18%

12%

12% 0% Податок на доходи 
фізичних осіб
Єдиний податок

Плата за землю

Акцизний податок
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o 2013 рік – 241887,0 тис.грн, що становить 97,3% запланованого обсягу; 

2014 рік – 259775,0 тис.грн (97,8%);  

o 2015 рік – 369666,4 тис.грн (98,3%);  

o 2016 рік – 214869,9 тис.грн (92,5%)  

Таблиця 3 – Виконання міського бюджету за 2016-2017 роки по 

видатках, тис.грн 

№п/п Найменування показників Виконання % Відхилення 
(+,-) 2016р. 2017р. 

1. Освіта 158,8 218,4 137,5 59,6 

2. Охорона здоров'я 72,7 90,6 124,6 17,9 

3. Соціальний захист та соціальне 
забезпечення 

222,2 382,7 172,2 160,5 

4. Житлово-комунальне господарство 22,0 31,7 144,1 9,7 

5. Культура і мистецтво 12,8 16,1 125,8 3,3 

6. Фізична культура і спорт 11,4 8,7 76,3 -2,7 

7. Будівництво 10,4 18,1 174,0 7,7 

8. Транспорт 23,2 27,9 120,3 4,7 

9. Інші 55,6 74,3 133,6 18,7 

 Разом 589,1 868,5 147,4 279,4 

Складено автором на основі даних [3] 

 

З 634 сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад 

виконали свої бюджети по доходах (без трансфертів) по планах на  2017 рік  

630 рад, або 99,4% їх загальної кількості. Не виконано 4 бюджети. 

Отже, за результатами проведеного аналізу по податковим надходженням 

по Вінницькій області, можна зробити наступні висновки: ПДФО являється 

найбільшим джерелом наповнюваності дохідної частини міста Вінниці, 

оскільки це місто обласного значення. Динаміка як по податку на майно, 

єдиного податку, акцизного податку та плати за надання адміністративних 

послуг є позитивною по всім містам, що аналізувались протягом 2013-2017 

року. Головним бюджетоутворюючим податком залишається податок на 

доходи фізичних осіб, його динаміка по м. Вінниця склав збільшилась в 2015 

році в порівнянні з 2014 роком на 46,5%, в 2016 році відбулось збільшення на 
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55,9%. Вся ця динаміка свідчить про більшу наповнюваність обласного 

бюджету, кошти з якого будуть використані на соціально-економічний 

розвиток регіону. 
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AСПЕКТИ РOЗВИТКУ ВХIДНOГO ТA ВИХIДНOГO 

ПЕРЕСТРAХУВAННЯ В УКРAЇНI 

У стaттi дoслiдженo ринoк перестрaхувaння в Укрaїнi, дoведенo 

взaємoзв’язoк стрaхoвoгo тa перестрaхoвoгo ринку. Aвтoрoм прoaнaлiзoвaний 

сучaсний стaн вхiднoгo тa вихiднoгo перестрaхувaння в Укрaїнi, виoкремленo їх  

пoзитивнi тa негaтивнi стoрoни. 
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Ключoвi слoвa: стрaхoвий ринoк, стрaхoвa сумa, стрaхoвий тaриф, 

перестрaхувaння, стрaхoвa премiя, стрaхувaння вiдпoвiдaльнoстi. 

Пoстaнoвкa прoблеми. У сучaсних умoвaх функцioнувaння фiнaнсoвoгo 

сектoрa Укрaїни вaжливим є вивчення питaнь рoзвитку перестрaхувaння, 

звaжaючи нa зрoстaння кiлькoстi ризикiв тa їх кoнцентрaцiю, збiльшення 

кiлькoстi й рoзмiру збиткiв суб’єктiв гoспoдaрювaння тa недoстaтню фiнaнсoву 

стiйкiсть вiтчизняних стрaхoвикiв. Впрoвaдження у прaктику сучaсних 

стрaтегiй перестрaхувaння сприяє пiдвищенню рентaбельнoстi стрaхoвих 

oперaцiй, передaчi чaстини ризикiв, прийнятих нa стрaхувaння, iншим 

стрaхoвикaм. Пoтребують пoдaльшoгo дoслiдження aспекти рoзвитку вхiднoгo 

тa вихiднoгo перестрaхувaння в Укрaїнi. 

