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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ВИМІРИ 
ТА АЛЬТЕРНАТИВНІ ВЕКТОРИ РЕФОРМУВАННЯ 

СВІТОВОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ

Розкрито системні протиріччя світової валютної системи й обґрунтовано концеп-
туальні виміри філософії нового монетарного порядку. Систематизовано альтерна-
тивні вектори реформування світової валютної системи у декількох площинах. Аргу-
ментовано, що ключова проблема реформування світової валютної системи полягає 
не в тому, валюта якої країни стане резервною, а в тому, які саме фундаментальні 
фактори використовуватимуться у якості економічного інваріанта своєчасного вре-
гулювання глобальних платіжних дисбалансів.

Ключові слова: світова валютна система, глобальна фінансова стабільність, но-
вий монетарний порядок, валютні зони, регіональні колективні валюти.

Наталія КРАВЧУК

УДК 339.743

Наталия КРАВЧУК
Концептуальные измерения и альтернативные векторы реформирования 

мировой валютной системы
Раскрыты системные противоречия мировой валютной системы и обоснованы кон-

цептуальные измерения философии нового монетарного порядка. Систематизированы 
альтернативные векторы реформирования мировой валютной системы в нескольких 
плоскостях. Аргументировано, что ключевая проблема реформирования мировой валют-
ной системы заключается не в том, валюта которой страны станет резервной, а в том, 
какие именно фундаментальные факторы будут использоваться в качестве экономиче-
ского инварианта своевременного урегулирования глобальных платежных дисбалансов.

Ключевые слова: мировая валютная система, глобальная финансовая стабильность, 
новый монетарный порядок, валютные зоны, региональные коллективные валюты.

Natalija KRAVCHUK
Conceptual dimensions and alternative vectors in relation to reforming the world 

monetary system
Introduction. Due to structural and functional imbalances within the world monetary 

system that have been accumulating throughout its development, a search for strategic vectors 
is needed for reform.

Purpose. The aim of this research is to justify the conceptual foundations and to systematize 
the geostrategic vectors in relation to reformation of the world monetary system, and to analyze 
possible scenarios for future structural formation.
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Results. This article is a detailed study of contemporary issues in world monetary system 
development. On one hand, on the compositional level the research is focused on thoroughly 
elucidating new conceptual dimensions in monetary order philosophy. On the other hand, this 
study focuses on alternative vectors development within the world monetary system. Information 
has been developed related to projections on the latest problems of structural and institutional 
evolution of currency relations. Their typical characteristics are universality, which combines 
the world economy with internal consistency; international character of their functioning; the 
responsiveness to economic cycle dynamics; and uneven development caused by economic, 
geopolitical and institutional global development asymmetries.

Conclusion. Justifi cations for alternative variants in reforming the world monetary system 
are as follows: 1) multi-currency relation formation and indivisible world reserve currency creation 
at the same time; 2) world currency system regionalization; 3) transition to a multicurrency 
system on the basis of large reserves in currency; and 4) temporarily maintaining the mono-
variant system based on the US dollar. It has been proved that the key problem in reforming the 
world currency system does not depend on what country’s currency is set as reserve, but on 
what fundamental factors will be used when arranging the economic invariant of global fi nancial 
imbalances in a timely fashion.

Keywords: the world monetary system, global fi nancial stability, the new monetary order, 
currency areas, regional collective currency.

JEL Classіfіcatіon: F29, F30, F42.

Постановка проблеми. Структурно-
функціональні дисбаланси, що накопи-
чилися у ретроспективі розвитку світової 
валютної системи, об’єктивно зумовлюють 
необхідність пошуку стратегічних векторів 
щодо її реформування, оскільки диспро-
порції (про які йшлося раніше) і їх наслідки 
для світової економіки можуть виявитися 
набагато серйознішими, ніж очікується. Тим 
паче, що в умовах сучасного нерівноважно-
го розвитку існують ризики ускладнення си-
туації (у тому числі й геополітичні). Йдеться 
передусім про те, що в існуючій світовій ва-
лютній системі існує два основних протиріч-
чя – по-перше, використання національних 
(чи регіональних) валют для управління 
глобальною ліквідністю і, по-друге, вилу-

Нас очікує поетапне перетворення існуючої валютної системи, а сьогодні 
може йтися лише про проміжні рішення.

Анатолій Гальчинський

чення з цього процесу валют країн – “нових 
гравітаційних центрів”, які претендують на 
глобальне чи регіональне лідерство [8]. У 
першому випадку йдеться про конфлікти, 
які виникають при використанні національ-
ної валюти у якості міжнародної резервної, 
що робить світову валютну систему залеж-
ною від так званих “ключових валют” і “ре-
зервних центрів”. Друге протиріччя означає, 
що “нові гравітаційні центри”, незважаючи 
на їхнє зростаюче економічне значення, за-
лишаються не “суб’єктами”, а “об’єктами” 
цієї системи. Обидва протиріччя дестабі-
лізують сучасну світову валютну систему і 
періодично загострюють існуючі глобальні 
дисбаланси. За таких обставин останні мо-
жуть набувати гетерогенного характеру, а їх 
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наслідки ставатимуть більш масштабними і 
не прогнозованими. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Останнім часом з’явилася низка публіка-
цій авторитетних вчених-економістів, у яких 
зосереджується увага на питаннях рефор-
мування сучасної світової валютної системи 
[1–7; 9–19]. Проте й надалі відкритими за-
лишаються такі питання: чи можна очікувати 
найближчим часом дієвих рішень із рефор-
мування світової валютної системи і наскіль-
ки обґрунтованими є ідеї щодо її повернення 
до принципів “Бреттон-Вудса ІІ”? Як вирішити 
проблему інваріанта світових грошей і чи по-
трібні світові гроші як відокремлена грошова 
одиниця взагалі? Чи можливе реформування 
світової валютної системи у напрямку її ре-
гіоналізації і формування валютних блоків? 
Який режим валютних курсів є більш адек-
ватним у світовій економіці зі значними пла-
тіжними дисбалансами? Як вирішити про-
блему спекулятивного капіталу, пов’язану з 
валютними флуктуаціями? 

Мета статті. З огляду на вищезазна-
чене, ключовим завданням даного дослі-
дження є обґрунтування концептуальних 
засад та систематизація геостратегічних 
векторів щодо реформування світової ва-
лютної системи, аналіз можливих сценаріїв 
формування її майбутньої архітектури.

Виклад основного матеріалу. Питан-
ня реформування світової валютної систе-
ми і забезпечення її стабільності доцільно 
розглядати з урахуванням кількох принци-
пових зауважень концептуального харак-
теру [7]. По-перше, коли йдеться про за-
безпечення стабільності світової валютної 
системи, то слід чітко розрізняти погоджені 
дії провідних країн світу, спрямовані на ко-
рекцію глобальних фінансових дисбалансів 
і можливу амортизацію руйнівних наслідків 
та заходи зі системної реструктуризації іс-
нуючої архітектури валютних відносин, 
які передбачали б наявність вмонтованих 

економічних інваріантів (показників, що мо-
жуть використовуватися як постійний орієн-
тир при проведенні макроекономічної полі-
тики) вирівнювання платіжних дисбалансів 
і забезпечення глобальної фінансової ста-
більності. По-друге, адекватного сприйнят-
тя потребує той факт, що валютна система 
взагалі дуже консервативна. Тому систем-
на реструктуризація існуючої архітектури 
валютних відносин – це тривалий процес, 
який вимірюється не роками, а десятками 
років, і який тісно пов’язаний із трансфор-
мацією грошових відносин у суспільстві. 
Так, скажімо, перехід від золотого до папе-
рово-кредитного стандарту розтягнувся у 
часі майже на півстоліття – від світової кри-
зи 1930-х рр. до оголошення в 1971 р. офі-
ційного дефолту долара як єдиної на той 
час валюти, що зберігала конвертованість 
у золоті. По-третє, усвідомлення потребує 
й те, що реформування валютної системи 
зачіпає не лише її глобальні механізми та 
інститути. Валютна система, як відомо, 
має трирівневу архітектуру. Вона включає 
інституційні механізми національних ва-
лютних структур, інститути валютних відно-
син глобального рівня, а також регіональні 
валютні структури. Нині об’єктивно назрі-
ла необхідність розв’язання принципових 
суперечностей на кожному з цих рівнів. І, 
нарешті, по-четверте, з інституційної точки 
зору світову валютну систему розглядають 
як форму організації міжнародних валют-
них відносин, що складається під впливом 
політики урядів найрозвинутіших держав 
(у недалекому минулому G-8; нині з ура-
хуванням геостратегічного позиціонування 
у геопросторі старих і нових гравітаційних 
центрів – G-20) і основних тенденцій роз-
витку світової економіки [2, 7]. Однак G-20 
може висловлювати лише рекомендації 
щодо реформування світової валютної сис-
теми, оскільки вона не має легітимних прав 
здійснювати повномасштабну інституційну 
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корекцію. Відповідні зміни можуть бути ре-
алізовані лише на рівні міжнародної конфе-
ренції за участі всіх держав [7].

Водночас варто також наголосити, що 
процес структурної та інституційної ево-
люції світової валютної системи знайшов 
віддзеркалення у формуванні особливої 
функціональної ролі валютних відносин, 
характерними рисами яких є: 1) універ-
сальність, що додає внутрішньої ціліснос-
ті світовій економіці; 2) інтернаціональний 
характер їх функціонування; 3) чутливість 
до динаміки економічного циклу; 4) нерів-
номірність розвитку, зумовлена економіч-
ними, геополітичними та інституційними 
асиметріями глобального розвитку [2, 7–9]. 
Якщо виходити із наведених характерис-
тик, то однією із домінантних рис міжна-
родних валютних відносин є їх універсаль-
ність (йдеться про загальний, усеосяжний 
характер). Результати наукового аналізу 
генези грошей у контексті еволюції між-
народних валютних відносин засвідчують, 
що від самого свого зародження гроші – як 
матеріалізовані суспільні відносини – були 
покликані забезпечувати технічні умови 
встановлення торговельно-економічних 
стосунків між різними людськими спільно-
тами (племенами, народами, державами). 
У такий спосіб, як зазначає О. Шаров, “якіс-
ний розвиток грошей (їх функцій – від міри 
вартості до засобу платежу і далі до світо-
вих грошей) демонструє чітку тенденцію 
глобалізації грошових відносин” [15, 433].

Сучасні міжнародні валютні відносини 
обслуговують різноманітні види діяльності у 
сфері зовнішньоекономічного обміну. Високий 
рівень їх диверсифікації знайшов відображен-
ня у постійно зростаючих за масштабністю 
охоплення та вартісним обсягом валютних 
операціях. Це можна аргументувати, насампе-
ред, розширенням “валютного потоку”, спря-
мованого на отримання прибутку від різниці 
у співвідношенні курсів валют, цінних паперів 

і рівня відсоткових ставок у різних секторах 
світового фінансового ринку (так, наприклад, 
щоденний оборот світового валютного ринку 
перевищує 3,2 трлн. дол. США; за оцінками 
експертів, менше 5% цього обсягу пов’язанні 
із забезпеченням розрахунків за реальними 
економічними операціями) [2, 8].

Разом з тим важливо враховува-
ти ще один аспект. Йдеться про те, що 
“невід’ємним функціональним інструмен-
том формування економічної глобалізації 
є світові гроші”, – пише А. Гальчинський. 
Оскільки “світова ціна виступає грошовим 
вираженням інтернаціональної вартості то-
вару, економічна тотожність міжнародного 
обміну та пропорційність можливі лише за 
умови функціонування на світовому ринку 
загального, інтернаціонального за своїм 
змістом вартісного еквівалента” [6, 538].

Відтак, ще одна характерна риса між-
народних валютних відносин – їх функ-
ціонування на інтернаціональній основі. 
Йдеться, передусім, про те, що “в умовах 
інтернаціоналізації всієї системи вартісних 
відносин модифікується природа світових 
грошей… Гроші стають матеріальним но-
сієм інтернаціональної вартості”. За логі-
кою “процес інтернаціоналізації грошових 
відносин полягає у тому, що найзрілішою 
їхньою формою поступово стають світові 
гроші, за допомогою яких забезпечується 
абсолютна обмінюваність товарів у масш-
табах світового господарства” [6, 538–539]. 
Саме реалізація цієї вимоги до системи 
грошових відносин є однією із об’єктивно 
назрілих проблем у сучасній глобально-
центричній економічній системі, у якій роль 
світових грошей, де-факто, виконують на-
ціональні гроші. Інтернаціональний харак-
тер міжнародних валютних відносин ба-
зується на єдиному грошовому еталоні й 
використанні загальноприйнятих для всіх 
країн умов і форм міжнародних розрахун-
ків. Якщо універсальність використання 
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грошей на національному рівні забезпече-
на законодавчо, а легалізація їх “штучної 
соціальної умовності” (за виразом П. Саму-
ельсона) є невід’ємною рисою національ-
ного суверенітету, то на міжнародному рівні 
раціональний вибір учасниками ринку тих 
чи інших валют продиктований більшою 
мірою економічними, а не правовими мір-
куваннями. Саме через інтернаціональний 
характер міжнародні валютні відносини 
займають виключно важливе місце в еко-
номічній політиці та дипломатичних відно-
синах держав і є об’єктом міждержавного 
регулювання на рівні регіональних і гло-
бальних фінансових організацій.

У сучасних умовах активній інтернаці-
оналізації міжнародних валютних відносин 
сприяють: по-перше, поширення вільної 
оборотності валют, при якій різко зростає 
взаємозалежність між національними гро-
шовими і валютними ринками; по-друге, 
безпрецедентний прогрес телекомунікацій-
них зв’язків у світі, що дозволяє за мінімум 
часу здійснювати переміщення величезних 
грошових мас із одного фінансового центру 
в інший. Водночас відкритим залишається 
питання щодо ключових детермінант інтер-
націоналізації національних валют. У на-
уковій літературі зазвичай виділяють такі 
детермінанти: довіра до валюти (до еко-
номіки країни-емітента) з боку іноземних 
економічних агентів; масштаби економіки і 
її роль у міжнародних торгових і фінансо-
вих потоках; фінансова і політична стабіль-
ність в країні-емітенті; наявність необхідної 
інфраструктури (розвинутої ліберальної фі-
нансової системи і необхідного законодав-
ства) [10, 92]. Натомість відомий економіст 
Р. Манделл у якості ключового фактора на-
зиває впевненість у стабільності валюти, 
яка залежить від: масштабів економіки (чим 
більша економіка, тим вища ліквідність ва-
люти і захищеність економіки від шоків); 
стабільності грошової політики (у тому чис-

лі її передбачуваності й послідовності); від-
сутності валютного контролю; політичної 
стабільності і “сили” держави (strength and 
continuity of the central state); резервного за-
безпечення (fall-back value) [19, 5–10].

Третя характерна риса міжнародних ва-
лютних відносин – їх висока чутливість до 
динаміки економічного циклу. В ринкових 
умовах кризові явища порушують динаміку 
валютних відносин, які під впливом нарос-
таючих протиріч і дисбалансів стають не-
стабільними й характеризуються значною 
волатильністю. У такий спосіб вони сигна-
лізують про наростаючі диспропорції у роз-
витку ринкової економіки (так, наприклад, 
виникнення валютно-курсових диспаритетів 
між грошовими одиницями двох країн свід-
чить про порушення економічного обміну 
між ними, а надмірна мобільність потоків ка-
піталу на міжнародному ринку, як правило, 
сигналізує про дисбаланси у світовій еконо-
міці) [2, 8–9]. Разом з тим, варто зауважити, 
що реакція міжнародних валютних відносин 
на циклічні коливання ринкової економіки не 
завжди пасивна. В умовах кризи ці відноси-
ни самі стають каталізатором поглиблення 
глобальних диспропорцій.

Четверта характерна риса міжнарод-
них валютних відносин – їх асиметричність, 
зумовлена нерівномірністю глобального 
розвитку. Йдеться, передусім, про те, що зі 
зміною ролі окремих країн у світовій еконо-
міці і геополітичних відносинах змінюються 
і міжнародні валютні відносини. Наприкінці 
ХХ століття потужним детонатором нерів-
номірності розвитку міжнародних валютних 
відносин залишалось валютне суперни-
цтво геополітичної тріади, представленої 
основними економічними центрами – США, 
ЄС і Японією. Відтак, валютні відносини 
між цими розвинутими країнами, сконцен-
трувавши в собі всі проблеми економіки і 
політики, тривалий час залишалися однією 
із найбільш нестабільних ланок світової 
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економіки, ставлячи на порядок денний пи-
тання про об’єктивну необхідність рефор-
мування світової валютної системи і забез-
печення її стабільності. 

На початку ХХІ століття епіцентр нерів-
номірності розвитку міжнародних валютних 
відносин змістився у площину валютного 
суперництва між доларом США і євро, а 
згодом – між “старими” (США, ЄС) і “новими 
гравітаційними центрами” (Китай, Росія та 
ін.), які претендують не лише на геополітич-
не та геоекономічне лідерство у глобально-
му просторі, а й провокують дестабілізацію 
світової валютної системи і необхідність її 
реструктуризації у напрямку регіоналіза-
ції валютної структури офіційних резервів і 
міжнародних розрахунків. Однак треба за-
уважити, що у найближчій перспективі су-
марне значення двох ключових резервних 
валют – долара США і євро – у міжнародних 
трансакціях збережеться. При цьому стійкій 
конкурентній позиції долара буде сприяти 
те, що він залишається основною валютою 
котирування світових цін на ключові сиро-
винні товари, і передусім – на нафту. На-
томість вразливим для євро залишається 
помітний розрив між централізованим ха-
рактером грошово-кредитної політики Єв-
ропейського центрального банку, з одного 
боку, і недостатнім рівнем гармонізації бю-
джетної політики держав-членів зони євро 
– з іншого. Не менш важливим фактором є 
те, що європейський фінансовий ринок поки 
що не досягнув того рівня розвитку й інте-
грованості, за якого він зміг би конкурувати 
із відповідним ринком США. Тому найбільш 
імовірною вимальовується перспектива не-
стійкої, синусоїдної траєкторії у динаміці 
співвідношення між цими двома валютами.

Аналізуючи характерні риси міжнарод-
них валютних відносин у контексті сучас-
них глобальних трансформацій, маємо у 
своєму аналізі йти значно далі. По-перше, 
як відомо, “системна цілісність світової 

економіки заснована на процесах інтерна-
ціоналізації вартісних відносин, грошей і 
ціноутворення…” [6, 540]. Водночас мето-
дологічно важливо враховувати, що “ієрар-
хічна централізація” валютних відносин – 
“це важливий, однак не визначальний чин-
ник притаманної постіндустріалізму моделі 
економічних трансформацій” [6, 539]. Про-
ектуючи ці концепти на сучасні глобальні 
економічні перетворення, важливо усві-
домити “історичну обмеженість ієрархічно 
централізованих начал глобалізації” [6, 
539], а відтак, і принципово нову логіку від-
повідних трансформацій у сфері валютних 
відносин, їх зростаючу самодостатність з 
часів відміни золотодевізного стандарту. 
Йдеться, зокрема, про те, що із відміною 
на початку 70-х років ХХ століття золото-
девізного стандарту і світова економіка, і 
світова валютна система почали втрачати 
єдине інтернаціональне начало. За таких 
умов більш природно вести мову про поміт-
ні тенденції деглобалізації, десинхронізації 
світової економіки, що супроводжуються її 
наростаючою дисипативністю і дивергенці-
єю глобального розвитку. Відтак, системні 
суперечності сучасного етапу глобально-
го економічного розвитку у багатьох своїх 
аспектах пов’язані із зростаючою самодос-
татністю окремих складових світової еко-
номіки, асинхронністю їх функціонування 
у просторі і часі. Саме на цій фундамен-
тальній основі девальвується системна ці-
лісність світової економіки, що перебуває 
на етапі утвердження “мультивалютного 
світу”, а тому потребує адекватних змін як 
у функціональних, так і в інституційних ме-
ханізмах, які значно відстають у своїх пере-
твореннях від глобальних трансформацій. 
Очевидно, що наростаюча нестабільність 
світової економіки, яка супроводжується 
перманентними глобальними кризовими 
потрясіннями, – усе це передумови фор-
мування глобальної мультивалютної сис-
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теми, наслідки утвердження якої поки що 
залишаються не прогнозованими, однак 
уже помітно змінюють глобальну фінансо-
ву архітектуру і роль валютного фактора. 
По-друге, в умовах дивергенції глобально-
го розвитку для світової валютної системи 
визначальним стає поняття симетрії. При 
цьому особливої актуальності набувають 
питання досягнення зовнішньої і внутріш-
ньої збалансованості національних еко-
номік на принципі еквівалентності органі-
зації валютних відносин як щодо країн з 
пасивними і активними платіжними балан-
сами, так і запровадження дієвої системи 
з механізмом автоматичного коригуван-
ня глобальних платіжних дисбалансів. У 
цьому сенсі більшість питань механізму 
функціонування світової валютної систе-
ми особливо тісно пов’язані з актуальними 
проблемами національних економік (досяг-
ненням їх стійкого економічного зростання, 
внутрішньої рівноваги (через проведення 
відповідної економічної політики), залучен-
ням іноземного капіталу, розвитком націо-
нального валютного ринку і фінансового 
сектору). Разом з тим аналіз проблем до-
сягнення стабільності у світовій валютній 
системі передбачає концентрацію уваги й 
на таких ключових питаннях, як: механізм 
відновлення рівноваги платіжних балан-
сів (зовнішньої рівноваги); адекватний ви-
бір фінансового активу, на який покладено 
функцію резервного активу і забезпечення 
міжнародної ліквідності в умовах системи 
з багатостороннім механізмом коригуван-
ня платіжних балансів; спосіб вирішення 
зазначених питань (на основі глобального 
лідерства і системної підпорядкованості 
окремим державам і міжнародним інсти-
тутам, чи на основі добровільної угоди на 
паритетних засадах). По-третє, міжнародні 
валютні відносини, обумовлені розвитком 
виробничих відносин і становленням світо-
вого ринку, відіграють роль стимулятора, 

що сприяє поглибленню інтернаціоналі-
зації економічного життя. Разом з тим, за 
щоденними транскордонними операціями 
транснаціональних компаній і банків, урядів 
і домашніх господарств криється рух масш-
табних грошових потоків, що впливають на 
прискорення чи уповільнення економічно-
го розвитку держав, інфляцію і зайнятість, 
породжуючи перерозподіл доходів і багат-
ства, зміни в розміщенні політичних сил, 
міжнародну напругу, торговельні і військові 
конфлікти і, зрештою, перебудову старого 
і перехід до нового монетарного порядку 
у світі. Це стосується, насамперед, самої 
філософії нового монетарного порядку [10, 
122–123] (йдеться, зокрема, про: 1) вільне 
ціноутворення на ринку валют – на основі 
паритету купівельної спроможності і без не-
обхідності проведення валютних інтервен-
цій та накопичення золотовалютних резер-
вів, оскільки вони дозволяють центральним 
банкам маніпулювати валютним курсом; 
2) монетарний суверенітет і рівність (симе-
трію) національних валют; 3) стабільність 
рівня цін, нульову чи майже нульову ін-
фляцію (з корекцією на внутрішній баланс); 
4) мультивалютний стандарт за участю 
усіх валют в обслуговуванні міжнародних 
операцій з урахуванням іноземного попиту 
на відповідні національні активи), а також 
реформування глобальної фінансової архі-
тектури і міжнародних економічних інститу-
цій, що перебирають на себе функцію інсти-
туційного регулятора світових економічних 
процесів і міжнародного співробітництва, 
спрямованого на реальну економічну кон-
вергенцію усіх національних економік.