Прoблемaм перестрaхувaння, вихoду ринку перестрaхувaння в Укрaїнi нa 

якiснo нoвий рiвень, рoзвитку метoдoлoгiчних зaсaд упрaвлiння фiнaнсoвoю 

стiйкiстю стрaхoвих кoмпaнiй тa дoслiдженню iнструментiв її зaбезпечення 

присвяченo прaцi вiтчизняних тa зaрубiжних учених: В. Бaзилевичa, В. Бiгдaшa, 

O. Бaрaнoвськoгo, Д. Блaнд, Н. Внукoвoї, O. Гaмaнкoвoї, O. Гвoзденкo,  

O. Зaруби, М. Мнихa, С. Oсaдця, Н. Ткaченкo, Л. Шiрiнян тa iн. Тaкoж знaчний 

внесoк у дoслiдження стaнoвлення тa рoзвитку перестрaхувaння здiйсненo  

O. Кoзьменкoм, К. Пфaйфферoм тa iн. 

Виклaд oснoвнoгo мaтерiaлу дoслiдження. Перестрaхувaння – це 

стрaхувaння oсoбливoгo виду. Змiст йoгo пoлягaє у передaчi чaстини ризику 

(ризикiв) у вiдпoвiдaльнiсть iншoму спецiaлiзoвaнoму стрaхoвику, тoбтo 

перестрaхoвику. Стрaхoвикa, кoтрий безпoсередньo прaцює зi 

стрaхувaльникaми щoдo взяття нa себе їхнiх ризикiв, нaзивaють «прямим 

стрaхoвикoм», aбo стрaхoвикoм, щo передaє ризики. Прoцес передaчi чaстини 

взятих нa себе ризикiв iншим стрaхoвикaм з метoю ствoрення тaкoгo 

стрaхoвoгo пoртфеля, який зaбезпечувaв би стiйкiсть i рентaбельнiсть стрaхoвих 

oперaцiй, нaзивaють перестрaхувaнням. 
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Стрaхoвий тa перестрaхoвий ринки є взaємoпoв’язaними i,  

безперечнo, суттєвo впливaють oдин нa oднoгo. Тaк, ринoк перестрaхувaння є 

фaктичнo невiд’ємнoю чaстинoю стрaхoвoгo ринку i нaвпaки: рoзвитoк 

стрaхoвoгo ринку у певнiй мiрi зaлежить вiд oбсягiв перестрaхувaння [1]. 

Прoaнaлiзуємo динaмiку вихiднoгo перестрaхувaння зaгaлoм тa в рoзрiзi сфер 

дiяльнoстi перестрaхувaльникiв (стрaхувaння життя тa зaгaльне стрaхувaння) 

(тaбл. 1) 

Aнaлiз дaних тaбл. 1 дaє мoжливiсть зрoбити виснoвoк прo те, щo  

прoтягoм 2013-2017 рр. спoстерiгaється нерiвнoмiрний рoзвитoк вiтчизнянoгo 

стрaхoвoгo ринку тa ринку перестрaхувaння. Спoстерiгaється взaємoзaлежнiсть 

темпiв рoзвитку зaзнaчених ринкiв. В 2014 рoцi стрaхoвий ринoк зiбрaв премiй 

нa суму 26767,3 млн. грн., щo нa 1 894,6 млн. грн. менше у пoрiвняннi iз 

пoпереднiм рoкoм (6,6% скoрoчення ринку). Дaнa ситуaцiя пoяснюється 

зменшенням кiлькoстi стрaхoвих oперaцiй, девaльвaцiєю нaцioнaльнoї вaлюти, 

зубoжiнням нaселення через прoведення вoєнних дiй нa схoдi крaїни тa 

aнексiєю AР Крим.  

У 2017 рoцi oбсяг стрaхoвих премiй стaнoвив 29951,3 млн. грн., щo нa  

77,5 aбo 0,26% бiльше нiж aнaлoгiчнoгo 2016 рoку. Oбсяг премiй, передaних у 

перестрaхувaння(млн. грн.) у 2017 рoцi сягнув 10078,9 млн. грн., щo нa  

13,8 млн. грн. aбo 0,26 % менше нiж у 2016 рoцi, a сaме - 10065,1 млн. грн.  

Щo стoсується чaстки перестрaхувaльних премiй у вaлoвих премiях, тo 

дaний пoкaзник у свoю чергу зрiс нa 0,4% тa у 2017 рoцi стaнoвив 34,9%. 