У контексті вищезазначеного ідея по-
вернення до принципів “Бреттон-Вудса ІІ” 
є не тільки ілюзорною, а й певною мірою 
деструктивною. Адже з часів “Бреттон-Вуд-
са” геоекономічний простір кардинально 
змінився, відповідно, змінилася й логіка 
глобальних відносин. Якщо раніше йшлося 
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про прогресуючу централізацію світового 
економічного простору, то нині домінантою 
стає його системна децентралізація. Тому 
Бретон-Вудс, як логіка уніфікації, – це логіка 
“світу, що відходить…” [7]. Відповідно, світо-
ва валютна система має реструктуризува-
тися шляхом вдосконалення механізмів іс-
нуючої Ямайської системи, що базується на 
принципах мультивалютних відносин.

За таких умов відкритим залишається 
не менш важливе питання – чи потрібні в 
умовах мультивалютних відносин світові 
гроші, як відокремлена грошова одиниця? 
Останнім часом, у контексті реформування 
світової валютної системи і врегулювання 
проблеми глобальних дисбалансів у світо-
вій економіці, висловлюються офіційні по-
зиції (зокрема, Росії та Китаю) щодо “ство-
рення наднаціональної резервної валюти”, 
емісія якої має здійснюватися міжнародни-
ми фінансовими інститутами. У ролі надна-
ціональної (“суперрезервної”) валюти може 
виступати СПЗ (SDR – Special Drawing 
Rights) – “спеціальні права запозичення”, 
як розрахункова одиниця в рамках МВФ. 
Але для цього при формуванні курсу СПЗ 
необхідно відмовитися від домінуючої ролі 
долара США, який складає 41,9% в кошику 
валют, на основі яких формується курс СПЗ 
і загалом диверсифікувати кошик валют.

Проте ця пропозиція не відповідає іс-
нуючим реаліям, оскільки резервною може 
бути лише та валюта, яка задіяна в реаль-
них трансакціях і виконує функцію платіж-
ного інструментарію. Натомість СПЗ – це 
не “наднаціональна валюта”, а лише умов-
но-розрахункова одиниця МВФ, яка має ви-
ключно безготівкову форму у вигляді запи-
сів на банківських рахунках, тому не може 
стати посередником обміну і взяти на себе 
функцію платіжного інструменту, а лише ви-
користовується як символічний масштаб ку-
півельної спроможності валют, у якій частко-
во враховуються резервні пасиви фонду [7]. 

При цьому СПЗ не є ні валютою, ні борговим 
зобов’язанням, мають обмежену сферу за-
стосування в основному для регулювання 
сальдо платіжних балансів; поповнення ре-
зервів; розрахунків за кредитами Фонду [5]. 
Свого часу СПЗ було заправаджено в рам-
ках Ямайської валютної системи плаваючих 
курсів як “об’єктивно необхідний механізм 
порівняння вартості національних валют, як 
звичайний масштаб їхнього зіставлення” (як 
свого роду штучний інваріант); і саме в цьо-
му контексті цей механізм необхідно вдо-
сконалювати, щоб СПЗ стали працюючим 
еталоном (інваріантом) порівняння вартості 
національних валют [7].

Відповідно, щоб умовно-розрахункова 
одиниця МВФ – СПЗ запрацювала як інва-
ріант світової валютної системи і “наднаці-
ональна” валюта, потрібна, щонайменше, її 
трансформація із вузькоспеціалізованого за-
собу розрахунку між урядами і міжнародними 
організаціями у “широко використовуваний 
інструмент платежів у міжнародній торгівлі і 
фінансових трансакціях” [5], а загалом – гли-
бока інституційна реформа світової валютної 
системи на принципах “міжнародної спра-
ведливості й толерантності”, “демонтажу по-
літичного та економічного гегемонізму” [7]. 

Відтак, відкритою залишається пробле-
ма світових грошей в умовах мультивалют-
них відносин. Зазначимо, що після “дефолту” 
американського долара в 1971 р., де-факто 
вже майже 30 років не існує офіційно визна-
них світових грошей. У сучасній світовій ва-
лютній системі функцію “світових грошей” (у 
розумінні статусу резервної) може взяти на 
себе будь-яка національна грошова одини-
ця – все залежить від довіри до неї і її ста-
більності. Поки що в світі домінують чотири 
валюти, що репрезентують “старі гравітаційні 
центри” і мають неофіційний статус інварі-
анта резервних: долар США, євро, меншою 
мірою англійський фунт стерлінгів і японська 
єна. Саме на базі цих чотирьох валют фор-
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мується курс СПЗ, здійснюється більше 80% 
розрахунків у міжнародній торгівлі, номіну-
ється близько 95% офіційних резервів і світо-
вих фінансових активів (рис. 1). 

Асиметричне глобальне лідерство у ва-
лютній сфері – один із ключових факторів 
збереження геоекономічних і геополітич-
них позицій “старих гравітаційних центрів” 
у глобальному економічному і фінансовому 
просторі, що дозволяє їм замикати на собі 
основні глобальні потоки капіталу. Тому 
проблема демонтажу політичного та еконо-
мічного гегемонізму у сфері валютних від-
носин, реформування інституційної архітек-
тури геофінансового простору на принципах 
паритетності й справедливості – ключова 
тенденція ХХІ століття. У цьому контексті 
динамічне зростання національних економік 
“нових гравітаційних центрів” глобального і 
регіонального масштабу створює передумо-
ви для розширення їхньої присутності у гео-
фінансовому просторі – збільшення питомої 
частки у світових фінансових активах і об-
сягах імпорту інвестицій.

Проте поки що роль “нових гравітацій-
них центрів” у світовій валютній системі 
залишається незначною. Національні гро-
шові одиниці навіть найпотужніших серед 
них – Китаю, Індії, Бразилії, Росії – залиша-
ються, по суті, внутрішніми валютами, які 
практично не використовуються (або дуже 
обмежено використовуються) у міжнарод-
них торгових і фінансових операціях. 

Як правило, інтернаціоналізація валют 
“нових гравітаційних центрів” стримується 
багатьма факторами, зокрема: валютними 
обмеженнями; недостатнім рівнем розвитку 
їх внутрішніх фінансових ринків (в т. ч. валют-
них); високим рівнем інфляції, які в сукупності 
підривають довіру до національної валюти як 
у резидентів, так і в нерезидентів. Хоча тре-
ба зазначити, що останнім часом у більшості 
країн ці бар’єри значною мірою послаблені, 
а це створює передумови для активнішого 
просування їх валют до статусу резервних.

Останнім часом активізувалися багато-
сторонні угоди про валютні свопи між цен-
тральними банками, в рамках яких ство-

     2005 рік               2013 рік
Рис. 1. Частка національних валют у світовій торгівлі, офіційних резервах, 

міжнародних запозиченнях і закордонних банківських активах*
* 2005 рік за [11, 16]; 2013 рік – розраховано і побудовано автором.
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рюється пул валютних резервів з метою 
надання фінансової допомоги учасникам 
угоди, зміцнення їх ліквідності у випадку 
загрози фінансової кризи та створення сти-
мулів для проникнення національних валют 
своїх країн у міжнародний фінансовий обіг. 
Така концентрація фінансової влади виникла 
у наступних форматах: 1) “ФРС + централь-
ні банки 13 країн (Австралії, Бразилії, Ве-
ликобританії, Данії, Канади, Кореї, Мексики, 
Нової Зеландії, Норвегії, Сінгапуру, Швейца-
рії, Швеції, Японії) + Єврозона”; 2) Чіангмай-
ська ініціатива, що в цілому охоплює 14 кра-
їн (“центральні банки країн АСЕАН + Китай 
(з урахуванням Гонконгу) + Японія, Корея”); 
3) “Народний банк Китаю + центральні бан-
ки 15 країн (Австралії, Аргентини, Білорусі, 
Бразилії, Ісландії, Кореї, Малайзії, Монголії, 
Нової Зеландії, ОАЕ, Пакистану, Сінгапуру, 
Таїланду, Узбекистану, України)”; 4) Азій-
ський кліринговий союз, в який входять цен-
тральні банки 9 країн (Бангладеш, Бутану, 
Індії, Ірану, Мальдів, М’янми, Непалу, Па-
кистану, Шрі-Ланки); 5) Антикризовий фонд 
країн BRICS (Бразилії, Росії, Індії, Китаю, 
Південно-Африканської Республіки).

Останнім часом багато аналітиків і екс-
пертів у контексті вибору інваріантів гло-
бальної фінансової стабільності акцентують 
увагу на неминучій регіоналізації світової 
валютної системи, наводячи унікальний у 
цьому сенсі досвід Європейського монетар-
ного союзу. На перший погляд, такого роду 
перетворення найбільшою мірою відпові-
дають логічній послідовності й загальним 
принципам гетерогенізації глобально-цен-
тричної економіки на сучасному етапі гло-
бального розвитку: від послаблення домі-
нуючої ролі долара США – через поступове 
зміцнення регіональних валют і створення 
кошика резервних валют на базі євро, юаня 
та інших – до створення єдиної світової ре-
зервної валюти нового типу, не прив’язаної 
до будь-якої національної валюти. 

У цьому контексті країни з “нових гра-
вітаційних центрів” розглядають можливі 
вектори зміцнення своїх позицій у геоеконо-
мічному просторі і світовій валютній системі 
через створення ними наднаціональних ва-
лют у рамках міждержавних об’єднань регі-
онального чи іншого характеру. Адже колек-
тивні валюти, які спираються на економічну 
базу декількох країн, потенційно можуть 
бути значно сильнішими і конкурентоспро-
можнішими на міжнародній арені, на відміну 
від окремих національних грошових оди-
ниць. При цьому введення спільної валюти 
здатне забезпечити державам-учасницям 
певні переваги і, зокрема: сприяти зміцнен-
ню їх економічної і політичної інтеграції; зни-
зити залежність від долара США; створити 
(за рахунок усунення валютних обмежень і 
ризиків) сприятливі умови для прискореного 
розвитку внутрішніх і регіональних товарних 
і фінансових ринків. Остання у часі глобаль-
на криза лише підсилила помітний інтерес 
у світі до ідеї запровадження колективних 
валют (рис. 2) і переходу до багаторівневої і 
багатополярної системи глобального фінан-
сового регулювання.

Дедалі виразнішою останнім часом стає 
тенденція щодо формування валютних зон 
і регіональних колективних валют, якими 
буде охоплена вся карта світових фінансів. 
Всі ці проекти (див. рис. 2) перебувають у 
різній стадії готовності: від укладених угод 
до попередніх обговорень. Загалом, оціню-
ючи перспективи введення наднаціональ-
них валют, важливо враховувати, що цей 
процес досить тривалий у часі й складний 
як організаційно, так і процедурно й інсти-
туційно. Так, наприклад, в Європі впрова-
дженню євро передували тривалі (близько 
тридцяти років) підготовчі й організаційні 
процедури країн ЄС щодо приведення їх 
економік, грошово-кредитної і бюджетної 
сфер до узгоджених жорстких критеріїв кон-
вергенції, гармонізації внутрішнього фінан-
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сового законодавства та створення надна-
ціонального Європейського центрального 
банку. Відтак, введення наднаціональних 
валют у рамках регіональних інтеграційних 
об’єднань потребує реалізації комплексу 
заходів і, зокрема: згладжування існуючих 
міжкраїнових відмінностей у сфері еконо-
мічної політики і фінансового законодав-
ства; відкриття взаємних кордонів для руху 
фінансових послуг і капіталу; формування 
міждержавних органів, відповідальних за 
проведення грошово-кредитної політики в 
рамках валютного союзу. З огляду на за-
значене, найімовірнішою є поява нових ко-
лективних валют у тих об’єднаннях країн, 
які слідом за Європейським Союзом най-
більше просунулися у створенні елементів 
інтеграції – це АСЕАН і МЕРКОСУР.

В умовах значних платіжних дисбалан-
сів та валютних флуктуацій, що провокують 
мільярдні потоки спекулятивного капіталу 
в світовій економіці, загострюється питан-
ня неадекватності регулюючого потенціалу 
плаваючих валютних курсів. На сучасному 
етапі глобального розвитку плаваючі валют-
ні курси – це не лише інструмент валютних 
спекуляцій, але й дієвий інструмент інтер-
націоналізації економічних відносин. Разом 
з тим, проблема вибору режиму валютного 
курсу залишається предметом перманент-
ного дискурсу серед економістів і політич-
них діячів. І це природно, адже кожен із 
альтернативних режимів має свої сильні та 
слабкі риси. Причому як апологети гнучких 
курсів, так і прихильники фіксованих курсів 
мають свої вагомі аргументи “за” і “проти”, 
які важко або зовсім неможливо довести чи 
спростувати. Так, скажімо, валютні спеку-
ляції можуть відіграти як стабілізуючу, так 
і деструктивну роль; фіксовані курси валют 
можуть сприяти стабільній міжнародній 
торгівлі, але так само впливають і плаваючі 
курси, підтримуючи конкурентоспромож-
ність країни на міжнародному рівні. Щодо 

економічної політики, то вона може бути 
більш або менш стабільною саме за ре-
жиму фіксованого валютного курсу. Проте 
можливість здійснення незалежної моне-
тарної політики гарантує саме режим пла-
ваючих валютних курсів.

Наведені аргументи щодо переваг і недо-
ліків альтернативних режимів валютних кур-
сів природно породжують підстави для сум-
нівів і наукових дискурсів. Однак на практиці 
кожною національною економікою в кожному 
конкретному випадку альтернативний режим 
має обиратися з огляду на відносні якісні 
переваги в контексті формалізованої макро-
економічної моделі адаптаційного синдрому 
з урахуванням здатності протистояти різним 
шокам і забезпечити максимальний стабілі-
зуючий ефект. Такий вибір залежить від ба-
гатьох факторів: типу шоку, якому піддається 
національна економіка; її структурних пара-
метрів; цільових орієнтирів (інваріантів) уряду 
щодо стабільності цін і обсягів виробництва.

Висновки. Підсумовуючи вищезазна-
чене, можна виокремити кілька альтер-
нативних варіантів реформування світо-
вої валютної системи, що останнім часом 
активно дискутуються у наукових колах: 
1) формування мультивалютних відносин 
з одночасним створенням єдиної світової 
резервної валюти – свого роду інваріанта, у 
якості якого найчастіше розглядають СПЗ; 
2) регіоналізація світової валютної систе-
ми, яка базуватиметься на регіональних 
валютах і регіональних емісійних центрах; 
3) перехід до мультивалютної системи на 
основі великої кількості резервних валют; 
4) тимчасове збереження моновалютної 
системи на базі долара США. 

За умов, коли домінантною стає систем-
на децентралізація та гетерогенізація світо-
вої економіки й геофінансового простору, 
малоймовірною є ідея щодо формування 
єдиної світової валюти. Адже така валюта 
має бути вільною від національних інтер-
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есів, ризиків і особливостей національної 
валютно-курсової політики; вона також має 
користуватися високою довірою, бути спра-
ведливою щодо всіх країн світу і реалізувати 
функцію інваріанта – загального еквівален-
та вартості в міжнародній торгівлі й механіз-
му порівняння вартості національних валют. 
Умовно-розрахункова одиниця (СПЗ), яка не 
є посередником обміну та не виконує функ-
цію платіжного інструменту, навряд чи може 
бути інваріантом – “працюючим” еталоном 
вартості національних валют. Водночас 
ймовірність регіоналізації світової валютної 
системи й реалізації більшості проектів з 
введення регіональних валют і регіональних 
емісійних центрів також поки що залишаєть-
ся вкрай невисокою. Склад потенційних кон-
сорціумів, що пропонують емітувати ту чи 
іншу регіональну валюту, часто змінюється, 
різні країни беруть участь в декількох таких 
консорціумах, а ідеї регіональної валютної 
інтеграції (окрім Європейського монетарно-
го союзу) залишаються переважно політич-
ними деклараціями. 

Найреальнішою з точки зору мультива-
лютних відносин є ідея переходу до поліва-
лютної системи на основі великої кількості 
резервних валют, яка розвиватиметься на 
принципах демонтажу політичного й еко-
номічного гегемонізму. Базисною основою 
мультивалютної системи залишатимуться 
національні гроші, а не “провідні” національ-
ні валюти, що насаджуються “імперськими 
державами”. Іншими словами, мультива-
лютна система передбачає існування “клу-
бу” найпотужніших і авторитетних валют, які 
користуватимуться довірою з боку інвесто-
рів і кредиторів і в яких найбільшою мірою 
проводитимуться фінансові трансакції. У 
такому випадку перерозподіл глобального 
капіталу між “резервними центрами” означа-
тиме надання суттєвих переваг у глобальній 
конкурентній боротьбі тим країнам, які еміту-
ватимуть валюти, що використовуються гло-

бальними інвесторами в якості резервних. 
Ці переваги реалізуються у формі додат-
кових ресурсів для розвитку внутрішнього 
виробництва даної країни, для поглинання 
корпорацій інших країн, для збільшення до-
бробуту населення і т. д., оскільки статус 
резервної валюти надає не лише переваги 
країні на світовій арені, а й відіграє важливу 
роль у зростанні добробуту її громадян, під-
вищенні їх життєвого рівня. 

Таким чином, ключова проблема рефор-
мування світової валютної системи полягає 
не в тому, валюта якої країни стане резерв-
ною, а в тому, які саме критерії (фундамен-
тальні фактори) використовуватимуться у 
якості економічного інваріанта своєчасного 
врегулювання дисбалансів у світовій ва-
лютній системі. З огляду на зазначене, оче-
видно, що дискусії про стратегічні вектори 
реформування світової валютної системи й 
надалі триватимуть, щоразу загострюючись 
за умови нових спалахів фінансових криз.
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ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГУМАНІТАРНИХ 
ЦІЛЕЙ В УПРАВЛІННІ ЗБАЛАНСОВАНИМ 
РОЗВИТКОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Проаналізовано організаційні, нормативні, фінансові аспекти реалізації гуманітар-
них проектів у сфері охорони здоров’я. Проведено компаративний аналіз фінансуван-
ня охорони здоров’я в Україні з урахуванням світового досвіду. Напрацьовані пропозиції 
щодо його модернізації, підвищення якості надання медичної допомоги, використання 
національних можливостей у реформуванні фінансово-економічних відносин в управлінні 
медичною галуззю.

Ключові слова:  план гуманітарного реагування, гуманітарний потенціал, охорона 
здоров’я, фінансування гуманітарного розвитку, видатки на охорону здоров’я, якість 
надання медичних послуг, реформування фінансування охорони здоров’я.

Костянтин РЕВУН

УДК 336.5: 364.7

Константин РЕВУН
Финансовые аспекты реализации гуманитарных целей в управлении сбаланси-

рованным развитием национальной экономики
Проанализированы организационные, нормативные, финансовые аспекты реали-

зации гуманитарных проектов в сфере здравоохранения. Проведен компаративный 
анализ финансирования здравоохранения в Украине с учетом мирового опыта. Пред-
ставлены предложения по модернизации, повышению качества оказания медицинской 
помощи, использованию национальных возможностей в реформировании финансово-
экономических отношений в управлении медицинской отраслью.

Ключевые слова: план гуманитарного реагирования, гуманитарный потенциал, 
здравоохранение, финансирование гуманитарного развития, расходы на здравоохранение, 
качество оказания медицинских услуг, реформирование финансирования здравоохранения.

Kostjantyn REVUN
Financial aspects of implementation of human target in management balanced 

development of national economy
Introduction. Background due to the need saving and capital accumulation humanitarian 

nation as part of macroeconomic policy. Targets of this policy in the humanitarian sphere should 
be personal development, ensure quality and accessible education, comprehensive development 
of science, culture, spirituality, resolving ethno-political problems, health, creation of a modern 
information space. The necessary fi nancial security by taking measures to strengthen the 
humanitarian capital, should provide maximum multiplier effect on economic reforms.
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Purpose. Analyze fi nancial support for health care with appropriate verifi cation of problems 
and outlining areas of their decision.

Results. The main problems and shortcomings existing today in Ukraine the system of health 
care fi nancing are: lack of health care fi nancing; the absence of certain laws and regulatory acts 
clear list of care that should be provided in state and municipal health care for free at every level 
of health care and with proper fi nancing of these institutions; lack of communication between 
state and municipal funding of health care and outcomes of their work; the inability to effectively 
manage limited resources under the existing system line-item fi nancing of public health care 
institutions .

Conclusion. Effective means of solving existing problems in health care should be a gradual 
introduction of health insurance and the active involvement of extra-budgetary funds (through 
the provision of legally defi ned list of paid services, lease of fi xed assets, non-core activities, 
charitable funds, etc.), that the transition to budget–insurance forms of fi nancing.