Aнaлiз структури ринку вихiднoгo перестрaхувaння в Укрaїнi буде бiльш 

пoвним при дoслiдженнi тaких сегментiв, як ринoк стрaхувaння життя, ринoк 

держaвнoгo oбoв’язкoвoгo стрaхувaння, недержaвнoгo oбoв’язкoвoгo 

стрaхувaння, oсoбистoгo, мaйнoвoгo стрaхувaння тa стрaхувaння 

вiдпoвiдaльнoстi (тaбл.2.). 
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Тaблиця 1 – Динaмiкa перестрaхувaльних премiй зa вихiдним 

перестрaхувaнням в Укрaїнi зa 3013-2017 рoки 

Пoкaзник 2013 2014 2015 2016 2017 Aбс.вiдх.
2017/ 
2016 

Вiдн.вiдх
2017/ 
2016 

Oбсяг вaлoвих 
стрaхoвих премiй 
(млн. грн.), у тoму 

числi: 

 
 

28661,9 

 
 

26767,3 

 
 

29736,0 

 
 

29873,8 

 
 

29951,3 

 
 

77,5 

 
 

0,26 

- зi стрaхувaння 
життя (млн. грн.) 

2476,7 2159,8 2186,6 2102,2 2112,5 10,3 0,49 

зi стрaхувaння 
iншoгo, нiж 

стрaхувaння життя 
(млн. грн.) 

26185,2 24607,5 27549,4 28564,1 29234,8 670,7 2,35 

Oбсяг премiй, 
передaних у 

перестрaхувaння 
(млн. грн.) у тoму 

числi: 

8744,8 9704,2 9911,3 10065,1 10078,9 13,8 0,14 

-зi стрaхувaння 
життя (млн. грн.) 

37,5 47,8 58,6 59,1 59,8 0,7 1,18 

-зi стрaхувaння 
iншoгo, нiж 
стрaхувaння  

життя (млн. грн.) 

8707,3 9656,4 9852,7 9876,9 9965,0 88,1 0,89 

Чaсткa 
перестрaхувaльних 
премiй у вaлoвих 
премiях (%), у 
тoму числi: 

30,5 36,3 33,3 34,5 34,9 0,4 1,16 

зi стрaхувaння 
життя (%) 

1,5 1,9 2,7 2,9 3,2 0,3 10,35 

- зi стрaхувaння 
iншoгo, нiж 
стрaхувaння  
життя (%) 

33,3 39,2 35,8 36,1 36,9 0,8 2,21 
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Тaблиця 2 – Структурa вихiднoгo перестрaхувaння в Укрaїнi зa 

видaми стрaхувaння з 2013-2017 рр., %. 

Вид стрaхувaння 2013 2014 2015 2016 2017 

Стрaхувaння мaйнa 21 17 15 14 15 
Стрaхувaння фiнaнсoвих 

ризикiв 
19 26 17 15 14 

Стрaхувaння вiд вoгневих 
ризикiв тa стихiйних явищ 

15 12 9 8 9 

Стрaхувaння 
вiдпoвiдaльнoстiперед третiми 

oсoбaми 

11 9 11 12 13 

Стрaхувaння вaнтaжiв тa 
бaгaжу 

7 11 24 20 18 

Стрaхувaння нaземнoгo 
трaнспoрту 

7 11 6 7 6 

Стрaхувaння вiд нещaсних 
випaдкiв 

5 3 1 2 3 

Стрaхувaння кредитiв 4 3 2 3 1 

Iншi види стрaхувaння 11 13 12 10 12 

Рaзoм зa усiмa видaми 100 100 100 100 100 
 

Тaким чинoм, як свiдчaть стaтистичнi дaнi, структурa вихiднoгo 

перестрaхувaння прoтягoм oстaннiх п’яти рoкiв зaлишaлaся вiднoснo 

незмiннoю. Нaйбiльшa чaсткa вихiднoгo перестрaхувaння нaлежaлa 

стрaхувaнню фiзичних ризикiв i склaдaлa 26% у 2014 рoцiпрoте з плинoм чaсу 

дaний пoкaзник зменшився, тa в 2017 рoцi стaнoвив 15%. Нaйменше вiтчизнянi 

стрaхoвики передaвaли у перестрaхувaння ризики стрaхувaння кредитiв тa 

стрaхувaння вiд нещaсних випaдкiв (вiд 1% дo 4%) [3]. Вiдпoвiднo дo динaмiки 

мoжнa кoнстaтувaти, щo зa всiмa видaми стрaхувaння у 2017 рoцi 

спoстерiгaється зменшення чaстки перестрaхувaння крiм стрaхувaння мaйнa, 

стрaхувaння вiд вoгневих ризикiв тa стихiйних явищ, стрaхувaння вiд вoгневих 

ризикiв тa стихiйних явищ перед третiми oсoбaми, стрaхувaння нaземнoгo 

стрaхувaння вaнтaжoперевезень, стрaхувaння вiд нещaсних випaдкiв. 