Reform of health of Ukraine on the basis of the formation of the new model should be based 
on: modern management model health care system; funding from various sources (state and lo-
cal budgets, social and voluntary medical insurance, etc.); System single customer health care 
services at the regional level; a clear division of funding by type of medical care; determining the 
fi nancial mechanisms of payment for medical services; contractual relations between custom-
ers and providers of medical services; pay medical staff considering the volume and quality of 
their work; setting a guaranteed level of free medical care; providing integrated primary health 
care; optimizing the network of health care to meet the needs of the population in health care; 
use capabilities in reforming the supranational fi nancial and economic relations in the manage-
ment of the medical industry.

Keywords: humanitarian response plan, potential humanitarian, health, fi nance 
humanitarian development, spending on health care, quality of health services, reforming health 
care fi nancing.

JEL Classіfіcatіon: G 280.

Постановка проблеми. Гуманітарна 
складова збалансованого розвитку, пере-
дусім, зорієнтована на людину і спрямова-
на на збереження стабільності соціальних 
і культурних цінностей, справедливий роз-
поділ благ, активізацію людського фактора, 
формування прийнятного для життєдіяль-
ності суспільства середовища. Забезпечен-
ня збалансованого розвитку національної 
економіки неможливе без зміцнення її гума-
нітарного капіталу, який відображає рівень 
фізичного та психічного здоров’я нації, її 
соціальне благополуччя, моральність, ду-

ховність, інтелектуальний рівень розвитку 
(освіта, комп’ютерне забезпечення, систе-
ма зв’язку, бібліотеки й електронні системи 
даних, наукові дослідження, інтелектуаль-
на власність), суспільну активність, кому-
нікації. Збереження і нагромадження гума-
нітарного капіталу є важливим напрямом 
сучасної макроекономічної політики дер-
жави. Цільові орієнтири якої в гуманітар-
ній сфері лежать у площині розвитку осо-
бистості, забезпечення якісної і доступної 
освіти, всебічного розвитку науки, культури, 
духовності, вирішення етнополітичних про-
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блем, охорони здоров`я, створення сучас-
ного інформаційного простору.

Нині Уряд України спільно з представ-
ництвом ООН за підтримки Євросоюзу та 
Світового банку розробив План гуманітар-
ного реагування в Україні на 2015 р. [2], у 
якому зроблено спробу збалансувати гума-
нітарні потреби та міжнародну фінансову 
допомогу. Реалізація заходів, спрямованих 
на зміцнення гуманітарного капіталу, може 
забезпечити максимальний мультипліка-
тивний ефект від проведення економічних 
реформ, впевненість власних громадян і 
світової громадськості у їх правильності, 
належну підтримку на національному та 
міжнародному рівнях; довіру громадськос-
ті до владних інститутів. З огляду на це, 
прикладний і науковий інтерес становлять 
питання вдосконалення організаційного, 
нормативного, фінансового забезпечення 
розробки та реалізації гуманітарних про-
ектів, можливої імплементації світового та 
європейського досвіду в цій сфері. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Слід зазначити, що сьогодні в науко-
вій літературі велика увага приділяється 
питанням гуманітарного розвитку. Над пи-
танням стратегічного реформування гумані-
тарної сфери працюють вітчизняні науковці 
та практики: О. Алексеєва, О. Дзюба, С. Іс-
томін, Н. Кучеренко, А. Купліванчук, І. Кло-
ченко, Є. Кривенко, Г. Слабкий, Т. Старча, 
П. Петрашенко, М. Пасечник, М. Шевченко, 
В. Шевельова та інші. 

Однак в умовах жорсткої економії бю-
джетних коштів питання вдосконалення 
фінансового механізму забезпечення роз-
витку гуманітарного потенціалу нації вима-
гає поглибленого дослідження. Держава, 
як основний інститут фінансування проек-
тів гуманітарного розвитку, третю частину 
своїх видатків спрямовує на гуманітарні 
цілі, однак порівняно з іншими країнами 
світу це є вкрай мізерні кошти. У структурі 

Державного бюджету України переважають 
видатки на виконання загальнодержавних 
функцій (45,1%), соціальний захист і соці-
альне забезпечення (18,5%), громадський 
порядок, безпеку та судову владу (10,3%), 
економічну діяльність (9,0%). Питома вага 
видатків на охорону здоров’я становила 
у 2014 р. 25,4%, оборону – 6,3%, освіту – 
6,6% [3, 261].

Мета статті. Вважаємо за доцільне ак-
центувати увагу на питанні фінансового за-
безпечення охорони здоров’я з відповідною 
верифікацією існуючих проблем та окрес-
ленням напрямів їх вирішення.

Виклад основного матеріалу. Як відо-
мо, здоров’я населення є найважливішим 
індикатором соціального, економічного, куль-
турного та духовного розвитку суспільства, 
а також одним із головних елементів націо-
нального багатства будь-якої країни. Охоро-
на здоров’я населення є важливою сферою 
суспільного життя, цільовим орієнтиром 
управління збалансованим розвитком націо-
нальної економіки. Адже забезпечення нової 
якості економічного зростання без здорової 
високоінтелектуальної робочої сили немож-
ливе. Однак, слід зауважити, що показники 
стану охорони здоров’я населення в Україні 
залишаються надзвичайно низькими. Безпе-
речно, насамперед, це пов’язано зі складною 
економічною і політичною ситуацією в дер-
жаві, військовим конфліктом і гуманітарною 
кризою на сході України а також низкою про-
блем, які нагромаджувалися роками в Укра-
їні. Ці проблеми здебільшого були пов’язані 
з недостатньо ефективною системою управ-
ління галуззю, яка не забезпечує відповідного 
реагування на потреби людини і суспільства, 
котре динамічно змінюється, з урахуванням 
ризиків та потенційних можливостей; недо-
сконалістю самої системи фінансування, яка 
зорієнтована на утримання неефективної 
структури, а не на результати діяльності сис-
теми охорони здоров’я. 
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Фінансування галузі було зорієнтоване 
не на профілактику та запобігання захво-
рюванням, а на лікування гострих випадків 
без задоволення реальних потреб населен-
ня. Ця система була розроблена в ті часи, 
коли ще не було створено сучасних мето-
дів комунікації, а медичні технології були 
недостатньо розвиненими. Вона також 
ігнорує міжнародні тенденції модернізації 
та поліпшення системи охорони здоров’я 
(наприклад, пропонуючи простір для ініці-
атив приватного сектору) та не змогла за-
безпечити політичне керівництво у таких 
життєво важливих галузях, як інформацій-
ні технології. Існує багато доказів того, що 
система характеризується неефективним 
використанням коштів, що призводить до 
корупційних ризиків [10, 14].

Тому сьогодні повинно більш гостріше 
ставитися питання  вдосконалення системи 
фінансування розвитку гуманітарного капі-
талу, передусім, в питаннях збереження і 
зміцнення здоров’я населення. 

Основними джерелами фінансування 
системи охорони здоров’я в Україні зали-
шаються кошти державного і місцевих бю-
джетів та соціального страхування, приватні 

кошти домашніх господарств, роботодавців, 
некомерційних організацій, які обслуговують 
домогосподарства; кошти міжнародних до-
норських організацій, які спрямовані в сис-
тему охорони здоров’я України. Витрати з 
державних джерел (4,4% ВВП) охоплюють 
лише 57% від загального обсягу. Зі Зведе-
ного бюджету України на охорону здоров’я 
було спрямовано у 2014 р. 57150,1 млн. грн., 
що на 56% більше порівняно з 2009 р., із 
яких практично 75% здійснюється з місце-
вих бюджетів і 25% із державного (табл. 1). 
Якщо врахувати рівень інфляції, то ці об-
сяги змінювалися практично пропорційно 
щорічному зростанню видатків на оплату 
працю працівників, витрат на енергоносії 
та комунальні послуги, лікарські засоби . 
В 2014 р. відмічалося різке зниження по-
казників у зв’язку із соціально-економічною 
ситуацією у державі, різким падінням обсягу 
ВВП (6,8% порівняно з попереднім роком), 
високим рівнем інфляції (24,9% порівняно з 
2013 р.). Крім того, дані 2014 р. аналізували-
ся без урахування інформації з тимчасово 
окупованої території АР Крим і м. Севасто-
поля, частини зони проведення антитеро-
ристичної операції.

Таблиця 1
Видатки на охорону здоров’я в Україні у 2009–2014 рр.*

Показник
Рік

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Видатки зведеного бюджету на охорону 
здоров’я (млн. грн.) 36564,9 44745,4 48961,6 58453,9 61568,8 57150,1

Видатки на охорону здоров’я у загальному 
фонді зведеного бюджету (млн. грн.), 
у т. ч.:

33127,5 40489,0 43075,1 51972,4 56407,4 51208,9

видатки на охорону здоров’я у загальному 
фонді державного бюджету МОЗ України 

3349,1 4397 4862 9646,2 11 141,2 8482,6

видатки на охорону здоров’я у загальному 
фонді місцевих бюджетів

27037,5 33347,5 34527,1 42326,2 45266,2 42726,3

Видатки на охорону здоров’я з розрахунку на 
одного жителя (грн.)

720,8 884,5 941 1138,9 1241,7 1221,5

Частка державних витрат на охорону 
здоров’я від номінального ВВП

3,6 3,7 3,3 3,7 4,2 3,5

* Складено на основі: [4, 5].
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Аналіз загальних витрат на охорону 
здоров’я у ВВП засвідчує, що у світі в цілому 
вони становлять приблизно 10%, європей-
ському регіоні – 8,4%, Україні – 7,6% (рис. 1).

Щодо державних видатків на охорону 
здоров’я в розрахунку на 1 особу насе-
лення, то цей показник в Україні у 2014 р. 
становив 1221,5 грн., тоді як у світі – 
1007 дол. США . Якщо порівнювати цей по-

казник з аналогічним у країнах Європи, то 
він коливається від 480 дол. США в Румунії 
до 9908 дол. у Норвегії (табл. 2). 

Фінансування сфери охорони здоров’я в 
європейських країнах, передусім, спрямова-
не на раціональний розподіл ресурсів на по-
треби системи охорони здоров’я; підвищення 
рівня прозорості та підзвітності фінансування 
перед населенням; покращання якості по-

8,7
9,7 10,4 10,4 10,1 10,1 10,1 10,1

8,4 8,8 9,7 9,7 9,1 8,26 8,4
8,4
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Рис. 1. Загальні витрати на охорону здоров’я як відсоток від номінального ВВП 
в Україні порівняно з європейським регіоном і світом у цілому (2006–2014 рр.) [ 3, 275]

Таблиця 2
Державні видатки на охорону здоров’я з розрахунку на одну особу населення 
відносно обмінного курсу національної валюти в окремих країнах Європи*
Країна Видатки, дол. США Країна Видатки, дол. США

Австрія 5643 Ірландія 4306

Бельгія 4914 Ізраїль 2373

Болгарія 522 Італія 3339

Канада 5656 Японія 4656

Чехія 1545 Латвія 826

Данія 6521 Литва 887

Естонія 928 Люксембург 7751

Фінляндія 4411 Чорногорія 522

Франція 4968 Нідерланди 5997

Грузія 310 Норвегія 9908

Німеччина 4996 Польща 920

Греція 2304 Португалія 2302

Угорщина 1096 Румунія 480

* Складено на основі [6].
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слуг і підвищення ефективності управління 
фінансуванням системи охорони здоров’я.

В Україні 67% фінансових ресурсів на 
фінансування охорони здоров’я контролює 
Міністерство охорони здоров’я України. 
Темпи зростання обсягів видатків з Держав-
ного бюджету України на охорону здоров’я 
у 2014 р., порівняно з 2013 р., за загаль-
ним фондом склали 76,1%, спеціальним – 
114,7%, в цілому – 82,1%, тобто відбулося 
зменшення видатків як загального фонду, 
так і в цілому. Для порівняння, значно зрос-
ли видатки державного бюджету (майже 
вдвічі) на оборону, обслуговування боргу 
(на 151,5% порівняно з аналогічним періо-
дом 2013 р.) (табл. 3).

В системі охорони здоров’я нині реа-
лізується 8 державних програм та 11 цен-
тралізованих заходів, які фінансуються 
коштом державного бюджету. Найпотужні-
шими є програми з протидії захворюванню 
на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, гепатит, про-
грама з імунопрофілактики дітей, лікуван-
ня онкологічних хворих, реалізації прав 
важкохворих дітей на життя та здоров’я. 
Загалом ці заходи охоплювали у 2014 р. 
понад 3,6 млн. осіб, у тому числі понад 
1,5 млн. дітей [7]. Для покриття потреб з 
реалізації запланованих заходів необхід-
но було залучити в галузь 10,8 млрд. грн., 
а фактично було профінансовано лише 
3,13 млрд. грн., тобто лише 28,9% потреби, 

із яких 2,2 млрд. грн. – кошти державного 
бюджету, 0,5 млрд. грн. – місцевих бюдже-
тів, 0,4 млрд. грн. – міжнародна допомога, 
0,02 млрд. грн. – гуманітарна допомога і 
0,01 млрд. грн. – кошти резервного фонду.

У структурі видатків державного бю-
джету переважають видатки на фінансу-
вання госпітального сектору (лікарень та 
санаторно-курортних закладів – 51,9%), 
друге місце – видатки на інші заклади та 
заходи у сфері охорони здоров’я (відпо-
відно 29,2%), тоді як на фундаментальні 
дослідження – 3,3%, а на модернізацію 
обладнання – лише 0,1%. Такі цифри вка-
зують на недостатню фінансову підтримку 
зміцнення гуманітарного потенціалу нації в 
питаннях охорони здоров’я [4].

У розподілі коштів на охорону здоров’я 
суттєву роль відіграють регіональні та місце-
ві органи управління, які здійснюють пряме 
фінансування закладів охорони здоров’я. Ці 
кошти в 4,4 раза перевищували кошти з дер-
жавного бюджету (у 2013 р. цей показник ста-
новив 3,78; 2012 р. − 4,14; 2011 р − 3,8 разу). 
Місцеві урядові структури у 2014 р. розподіля-
ли 81,5% суспільних фондів (для порівняння: 
у 2010 р. – 75,1%, 2011 р. – 79,1%, 2012 р. – 
80,6%, 2013 – 79,8%) [6].

У 2014 р. кінцеве споживання фінан-
сових коштів системи охорони здоров’я з 
місцевих бюджетів забезпечувалося пере-
важно на рівні двох основних постачаль-

Таблиця 3
Показники виконання Державного бюджету України у 2013–2014 рр., млн. грн.*

Видакти
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Темпи росту, 

у % 2013 2014 2013 2014 2013 2014
Видатки державного 
бюджету, всього 360851,8 371153 42604,2 58955,8 403456,1 430108,8 106,6

Охорона здоров’я 11141,2 8482,6 1738,1 2098,2 12879,3 10580,8 82,1
Частка видатків на 
охорону здоров’я у 
видатках державного 
бюджету, відсотків

3,1 2,3 4,1 3,4 3,2 2,4 –

* Розраховано на основі [4].
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ників медичних послуг: лікарень (67,36%; 
для порівняння: 2009 р. – 76,9%, 2010 р. – 
77,2%, 2011 р. – 76,8%, 2012 р. − 70,26%, 
2013 р. – 65,7%) і закладів, що надавали 
амбулаторно-поліклінічну, швидку та невід-
кладну медичну допомогу (25,09%; для по-
рівняння: 2009 р. – 15,5%, 2010 р. – 15,48%, 
2011 р. – 15,2%, 2012 р. − 18,41%, 2013 р. − 
23,26%), тобто можна говорити про стабі-
лізацію тенденції останніх років щодо змі-
щення структури видатків у бік фінансуван-
ня амбулаторно-поліклінічної допомоги [6].

Варто зазначити, що продовжує зроста-
ти частка видатків у структурі місцевих бю-
джетів на фінансування екстреної медичної 
допомоги за функцією “Станції швидкої та 
невідкладної допомоги” до 6,28% (2013 р. − 
5,1% 2012 р. − 3,43%; 2011 р. – 2,7%). Це 
пов’язано з продовженням реалізації зако-
нодавчих засад щодо розбудови системи 
екстреної медичної допомоги та переходу 
фінансування цього виду медичної допомо-
ги на рівень обласних бюджетів.

Щодо економічної класифікації видат-
ків, які фінансувалися із загального фонду 
місцевих бюджетів, у їх структурі переважа-
ли видатки на оплату праці з нарахуваннями 
(2009 р. – 71,8%; 2010 р. – 72,0%; 2011 р. – 
75,0%, 2012 р. – 73,5%, 2013 р. – 74,4%, 
2014 р. – 66,68%). Стосовно видатків на ко-
мунальні послуги та енергоносії, їх частка 
дещо зменшилася порівняно з попередні-
ми роками (2009 р. – 8,8%; 2010 р. – 8,5%; 
2011 р. – 9,0%, 2012 р. – 8,7%, 2013 р. – 
8,1%, 2014 р. – 6,96%). Водночас, щорічно 
зменшується частка видатків у загальному 
обсязі фінансування з місцевих бюджетів 
на медикаменти та перев’язувальні матері-
али (2009 р. – 8,6%; 2010 р. – 7,9%; 2011 р. – 
7,8%, 2012 р. – 7,5%, 2013 р. – 7,1%, 2014 р. – 
7,22%) і харчування (2009 р. – 3,2%; 2010 р. – 
3,0%; 2011 р. – 2,7%, 2012 р. – 2,3%, 2013 р. – 
2,2%, 2014 р. – 1,9%) [6].

Характеризуючи систему фінансування 
сфери охорони здоров’я, слід констатувати 
наявність проблем у самому механізмі фі-
нансування, адже бюджет розписаний від-
повідно до жорсткої економічної класифі-
кації і заклади охорони здоров’я не мають 
права переносити кошти з однієї статті бю-
джету до іншої, або перерозподіляти ресур-
си на відповідні види діяльності з надання 
послуг (наприклад, збільшувати витрати на 
персонал за рахунок комунальних витрат, 
закуповувати устаткування замість витрат 
на матеріали). Невитрачені гроші на кінець 
року необхідно повернути, і фіскальні орга-
ни можуть зменшити бюджетні асигнування 
на наступний рік. Таким чином, для керівни-
цтва лікарень вигідніше зберігати надлиш-
кову лікарняну інфраструктуру та затягувати 
перебування пацієнта у закладі, аніж раціо-
нально вести господарство, економити та 
вдосконалювати структуру витрат [10, 12].

Нині багато науковців [9] вважають, що 
реформування системи фінансування охо-
рони здоров’я є величезним організаційно-
фінансовим викликом, що наштовхується 
на не сприйняття громадськості, лікарів, 
місцевої влади й інших груп інтересів. Клю-
човими для успішного реформування по-
винен стати консенсус щодо напрямів ре-
форм; створення можливостей для якісної 
підготовки та мотивації медичного персо-
налу, адекватного фінансування заходів та 
інституційна послідовність у їх проведенні. 

Для вирішення питання розширення 
фінансування системи охорони здоров’я 
доцільно реалізувати низку заходів, скла-
довими яких повинні бути:  

1. Вдосконалення організаційно-право-
вих та фінансово-економічних механізмів 
управління сферою охорони здоров’я. 

Відповідно до європейських прагнень 
України, роль держави у роботі системи 
охорони здоров’я повинна бути обмеженою. 
Міністерство охорони здоров’я України, як 
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основний інститут управління, має зберегти 
три основні функції: управління системою 
охорони здоров’я через політичне лідерство 
та розробку стратегій, координацію гене-
рального плану лікарень, визначення прі-
оритетності національних програм у галузі 
охорони здоров’я й обговорення пріоритетів 
із основними зацікавленими сторонами (у 
деяких країнах, наприклад, створені окремі 
агентства з реалізації національних програм 
і служби посередництва, що вирішують кон-
флікти між постачальниками послуг, паці-
єнтами та державою); регуляторний нагляд 
за усіма видами діяльності, що пов’язані з 
охороною здоров’я, включаючи закупівлю по-
слуг. Цю функцію можна виконувати через, 
наприклад, Агентство з ліцензування та акре-
дитації медичної практики, Фармацевтичне 
агентство, відповідальне за реєстрацію фар-
мацевтичної продукції та фармнагляд, Агент-
ство оцінки технологій в охороні здоров’я; 
забезпечення прозорості та підзвітності ін-
формації у сфері охорони здоров’я.

Нині і заклади охорони здоров’я, і міс-
цеві органи влади повинні пройти про-
цес інституційного перепрофілювання 
за напрямками: планів розвитку; оцінки 
результатів із застосуванням сучасних ін-
формаційних і комунікаційних технологій; 
підзвітності та використання медичної ін-
формації; забезпечення якості; співпраці 
з пацієнтами та залучення до управління 
представників громадянського суспільства. 
Особливий акцент повинен ставитися на 
партнерських відносинах з приватним сек-
тором у сфері надання високотехнологіч-
них послуг, особливо там, де приватний 
сектор має порівняльну перевагу, оскільки 
може стати економічно більш вигідним.

 2. Диференціація джерел фінансового 
забезпечення, підвищення якості надання 
медичної допомоги, передусім, в питан-
нях раннього виявлення та профілактики 
захворювань. Нині Урядом України роз-

роблено Національну стратегію реформу-
вання системи охорони здоров’я на період 
2015–2020 рр. [10], в якій акцент ставиться 
на переході від постатейного фінансування 
до фінансування за конкретно надані по-
слуги з відповідною оцінкою їх якості. Цей 
механізми оплати забезпечить і фінансові, 
і нефінансові стимули для медичного пер-
соналу, а також дотримання економічності 
й ефективності у використанні коштів. Пе-
редбачається, що для оплати праці на пер-
винному рівні будуть використані платежі з 
корегуванням на послуги, їх продуктивність 
та результат. У рамках спеціалізованої та 
стаціонарної медичної допомоги головним 
буде принцип “гроші йдуть за пацієнтом”. 
Першим кроком у реформі системи фінан-
сування на перехідний період передбача-
ється запровадження глобального бюджету 
для лікарень із подальшим переходом до 
системи оплати за пролікований випадок. 
Великою перевагою запровадження гло-
бального бюджету є також отримання до-
стовірної базової інформації про видатки. 

3. Використання наднаціональних мож-
ливостей у реформуванні фінансово-еко-
номічних відносин в управлінні медичною 
галуззю. У 2010–2014 рр. міжнародна ді-
яльність у сфері охорони здоров’я спрямо-
вувалась на залучення міжнародного тех-
нічного ресурсу для вирішення стратегічних 
завдань розвитку галузі, серед яких можна 
відмітити: організаційне і фінансове рефор-
мування галузі з метою поліпшення досту-
пу населення до надання якісних медичних 
послуг; запобігання поширенню інфекцій-
них хвороб та боротьбі з особливо небез-
печними соціальними інфекційними хво-
робами (туберкульозом, СНІДом); охорона 
материнства і дитинства. Міністерство охо-
рони здоров’я України підтримувало і роз-
ширювало співпрацю з традиційними між-
народними партнерами: Світовим банком, 
Світовою організацією охорони здоров’я, 
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іншими агенціями (Дитячим фондом ООН, 
Програмою розвитку ООН, Програмою 
ООН з ВІЛ/СНІДу, Фондом народонаселен-
ня ООН), Європейською комісією, агент-
ствами міжнародного розвитку зарубіжних 
країн, зокрема США, Канади, ФРН, Швей-
царії. Нині триває робота з виконання пла-
ну заходів щодо реалізації Рамкової угоди 
між Кабінетом Міністрів України та Урядом 
США про співробітництво у сфері проти-
дії ВІЛ/СНІД у 2011–2015 рр. МОЗ України 
розроблено дорожню карту адаптації за-
конодавства України до права ЄС у сфері 
реєстрації та обігу лікарських засобів, від-
повідно до якої експертизі підлягають нор-
мативно-правові акти, котрі регламентують 
ліцензування господарської діяльності з ви-
робництва лікарських засобів, оптової, роз-
дрібної торгівлі лікарськими засобами. 

Висновки. Результати проведеного до-
слідження показали на домінування в ді-
ючій системі фінансування охорони здоров’я 
коштів державного бюджету; відсутність 
визначеного законодавством і норматив-
но-правовими актами чіткого переліку ме-
дичної допомоги, що повинна надаватись у 
державних і комунальних закладах охорони 
здоров’я безкоштовно на кожному рівні на-
дання медичної допомоги; відсутність зв’язку 
між фінансуванням державних і комунальних 
закладів охорони здоров’я і кінцевими резуль-
татами їх роботи; неможливість ефективного 
управління обмеженими ресурсами в умовах 
існуючої системи постатейного фінансування 
громадських лікувально-профілактичних за-
кладів; фінансування лікувально-профілак-
тичних закладів з бюджетів різного рівня, що 
додатково ускладнює координацію надання 
медичної допомоги.

Для успішного проведення реформ 
в системі фінансування сфери охорони 
здоров’я та реального зміцнення гуманітар-
ного потенціалу нації необхідно прийняти За-
кон України “Про систему управління якістю 

послуг в охороні здоров’я”, який відповідав 
би стандартам ЄС, а також низку законодав-
чих актів про стандарти, правила та норми 
системи забезпечення якості медичної до-
помоги, контрактації медичного персоналу. 
Майбутня система охорони здоров’я має 
базуватися на трьох засадничих принципах: 
орієнтованість на людей, на нові виклики 
та потреби, на результат, реалістичність 
втілення поставлених цільових орієнтирів. 
Подальші дослідження слід зосереджувати 
на механізмах реалізації нових ефективних 
моделей фінансування послуг системи охо-
рони здоров’я, які зменшували б фінансові 
ризики, пов’язані з погіршенням здоров’я, та 
відкривали доступ до новітніх технологій у 
сфері медичного обслуговування.
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ЕВОЛЮЦІЙНА 
ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ 

В УКРАЇНІ

Розглянуто основні положення інституціонально-еволюційної теорії. З позиції інсти-
туціоналізму визначено періодизацію трансформаційних перетворень страхових відно-
син у сфері медичного страхування, встановлено основні інституціональні зміни. Окрес-
лено організаційну структуру та інфраструктуру інституту медичного страхування, 
напрями взаємодії між його суб’єктами. Виокремлено три інституційні моделі розвитку 
медичного страхування в Україні і доведено переваги його інституціонального розвитку.

Ключові слова: інституціоналізм, еволюція, інституціонально-еволюційна теорія, ме-
дичне страхування, інституційні суб’єкти, інституційні моделі, інституціональні зміни.

Леся ШУПА

УДК 368.9.06

Леся ШУПА
Институционально-эволюционная трансформация медицинского страхования 

в Украине
Рассмотрены основные аспекты институционально-эволюционной теории. С пози-

ции институционализма определена периодизация трансформационных преобразований 
страховых отношений в сфере медицинского страхования, установлены основные ин-
ституциональные изменения. Определены организационная структура и инфраструк-
тура института медицинского страхования, направления взаимодействия между его 
субъектами. Выделены три институциональные модели развития медицинского стра-
хования в Украине и показаны преимущества его институционального развития.

Ключевые слова: институционализм, эволюция, институционально-эволюцион-
ная теория, медицинское страхование, институциональные субъекты, институцио-
нальные модели, институциональные изменения.

Lesia SHUPA
Institutional and evolutionary transformation of health insurance in Ukraine
Introduction. Modern economic changes require the formation of relevant theoretical and 

methodological framework that will enable to fully reveal the characteristics and solve the prob-
lems of health insurance in the context of improving the quality of medical services and guar-
antee the receipt of medical care. One of these areas of economic science, will serve as a 
methodological basis for the study of health insurance is the institutional theory, the use of which 
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when considering the evolution of health insurance consider it necessary and appropriate, for 
signifi cant institutional prerogative of the analysis is to cover all its fi elds of social development.

Purpose. To study the evolution of medical insurance in Ukraine and identify priority insti-
tutional model of development.

Results. Institutional and evolutionary processes in the area of health insurance took place 
in several stages. First stage of institutional changes to of health insurance (1988–1995 gg.) 
Characterized the formation of new formal and informal institutions, of the rapid establishment 
of insurance companies, of the development of the insurance market. For the second stage of 
transformations in the system of insurance relations (1996–2000) characterized by the develop-
ment of organizational support health insurance, insurance intermediation, create assistance 
companies to coordinate work on service insured by health insurance. In the third stage of mar-
ket transformations (from 2001 - present day) is further reform of health insurance in the context 
of institutional change. It was found that the defi ning characteristic of the institute of health in-
surance system the insurance relationship is the relationship between the entities that form the 
institutional and organizational environment of social and economic institution. Characterized 
institutional entities health insurance.

Conclusion. In our view, it is useful to distinguish three institutional model of health insur-
ance: I model that was based on the operation of mandatory health insurance, dominated by state 
medical insurance company, the Medical Benefi ts Fund; II model – voluntary medical insurance, 
which is the main entities are commercial insurance companies; III mixed model, which provides 
health insurance to the functioning of compulsory and voluntary form and the combination of both 
state and commercial structures. In our opinion, the most appropriate is a third institutional model, 
which will be optimal combination of economic interests of all participants in health insurance and 
ensured reliable insurance protection for people who may lose their health or life.

Key words: institutionalism, evolution, institutional and evolutionary theory, medical insur-
ance, institutional entities, institutional model, institutional change.

Постановка проблеми. В умовах 
трансформаційних процесів соціально-еко-
номічного розвитку України особливої акту-
альності набувають проблеми створення 
цілісної інституціональної системи, здатної 
забезпечити перетворення страхування 
як інфраструктурного елементу у вагомий 
сегмент вітчизняної економіки. Сучасні 
економічні зміни вимагають формування 
відповідної теоретико-методологічної осно-
ви, яка дасть можливість всебічно розкрити 
особливості та вирішити проблеми медич-
ного страхування у контексті підвищення 

якості надання медичних послуг населен-
ню та забезпечення гарантій отримання 
ним медичної допомоги. Одним із таких на-
прямків економічної науки, що слугуватиме 
методологічним підґрунтям для вивчення 
медичного страхування, є інституціональ-
на теорія, перевагою якої є можливість 
поєднання економічної, соціологічної, полі-
тичної, юридичної та історичної сторін до-
слідження цієї сфери страхових відносин. 
Отже, застосування методології інституці-
оналізму під час розгляду еволюції медич-
ного страхування вважаємо необхідним і 
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доцільним, адже вагомою прерогативою ін-
ституціонального аналізу є охоплення усіх 
сфер його суспільного розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженню еволюційних трансформа-
цій у сфері медичного страхування присвяти-
ли свої праці такі науковці, як: В. Базилевич, 
К. Воблий, Н. Внукова, Т. Говорушко, О. За-
лєтов, О. Заруба, С. Осадець, Я. Шумелда та 
інші. Однак в науковій літературі недостатньо 
приділено уваги вивченню проблем розвитку 
медичного страхування в контексті інституці-
онально-еволюційної теорії. 

Мета статті. На основі застосування 
методології інституціональної теорії дослі-
дити еволюцію медичного страхування в 
Україні та окреслити пріоритетну інститу-
ційну модель його розвитку.

Виклад основного матеріалу. У дру-
гій половині ХХ століття зароджується ін-
ституціонально-еволюційна теорія як 
економічна течія, основні положення якої 
здатні розкрити причини і наслідки інститу-
ціональних змін, суперечливу взаємодією 
між інститутами старого і нового суспільного 
устрою, несумісність їх інституціонально-ор-
ганізаційних форм. “Це було зумовлено су-
часними економічними реаліями, для яких 
характерні глобалізація економічних проце-
сів, активне впровадження інформаційних 
технологій у господарську систему, а також 
виникнення нового феномену в світовій еко-
номічній системі – транзитивної економіки, 
основою якої є трансформація відносин 
власності” [1, 53]. Відтак вирішення проблем 
інституційно-еволюційних трансформацій у 
контексті їх впливу на функціонування со-
ціально-економічних систем стає першочер-
говим завданням розбудови новітньої науко-
во-методологічної парадигми.

Методологія інституціонально-еволю-
ційного напрямку економічної теорії харак-
теризує інститут медичного страхування 
як динамічну інституціональну складову 

страхування, яка набуває нових ознак, ор-
ганізаційно-правових форм, зростає, вдо-
сконалюється і розвивається в процесі іс-
торичного розвитку. Саме трансформаційні 
перетворення у сфері медичного страху-
вання в контексті переходу від командно-
адміністративної економіки до ринкових 
засад господарювання зумовили суттєві 
зміни інституціонального середовища ме-
дичного страхування в Україні. 

Інституціонально-еволюційні процеси у 
сфері медичного страхування відбувалися 
у кілька етапів. Перший етап інституціональ-
них змін для медичного страхування охоплює 
1988–1995 рр. Йому притаманні формування 
нових формальних і неформальних інститу-
тів, бурхливе створення страхових компаній, 
розвиток страхового ринку. 

Особливі зміни характерні для інститу-
ту комерційного медичного страхування, 
пов’язані з ухваленням нових законодавчих 
і нормативно-правових актів: Закону СРСР 
“Про кооперацію в СРСР” (1988 р.), Поло-
ження Ради Міністрів СРСР “Про акціонерні 
товариства і товариства з обмеженою від-
повідальністю” (1990 р.), Постанови Ради 
Міністрів СРСР “Про заходи з демонопо-
лізації народного господарства” (1990 р.), 
Постанови Кабінету Міністрів України “Про 
створення Української державної страхо-
вої комерційної організації” (1991 р.), Зако-
ну України “Про господарські товариства” 
(1991 р.). Водночас розвиток страхових від-
носин відбувався без належного державно-
го регулювання медичного страхування за 
відсутності законодавства про страхування.

З метою впорядкування страхової ді-
яльності та створення інституціональних 
передумов для її провадження у травні 
1993 року було прийнято перший зако-
нодавчий акт – Декрет Кабінету Міністрів 
України “Про страхування”, у якому ви-
окремлено медичне страхування як вид 
особистого страхування. Однак Декрет як 



Ñâ³ò ô³íàíñ³â 4 / 2015 35

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ФІНАНСІВ

перший акт державного регулювання стра-
хового ринку, окреслюючи правові контури 
формування інституціонального серед-
овища страхового ринку, містив цілу низку 
неузгодженостей організаційно-правового 
характеру, а відтак не формував надійне 
інституціональне підґрунтя для інституту 
медичного страхування. 

Разом з тим, продовжують функціонува-
ти старі радянські інститути в сфері охоро-
ни здоров’я, для яких характерне суцільне 
монопольне становище держави. Хоча у 
листопаді 1992 р. були прийняті “Основи за-
конодавства України про охорону здоров’я”, 
які визначали правові, професійні, економіч-
ні та організаційні засади охорони здоров’я, 
однак вони не передбачали можливість ін-
ших, окрім державних, джерел фінансуван-
ня, доцільність впровадження обов’язкового 
медичного страхування. 

На другому етапі трансформаційних 
перетворень у системі страхових відносин 
(1996 р. – 2000 р.) інституціональне серед-
овище набуває особливих змін, як у сфері 
соціального, так і комерційного медичного 
страхування. У червні 1996 р. прийнято 
Конституцію України, у якій визначено пра-
во громадян на медичну допомогу та ме-
дичне страхування. Тобто Конституція, яка 
визначала основні засади соціальної полі-
тики, передбачала необхідність медичного 
страхування у системі охорони здоров’я. 

Згодом у січні 1998 р. прийнято “Основи за-
конодавства України про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування”, які визна-
чали організаційно-правові та фінансові за-
сади державного соціального страхування 
громадян в Україні. Це було суттєвим кроком 
у розвитку соціального страхування, відпо-
відно до якого розроблено проект Закону 
України “Про загальнообов’язкове державне 
соціальне медичне страхування”. Цей проект 
видозмінювався кілька разів і донині, на жаль, 
неприйнятий. 

Кардинальні зміни відбулися у сфері 
комерційного страхування, пов’язані з при-
йняттям у березні 1996 р. Закону України 
“Про страхування”, який доповнив окремі 
організаційно-правові положення прова-
дження страхової діяльності. Що стосуєть-
ся медичного страхування, то в страхово-
му законодавстві передбачено здійснення 
медичного страхування в обов’язковій та 
добровільних формах. Зокрема, в інструк-
ції “Про порядок видачі суб’єктам підпри-
ємницької діяльності ліцензій на здійснен-
ня на території України. Умови і правила її 
здійснення” від липня 1996 р. зазначено, 
що страховики мають право отримати лі-
цензію на два види добровільного медич-
ного страхування: страхування здоров’я 
на випадок хвороби та безперервне стра-
хування здоров’я. В листопаді 2003 р. ця 
інструкція втратила силу в результаті ви-
ходу Наказу Державного Комітету України 
з питань регуляторної політики та підпри-
ємництва Міністерства фінансів України 
“Про затвердження ліцензійних умов про-
вадження страхової діяльності”, у якому 
передбачено видачу ліцензій страховикам 
на проведення цих двох видів страхуван-
ня. Цей нормативний документ суперечить 
ст. 6 страхового законодавства, що серед 
видів добровільного страхування виокрем-
лює такий вид медичного страхування, як 
страхування медичних витрат. 

Упродовж ІІ періоду (1996–2000 рр.) ва-
гомим внеском у державне регулювання ме-
дичного страхування була Постанова Кабі-
нету Міністрів України від грудня 1998 р. “Про 
створення мережі закладів з організації на-
дання медичної допомоги “Асистанс-Украї-
на”. Це посприяло розвитку організаційного 
забезпечення медичного страхування, стра-
хового посередництва, створенню асистан-
ських компаній з метою координування ро-
боти з обслуговування страхувальників за 
медичним страхуванням. 
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На третьому етапі ринкових трансфор-
мацій (з 2001 р. – донині) відбувається по-
дальше реформування галузі медичного 
страхування у контексті інституціональних 
змін. Так, у 2001 р. набула чинності друга 
редакція Закону України “Про страхуван-
ня”, основні зміни у якому спрямовані на 
підвищення платоспроможності та фінан-
сової стійкості страховиків, розвиток інсти-
туту посередництва на страховому ринку. 
Відтак, з прийняттям Закону України “Про 
страхування” на страховому ринку сфор-
мувалися якісно нові формальні інститути, 
удосконалюється інституціональне серед-
овище його функціонування. 

За період 2003–2014 рр. було запро-
поновано більше 10 законопроектів, по-
ложення яких стосуються запровадження 
в Україні обов’язкового медичного стра-
хування. Суперечливі моменти цих зако-
нопроектів стосувалися наступного: 1) ви-
значення структури, яка буде виступати 
страховиком; 2) з’ясування функцій Фон-
ду обов’язкового медичного страхування; 
3) напрямків використання коштів Фонду; 
4) організаційно-правових засад форму-
вання Фонду; 5) переліку страхувальни-
ків (застрахованих); 6) розмірів страхових 
внесків для різних категорій населення. До 
єдиної думки автори цих документів не ді-
йшли, відтак, на жаль, жоден з них не був 
реалізований на практиці.

З січня 2015 р. набув чинності Закон 
України “Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо реформу-
вання загальнообов’язкового державного 
соціального страхування та легалізації 
фонду оплати праці”, який вніс організацій-
но-правові зміни до законодавчої бази. Від-
повідно, в рамках реформи ЄСВ (єдиний 
соціальний внесок) створюється Фонд соці-
ального страхування України, що об’єднує 
в собі Фонд соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві та про-

фесійних захворювань, і Фонд соціального 
страхування з тимчасової втрати працез-
датності. Окрім цього, у системі соціально-
го страхування збережено функціонування 
Фонду загальнообов’язкового державного 
соціального страхування на випадок безро-
біття та передбачено створення Фонду со-
ціального медичного страхування, як окре-
мих Фондів соціального страхування. 

Визначальними характеристиками ін-
ституту медичного страхування у системі 
страхових відносин є співвідношення між 
його суб’єктами, що формують інституцій-
но-організаційне середовище цього соці-
ально-економічного інституту. Зупинимося 
детальніше на характеристиці інституцій-
них суб’єктів медичного страхування.

В економічній та правовій літературі 
тривають дискусії щодо визначення струк-
тури страховиків у соціальному медичному 
страхуванні. Зокрема, у різних законопро-
ектах з обов’язкового (державного) со-
ціального медичного страхування автори 
вважають за доцільне залучення страхови-
ків у вигляді однієї з таких структур [2–11]: 

1) державна медична страхова ор-
ганізація, як спеціалізований страховик, 
єдиним власником якого є держава. Відпо-
відно, така страхова організація повинна 
здійснювати виключно медичне страхуван-
ня [2; 3]. Водночас у законопроекті Украї-
ни “Про фінансування охорони здоров’я 
та медичне страхування” № 3370 від 
08.10.2003, внесеним М. Поліщуком, О. Ри-
марук, Т. Бахтеєвою та ін., передбачалося 
створення державної медичної страхової 
організації як страховика лише на першому 
етапі функціонування обов’язкового медич-
ного страхування, тоді як після організації 
Медичного страхового бюро, на другому 
етапі, саме воно мало нести спеціалізовані 
функції страховика [2];

2) страхові компанії, що функціону-
ють на страховому ринку в галузі ризиково-
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го страхування, мають ліцензію на прове-
дення медичного страхування. Тобто, такі 
суб’єкти обов’язкового медичного страху-
вання здійснюватимуть виключно операції 
медичного страхування на підставі наявної 
ліцензії. Обов’язковою передумовою їх ді-
яльності є членство у Медичному страхо-
вому бюро України [4];

3) Фонд загальнообов’язкового дер-
жавного соціального медичного стра-
хування України (надалі Фонд). Щодо 
встановлення повноважень, функцій, ор-
ганізаційно-правових засад діяльності цієї 
структури немає однозначних поглядів 
серед авторів проектів законів. Зокрема, 
структуру Фонду визначають у вигляді: не-
комерційної самоврядної організації, що 
здійснює обов’язкове медичне страхування 
[5–6; 7–8]; цільового позабюджетного фон-
ду [9; 10]; державну установу, яка підпоряд-
ковується Кабінету Міністрів України [11].

З приводу визначення структури, яка 
виконуватиме функції страховика в соці-
альному медичному страхуванні, ведуться 
дискусії і в наукових працях. Скажімо, В. Ю. 
Стеценко наголошує на таких принципах, 
що повинні лежати в основі проекту Зако-
ну про обов’язкове медичне страхування: 
1) страховиками мають виступати страхові 
медичні організації (комерційні структури); 
2) кошти обов’язкового медичного страху-
вання повинні використовуватися на опла-
ту вартості наданої медичної послуги, пре-
міювання медичного персоналу, утримання 
Фонду обов’язкового медичного страхуван-
ня; 3) створити Фонд обов’язкового медич-
ного страхування, котрий буде займатися 
виключно організацією обов’язкового ме-
дичного страхування в Україні і у подальшо-
му контролюватиме реалізацію програми 
державних гарантів надання громадянам 
безоплатної допомоги [12, 71]. 

Дозволимо собі не погодитись з окре-
мими твердженнями автора. Так, на нашу 

думку, недоцільним є формування окремої 
структури – Фонду. По-перше, створення 
нової структури супроводжуватиметься до-
датковими затратами, пов’язаними з його 
утриманням, які включатимуться у страховий 
тариф, збільшуватимуть страхові внески, 
призведуть до подорожчання медичної по-
слуги, відтак, будуть перекладені на пересіч-
ного громадянина. По-друге, нині є достатньо 
контролюючих органів у сфері державного 
регулювання і нагляду за діяльністю стра-
хових компаній. Один з них – Національна 
комісія, що здійснює державне регулювання 
у сфері ринків фінансових послуг. Тому поси-
лення дієвого контролю за діяльністю стра-
хових компаній не повинно означати надмір-
не застосування адміністративно-правових 
методів державного регулятивного впливу 
на сферу медичного страхування, що досить 
часто трапляється в сучасних умовах, зокре-
ма в інших галузях страхування. По-третє, 
створення Фонду – це фактично дублювання 
адміністративно-командної системи управ-
ління охороною здоров’я, позбавлену ринко-
вих механізмів та економічних стимулів. 

При цьому зазначимо, що слушною є 
думка науковця стосовно доцільності за-
лучення до обов’язкового медичного стра-
хування комерційних страхових компаній. 
При цьому, вважаємо, що обов’язковою 
умовою має бути наявність у них ліцензії 
на провадження такого страхування та вхо-
дження їх до Медичного страхового бюро 
України. Саме з метою підвищення якос-
ті й надійності добровільного медичного 
страхування соціальних страхових ризиків, 
в умовах низької капіталізації страхового 
ринку, яка не створює відповідного фінан-
сового підґрунтя для відшкодування збит-
ків за такими ризиками, у березні 1999 р. 
було створено Асоціацію “Українське ме-
дичне страхове бюро”. 