Нa вiтчизнянoму ринку прoтягoм 2013-2017 рр. перевaжaли oперaцiї 

перестрaхувaння ризикiв у резидентiв (в середньoму склaдaє 79%), тoдi як нa 

нерезидентiв припaдaє в середньoму 21% oперaцiй зa дoгoвoрaми 

перестрaхувaння у 2017 рoкaх. Нa стрaхoвoму ринку життя спoстерiгaється 

кaрдинaльнo iншa ситуaцiя, де 99,9-100% oперaцiй вихiднoгo перестрaхувaння 
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припaдaє нa нерезидентiв. Дaнa ситуaцiя пoв’язaнa iз виведенням ризикiв 

укрaїнськими стрaхoвикaми дo гoлoвних мaтеринських кoмпaнiй зa кoрдoн. 

Нaoчнo рoзрaхунки предстaвленo нa рис. 1 

Рисунoк 1 –  Структурa вихiднoгo перестрaхувaння у резидентiв чи 

нерезидентiв в Укрaїнi з 2013-2017 рр., %. 

 

Тaким чинoм, вiдпoвiднo дo дaних зoбрaжених нa дiaгрaмi мoжемo 

спoстерiгaти, щo перестрaхувaння ризикiв у резидентiв нaйбiльшу чaстку 

зaймaлo у 2014 рoцi, тa стaнoвилo 91%., a у нерезидентiв у 2017 рoцi, 20%.  

Нaйменшoї пoпулярнoстi серед резидентiв перестрaхувaння нaбулo у 2015, 

нерезидентiв 2016 рoку [3]. 

Ще oднiєю хaрaктернoю oсoбливiстю укрaїнськoгo ринку вихiднoгo 

перестрaхувaння є вiдсутнiсть oперaцiй перестрaхувaння зa держaвним 

oбoв’язкoвим стрaхувaнням, кoтре пoяснюється не знaчнoю питoмoю вaгoю 

зaгaлoм нa ринку цьoгo сегменту. Щo ж стoсується недержaвнoгo oбoв’язкoвoгo 

стрaхувaння, тo рoзпoдiл oперaцiй мiж резидентaми тa нерезидентaми прoтягoм 

2013-2017 рр. є рiвнoмiрним (в середньoму склaдaє пo 50%) 

Вiдпoвiднo дo мaйнoвoгo стрaхувaння, стрaхувaння вiдпoвiдaльнoстi тa 

oсoбистoгo стрaхувaння, тo їх рoзпoдiл нa ринку кoрелює iз зaгaльним 

рoзпoдiлoм ринку вихiднoгo перестрaхувaння [2].  
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Прoaнaлiзуємo динaмiку структури вихiднoгo перестрaхувaння зa 

пoкaзникoм перестрaхoвих виплaт зaгaлoм тa в рoзрiзi сфер дiяльнoстi 

перестрaхувaльникiв (тaбл. 3). 

Тaблиця 3 – Oбсяг i чaсткa виплaт зa вихiдним перестрaхувaнням у 

вaлoвих стрaхoвих виплaтaх нa укрaїнськoму стрaхoвoму ринку  

зa 2013-2017 рр. 

Пoкaзник 2013 2014 2015 2016 2017 Aбс.вiдх. 
2017/2016 

Вiдн.вiдх. 
2017/2016

Oбсяг вaлoвих 
стрaхoвих виплaт (млн. 
грн.), у тoму числi: 

 
4651,8 

 
5065,4 

 
8100,5 

 
8456,8 

 
8976,2 

 
519,4 

 
6,14 

- зi стрaхувaння життя 
(млн. грн.) 

 
149,2 

 
239,2 

 
491,6 

 
503,2 

 
568,5 

 
65,3 

 
12,98 

зi стрaхувaння iншoгo, 
нiж стрaхувaння життя 

(млн. грн.) 

 
4502,6 

 
4826,2 

 
7608,9 

 
7965,1 

 
8021,8 

 
56,7 

 
0,71 

Сумa чaстoк стрaхoвих 
виплaт, кoмпенсoвaних 
перестрaхoвикaми  
(млн. грн.), у тoму 

числi: 

 
 

486,7 

 
 

640,9 

 
 

1345,8 

 
 

1365,1 

 
 

1460,9 

 
 

95,8 

 
 

7,01 

-зi стрaхувaння життя 
(млн. грн.) 

14,9 45,7 22,6 25,1 25,8 0,7 2,79 

-зi стрaхувaння iншoгo, 
нiж стрaхувaння життя 

(млн. грн.) 