У комерційному медичному страхуван-
ні, яке здійснюється в Україні лише у до-
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бровільній формі, страховиками є компанії, 
що здійснюють цей вид страхування на під-
ставі наявної ліцензії. Серед страхувальни-
ків інституту комерційного медичного стра-
хування доцільно виокремити фізичних 
(дієздатних громадян) та юридичних осіб 
(підприємства, що представляють інтереси 
громадян, благодійні організації і фонди), 
які укладають договори страхування, спла-
чують страхові внески та мають право на 
забезпечення захисту своїх майнових ін-
тересів при одержанні медичної допомоги 
у разі настання страхових випадків, визна-
чених договором страхування або чинним 
законодавством і пов’язаних з настанням 
ризику втрати життя, здоров’я, працездат-
ності внаслідок хвороби чи захворювання. 
Фізичні особи, на користь яких здійсню-
ється медичне страхування і які за умови 
настання страхової події мають право на 
отримання безоплатної медичної допомоги 
в певних обсягах, передбачених договором 
страхування або чинним законодавством, 
називаються застрахованими.

Значно більший перелік страхуваль-
ників та застрахованих передбачено в 
обов’язковому медичному страхуванні. 
Найбільш широко, на нашу думку, характе-
ризує учасників фінансових відносин у сис-
темі обов’язкового медичного страхування 
І. О. Охріменко. Залежно від страхувальни-
ка автор виокремлює 4 категорії застрахо-
ваних осіб [13, 29]. 

Вважаємо, що основні інституційні оди-
ниці, що є безпосередніми учасниками стра-
хових відносин у медичному страхування 
(страховики, страхувальники та застрахо-
вані) в сукупності формують організаційну 
структуру сфери медичного страхування. 
При цьому інші інституційні суб’єкти, котрі 
займаються обслуговуванням і регулюван-
ням страхової діяльності (страхові агенти й 
брокери, медичні заклади, органи держав-
ного страхового нагляду та контролю, обслу-

говуючі організації), добровільні об’єднання 
страховиків (Медичне страхове бюро Украї-
ни), організації з підготовки кадрів, інформа-
ційно-освітні структури, спеціалізовані ви-
давництва, характеризують інфраструктуру 
сфери медичного страхування.

Серед інституційних одиниць, які, на 
нашу думку, належать до інфраструктури 
сфери медичного страхування, займаючи 
вагоме місце в обслуговуванні страхової 
діяльності, доцільно виокремити медичні 
заклади. Останні, як самостійні суб’єкти 
господарювання різних форм власності, 
на підставі укладених договорів із стра-
ховиком, проходження ліцензування та 
акредитації мають право участі у системі 
обов’язкового чи добровільного медичного 
страхування. При цьому фінансовий меха-
нізм надання медичної допомоги застрахо-
ваним та реалізації страхових послуг у цих 
сферах страхових відносин є різним. 

В економічній літературі науковці об-
говорюють можливість виплати страхового 
відшкодування у медичному страхуванні в 
натуральній та грошовій формах. Водночас, 
заперечують наявність фінансових відносин 
у ланцюжку взаємовідносин пацієнт-медич-
ний заклад. Скажімо, І. О. Охріменко зазна-
чає, що “у разі захворювання застрахована 
особа звертається до медичної установи, де 
отримує безкоштовну допомогу в обсягах, 
передбачених програмами обов’язкового 
медичного страхування” [13, 31]. Відтак, 
автор визнає наявність натуральної форми 
відшкодування збитків в обов’язковому ме-
дичному страхуванні у вигляді надання ме-
дичної послуги чи допомоги. 

А. В. Мозалєв наголошує на тради-
ційному і найбільш поширеному способі 
оплати послуг в добровільному медичному 
страхуванні [14, 68], традиційним називає 
такий, за якого медичний заклад подає ра-
хунок клієнту для його оплати з подальшим 
поданням в страхову компанію, як основу 
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для компенсації йому витрат на лікування. 
Найбільш поширеним вважає спосіб оплати 
медичних послуг без участі застрахованої 
особи, коли медичний заклад спрямовує 
рахунок на оплату наданих послуг безпосе-
редньо страховій компанії. Крім того, автор 
стверджує про наявність грошової форми 
страхового відшкодування при традицій-
ному способі та натуральної форми – при 
найбільш поширеному.

Зважаючи на позиції науковців, доходи-
мо висновку, що натуральна форма стра-
хового відшкодування у вигляді медичної 
послуги без участі застрахованої особи 
характерна для обов’язкового медичного 
страхування та окремих видів добровіль-
ного медичного страхування (безперервне 
страхування здоров’я – це вид медичного 
страхування, за якого застрахованій осо-
бі надають медичні послуги з подальшою 
їх оплатою страховиком за рахунками лі-
кувальних закладів; страхування медич-
них витрат – це вид страхування, за яким 
предметом договору страхування є майно-
ві інтереси, пов’язані з життям, здоров’ям 
застрахованої особи та медичними витра-
тами застрахованої особи, а також її до-
датковими витратами, які безпосередньо 
пов’язані з настанням страхового випадку 
під час здійснення застрахованою особою 
подорожі (поїздки). Разом з цим, за таким 
видом добровільного медичного страху-
вання, як страхування здоров’я на випадок 
хвороби, у разі виникнення страхового ви-
падку застрахована особа отримує страхо-
ве відшкодування через касу страховика, 
відтак, у грошовій формі. 

На нашу думку, такі наукові позиції є 
дискусійними, адже виплата страхового від-
шкодування у страхуванні здійснюється ви-
ключно у грошовій формі. Зокрема, в Законі 
України “Про страхування” зазначено, що 
“страхова виплата – грошова сума, яка ви-
плачується страховиком відповідно до умов 

договору страхування при настанні страхо-
вого випадку” [15]. Аналогічно і в медичному 
страхуванні, коли оплата медичних послуг, 
наданих застрахованим, здійснюється у 
грошовій формі. Інше питання, кому: за-
страхованій особі чи медичному закладу. 
При цьому фінансовий механізм не зміню-
ється. Страхувальники (застраховані особи) 
сплачують страхові внески, що формують 
страховий фонд, з якого у разі настання 
страхового випадку здійснюються виплати 
страхового відшкодування, зокрема, у ме-
дичному страхуванні – у вигляді компенсації 
витрат на отримання медичної допомоги.

Зазначимо, що натуральна і грошові 
форми виплати страхового відшкодування 
характерні для лікарняних кас як безпри-
буткових організацій, створених для за-
безпечення захисту майнових інтересів їх 
учасників внаслідок настання ризику втрати 
здоров’я чи життя. Зокрема, лікарняні каси 
пропонують такі послуги, як: діагностику і 
профілактику захворювання; лікування в 
стаціонарних та амбулаторних умовах; по-
стачання медикаментів для лікування; ви-
плату допомоги у зв’язку зі смертю і т. ін. 
Отож, лікарняні каси формують страховий 
фонд за рахунок внесків страхувальників, 
що мають схожі майнові інтереси та ризи-
ки в господарському житті, які є одночасно 
і страховиками, котрі мають рівні права і 
зобов’язання за участю в управлінні цим 
фондом, на володіння, розпорядження і 
використання коштів. Як слушно зазначає 
Є. В. Фурман, “в основі діяльності лікарняних 
кас лежить метод взаємного страхування” 
[14, 29]. Ми не погоджуємося з твердженням 
автора стосовно ототожнення лікарняних 
кас зі страховими організаціями, адже згідно 
з чинним страховим законодавством серед 
організаційно-правових форм функціону-
вання страхових організацій товариств вза-
ємного страхування не передбачено, вод-
ночас чітко розподілені права й обов’язки 
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страховиків і страхувальників, передбачено 
застосування методу комерційного стра-
хування – формування прибутку. Однак не 
заперечуємо доцільність і необхідність по-
ширення діяльності лікарняних кас в Україні 
з метою задоволення потреб громадян у ви-
сокопрофесійній медичній допомозі за умов 
обмеженого фінансування охорони здоров’я 
за рахунок державних фінансових ресурсів, 
відсутності функціонування обов’язкового 
медичного страхування, недостатнього роз-
витку добровільної його форми. “У нинішніх 
умовах держава не може задовольнити всі 
потреби медичної галузі, зокрема сприяти 
широкому впровадженню в Україні добро-
вільного медичного страхування. До того ж 
його розвиток гальмується через низький рі-
вень доходів населення, нестабільність еко-
номіки, відсутність мотивації роботодавців у 
розширенні цього виду страхування тощо. 
Лікарняні каси працюють у правовому полі, 
мають потенціал розвитку майже в кожному 
регіоні країни, а також механізм мобілізації 
фінансових ресурсів для забезпечення до-
ступної та якісної медичної допомоги своїм 
членам” [16, 89]. 

Специфічним інституційним суб’єктом 
інфраструктури медичного страхування є 
асистанські компанії, які забезпечують різ-
номанітний сервіс для громадян України, 
що перебувають за кордоном. За полісом 
медичного страхування ці посередники га-
рантують медичну допомогу, дають змогу 
отримати цілу низку послуг: відшкодування 
витрат, пов’язаних з лікуванням і госпіталіза-
цією, поверненням на батьківщину хворого 
чи загиблого; надання екстреної стоматоло-
гічної допомоги та інших видів страхових по-
слуг, передбачених у страховому договорі зі 
страхування медичних витрат.

Висновки. Підводячи підсумки, заува-
жимо, що з настанням незалежності Укра-
їна самостійно визначає власний вектор 
розвитку економіки та гарантує соціальні 

гарантії своїм громадянам. Україна піді-
йшла до цього питання зважено, маючи 
досвід роботи лікарняних закладів в умо-
вах становлення ринку, створення і розви-
тку медичного страхування у добровільній 
формі завдяки страховим компаніям, лікар-
няним касам, благодійним організаціям і 
фондам, які проводять велику роботу.

У цьому контексті, на нашу думку, до-
цільно виокремити три інституційні моделі 
розвитку медичного страхування:
– І модель, що ґрунтується на функціо-

нуванні обов’язкового медичного стра-
хування при домінуванні державної 
медичної страхової організації, Фонду 
медичного страхування; 

– ІІ модель – добровільного медичного стра-
хування, за якої основними суб’єктами є 
комерційні страхові компанії; 

– ІІІ змішана модель, що передбачає 
функціонування медичного страхуван-
ня в обов’язковій та добровільній формі 
та водночас поєднання діяльності дер-
жавних і комерційних структур. На нашу 
думку, найбільш прийнятною є третя 
інституційна модель, за якою відбува-
тиметься оптимальне поєднання еконо-
мічних інтересів усіх учасників медично-
го страхування та забезпечуватиметься 
надійний страховий захист населення 
в разі настання ризиків втрати їхнього 
здоров’я чи життя. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНОЮ 
ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ 

У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Розглянуто теоретико-методологічні засади кредитного менеджменту в банку. 
Визначено основні складові системи управління кредитною діяльністю банків. Проана-
лізовано динаміку кредитного портфеля банківських установ України. Розроблено під-
ходи до підвищення аналітичної складової системи управління кредитною діяльністю 
банків шляхом впровадження заходів з управління проблемними кредитами банку та 
кредитного ризик-менеджменту. Обґрунтовано напрями удосконалення системи управ-
ління кредитною діяльністю банківських установ в умовах сучасної економіки України.

Ключові слова: банківська система України, банківські кризи, кредитний портфель, 
кредитна діяльність, кредитний менеджмент, управління кредитною діяльністю, про-
блемні кредити, кредитний ризик.

Жанна ДОВГАНЬ

УДК 336.717.061

Жанна ДОВГАНЬ 
Особенности управления кредитной деятельностью банковских учреждений в 

современных условиях
Рассмотрены теоретико-методологические основы кредитного менеджмента в 

банке. Определены основные составляющие системы управления кредитной деятель-
ностью банков. Проанализирована динамика кредитного портфеля банковских учре-
ждений Украины. Разработаны подходы к повышению аналитической составляющей 
системы управления кредитной деятельностью банков путем внедрения мероприя-
тий по управлению проблемными кредитами банка и кредитного риск-менеджмента. 
Обоснованы направления совершенствования системы управления кредитной дея-
тельностью банковских учреждений в условиях современной экономики Украины.

Ключевые слова: банковская система Украины, кредитный портфель, кредитная 
деятельность, кредитный менеджмент, управление кредитной деятельностью, про-
блемные кредиты, кредитный риск.

Zhanna DOVHAN
Management peculiarities of bank institutions credit activity in modern conditions
Introduction. Insuffi cient attention to the problem of managing banks’ credit activity is re-

fl ected both in their ability to restore lending activity in the post-crisis period and on maintaining 
stable volume of lending activity during the growth crisis. In terms of layoffs Ukrainian banks’ 
credit activity is very low. Its due to reduction of the resource base, deteriorating creditworthi-
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ness of borrowers and the high level of uncertainty about the further economic development, 
which in turn adversely affects both the liquidity and the capitalization of the banking institutions 
and promotes growth the amount of arrears.

Purpose. The purpose of this article is to explore and prove the main components of credit 
management and direction of its improvement to ensure effective credit activity of banks in 
modern conditions.

Results. The theoretical and methodological principles of credit management in the bank are 
considered. The following main components of the system management of the credit activity of banks 
are defi ned: organizational structure of credit portfolio management; develop strategies and tactics of 
monetary policy; availability of domestic credit documents regulating the credit process; analysis of the 
loan portfolio to enhance its quantitative and qualitative characteristics. An analysis of the dynamics of 
the loan portfolio of banks Ukraine found that domestic bank lending declined, the level of dollarization 
of credit to the economy grew there was increase in the proportion of bad debts to total loans. The main 
problems in the management of credit activity of banks include: macroeconomic, quality management 
of banking institutions, the behavior of borrowers. A requirement for the effective management of credit 
activity is to increase the safety of fi nancial instruments, fi nancial markets and banks by reducing the 
risks of lending. To improve the management of credit lines of banks expedient to include: improv-
ing the effi ciency of macroeconomic policy in the direction of preventing excessive increase in asset 
prices and the cyclical development lending; ensure effective supervision of the use of risk-based ap-
proaches; increasing the transparency of the banks and their credit policies informative for customers; 
improving the system of credit risk management; the establishment and improvement of specialized 
development institutions; lower interest rates; development of measures of state support of business 
loans that are a priority for the development of the national economy.

Conclusion. To improve the credit quality of bank management is to improve the relevant 
theoretical, methodological and practical approaches to the management of the credit activity 
of banks in terms of its elements, as well as development trends of its improvement. They take 
account of banking institutions should bring signifi cant economic benefi ts in the form of profi t 
from the high quality of lending, which, in turn, will allow banks to avoid incurring losses on risky 
lending and raise their level of economic security.

Key words: banking system of Ukraine, bank crises, credit portfolio, credit activity, credit 
management, problem credits,credit risk.

Постановка проблеми. Однією із зна-
чних проблем на сучасному етапі розвитку 
української економіки є необхідність забез-
печення ефективного управління діяльніс-
тю банківських установ. Адже, саме роз-
виток банківської системи в останні роки 
характеризується періодичними кризовими 
явищами, що вимагає врахування наслідків 
кризи, що істотно впливають на умови еко-

номічної діяльності. Доцільно зазначити, 
що фінансово-економічні кризи супрово-
джувались такими негативними процеса-
ми, як девальвація національної валюти, 
підвищення відсоткових ставок, посилен-
ня інфляційних процесів, що загострили 
проблеми вітчизняної економіки та її бан-
ківського сектору. При цьому недостатня 
увага до проблеми управління кредитним 
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портфелем банків відображається як на 
можливостях банку щодо відновлення його 
кредитної активності в посткризовий пері-
од, так і на збереженні стійких обсягів кре-
дитної діяльності при зростанні кризових 
явищ, які стають характерною особливістю 
завершення періоду посткризового віднов-
лення і розвитку вітчизняної економіки.

Так, зі зниженням темпів економічного 
зростання в Україні погіршились основні ма-
кроекономічні показники розвитку економі-
ки (за оцінками МВФ у 2015 р. падіння ВВП 
може скласти 11%) [1]. За роки незалежнос-
ті України її реальний ВВП скоротився на 
35% [2]. Згідно з даними Світового банку, 
це – найгірший результат у світі за остан-
ні 24 роки [3]. Зниження обсягів виробни-
цтва базових галузей економіки України за 
2014 р. становило 9,6% [2]. В умовах скоро-
чення виробництва протягом 2014–2015 рр. 
кредитна активність банківських установ 
є низькою, що обумовлено скороченням 
ресурсної бази, погіршенням кредитоспро-
можності позичальників і високим рівнем 
невизначеності щодо подальшого еконо-
мічного розвитку, що, в свою чергу, змушує 
банківські установи більш прискіпливо ста-
витися до фінансового стану потенційних 
позичальників або й взагалі призупинити на 
деякий час кредитування. Вищезазначені 
фактори спричинили неспроможність бага-
тьох позичальників вчасно виконувати взя-
ті кредитні зобов’язання, що, в свою чергу, 
сприяло зростанню обсягу простроченої за-
боргованості впродовж 2014-2015 рр. 

Вищезазначене означає необхідність у 
дослідженнях, спрямованих на покращен-
ня якості управління кредитним портфелем 
банку в посткризовий період.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Актуальність проблеми знайшла 
відображення в низці публікацій таких за-
рубіжних учених, як С. Бартон, Дж. Бессіс, 
С. Бідані, Д. Ву, П. Кларк, Т. Кох, Ф. Миш-

кін [4], П. Роуз [5], Дж. Сінкі [6], Г. Шиназі 
[7]. Значний внесок у теорію і практику 
кредитного менеджменту банків зробили 
вітчизняні науковці та практики. Зокрема, 
певні напрацювання щодо розробки та ре-
алізації кредитної політики банку викладе-
ні в наукових працях таких дослідників, як 
О. Дзюблюк, О. Вовчак, І. Сало, Р. Слав’юк, 
А. Тушницький, В. Фурсова. Різноманітні 
підходи до управління кредитним порт-
фелем банківських установ висвітлені у 
працях О. Барановського, Г. Башнянина, 
В. Вовк, В. Міщенка, А. Кузнєцової, А. Моро-
за, С. Науменкової, Л. Примостки Т. Смов-
женко та ін. Проте в працях вітчизняних і 
зарубіжних вчених очевидною є відсутність 
єдиного системного дослідження теорії та 
практики управління кредитною діяльністю 
банківських установ.

Мета статті – дослідити та обґрунту-
вати основні складові кредитного менедж-
менту та напрями його удосконалення для 
забезпечення ефективної кредитної діяль-
ності банків у сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу. Ефек-
тивність управління залежить від грамот-
ної системи кредитного менеджменту, що 
передбачає таку організацію процесу кре-
дитування, де системно враховані всі фак-
тори, що впливають на кредитний процес у 
рамках сучасної наукової концепції банків-
ського менеджменту. При цьому ефективна 
система управління кредитною діяльністю 
повинна спрямовуватись на посилення 
ролі банківського кредитування в забезпе-
ченні стійкості і стабільності розвитку наці-
ональної економіки.

Управління кредитною діяльністю (кре-
дитний менеджмент) – одна з найважливі-
ших складових банківського менеджменту. 
Вона безпосередньо впливає на ефектив-
ність діяльності банку, його реальні можли-
вості “виживати” в сучасному конкурентно-
му середовищі. Основна мета управління 
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кредитною діяльністю полягає в тому, щоб 
організувати ефективне розміщення коштів 
банку в кредити і при цьому забезпечити: 
оптимальний рівень кредитного ризику; лік-
відність; одержання прибутку від позичко-
вих операцій; відповідність діяльності бан-
ку потребам економічної політики держави 
та інші. Досягнення вищезазначеної мети 
дозволяє забезпечити динамічний розвиток 
та фінансову стійкість банківської установи. 

Потрібно наголосити, що вищезазначе-
на мета управління кредитною діяльністю 
банку може бути досягнута лише за умови 
вирішення наступних завдань: системної 
організації управління якістю кредитного 
портфеля; своєчасного виявлення та адек-
ватної оцінки факторів, що впливають на 
рівень кредитного ризику; оптимізації кре-
дитного портфеля з точки зору кредитних 
ризиків, складу клієнтів і структури позик; 
визначення рівня кредитоспроможності по-
зичальника; попереднього виявлення про-
блемних позик; оцінювання достатності 
створюваного резерву і його своєчасного 
коригування; забезпечення диверсифікації 
кредитних вкладень, їх ліквідності і дохід-
ності; розробки кредитної політики банку та 
її коригування на основі проведеного аналі-
зу якості кредитного портфеля.

Управлінням кредитною діяльністю на 
рівні банку доцільно охарактеризувати не 
лише як організацію кредитного процесу 
з чітким функціональним розмежуванням 
обов’язків кредитного персоналу, а як ско-
ординовану сукупність дій у сфері розробки 
та реалізації кредитної політики, організації 
кредитного процесу на основі безпосеред-
нього впливу на кредитний портфель для 
досягнення мети банку відповідно до його 
кредитної стратегії. 

Відповідно, основними елементами сис-
теми управління кредитною діяльністю є такі:
– організаційна структура управління кре-

дитним портфелем;

– розробка стратегії і тактики кредитної по-
літики;

– наявність внутрішніх кредитних докумен-
тів, що регламентують кредитний процес;

– аналіз кредитного портфеля з метою по-
кращення його кількісних і якісних харак-
теристик.
Якість і склад кредитного портфеля істот-

но залежать від організації кредитної діяль-
ності в банку. Основою організаційної струк-
тури управління кредитним портфелем має 
бути принцип розмежування компетенцій, 
що полягає в чіткому розмежуванні повно-
важень керівників різного рангу надання кре-
диту, змінах умов кредитної угоди залежно 
від розміру кредиту, ступеня ризикованості 
та інших характеристик. За таких обставин 
виникає необхідність створити в організа-
ційній структурі вітчизняних банків відповід-
ний підрозділ, який координував би роботу 
з проблемними кредитами. До переваг ство-
рення такої структури доцільно віднести: по-
кращення ефективності роботи банківської 
установи; підвищення швидкості доступу до 
інформації; збільшення рівня довіри в банку; 
нагромадження досвіду вирішення проблем; 
підвищення інвестиційного рейтингу банку. 
Ефективна діяльність підрозділу дасть змогу 
банку значно скоротити прострочену забор-
гованість, знизити витрати та підвищити при-
бутковість. До того ж, як показує практика, 
без посередництва колекторських компаній 
в напрямку роботи з проблемними активами 
банк працює втричі ефективніше. Якщо від-
соток повернення проблемних кредитів че-
рез колекторів складає близько 6%, то влас-
ними силами банку 2–18% [8]. 

Процес кредитування в банку базуєть-
ся на спроможності менеджерів знаходити 
правильне співвідношення між ризиком і 
прибутком, тому має передбачати три функ-
ції: освоєння ринку і кредитний аналіз; вико-
нання кредиту та управління ним; перевірка 
кредиту (рис. 1).
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В сучасних умовах розвитку економіки 
від грамотно сформованої кредитної полі-
тики значно залежить успішне функціону-
вання банку. Потрібно зазначити, що кре-
дитна політика банку повинна визначати 
стандарти, параметри і процедури, якими 
керуються банківські працівники у діяль-
ності з надання, оформлення кредитів і 
управління ними. При цьому, перший етап 
формування політики банку в галузі креди-
тування – це визначення його стратегічних 
цілей. Після того банк виробляє принципи 
організації кредитного портфеля і надалі, 
базуючись на обраних принципах, визна-
чає регламент виконання кредитних опера-
цій (рис. 2).

Вирішальну роль в управлінні кредит-
ним портфелем відіграють внутрішні доку-
менти, що регламентують організацію кре-
дитних відносин банку з клієнтами. Саме 
внутрішньобанківські положення повинні 
містити детальні процедури розгляду кре-
дитної заявки, вивчення кредитоспромож-
ності позичальника, достатності, ліквіднос-
ті застави, визначення ціни кредиту, його 
супровід і моніторинг.

На наш погляд, низька якість розро-
блених положень і процедур здійснення 
кредитних операцій чи навіть відсутність 
даних детальних розробок в українських 
банках є причиною недоліків в управлінні 
кредитною діяльністю. 

Освоєння ринку 
і кредитний аналіз

Виконання кредиту 
і управління ним Перевірка кредиту

Маркетингове дослідження. 
Реклама, зв’язки з громад кістю.

Кредитний комітет розглядає 
пропозицію / рекомендацію.

Вивчення позичкової 
документації.

Програми відвідування клієнтів 
працівниками банку.

Ухвалюється рішення прийняти 
позику до виконання чи відмовитися 

від її надання.

Спостереження за виконанням 
кредитного договору.

Одержання формального 
звернення за позикою.

Обговорюються умови позики. 
Складається кредитний договір.

Позитивні і негативні 
умови позики.

Одержання фінансової звітності, 
рішення про необхідність 
кредиту, звіту про кредитні 

операції.

Готується документація 
щодо забезпечення.

Порушення платежів за 
позикою.

Аналіз фінансової звітності і 
руху грошових коштів.

Позичальник підписує договір, 
передає забезпечення, одержує 

кошти.

Обговорення із позичальником 
порушення платежів чи інших 

труднощів.

Оцінювання наданого 
забезпечення (гарантії). Підвищення зацікавленості. Вжиття заходів щодо подолання 

труднощів.

Працівник кредитного підрозділу 
надає рекомендацію щодо 
кредитної інформації.

Подання матеріалів у картотеку. Зміна умов кредитування.

Обробка платежів за позикою, 
одержання періодичної 

фінансової звітності, відвідування 
позичальника

Залучення додаткового капіталу, 
забезпечення гарантій.

Вимога погашення позики.

Рис.1. Процес кредитування [9]
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Комплекс внутрішніх процедур, як пра-
вило, повинен передбачати: порядок надан-
ня кредитів юридичним особам за різними 
видами позичкових рахунків; порядок на-
дання юридичним особам довгострокових 
(інвестиційних) кредитів; порядок надання 
кредитів фізичним особам; методичні вка-
зівки щодо вивчення кредитоспроможності 
(платоспроможності) юридичних осіб; ме-
тодичні вказівки щодо використання форм 
забезпечення виконання зобов’язань клієн-
тами з повернення кредитів; рекомендації 
щодо вивчення якості кредитного портфеля 
і вжиття заходів для його покращення.

Для ефективного управління кредитною 
діяльністю банку необхідний його аналіз за 
різними кількісними і якісними характерис-
тиками як загалом по банку, так і щодо його 
структурних підрозділів. Кількісний аналіз по-
лягає у вивченні в динаміці складу і структу-
ри валового кредитного портфеля за різними 
економічними ознаками: видами кредитів, 
контингентом розміщення, галузевою належ-
ністю, характером заборгованості, строками 
надання, видами валют, вартості (“ціни кре-
дитування”). Такий аналіз дає змогу визна-
чити сфери кредитних вкладень, яким можна 
надавати перевагу, і тенденції розвитку.

 

Визначення 
стратегічних 
цілей банку  
в галузі 

кредитування 

Адекватний аналіз кредитного ринку 

Визначення перспектив розвитку ресурсної бази банку 

Оцінка якості кредитного портфеля 

Оцінка рівня кваліфікації персоналу 

Визначення 
принципів 
організації 
кредитного 
портфеля 

Формування принципів взаємовідносин з клієнтами 

Вибір пріоритетів банку в процесі кредитування 

Визначення системи моральних цінностей щодо суб’єктів  
кредитних операцій 

Розробка 
регламенту 

використання 
кредитних 
операцій 

Визначення складу функціональних ланок кредитного процесу  
та їх повноважень 

Розробка інструкції щодо організації кредитного процесу 

Розробка вказівок щодо аналізу кредитоспроможності клієнта 

Розробка вказівок щодо аналізу кредитного портфеля 

Розробка вказівок щодо аналізу виконання кредитних договорів,  
у тому числі щодо нагляду за цільовим використанням кредиту 

Рис. 2. Принципи кредитної політики банку [9]
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Після кількісного аналізу кредитного 
портфеля доцільно зосередити зусилля 
на його якості. З цією метою аналізуються 
в динаміці такі показники, як чистий кре-
дитний портфель, кредитний портфель, 
зважений на предмет ризику як загалом по 
банку, так і щодо підвідомчих підрозділів. 
Для якісного аналізу кредитного портфеля 
можна використовувати різні відносні по-
казники, які розраховуються за оборотом за 
визначений період чи за залишком на ви-
значену дату. Зокрема, це – якість забезпе-
чення за кредитними договорами, питома 
вага проблемних кредитів у всьому валово-
му кредитному портфелі, співвідношення 
простроченої і сумнівної заборгованостей 
до акціонерного капіталу, співвідношення 
резерву на втрати за сумнівними боргами і 
кредитного портфеля клієнтів, проблемних 
кредитів, сумнівної заборгованості, співвід-
ношення резерву на втрати за сумнівними 
боргами і сумою процентних доходів, лік-
відність об`єктів застави/іпотеки тощо.

 Відповідно процес управління якістю 
кредитного портфеля банку має включати 
такі складові: превентивні заходи, спрямо-

вані на формування кредитного портфеля 
високої якості (менеджмент банку повинен 
ставити цілі як щодо розширення креди-
тування, так і стосовно спроможності об-
слуговувати кредитний портфель); забез-
печення утримання оптимальних значень 
кредитного портфеля шляхом внутріш-
ньобанківського моніторингу його якості; 
впровадження та врахування чинників, що 
мають вплив на вимірювання якісних по-
казників кредитного портфеля; розробка та 
застосування на практиці кредитних про-
дуктів, що спонукають позичальника до ви-
конання кредитних зобов`язань.

Зміну обсягу кредитного портфеля ві-
тчизняних банків у динаміці можна просте-
жити за даними табл. 1, дані якої свідчать 
про швидке зростання обсягів кредитуван-
ня у період, що передує фінансово-еко-
номічній кризі (до 2009 р.). Так, у 2008 р. 
темпи зростання виданих вітчизняними 
банками кредитів становив 163,2%. Однак 
з настанням фінансово-економічної кризи, 
обсяги кредитування знизились. 

У 2010–2014 рр. кредитна політика ві-
тчизняних банків характеризувалася тен-

Таблиця 1
Динаміка кредитних портфелів банків та простроченої заборгованості 

за кредитами у 2007–2015 рр.* 

Назва показника 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 01.10.
2015

Кредити надані, млн. грн. 485 368 792 244 747 348 755 030 825 320 815 327 911 402 1006358 911024

у % до попереднього періоду – 163,2 94,3 101,0 109,3 98,8 111,8 110,4 90,5

Кредити, що надані суб`єктам 
господарювання 276 184 472 584 474 991 508 288 580 907 609 202 698 777 802 582 748 554

у % до попереднього періоду – 171,1 100,5 107 114,2 104,8 114,7 114,8 93,2

Кредити, надані фізичним 
особам 153 633 268 857 222 538 186 540 174 650 161 775 167 773 179 040 138 159

у % до попереднього періоду – 174.9 82,8 83,8 93,6 92,6 103,7 106,7 77,2

Прострочена заборгованість за 
кредитами, млн. грн. 6 357 18 015 69 935 84 851 79 292 72 520 70 600 135 858 181293

у % до попереднього періоду – 283,4 388,2 121,3 93,4 91,5 97,4 192,4 133,4

у % до суми наданих кредитів 1,3 2,3 9,4 11,2 9,6 8,9 7,7 13,5 19,9

* Розраховано на основі [10].
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денціями до подальшого скорочення обсягів 
кредитування домогосподарств і повільного 
зростання кредитів, наданих нефінансовим 
та іншим фінансовим корпораціям. 

У 2014–2015 рр. реалізація кредитної 
політики вітчизняними банками суттєво 
ускладнилася з огляду на те, що українські 
банки працювали в дуже складному еко-
номічному середовищі. Спостерігався зна-
чний відтік міжнародного капіталу з банків-
ської системи, скорочення ресурсної бази і 
наявність проблем із поверненням раніше 
виданих кредитів. 

Як наслідок, надання нових кредитів фак-
тично призупинилося, а кредитний портфель 
почав скорочуватися. За 2014 р. та 9 місяців 
2015 року обсяги кредитування вітчизняних 
банків знизилися на 19,9% в річному еквіва-
ленті, при цьому кредитування підприємств 
скоротилася на 21,6%, а кредитування до-
могосподарств – на 29,5%. Рівень долари-
зації кредитування економіки зріс з 34,8% до 
48,0% (без урахування валютних коливань – 
знизився з 34,8% до 31,9%). 

Потрібно наголосити, що якість кредит-
ного портфеля банків залежить, насампе-
ред, від зростання чи зниження проблем-
ної заборгованості за кредитами. У свою 
чергу, саме через зниження якості активів 
найчастіше обумовлені ризики неплато-
спроможності банків. Тому МВФ до базових 
індикаторів фінансової стійкості банківської 
системи відносить показники групи «якість 
активів», зокрема відношення недіючих 
кредитів до сукупних валових кредитів і 
позик, який часто використовується як на-
ближений показник якості активів, а також 
коефіцієнт покриття – відношення створе-
них резервів до недіючих кредитів, – який 
є показником частки безнадійних кредитів, 
під які вже були створені резерви [11].

Доцільно зазначити, що на сьогодні в 
Україні спостерігається критична ситуація 
збільшення показника частки проблемної 

заборгованості у загальному обсязі вида-
них кредитів. Так, негативно класифікована 
заборгованість (NPL) за кредитними опера-
ціями за 2015 р. зросла на 45,4 млрд. грн., 
або на 41% до 181,3 млрд. грн., що стано-
вить 19,9% заборгованості за кредитними 
операціями (на 01.01.2014 – 13,5%) (див. 
табл. 1). 

До основних причин виникнення про-
блемних кредитів у банках України, а отже, 
і до проблем в системі управління кредит-
ною діяльністю банків, можна віднести такі. 
Передусім, це макроекономічні фактори, 
такі як, падіння ВВП, зростання дефіциту 
державного бюджету, інфляція, девальва-
ція національної валюти, негативне сальдо 
торговельного балансу, вплив яких було 
значною мірою посилено у реальному сек-
торі економіки політичною кризою, високим 
рівнем доларизації економіки, відсутністю 
структурних реформ економіки і належної 
підготовки та реагування на прогнозовану 
кризу, а у фінансовому секторі – високими 
обсягами валютного кредитування; недо-
статніми обсяги кредитування реального 
сектору економіки за прийнятними про-
центними ставками; високим рівнем зо-
внішньої заборгованості корпоративного та 
банківського секторів; відсутністю довіри 
населення до владних інституцій, а отже, і 
до банків, та відсутністю з боку НБУ адек-
ватної оцінки ризиків та стратегії розвитку 
національної банківської системи; відсут-
ністю системи моніторингу кризових явищ 
та оперативного реагування на них. 

По-друге, доцільно виділити недоскона-
лість законодавчо-нормативної бази у пи-
таннях регулювання кредитних взаємовід-
носин. Недоліками існуючого законодавства 
є неточності у складанні документів під час 
оформлення кредитної угоди; недоскона-
лість судової системи і системи виконавчого 
провадження у кредитних відносинах; три-
валість і складнощі процедури стягнення за-
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ставного майна, труднощі в притягненні до 
кримінальної відповідальності позичальника 
(навіть за наявності ознак шахрайських дій).

Друга група причин залежить від якості 
менеджменту діяльності банківських уста-
нов. Зокрема, це проблеми, які, по-перше, 
пов`язані з відсутністю досконало розро-
блених внутрішніх банківських положень, 
що включають стандартизовані умови, 
технологічні карти, форми документів та 
форми управлінської звітності, по-друге, 
з професійністю персоналу банківських 
підрозділів щодо управління кредитним 
портфелем банку, по-третє, з їх матеріаль-
но-технічною забезпеченістю, особистою 
мотивованістю співробітників та корпора-
тивним кліматом у колективі. 

І, насамкінець, це причини, котрі зале-
жать від поведінки позичальника у наданні 
та обслуговуванні кредиту. Насамперед, це 
стосується об’єктивності інформації, яку 
надає про себе позичальник. Тобто, дані 
фінансової звітності позичальника можуть 
кардинально відрізнятися від наявного ста-
ну речей [12].

Здебільшого, у банків є три стратегії ви-
рішення питань із проблемними кредитами, 
як це наведено нижче:

1. Утримувати проблемні активи на 
балансі і продовжувати шукати вирішення 
проблеми (головним чином, або шляхом 
реструктуризації, або судового стягнення 
заборгованості). Робота з простроченою 
заборгованістю може виконуватися або 
підрозділами банку, або шляхом передачі 
стягнення боргів стороннім виконавцям.

2. Продаж третій стороні. Продавець 
може продовжувати обслуговувати портфель 
на основі договору про обслуговування.

3. Списати проблемні активи з балансу 
і припинити заходи щодо стягнення забор-
гованості.

Рішення з приводу того, які саме методи 
доцільніше використовувати для управління 

проблемною заборгованістю, повинні здій-
снюватися з врахуванням індивідуальних 
особливостей кожної угоди, обраної банком 
стратегії розвитку, можливості залучення 
фінансування для підтримки ліквідності, 
а також наявності вільних фінансових ко-
штів, часу і кваліфікованого персоналу для 
побудови власної структури в роботі з про-
блемною заборгованістю. Також необхідно 
всебічно зважувати всі переваги і недоліки, 
прогнозувати доходи і витрати, у тому числі 
з урахуванням питань оподаткування.

Доцільно також зазначити, що 
обов’язковою передумовою ефективного 
управління кредитною діяльністю є підви-
щення безпеки фінансових інструментів, 
фінансових ринків та банків. Ці три елемен-
ти можуть генерувати системний кредитний 
ризик. Зростаюче різноманіття напрямів 
реалізації кредитної політики банків, що 
пов’язане із кредитним ризиком, вимагає 
його ідентифікації та оцінки на однаковій 
основі з метою агрегації й визначення су-
купного рівня кредитного ризику, що бере 
на себе банк. Тому одним із критеріїв підви-
щення ефективності управління кредитною 
діяльністю банку є зниження ризиків креди-
тування.

Як зазначають аналітики агентства 
Standard & Poor’s, основним негативним 
фактором банківської системи України у 
2014 р. є низька якість банківських акти-
вів. За даними Standard & Poor’s частка 
проблемних кредитів у портфелях активів 
українських банків становила 40% [13]. А 
міжнародне рейтингове агентство Moody’s 
Investors Service прогнозує зростання про-
блемних кредитів у банках України у 2015 р. 
до 55% від загального обсягу кредитів (35% – 
у 2013 р.) [14]. При цьому більшість банків 
не забезпечили достатнього обсягу резер-
вування, необхідного в разі непередбаче-
ного економічного спаду або потенційного 
погіршення кредитної якості позичальників. 
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З висновками міжнародних агентств 
згодні і вітчизняні фахівці. Так, президент 
Асоціації українських банків О. Сугоняко 
стверджує, що, з одного боку, високі відсо-
тки за кредитами, а з іншого – значні ризики 
кредитування економіки загальмували ви-
конання основної функції банківської систе-
ми – вкладання залучених вільних коштів 
населення в економіку країни [15]. 

При цьому доцільно навести наступні 
дані: у 2013 р. за показником економічного 
ризику (економічна стабільність, економічні 
дисбаланси, кредитний ризик в економіці) 
вітчизняна банківська галузь отримала до-
сить низьку оцінку – 10 балів. За показни-
ком галузевого ризику – 7 балів. За класи-
фікацією BICRA сукупна оцінка банківської 
системи України – 9 балів (одна з найгірших 
оцінок з усіх держав, що виникли на терито-
рії колишнього СРСР) [16].

За таких обставин з метою мінімізації 
впливу кредитного ризику в процесі реалі-
зації кредитної політики банку потрібно: 
– підвищити ефективність макроеконо-

мічної політики в напрямку запобігання 
надмірному зростанню цін на активи і 
циклічному розвиткові кредитування; 

– забезпечити ефективний нагляд із засто-
суванням ризик-орієнтованих підходів за 
діяльністю великих банківських установ, 
поступове зменшення взаємозалежності 
банків; 

– забезпечити стабільну роботу міжбанків-
ського ринку та платіжних систем; 

– мінімізувати негативний вплив високо-
ризикованих інвестиційних інструментів 
на банківський сектор шляхом запрова-
дження обмежень на здійснення банка-
ми інвестицій у цінні папери залежно від 
ступеня безпеки останніх; 

– створити дієві перепони для поширення 
морального ризику банківської діяльнос-
ті з мікрорівня на макрорівень; 

– сформувати систему стимулів для відпо-
відальної поведінки банків на фінансово-
му ринку; 

– підвищити прозорість діяльності комер-
ційних банків та інформативність їх кре-
дитної політики для клієнтів.
В системі кредитного ризик-менедж-

менту доцільно удосконалювати як існую-
чі прийоми (наприклад, лімітування), так і 
впроваджувати нові методики управління 
кредитним ризиком банків, зокрема: мето-
ди прогнозування критичного рівня збитків, 
стрес-тестуання тощо.

Підвищення ефективності управління 
кредитною діяльністю банку можна здійсни-
ти через обґрунтований вибір інструментів, 
що дадуть змогу позбутися збиткових акти-
вів. Серед останніх доцільно виокремити 
сек’юритизацію, яка може стати ефектив-
ним інструментом уникнення нагромаджен-
ня боргів банків через реалізацію поганих 
активів і реструктуризацію заборгованості, 
що дозволить стабілізувати фінансовий 
стан банківської установи. 

До напрямів удосконалення управління 
кредитною діяльністю банків можна також 
віднести створення та покращення діяль-
ності спеціалізованих інститутів розвитку, 
зниження відсоткових ставок, надання дер-
жавних гарантій за кредитами.

І, насамкінець, однією із важливих умов 
підвищення якості кредитного портфеля 
банківських установ має бути система за-
ходів державної підтримки тих суб’єктів 
кредитування, які є пріоритетними для роз-
витку вітчизняної економіки, і, в кінцево-
му результаті, це дозволить стимулювати 
участь банків у кредитування реального 
сектору. Однак в Україні кошти на державні 
пільгові програми кредитування заклада-
ються до державного бюджету за залишко-
вим принципом і не належать до його захи-
щених статей. На нашу думку, слід витрати 
на підтримку державних програм кредиту-
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вання віднести до захищених статей дер-
жавного бюджету, що не повністю розв’яже 
проблему, але принаймні дасть більшої 
впевненості учасникам таких програм. 

Також для відновлення кредитної діяль-
ності банківської системи необхідно спря-
мувати зусилля на підвищення рівня довіри 
до банків, зосередитись на зростанні рівня 
капіталізації банківської системи та зміни-
ти структуру активних операцій з огляду на 
досягнення оптимального рівня диверсифі-
кації та необхідність зниження ризиків. Це 
потребує не лише зусиль кожного окремого 
банку в сфері менеджменту, а й виваженої 
державної політики та удосконалення сис-
теми банківського регулювання й нагляду.

Висновки. Таким чином, в рамках цьо-
го дослідження було визначено, що для 
підвищення якості кредитного менеджмен-
ту банку актуальним є вдосконалення те-
оретико-методичних і практичних підходів 
до управління кредитною діяльністю банків 
в розрізі його елементів, а також розробка 
напрямів його удосконалення. 

Управління кредитною діяльністю банку – 
це підсистема банківського менеджменту, 
метою якої є через проведення комплексу 
заходів забезпечити компроміс між ризико-
вістю, ліквідністю, дохідністю і цілеспрямо-
ваністю кредитних операцій банку. Відповід-
но, метою управління кредитною діяльністю 
банку є організація ефективного надання 
кредитів позичальникам, тобто забезпечен-
ня мінімальних кредитних збитків, створення 
достатніх банківських резервів, забезпечення 
ліквідності, одержання дохідності позичкових 
операцій, відповідність діяльності банку по-
требам економічної політики держави.