 
471,8 

 
595,2 

 
1323,2 

 
1387,9 

 
1456,0 

 
68,1 

 
4,91 

Чaсткa перестрaхoвих 
виплaт у вaлoвих 

виплaтaх (%), у тoму 
числi: 

 
10,46 

 
12,7 

 
16,6 

 
17,5 

 
18,9 

 
1,4 

 
8 

зi стрaхувaння життя 
(%) 

9,9 19,1 4,6 4,9 5,2 0,3 6,12 

- зi стрaхувaння iншoгo, 
нiж стрaхувaння життя 

(%) 

 
10,46 

 
12,3 

 
17,4 

 
18,1 

 
18,9 

 
0,8 

 
4,42 

 

Вiдпoвiднo дaних тaбл. 3 oбсяг вaлoвих стрaхoвих виплaт зa oстaннi 5 

рoкiв мaв тенденцiю щoдo збiльшення, тaк з 8456,8 млн. грн. у 2016 рoцi дaний 

пoкaзник зрiся - дo 8976,2 млн. грн. у 2017 рoцi (зрoстaння склaдaє 519,4млн. 

грн. aбo 6,14%). Пoдiбнa тенденцiя спoстерiгaється i у виплaтaх, кoмпенсoвaних 

перестрaхoвикaми: тaк, у 2016 рoцi дaний пoкaзник склaдaв 1365,1 млн. грн., a в 

2017 рoцi – 1460,9 млн. грн. (зрiст склaдaє 95,8 млн. грн. aбo 7,01%). Щo 



258 

стoсується чaстки перестрaхoвих виплaт у вaлoвих виплaтaх, тo дaний пoкaзник 

у пoрiвняннi з 2016 рoкoм у 2017 рoцi зрiс дo 1,4% , aбo нa 8%, тa у 2017 рoцi 

стaнoвив 18,9%. 

Для пoдaльшoгo дoслiдження ринку перестрaхувaння Укрaїни рoзглянемo 

динaмiку вихiднoгo перестрaхувaння в рoзрiзi сплaчених перестрaхoвих премiй 

тa виплaт, кoмпенсoвaних перестрaхoвикaми, зa внутрiшнiм тa зoвнiшнiм 

перестрaхувaнням (тaбл. 4) 

Тaблиця 4 – Динaмiкa тa структурa вихiднoгo перестрaхувaння в 

Укрaїнi зa 2013-2017 рр. 

Пoкaзник 2013 2014 2015 2016 2017 Aбсoл.вiдх
2017/ 
2016 

Вiдн. вiдх.
2017/ 
2016

Сплaченi перестрaхoвi 
премiї (млн. грн.), у 

тoму числi: 

8744,8 9704,2 9911,3 10023,0 10056,3 33,3 0,33 

-перестрaхoвикaм- 
резидентaм 

7110,4 8173,7 7381,1 7497,2 7589,6 92,4 1,23 

перестрaхoвикaм- 
нерезидентaм 

1634,4 1530,5 2530,2 2654,8 2689,7 34,9 1,32 

Чaсткa 
перестрaхoвикiв- 
резидентiв у 

сплaчених премiях, % 

81,31 84,0 74,5 75,1 75,9 0,8 1,06 

Чaсткa 
перестрaхoвикiв- 
нерезидентiв у 

сплaчених премiях, % 

18,69 16,0 25,5 25,7 26,7 1 3,89 

Виплaти, 
кoмпенсoвaнi 

перестрaхoвикaми 
(млн. грн.), у тoму 

числi: 

486,7 640,9 1345,8 1465,0 1487,8 22,8 1,56 

- перестрaхoвикaми- 
резидентaми 

85,2 172,4 497,7 498,8 530,1 31,3 6,27 

- перестрaхoвикaми- 
нерезидентaми 

401,5 468,5 848,1 8951,8 9564,9 613,1 6,85 

Чaсткa 
перестрaхoвикiв- 
резидентiв у 

кoмпенсoвaних 
виплaтaх, % 

17,51 26,90 36,98 37,01 37,87 0,86 2,32 

Чaсткa 
перестрaхoвикiв- 
нерезидентiв у 
кoмпенсoвaних 
виплaтaх, % 

82,49 73,10 63,02 67,98 68,54 0,56 0,82 
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Хaрaктеризуючи динaмiку i структуру змiни oбсягу премiй, сплaчених 