Система управління кредитною ді-
яльністю – це комплекс взаємопов’язаних 
елементів, а саме: організаційна структура 
управління кредитним портфелем; розробка 
стратегії і тактики кредитної політики; наяв-
ність внутрішніх кредитних документів, що 

регламентують кредитний процес; аналіз 
кредитного портфеля з метою покращення 
його кількісних і якісних характеристик.

Дослідивши особливості управління кре-
дитною діяльністю вітчизняних банківських 
установ в умовах фінансової нестабільнос-
ті та за результатами проведеного аналізу, 
можемо стверджувати, що кризовий період 
2008–2009 рр. характеризувався скорочен-
ням обсягів кредитування, стрімким зрос-
танням рівня простроченої кредитної забор-
гованості банківських установ. З 2011 р. до 
2013 р. намітились позитивні тенденції – об-
сяг наданих кредитів змінювався порівняно 
невеликими темпами, знижувалась простро-
чена заборгованість за кредитами. Однак у 
2014–2015 рр. спостерігається значне ско-
рочення обсягів кредитування, як суб’єктів 
господарювання, так і домашніх господарств, 
і одночасно зростання показника частки про-
блемної заборгованості у загальному обсягу 
виданих кредитів – до 19,9%. 

Врахування у своїй діяльності банків-
ськими установами розроблених у цьому 
дослідженні напрямів удосконалення управ-
ління кредитною діяльністю банків має при-
нести значний економічний ефект у вигляді 
отримання прибутку від високої якості про-
цесів кредитування, що, у свою чергу, до-
зволить банкам уникнути понесення збитків 
від ризикованих операцій з кредитування та 
підніме рівень їх економічної безпеки.
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ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКО-
СТРАХОВОЇ МОДЕЛІ КОМПЛЕКСНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ 
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Обґрунтовано відмінності в змістовному навантаженні термінів “банківське стра-
хування” та “страхування банківських ризиків”, окреслено основні напрямки стра-
хування банківських ризиків. Здійснено історичний екскурс використання поняття 
bancassurance. Сформульовано переваги банкострахування, зокрема в контексті 
об’єднання іпотечного кредитування зі страхуванням життя позичальника.

Ключові слова: банкострахування, банківське страхування, страхування банків-
ських ризиків, ассюрфінанс, банківсько-страхова модель, фінансова послуга.

Наталія ТКАЧЕНКО

УДК 368.01:336.71

Наталья ТКАЧЕНКО
Детерминанты развития банковско-страховой модели комплексного обслу-

живания потребителей финансовых услуг
Обоснованы различия в содержательной нагрузке терминов “банковское страхо-

вание” и “страхование банковских рисков”, обозначены основные направления страхо-
вания банковских рисков. Осуществлен исторический экскурс использованиия понятия 
bancassurance. Сформулированы преимущества банкострахования, в частности в кон-
тексте объединения ипотечного кредитования со страхованием жизни заемщика.

Ключевые слова: банкострахование, банковское страхование, страхование банков-
ских рисков, ассюрфінанс, банковско-страховая модель, финансовая услуга.

Nataliia TKACHENKO 
Determinants of development of bank-insurance model of comprehensive service of fi -

nancial services consumers
Introduction. Now the development of fi nancial intermediation is observed not only as 

deepening competition between banks and non-bank private institutions but also mutual co-
operation, which contributes to expand the range of services offered by such fi nancial institu-
tions. Banking and insurance segments of the Ukrainian economy is under active develop-
ment and transformation that generates a lot of interest to the study of models of cooperation.

Purpose. The aim of the article is to clarify the economic content of the concept of “ban-
cassurance” to study the differences between the “bancassurance” and the “insurance of 
bank risks” and to determine the specifi cs of bancassurance.

Results. The economic content of the concept of “bancassurance” is clarifi ed. The differences 
in the content load of the terms “bancassurance” and “insurance of bank risks” are justifi ed. An anal-
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JEL Classіfіcatіon: G21, G22.

ysis of scientifi c approaches and our own considerations provides a reason to determine bankassur-
ance as the distribution strategy of insurance products, which provides for their distribution through 
the bank’s branch network. It can be provided using a combination of different types of banking 
and insurance activities. As a result of implementation of bancassurance’s concept the nature of 
interaction of banks and insurance companies is changing, borders between banking and insurance 
products are disappearing, trends for consolidation on fi nance market are increasing.

The main directions of insurance banking risks identifi ed. Historical background of bancas-
surance concept is implemented. Advantages of bancassurance in the context of the associa-
tion of mortgage lending life insurance borrower formulated. 

Conclusion. The interpretation of the term “bank insurance” can be approached from two 
perspectives. From an institutional point of view, bancassurance is a way of organizing the pro-
cess of cooperation between banks and insurance companies. From a functional point of view, 
bancassurance is revealed through the organization and setting up cross-selling of banking 
and insurance products, that is, through a single point of sales, mainly through the network of 
bank branches and bank branches. The main advantages of bancassurance are the maximum 
benefi t from the coordination of sales, the combination of banking and insurance products, the 
development of programs to attract new customers and the improving of service system of cus-
tomer base overall. In other words, bancassurance is a leading component of the fi nancial ser-
vices offered through the mechanism of interaction between banks and insurance companies.

Key words: bancassurance, banking insurance, banking risks, assurfi nance, banking 
and insurance model, fi nancial services.

Постановка проблеми. Об’єднання зу-
силь банківських і страхових спеціалістів в 
напрямку розширення сфери збуту пропоно-
ваних продуктів, підвищення ефективності 
обслуговування клієнтів, а також удоскона-
лення підходів до ведення бізнесу в цілому, 
зумовило появу концепції “банкострахуван-
ня”. Разом з тим, у науковій літературі часто 
виникає плутанина в понятійному апараті, 
зокрема інколи підмінюють поняття “банків-
ське страхування”, “взаємодія банків і стра-
хових компаній” та “страхування банківських 
ризиків”, тому необхідним є проведення гли-
бокого наукового аналізу зазначеної термі-
нології з метою формулювання її змістовно-
го навантаження. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Питання розвитку та ускладнення 
моделей банківсько-страхової взаємодії 

було предметом дослідження відомих укра-
їнських та зарубіжних вчених, серед яких – 
В. Бобиль, А. Бочкарьов, Ф. Бронер, Ж. Вен-
тура, І. Габідулін, В. Демченко, Ю. Клапків, 
О. Лилик, А. Слюсар, І. Януль, О. Яцентюк та 
ін. Разом з тим простежується контекстність 
та опосередкованість розглядуваної про-
блематики, що не дає можливості для уза-
гальнення та формування єдиного бачення. 

Зазначене вище дає підстави ствер-
джувати про недостатню увагу до пробле-
ми розвитку банківсько-страхової взаємодії 
як з боку науковців, так і практиків, що за-
свідчує актуальність цієї теми та зумовлює 
основні завдання і мету дослідження.

Метою статті є уточнення економічно-
го змісту поняття “банківське страхування”, 
на цій підставі обґрунтування відміннос-
тей між понятійним апаратом – “банківське 
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страхування” та “страхування банківських 
ризиків” та окреслення специфіки розвитку 
банкострахування.

Виклад основного матеріалу. Зміст 
терміна “bancassurance” можна передати як 
“банкострахування” або банківське страху-
вання, що означає послугу з продажу стра-
хових продуктів через банківську мережу; 
італійським відповідником є “bancari”, а іс-
панським – “bankinsurance”, але найчастіше 
цю взаємодію окреслюють французькомов-
ним терміном “bancassurance” та німецько-
мовним аналогом “allfi nanz”, котрий україн-
ські вчені трактують як “супер-ринок” або як 
теорію “загальних фінансів” [1, 179]. До речі, 
деякі автори зазначають, що allfi nanz є си-
нонімом терміна bancassurance [2]. Але, на 
нашу думку, дефініція “allfi nanz” відображає 
процес розмежування кордонів не лише між 
банками і страховими компаніями, але й між 
усіма суб’єктами, які надають фінансові по-
слуги. Тому цей термін варто використову-
вати для позначення відразу двох стратегій 
“bancassurance” та “assurfi nance”. 

При цьому, як влучно зазначає В. Бо-
биль, основою bancassurance є “продаж 
банківськими установами страхових про-
дуктів” [3]. На думку українських дослідників 
А. Бочкарьова та А. Слюсара [4, 21], бан-
кострахування полягає в пропозиції банків-
ських і страхових послуг і продуктів через 
загальні канали розповсюдження і/або для 
однієї й тієї ж клієнтської бази. Аналогічну 
точку зору має і О. М. Яцентюк [5, 120]. 

За нашими міркуваннями, такий підхід 
не можна вважати повністю правомірним, 
оскільки потребує уточнення саме специ-
фіка каналів розповсюдження установ: чи 
банківських, чи страхових. Не можна запе-
речувати в частині поєднання банківських і 
страхових продуктів, але канали реалізації 
в даному разі стосуються лише банківських 
установ. Якщо ж йдеться про реалізацію 
банківських продуктів через мережу стра-

ховиків, то правильніше використовувати 
термін “ассюрфінанс”, – це форма співро-
бітництва між страховими компаніями та 
банками, що передбачає надання страхо-
виком фінансових послуг, які зазвичай на-
дають банки [6, 65]. 

Варто зазначити, що така форма спів-
робітництва між банками і страховиками, 
як ассюрфінанс є менш популярною, ніж 
банкострахування. В цілому, як свідчить 
світова практика, участь страховиків у на-
данні банківських послуг невеликим клієн-
там не мала як чітко вираженого характеру, 
так і значного успіху. Це пояснюється, по-
перше, наявністю законодавчих обмежень 
у функціонуванні страхових компаній щодо 
можливих напрямків їх діяльності, по-
друге, складністю розповсюдження продук-
тів, оскільки страховики працюють в своїй 
більшості через незалежних брокерів, і 
тому не мають безпосереднього контакту 
із кінцевим споживачем послуг. Натомість 
більшість банківських установ діють через 
мережі своїх відділень, що дозволяє реалі-
зовувати будь-яку маркетингову стратегію 
та досягати більших успіхів у процесі реа-
лізації фінансових продуктів.

В економічній науковій літературі при-
сутній й інший підхід до визначення сутнос-
ті bancassurance. Так, на думку О. Лилик, 
сутність bancassurance полягає “в інтегра-
ції банків і страхових компаній з метою ко-
ординації продажів, поєднання страхових і 
банківських продуктів, налагодження спіль-
них каналів їх розповсюдження, викорис-
тання однієї і тієї ж клієнтської бази з метою 
отримання прибутку” [7, 32]. У такому трак-
туванні простежується підміна понять “інте-
грація” та “взаємодія”, що, на нашу думку, 
без належного наукового обґрунтування є 
недоцільним.

Отже, проведений аналіз наукових під-
ходів дає підстави визначити bankassurance 
як стратегію розповсюдження страхових 
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продуктів, що передбачає їхню дистрибуцію 
через систему філіальної мережі банку. Її 
можна забезпечити, використовуючи різно-
манітні види поєднання банківської та стра-
хової діяльності [8]. У результаті реалізації 
концепції банкострахування змінюється при-
рода взаємодії банків і страхових компаній, 
стираються межі між банківськими і страхо-
вими продуктами, посилюється тенденція 
до консолідації на фінансовому ринку.

Терміни “банківське страхування” та 
“страхування банківських ризиків”, а також 
змістовність певних груп видів страхування, 
на перший погляд, можуть здаватися іден-
тичними, але це не так. Дефініція “банківське 
страхування” має безліч різноманітних трак-
тувань, у результаті чого створюється термі-
нологічна плутанина. У зарубіжних країнах 
під банківським страхуванням розуміють: по-
перше, продаж страхових полісів через відді-
лення банків, а, по-друге, комплексне страху-
вання самих банків від різноманітних ризиків.

З таким підходом важко погодитися, 
оскільки “банківське страхування” не можна 
підмінити словосполученням “страхування 
банківських ризиків”, оскільки в останньому 
йдеться саме про страхування всього спек-
тру різноманітних ризиків, на які наражається 
в процесі своєї діяльності банківська устано-
ва. Варто погодитися, що за допомогою ви-
користання механізмів страхування, можна 
убезпечитися від великої кількості ризиків, які 
виникають в процесі банківської діяльності. 

Необхідність страхування банківських 
ризиків полягає в специфіці банківської ді-
яльності та у властивому їй ризику, який 
випливає із невизначеності ризикової ситу-
ації. Зазвичай страхуються ті ризики, на які 
банк вплинути не може, наприклад: страху-
вання банківських цінностей; страхування 
комп’ютерного обладнання та програмного 
забезпечення від комп’ютерних злочинів; 
страхування від ризиків, пов’язаних із ви-
користанням пластикових карток в банків-

ській сфері; страхування активних банків-
ських операцій, таких як видача кредитів, 
купівля цінних паперів, покупка валюти і 
т. д.; страхування пасивних операцій бан-
ків, пов’язаних із залученням ресурсів.

Проценти, які отримує банківська уста-
нова за надані послуги, визначаються в 
переважній більшості, як плата за ризик 
втрати не лише прибутку, а й капіталу. Нові 
технології, складність управління банком, 
комп’ютерні злочини, постійне виникнення 
нових видів діяльності та багато інших чин-
ників зумовлюють придбання банками стра-
хових полісів з метою компенсування втрат.

Спеціалісти банківської справи виріз-
няють банківські ризики, які підпадають під 
різноманітні програми страхування. Так, 
банк, як правило, повинен страхувати своє 
майно, відповідальність перед третіми осо-
бами, інтереси співробітників тощо (рис. 1). 

Перше страхове покриття банків-
ських ризиків було запропоноване близько 
100 років тому і нині його правила слугують 
підґрунтям при розробці конкретних стра-
хових продуктів. У 1907 р. американські 
страховики спільно із Асоціацією амери-
канських банків розробили страховий про-
дукт комплексного банківського страхуван-
ня (відомий як Bankers Blanket Bond, іноді 
ще називають поліс ВВВ). Такий продукт 
отримав розповсюдження в інших країнах, 
звичайно, за умови урахування національ-
ного законодавства окремих країн. 

Варто зауважити, що страхове покрит-
тя за Bankers Blanket Bond охоплює майже 
всі ризики, які властиві діяльності банків-
ської установи, але з певними обмежен-
нями. Основною метою такого поєднання 
страхових продуктів вважають процедуру 
врегулювання збитків, оскільки за умови 
наявності окремих договорів страхування 
чи то страхових полісів проблематичним є 
з’ясування питання: яка саме частина збит-
ку припадає на той чи інший поліс. Програ-
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ма комплексного банківського страхування 
має низку переваг: страховий захист по-
вного пакету ризиків вимагає менших ви-
трат, ніж в разі оформлення кожного ризику 
окремо; комплексність захисту – до уваги 
береться сукупність ризиків різної видової 
гами; конкурентність перед іншими учасни-
ками ринку, оскільки наявність комплексно-
го договору страхування є певною гаранті-
єю фінансової стійкості банку, та ін. 

Цікавим є той факт, що у США для бан-
ків, які працюють із роздрібними спожива-
чами банківських продуктів, страховий по-
ліс ВВВ є обов’язковим. На жаль, поки що 
в Україні комплексне страхування банків-
ських ризиків не набуло поширення. Відо-
мо, що в Україні перший поліс із комплек-
сного страхування банківських ризиків був 
придбаний у 2002 р. Першим Українським 
Міжнародним банком, який передав на 
утримання свої ризики до страхової компа-
нії АСКА.

З огляду на зазначене зрозуміло, що 
взаємодія банків і страхових компаній по-
винна інтенсивно розширюватися, беручи 
до уваги взаємовигідність такого співробіт-
ництва, оскільки основною метою ведення 
бізнесу є забезпечення спільної стійкості 
на фоні одночасного досягнення кожною 
стороною бажаних і взаємовигідних ре-

зультатів. Така взаємодія, за якої частина 
ризиків банківської установи передається 
страховику, вигідна обом учасникам таких 
відносин: банки страхують свої ризики та 
можуть сконцентруватися безпосередньо 
на створенні та продажу банківських по-
слуг, а страховики, в свою чергу, отримують 
нові канали продажу страхових продуктів 
за різними напрямками. До позитивних рис 
такої взаємодії слід віднести також і те, що 
банки і страхові компанії обмінюються клі-
єнтськими базами, що допомагає розшири-
ти коло клієнтів. 

На жаль, в Україні далеко не всі види 
страхування успішно використовуються. І на 
це є кілька об’єктивних причин: перша – не-
обхідними технологіями та досвідом володі-
ють не всі вітчизняні страхові компанії; друга 
– значна кількість банків не готові повністю 
відкривати інформацію про себе. Іншими 
словами, застрахуватися від комп’ютерних 
злочинів вони мають бажання, але допусти-
ти незалежних експертів для оцінки ризиків 
та аналізу надійності системи безпеки, на 
жаль, ні. До того ж приховану політику ве-
дуть банки і стосовно інформації про вели-
чину збитків, що є необхідним для правиль-
ного визначення страхових тарифів.

Зважаючи на вищезазначене, понят-
тя “співпраці” є ширшим за банкостраху-

 Страхування банківських ризиків 

Страхування будинків, 
приміщень та майна в них 

Страхування автомобілів 

Страхування фінансових 
ризиків 

Страхування відповідальності 
перед третіми особами 

Страхування програмного 
забезпечення  

Страхування працівників 
банківської установи 

Рис. 1. Основні напрямки страхування банківських ризиків*
* Побудовано автором.
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вання, оскільки останнє – це лише форма 
такої співпраці. Хоча окремі науковці не 
розрізняють між собою досліджувані по-
няття. Так, наприклад, О. Лилик [7, 32] ви-
окремлює складові банкострахування, такі 
як: правове забезпечення; інститути банко-
страхування; набір інструментів; взаємодія 
банків і страхових компаній у ході організа-
ції програм банкострахування. 

Звідки ж бере свій початок термін банко-
страхування? Вперше він з’явився у Франції 
як продаж страхових продуктів через бан-
ківські канали розповсюдження. Виникнен-
ня практики просування страхових послуг 
банками припадає на 70-ті роки минулого 
століття, коли французькі банки почали ре-
алізовувати страхові продукти виключно як 
доповнення до типово банківських продук-
тів. На той час активного розвитку набуло 
іпотечне кредитування, а отже, й страхуван-
ня життя позичальника через банківський 
канал реалізації, що відобразилося на зни-
женні витрат на дистрибуцію страхових по-
лісів на 30–50%. При цьому банк не вимагав 
від позичальника обов’язково страхувати 
своє життя, клієнту пропонували альтерна-
тивні умови: або позичальник надає під за-
ставу житло, або ж укладає договір страху-
вання в будь-якій страховій компанії.

Ще на початку 1980-х років банки Фран-
ції звернули увагу на той факт, що від-
булася певна переорієнтація фінансових 
потоків населення – замість простого роз-
міщення коштів на рахунках у банках більш 
привабливим стало інвестування вільних 
коштів населення в накопичувальні види 
страхування. Реалізація даних страхових 
продуктів через розгалужену банківську ме-
режу була вигідна як банкам, які отримува-
ли комісійну винагороду за виконання посе-
редницьких функцій та додаткову ресурсну 
базу, так і страховим компаніям, які зна-
йшли більш економічний шлях просування 
продукту на ринок. Не можна оминути ува-

гою і споживача, у якого також з’явилася 
максимальна зручність комплексного об-
слуговування в банку. У подальшому через 
банківські установи стало реалізовуватися 
не лише страхування життя та страхові 
продукти, суміщені із банківськими, а й інші 
види страхування різноманітних ризиків.

Незважаючи на те, що термін 
bancassurance вперше почали використо-
вувати у Франції, а банківське страхування 
набуло тут значного поширення, перший 
досвід надання банками страхових послуг 
належить Великобританії. Маючи велику 
клієнтську базу, англійський банк Lloyds 
розпочав реалізацію страхових продук-
тів у партнерстві зі страховою компанією 
Black Horse Life, а згодом у 80-х рр. при-
дбав контрольний пакет акцій її материн-
ської компанії – Abbey Life [9]. Однак, дис-
трибуція страхових послуг через банківські 
мережі збуту не набула розповсюдження у 
Великобританії, оскільки її страховий ринок 
здебільшого знаходиться у руках страхових 
брокерів [10, 54].

В Італії процес впровадження банківсько-
го страхування був пов’язаний із прийняттям 
закону Амато 30 липня 1990 р. [11, 51]. Він до-
зволив банкам вкладати кошти в акції стра-
хових компаній. На той час, поряд зі сприят-
ливим страховим кліматом в Італії, існував 
досить високий рівень довіри до банків, а та-
кож розвинена банківська інфраструктура. Ці 
фактори забезпечили збільшення страхових 
премій, що надходили через банки, у 5–6 ра-
зів за останні 15 років [2, 8].

Впровадження банківського страху-
вання в Бельгії мало низку перешкод, 
пов’язаних з посиленою конкуренцією з 
боку страхових брокерів [2, 8]. Однак під 
впливом великих банків зі значною часткою 
іноземного капіталу, банківський сектор 
отримав частку страхового ринку життя, що 
становить близько 43% на сьогодні і є од-
нією з найбільших у світі [12].
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Розвиток банківського страхування в Іс-
панії та Португалії досяг рекордних, порів-
няно з іншими країнами Європи, показників. 
Вчені пов’язують це з порівняно невисокою 
ціною страхових полісів, що реалізуються че-
рез банківські мережі (у зв’язку зі зниженням 
затрат на дистрибуцію страхових продуктів), 
а також стрімким розвитком ринків страху-
вання життя у цих країнах (у середньому 30% 
приросту за останні 15 років) [10, 56].

Які ж переваги дало банкострахування 
в контексті об’єднання іпотечного кредиту-
вання зі страхуванням життя позичальни-
ка? Це, по-перше, скорочення витрат на 
реалізацію страхових продуктів; по-друге, 
можливість отримання банками додат-
кового прибутку в разі зміни банківського 
законодавства; по-третє, зниження стра-
хових тарифів за рахунок зменшення ви-
трат на просування страхових продуктів; 
по-четверте, можливість одержати в одно-
му місці комплекс банківських і страхових 
послуг; по-п’яте, розробка нових продуктів 
з метою задоволення потреб клієнтів.