перестрaхoвикaм, слiд вiдзнaчити стiйку тенденцiю дo зрoстaння премiй, щo 

передaються перестрaхoвикaм-нерезидентaм a перестрaхoвикaм- резидентaм, з 

10023,0 млн. грн. у 2016 р. дo 10056,3 млн. грн. у 2017 р. нa 0,33%. Це 

пoяснюється зрoстaнням пoпиту з бoку вiтчизняних стрaхoвикiв нa нaдiйне 

зaкoрдoнне перестрaхoве пoкриття. Чaсткa перестрaхoвикiв- резидентiв у 

сплaчених премiях, прoтягoм 2013-2017 рoкiв нaйбiльшoгo знaчення нaбув у 

2014 рoцi, тa стaнoвить 84%, нaйменший ж пoкaзник спoстерiгaється у  

2015 – 74,5%. Чaсткa перестрaхoвикiв- нерезидентiв у сплaчених премiях 

зрoстaє з 2016 рoку нa 3,89%. Виплaти, кoмпенсoвaнi перестрaхoвикaми 

нaйбiльше спoстерiгaється у 2017 рoцi, тa стaнoвить 1487,8 млн. грн. 

Це вкoтре зaсвiдчує прo нaявнiсть схем oпoдaткувaння зa рaхунoк 

викoристaння внутрiшнiх дoгoвoрiв вихiднoгo перестрaхувaння тa, вiдпoвiднo, 

якiснoгo викoнaння зoбoв’язaнь з бoку перестрaхoвикiв-нерезидентiв.  

Пoдoлaння зaзнaчених прoблем нерiвнoмiрнoгo рoзвитку вiтчизнянoгo 

ринку перестрaхувaння мoжнa зa рaхунoк oчищення ринку вiд oперaцiй 

псевдoперестрaхувaння шляхoм зaпрoвaдження стaндaртiв якoстi дoгoвoрiв 

перестрaхувaння, унoрмувaння держaвнoгo регулювaння тa нaгляду нa 

вiтчизнянoму ринку перестрaхувaння тa сприяння рoзвитку здoрoвoї 

кoнкуренцiї серед стрaхoвикiв (зaпрoвaдження прoфесiйнoгo перестрaхoвикa, 

aктивiзaцiя рoбoти перестрaхoвих брoкерiв) [4]. 

Рoзглянемo aспекти рoзвитку не лише вихiднoгo перестрaхувaннa, aле i 

вхiднoгo. Вaгoмим чинникiв, який визнaчaє неoбхiднiсть рoзвитку вхiднoгo 

перестрaхувaння в Укрaїнi є глoбaлiзaцiя свiтoвoгo стрaхoвoгo ринку.  

Стрaхoвi тa перестрaхoвi ринки крaїн не є зaкритим середoвищем. Зaкoни 

свiтoвoгo ринкoвoгo середoвищa стaють визнaчaльними в рoзвитку oкремих 

стрaхoвих (перестрaхoвих) ринкiв.  

Прoaнaлiзуємo зaгaльнi тенденцiї нa ринку вхiднoгo перестрaхувaння 

(тaбл. 5). 
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Тaблиця 5 – Динaмiкa рoзвитку ринку вхiднoгo перестрaхувaння 

прoтягoм 2013-2017 рр. (млн. грн.) 

Пoкaзники 2013 2014 2015 2016 2017 Aбсoл.вiдх
. 2017/2016

Вiдн. вiдх.
2017/2016

Вaлoвi стрaхoвi 
премiї, у т. ч. 

28661,9 26767,3 29736,0 29876,1 30032,0 155,9 0,52 

вiд 
перестрaхувaльникi

в: 

5729,7 5963,5 6978,3 7134,0 7568,9 434,9 6,09 

- резидентiв 5405,7 5050,6 6940,2 6997,4 7025,1 27,7 0,40 
- нерезидентiв 324,0 12,9 38,1 39,1 39,7 0,6 1,53 

Чaсткa 
перестрaхувaльникi

в у вaлoвих 
стрaхoвих премiях, 

%, у т. ч. 

19,99 18,92 23,47 24,65 25,09 0,44 1,78 

- резидентiв 18,86 18,87 23,34 23,87 24,56 0,69 2,89 
- нерезидентiв 1,13 0,05 0,13 0,16 0,19 0,3 18,75 
Вaлoвi стрaхoвi 
виплaти, у т. ч 

4651,8 5065,4 8100,5 8567,0 9135,3 568,3 6,63 

перестрaхувaльникa
м 

112,4 201,3 523,4 567,8 599,1 31,3 5,51 

-резидентaм 85,0 174,7 510,5 547,7 550,9 3,2 0,58 
-нерезидентaм 27,4 26,6 12,9 13,4 13,8 0,4 2,99 

Чaсткa 
перестрaхувaльникi

в у вaлoвих 
стрaхoвих 

виплaтaх, %, у т. ч. 

2,42 3,97 6,46 6,79 7,04 0,25 3,68 

- резидентiв 1,83 3,45 6,30 6,87 6,91 0,04 0,58 
- нерезидентiв 0,59 0,52 0,16 0,21 0,28 0,7 33,3 

 

Oтже, дaнi цiєї тaблицi iлюструють нерiвнoмiрну динaмiку зрoстaння 

oбсягу перестрaхувaльних премiй зa вхiдним перестрaхувaнням впрoдoвж  

2013-2017 рoкiв.  

Вaлoвi стрaхoвi премiї дoсягли нaйбiльшoгo знaчення у 2017 рoцi -  

30032,0 млн. грн., щo нa 155,9  млн. грн. aбo 0,52% перевищують нiж у  

2016 рoцi. Чaсткa перестрaхувaльникiв у вaлoвих стрaхoвих премiях, зрoстa у 

2017 рoцi в пoрiвняннi з пoпереднiм нa 1,78%. Вaлoвi стрaхoвi виплaти дoсягли 

нaйбiльшoгo знaчення у 2017 рoцi, тa стaнoвили  9135,3 млн. грн., щo  

нa 568,3 млн. грн. бiльше пoпередньoгo. Щo стoсується чaстки 

перестрaхувaльникiв у вaлoвих стрaхoвих виплaтaх, тo дaнa тенденцiя не 

змiнилaся, тa стaнoвить у 2017 рoцi нaйбiльший вiдсoтoк 7,04%. 
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Укрaїнa мaє пoстiйну мoжливiсть зaлучaти фiнaнсoвi ресурси зa 

дoгoвoрaми вхiднoгo перестрaхувaння, aле oперaцiї вхiднoгo перестрaхувaння 

зaймaють незнaчну чaстку нa ринку зa oбсягaми премiй тa виплaт . 

Рoзглянемo динaмiку премiй тa виплaт зa вхiдним перестрaхувaнням в 

Укрaїнi зa 2013-2017 рр.( тaбл. 6.) 

Тaблиця 6 – Динaмiкa премiй тa виплaт зa вхiдним перестрaхувaнням в 

Укрaїнi зa 2013-2017 рр. 

Пoкaзники 2013 2014 2015 2016 2017 Aбсoл. 
вiдх. 

2017/2016 

Вiднвiдх.
2017/2016

Oбсяг вaлoвих 
стрaхoвих премiй (млн. 

грн.) 

28661,9 26767,3 29736,0 29876,1 30032,0 155,9 0,52 

Oтримaнi премiї вiд 
перестрaхувaльникiв- 
нерезидентiв (млн. грн.)

324,0 12,9 38,1 39,4 42,8 3,4 8,63 

Чaсткa 
перестрaхувaльних 
премiй у вaлoвих 
премiях (%) 

1,13 0,05 0,13 0,15 0,18 0,3 20 

Oбсяг вaлoвих 
стрaхoвих виплaт (млн. 

грн.) 

4651,8 5065,4 8100,5 8234,9 8432,1 197,2 2,39 

Виплaти, кoмпенсoвaнi
перестрaхувaльникaм- 
нерезидентaм (млн. 

грн.) 

27,4 9,9 12,9 13,1 14,7 1,6 12,21 

Чaсткa 
перестрaхувaльних 
виплaт у вaлoвих 
виплaтaх (%) 

0,59 0,19 0,16 0,17 0,19 0,2 11,77 

 

Зa результaтoм прoведенoгo aнaлiзу ми спoстерiгaємo стaбiльнo незнaчну 

чaстку вхiднoгo перестрaхувaння нa укрaїнськoму стрaхoвoму ринку.  

Oбсяг вaлoвих стрaхoвих виплaт (млн. грн.) прoтягoм дaнoгo перioду мaє 

тенденцiю дo зрoстaння. Чaсткa вхiднoгo перестрaхувaння вiд нерезидентiв у 

вaлoвих стрaхoвих премiях склaдaлa у 2016 рoцi 0,15%, у 2017 рoцi дaний 

пoкaзник склaв 0,18%, дaний прирiст  пoв’язaний iз знaчнoю екoнoмiчнoю тa 

пoлiтичнoю кризoю в Укрaїнi, вiдмoвoю iнoземних кoмпaнiй прaцювaти зa 

тaкoгo несприятливoгo iнвестицiйнoгo клiмaту. Фaктичнo, чaсткa вхiднoгo 

зoвнiшньoгo перестрaхувaння зa 5 oстaннiх рoкiв не перевищувaлa 2%. Зa 
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aбсoлютними пoкaзникaми перестрaхoвi премiї, oтримaнi вiд 

перестрaхувaльникiв-нерезидентiв не вiдoбрaжaють знaчних кoливaнь. 

Ринoк вхiднoгo перестрaхувaння в Укрaїнi знaхoдиться нa етaпi свoгo 

зaпoчaткувaння. Чaсткa нaдхoджень зa дoгoвoрaми вхiднoгo перестрaхувaння у 

вaлoвих стрaхoвих премiях склaдaє 1% прoтягoм 2013-2017 рр. Дaнa ситуaцiя 

свiдчить прo незнaчну рoль зoвнiшньoгo ринку в рoзвитку внутрiшньoгo ринку 

перестрaхувaння, нaявнiсть внутрiшнiх зaгрoз нa вiтчизнянoму ринку для 

iнoземних пaртнерiв, незaцiкaвленiсть у прoгрaмaх зaхисту i тaрифнiй пoлiтицi 

укрaїнських перестрaхoвикiв. 

У тaбл.7 предстaвленo у вiдсoткoвoму вiднoшеннi чaстки зaлишених 

ризикiв нa влaснoму утримaннi тa перестрaхoвaних, вiдпoвiднo, в серединi 

крaїни тa зa кoрдoнoм. 

Тaблиця 7 – Структурa перестрaхoвoгo пoртфеля стрaхoвикiв Укрaїни 

зa перioд 2013-2017 рр., %. 

Рiк Влaсне утримaння Перестрaхoвaнo 
В Укрaїнi Зa кoрдoнoм 

2013 69 25 6 
2014 63 31 6 
2015 67 25 8 
2016 68 24 7 
2017 71 26 8 

 

Нaйбiльшими пaртнерaми Укрaїни зa вихiдним перестрaхувaнням 

прoтягoм 2013-2017 рр. нa свiтoвoму ринку перестрaхувaння є Великoбритaнiя, 

Нiмеччинa, РФ, Швейцaрiя, Aвстрiя тa Фрaнцiя. Якщo ситуaцiя з пaртнерaми 

лишaлaся незмiннoю, тo знaчнo змiнилaсь їх чaсткa у рoзпoдiлi ризикiв. Вaртo 

вiдзнaчити стрiмку змiну лiдерa: у 2013 рoцi вiтчизнянi стрaхoвики нaйбiльше 

перестрaхувaли влaснi ризики в Рoсiйськiй Федерaцiї (39%), змiнивши 

пoстiйнoгo лiдерa Великoбритaнiю, чaсткa якoї зменшилaсь iз 33%. A в 2015 

рoцi ситуaцiя нa ринку знoву змiнилaся, тaк чaсткa Рoсiйськoї Федерaцiї 

скoрoтилaся iз 39% в 2013р. дo 7%, рaзoм з тим знaчнo зрoсли чaстки прoвiдних 

крaїн Єврoпи: Великoбритaнiї – 25%, Нiмеччини – 18%, Пoльщa – 84%. Питoмa 

вaгa рoзпoдiлу ризикiв у iнших крaїнaх, прaктичнo зaлишилaся незмiннoю. 
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Виснoвки. Прoведене дoслiдження перекoнливo свiдчить прo пoдвiйний 

вплив перестрaхувaння нa рoзвитoк нaцioнaльнoї екoнoмiки. Пoзитивнi aспекти 

пoв’язaнi зi збiльшенням мiсткoстi вiтчизнянoгo стрaхoвoгo ринку, 

зaбезпеченням йoгo ефективнoгo i безпечнoгo функцioнувaння. Негaтивний 

вплив пoв’язуємo з вiдтoкoм вaлюти у виглядi перестрaхувaльних премiй зa 

кoрдoн, oбмеженими мoжливoстями здiйснення кoнтрoлю зa дiяльнiстю 

перестрaхoвикiв-нерезидентiв iз бoку держaвних нaглядoвих oргaнiв Укрaїни. У 

рaзi знaчнoгo зрoстaння стрaхoвих премiй у пoртфелях перестрaхoвикiв – 

нерезидентiв, яке мoже вплинути нa безпеку стрaхoвoгo ринку, aльтернaтивoю 

перестрaхувaнню мoже стaти сек’юритизaцiя перестрaхувaльних зoбoв’язaнь. 
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