Банкострахування є найбільш розви-
неним у таких країнах, як Франція, Пор-
тугалія, Іспанія, Італія та Бельгія. Водно-
час, виникає питання, чому, наприклад, у 
Великобританії, США, Німеччині та інших 
країнах банкострахування так не розвива-
ється? Відповідь є простою: в цих країнах 
існує дуже розвинений ринок посередниць-
ких послуг, тому банківський сектор не віді-
грає значної ролі.

В Європі та США модель bankassurance 
почала розвиватися, коли і банківська, і 
страхова галузі перебували на стадії від-
носної зрілості. Компанії знаходилися в 
активному пошуку нових можливостей для 
розширення клієнтської бази і збільшен-
ня своїх доходів. Продукти зі страхування 
життя та пенсійного убезпечення поступо-
во ставали доповненням до традиційних 
ощадних банківських продуктів. Окрім того, 

для банківських установ придбання страхо-
вих активів було ефективним способом ви-
ходу на ринок довгострокових заощаджень, 
в очікуванні можливості забезпечення за ра-
хунок страхування низькоризиковий потоку 
доходів при помірному використанні капі-
талу. Ринок довгострокових заощаджень 
в Європі володіє вражаючим потенціалом, 
враховуючи демографічну структуру, і вва-
жається менш зрілим, ніж ринки багатьох 
традиційних банківських продуктів.

У деяких країнах дійшли висновку, що 
поєднання банківських і страхових про-
дуктів є одним із способів збереження 
клієнтської бази, оскільки наявність більш 
широкої гами фінансових продуктів ство-
рює позитивний імідж компанії та дозволяє 
утримати клієнтів від переходу до інших 
фінансових установ. Як правило, саме цим 
пояснювався вихід французьких банків 
на ринок страхування життя: вони бачи-
ли, що цей продукт стає затребуваним ін-
струментом заощаджень для французьких 
приватних вкладників завдяки податковим 
пільгам. Перші страхові продукти, що про-
давалися через відділення банків і здобули 
популярність – це були ощадні вклади під 
виглядом страхового продукту, що користу-
вався податковими пільгами.

В Україні ж концепція bankassurance 
почала розвиватися в період, коли як стра-
хова, так і банківська галузі ще були дуже 
далекі від стадії зрілості. Разом з тим бан-
ківські установи володіли колосальною 
інфраструктурою, потужною клієнтською 
базою та мали професійний персонал, який 
здатний був продавати фінансові продукти. 
Таким чином, bankassurance в Україні ви-
ник як додатковий канал продажу банків-
ських і страхових послуг, а не через необ-
хідність забезпечити зростання в зрілому 
секторі або знизити витрати внаслідок жор-
сткої конкуренції. Концепція bankassurance 
в Україні може також здійснити позитивний 
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вплив на зростання і розвиток страхування 
життя, оскільки українські банки все ж ко-
ристуються більшою довірою, ніж компанії, 
які займаються страхуванням життя. Крім 
того, змінюючи характер надання страхо-
вих продуктів на ранніх етапах розвитку фі-
нансового ринку, компанії, що займаються 
продажем страхових продуктів через бан-
ківську мережу, пропонують додаткові по-
слуги своїм клієнтам, значно скорочуючи 
витрати і надаючи клієнтам повний спектр 
фінансових продуктів.

Висновки. Отже, концепція банківсько-
го страхування чітко не визначена ні в тео-
рії, ні на практиці. Поняття “bancassurance” 
має французьке походження, це – інтеграція 
банківських установ і страхових компаній з 
метою координації й управління продажами, 
поєднання страхових і банківських продук-
тів, каналів їх дистрибуції з метою розши-
рення клієнтської бази, а також доступ до 
внутрішніх фінансових ресурсів партнера. 
До інтерпретації терміна “банкострахуван-
ня” можна підійти з двох точок зору. З інсти-
туційної точки зору, банкострахування – це 
спосіб організації процесу співробітництва 
між банківськими установами та страховими 
компаніями. З функціональної точки зору, 
банкострахування розкривається через ор-
ганізацію та налаштування перехресних 
продажів банківських і страхових продуктів, 
тобто через одну точку продажів, в осно-
вному – через мережу банківських філій та 
відділень банку. При цьому основними пере-
вагами банківського страхування є отриман-
ня максимального ефекту від координації 
продаж, поєднання банківських і страхових 
продуктів, розробка програм залучення но-
вих клієнтів та постійне удосконалення за-
гальної системи обслуговування клієнтської 
бази. Іншими словами, банківське страху-
вання – провідна складова фінансових по-
слуг, що пропонується через механізм вза-
ємодії банків і страхових компаній.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ 
ФОРМУВАННЯ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Проведено узагальнення теоретичних поглядів науковців щодо трактування зміс-
ту поняття “видатки місцевих бюджетів”. Проаналізовано структуру видатків місце-
вих бюджетів України, зокрема Одеської області. Визначено основні проблемні питання 
у розмежуванні функціональних повноважень між центральною владою та органами міс-
цевого самоврядування.

Ключові слова: видатки місцевих бюджетів, делеговані та власні повноваження 
органів місцевого самоврядування, бюджетна децентралізація.

Світлана МИХАЙЛЕНКО, 
Валерія ЗУБРІЛІНА

УДК 336.1

Светлана МИХАЙЛЕНКО, Валерия ЗУБРИЛИНА
Современные проблемы и приоритетные направления формирования расхо-

дов местных бюджетов
Обобщены теоретические взгляды ученых относительно содержания понятия 

“расходы местных бюджетов”. Проанализирована структура расходов местных бюд-
жетов Украины, в частности Одесской области. Определены основные проблемные 
вопросы в разграничении функциональных полномочий между центральной властью и 
органами местного самоуправления.

Ключевые слова: расходы местных бюджетов, делегированные и собственные 
полномочия органов местного самоуправления, бюджетная децентрализация.

Svitlana MYKHAILENKO, Valerija ZUBRILINA
Modern problems and priorities for the formation of expenditures of local budgets
Introduction. In the process of budget reform in Ukraine importance to the issues of for-

mation of expenditures of local budgets because they play an important role in the economic 
growth of administrative groupings, refl ect the priorities of social development, providing a de-
cent level of welfare of citizens. Existing approaches to the formation of local budgets do not 
create conditions for effective and responsible implementation by local authorities of their func-
tional responsibilities as legislation Ukraine does not contain a clear division of responsibilities 
between the central government and local government, does not clearly defi ne the responsibility 
for decision-making and the provision of specifi c types of public goods and services not interest 
the local authorities to fi nd additional sources to increase their own revenue base. The above 
problems caused the need to understand the formation of local expenditures and determine 
priorities reform process.
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JEL Classіfіcatіon: Н 72.

The purpose of the article is to identify and substantiate the main problems in the formation 
of the expenditure part of local budgets and determining ways to address them.

Results. A generalization of the theoretical views of the scientists to the interpretation of 
the concept of “costs of local budgets.” The structure of local budget expenditures in Ukraine 
and the Odessa region, which allowed to establish peculiarities of the expenditure part of local 
budgets. The main problematic issues in the delineation of the functional powers between cen-
tral government and local authorities. The measures of organizational and legal nature, which 
should contribute to the implementation of the principles in the Ukrainian practice of budget 
decentralization.

Key words: expenditures of local budgets, delegated and own powers of local self-govern-
ment, budget decentralization.

Постановка проблеми. В процесі про-
ведення в Україні бюджетної реформи важ-
ливого значення набувають питання форму-
вання видатків місцевих бюджетів, оскільки 
вони відіграють важливу роль в економіч-
ному зростанні адміністративно-територі-
альних групувань, відображають пріоритети 
суспільного розвитку, забезпечують гідний 
рівень добробуту громадян. Проте існуючі 
підходи до формування місцевих бюджетів 
не створюють умов для ефективного і від-
повідального виконання органами місцевої 
влади своїх функціональних повноважень, 
оскільки законодавство України не містить 
чіткого розподілу функцій між центральною 
владою та місцевим самоврядуванням, не 
визначає відповідальність за прийняття рі-
шень і надання конкретних видів суспільних 
благ і послуг, не зацікавлює місцеву владу 
до пошуку додаткових джерел для збіль-
шення власної дохідної бази.

Для успішної реалізації бюджетної де-
централізації необхідно підвищити фінан-
сову самостійність місцевих органів вла-
ди, створити умови для відповідального 
виконання ними функцій публічної влади, 
забезпечити відповідність між завданнями 
органів місцевого самоврядування та ре-
сурсами, необхідними для їх виконання. 

Зазначене обумовлює необхідність осмис-
лення проблем формування видатків міс-
цевих бюджетів і визначення пріоритетних 
напрямків реформування цього процесу. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблемам формування видаткової 
частини місцевих бюджетів присвячені пра-
ці багатьох вітчизняних науковців, зокрема: 
М. Артуса [1], О. Кириленко [2], В. Кравченка 
[3], І. Легкоступ [4], З. Лободіної [5], І. Луніної 
[6–7], В. Швець [8] та ін. Проте, враховуючи 
постійні зміни у бюджетному законодавстві 
та реалії сьогодення, проблематика фінан-
сування видатків місцевих бюджетів потре-
бує подальших наукових пошуків. 

Мета статті полягає у виявленні та об-
ґрунтуванні основних проблем у формуван-
ні видаткової частини місцевих бюджетів та 
визначенні шляхів щодо їх вирішення.

Виклад основного матеріалу. Однією 
з необхідних умов становлення економічної 
демократії в нашій державі є спроможність 
органів місцевого самоврядування забез-
печувати соціально-економічний розвиток 
територій та підвищувати рівень надання 
громадських послуг населенню. Місцеві 
бюджети є важливою складовою бюджетної 
системи та визначальною ланкою місцевих 
фінансів. Ключову роль у створенні само-
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стійності місцевих бюджетів відіграють їхні 
доходи та видатки.

Досліджуючи погляди науковців щодо 
визначення змісту поняття “видатки бюдже-
ту”, зокрема “видатки місцевих бюджетів”, 
констатуємо, що науковці трактують видат-
ки бюджету як: систему економічних відно-
син, які виникають у процесі використання 
централізованого фонду грошових коштів 
(С. Юрій, В. Федосов [9], О. Романенко [10], 
Г. Поляк [11], З. Лободіна [5]); інструмент до-
сягнення вищого критерію справедливості 
у розподілі державних благ (В. Федосов, 
В. Опарін, Л. Сафонова [12]); регламенто-
ваний законодавством порядок спрямуван-
ня коштів бюджету на здійснення програм і 
заходів (В. Кравченко [3], М. Артус, Н. Хижа 
[1], Г. Поляк [11]).

При розкритті сутності видатків місце-
вих бюджетів доцільно враховувати, що 
вони відображають сукупність економічних 
відносин, що виявляються в суспільстві 
у зв’язку з перерозподілом валового вну-
трішнього продукту і використанням цен-
тралізованих фондів фінансових ресурсів 
органів місцевої влади з метою забезпе-
чення виконання покладених на них повно-
важень як делегованих, так і власних для 
забезпечення суспільного добробуту адмі-
ністративно-територіальних формувань. 

Проведення реформи місцевого само-
врядування та територіальної організації 
влади за принципами децентралізації пе-
редбачає подолання низки проблем у пи-
таннях управління місцевими видатками. 

Так, з проголошенням незалежності 
України і запровадженням інституту місце-
вого самоврядування, остаточно не виріше-
ною залишається проблема раціонального 
розмежування функціональних повнова-
жень між центральною та місцевими орга-
нами влади, а також між різними рівнями 
місцевої влади. Незважаючи на те, що, під-
писавши Європейську хартію про місцеве 

самоврядування у 1996 р., Україна взяла 
на себе зобов’язання розмежувати функці-
ональні повноваження між рівнями влади 
відповідно до ч. 4 ст. 4 Хартії, в реальній 
практиці цього не сталося. Отже, проблема 
розмежування функцій та завдань, а звід-
си, і сукупних державних витрат між рівня-
ми влади остаточно не вирішена.

Слід зазначити, що статтею 143 Кон-
ституції України визначено два способи 
фінансування делегованих повноважень 
органів місцевого самоврядування: за ра-
хунок коштів Державного бюджету України 
та шляхом передачі органам місцевого са-
моврядування частки доходів від загально-
державних податків та об’єктів загально-
державної власності. 

Виконання цих конституційних поло-
жень щодо фінансування делегованих по-
вноважень здійснювалося за рахунок пе-
рерозподілу коштів з державного бюджету, 
обмежуючи обсяги податкових надходжень 
до місцевих бюджетів. Проте формування 
місцевих бюджетів повинно відбуватися у 
такій спосіб, щоб забезпечити органам міс-
цевого самоврядування створення фінансо-
вої бази, достатньої для реалізації повнова-
жень, визначених Конституцією України та 
законодавчо-нормативними актами. 

Відповідно до Закону України “Про міс-
цеве самоврядування в Україні” органи міс-
цевого самоврядування виконують як влас-
ні, так і делеговані повноваження.

Результати досліджень видатків міс-
цевих бюджетів України показали, що в 
структурі видатків переважають видатки на 
виконання делегованих повноважень, пи-
тома вага яких перевищує 80% загального 
обсягу видатків місцевих бюджетів. Частка 
видатків на фінансування делегованих по-
вноважень в структурі видатків місцевих 
бюджетів Одеської області становить від 
72 до 87,8% (рис. 1), а в структурі видатків 
зведених бюджетів районів – до 90–95% за-
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гального обсягу видатків. Таке становище 
не зацікавлює органи місцевого самовря-
дування до відповідального ставлення та 
повного фінансування делегованих їм цен-
тральною владою повноважень. 

Бюджетна забезпеченість територіаль-
них громад в Україні суттєво відрізняється 
від країн-членів ЄС. Якщо в Україні на од-
ного жителя за рік витрачається з місце-
вих бюджетів у середньому 3471,5 грн. на 
одного жителя (найвищий показник у Києві 
– 4095,7 грн., найнижчий – в Луганській об-
ласті – 2890,5 грн.), то в країнах “нової Єв-
ропи”, які приєдналися до ЄС у 2004 р., цей 
показник становить 11901,7 грн. (вчетверо 

більше ніж в Україні), а “старої Європи” – 
52258,0 грн. (в 13 разів більше) [13]. При 
цьому частка видатків місцевих бюджетів 
в Україні, яка спрямовується на виконан-
ня місцевими органами влади власних 
повноважень (житлово-комунальне госпо-
дарство, благоустрій, місцеві програми со-
ціально-економічного розвитку, утримання 
дорожньої інфраструктури тощо), залиша-
ється більш, як утричі меншою, ніж в краї-
нах ЄС (табл. 1).

Широкий перелік делегованих повнова-
жень істотно обмежує фінансову самостій-
ність місцевого самоврядування, що призво-
дить до значного скорочення фінансування 
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Рис. 1. Структура видатків місцевих бюджетів Одеської області 
за ознакою власних та делегованих повноважень, % *

* Побудовано та розраховано на основі даних департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації.

Таблиця 1
Структура видатків місцевих бюджетів, % *

Країна Видатки на делеговані 
повноваження

Видатки на власні 
повноваження

Видатки 
на управління

Польща 55,5 26,6 17,9

Словаччина 52,9 31,6 15,5

Латвія 55,6 34,2 10,2

Угорщина 55,1 27,2 17,7

Україна 85,5 9,2 5,3
* Складено на основі [13; 14].
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власних повноважень та звуження автономії 
місцевої влади щодо надання суспільних 
послуг. Така ситуація не стимулює місцеві 
органи влади до підвищення ефективності 
фінансування видатків, а також до розподі-
лу відповідальності між центральною і міс-
цевою владою за їх фінансування.

Науковці неодноразово звертали увагу 
на відсутність в Україні науково обґрунто-
ваного і законодавчо закріпленого розподі-
лу функціональних повноважень між цен-
тральною і місцевими владами (табл. 2), 
що призводить до дублювання функцій різ-
ними рівнями влади. Крім того, якщо в За-
коні України “Про місцеве самоврядування 
в Україні” повноваження органів місцевого 
самоврядування поділяються на власні та 

делеговані, то у Бюджетному кодексі, який 
розподіляє видатки між різними рівнями 
бюджетів, такого поділу немає. 

Проведене нами дослідження порядку 
розмежування видатків між ланками бю-
джетної системи, встановленого Бюджет-
ним кодексом України [17], дало змогу зро-
бити висновок про те, що є групи видатків, 
які фінансуються переважно з державного 
бюджету: на оборону, міжнародну діяль-
ність, громадський порядок, безпеку і судо-
ву владу, пенсійне забезпечення. 

Поряд з цим, є ще багато видатків, які 
фінансуються одночасно як з державного, 
так і з місцевих бюджетів: освіта (загальна 
середня освіта, професійно-технічна осві-
та, вища освіта, позашкільна освіта, інші 

Таблиця 2
Сучасні проблеми щодо розподілу видаткових повноважень 

між органами державної та місцевої влади
Автор Зміст проблеми

І. Луніна 
[6, 41]

Концепція формування місцевих бюджетів в Україні має включати кілька послідовних 
кроків, серед яких, насамперед, необхідно здійснити чіткий розподіл компетенцій 
щодо розв’язання конкретних завдань між центральними органами влади й органами 
регіонального та місцевого самоврядування.

О. Кириленко 
[2, 211]

Значними недоліками у закріплені видаткових зобов’язань за місцевими бюджетами 
України є не врахування повною мірою економічних критеріїв закріплення видатків 
за різними рівнями державного управління, а також наявність дублювання певних 
видаткових зобов’язань на усіх рівнях органів самоврядування.

В. Швець 
[8, 25]

В Україні відсутній чіткий, економічно обґрунтований і законодавчо закріплений 
розподіл функціональних повноважень між органами державної влади і місцевого 
самоврядування.

С. Буковинський 
[15, 21]

Однією із складних проблем бюджетного фінансування є розмежування окремих 
видів видатків між рівнями бюджетної системи. Є групи видатків, які підконтрольні 
центральним органам влади, – на оборону, громадський порядок, безпеку та судову 
владу, міжнародну діяльність, пенсійне забезпечення тощо. Водночас чимало видів 
видатків присутні як у державному, так і в місцевих бюджетах, а це ставить питання 
щодо частки кожного рівня у загальній сумі таких видатків.

І. Волохова 
[16, 118]

На сьогодні в Україні через відсутність законодавчого закріплення функцій і, відповідно, 
видаткових повноважень за певними рівнями державної влади, які ґрунтувалися б на 
критеріях оптимальності й ефективності, чіткості та прозорості, існує економічно не 
обґрунтований розподіл видатків на фінансування існуючих об’єктів та традиційних 
заходів між структурними одиницями бюджетної системи залежно від підзвітності 
установ та рівня значення заходів.

І. Легкоступ 
[4, 26]

Чинне розмежування видатків між бюджетами здійснюється за відомчим, а не за 
галузевим принципом, що призводить до дублювання функцій різними рівнями влади 
та різного рівня фінансового забезпечення закладів однієї сфери.
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заклади); охорона здоров’я (первинна ме-
дико-санітарна, амбулаторно-поліклінічна 
та стаціонарна допомога, спеціалізована 
амбулаторно-поліклінічна та стаціонарна 
допомога, санаторно-реабілітаційна допо-
мога); соціальний захист та соціальне за-
безпечення (державні програми соціальної 
допомоги, державні програми і заходи сто-
совно дітей, молоді, жінок, сім›ї); культура 
і мистецтво (державні культурно-освітні 
програми, державні театрально-видовищні 
програми, інші державні програми).

Проголошений Україною курс на де-
централізацію влади потребує подальшого 
впорядкування видаткових повноважень 
регіонального та місцевого рівнів влади, що 
передбачає перерозподіл функцій, завдань 
і ресурсів на національному, регіональному 
та локальному рівнях.

І. Луніна наголошує, що у процесі бю-
джетної децентралізації необхідно усуну-
ти основні недоліки формування місцевих 
бюджетів України, щоб створити умови для 
відповідального виконання органами міс-
цевого самоврядування функцій публічної 
влади, ефективного використання бюджет-
них ресурсів і завдяки цьому – зростання 
суспільного добробуту [7]. 

На наш погляд, розподіл функціональ-
них повноважень між рівнями влади пови-
нен відбуватися на основі принципів: суб-
сидіарності, доцільності, відповідальності 
та збалансованості з урахуванням критеріїв 
ефективності, оптимального співвідношен-
ня між сумою отриманих благ та обсягом 
сплачених населенням податків, держав-
них пріоритетів у наданні суспільних послуг, 
чіткості та прозорості для громадськості. 

З урахуванням вищенаведених прин-
ципів та критеріїв, вважаємо, що на рівні 
центральної влади поряд із загальнодер-
жавними функціями (державне управлін-
ня, судова влада, міжнародна діяльність, 
фундаментальні дослідження, оборона, 

правоохоронна діяльність та забезпечення 
безпеки держави) необхідно залишити на-
ступні функціональні повноваження: у галу-
зі освіти – вищі заклади освіти ІІІ-ІV рівнів 
акредитації, спеціалізовані учбові заклади, 
заклади післядипломної освіти; у галузі 
охорони здоров’я – спеціалізовану амбу-
латорно-поліклінічну та стаціонарну допо-
могу, санаторно-реабілітаційна допомогу; у 
галузі соціального захисту та соціального 
забезпечення – державні спеціальні пен-
сійні програми, державні програми соціаль-
ного захисту та соціального забезпечення, 
державні програми соціальної допомоги, 
державні програми і заходи стосовно дітей, 
молоді, жінок, сім’ї; у галузі культури і мисте-
цтва – державні культурно-освітні програми 
національного значення, міжнародні куль-
турні зв’язки, зоопарки загальнодержавного 
значення, державні театрально-видовищні 
програми національного значення.

Всі інші функціональні повноваження, 
з нашої точки зору, доцільно було б пере-
дати на рівень місцевого самоврядування. 
Децентралізація повноважень щодо їх на-
дання з урахуванням територіальних від-
мінностей у потребах населення і наявність 
територіальних обмежень у їх споживанні 
дає можливість краще враховувати уподо-
бання жителів, тоді як централізована про-
позиція суспільних благ зорієнтована тіль-
ки на “усереднені” уподобання. Такий підхід 
дозволить скоротити перелік делегованих 
повноважень при одночасному розширен-
ні власних повноважень, що повинно су-
проводжуватися закріпленням відповідних 
джерел їх фінансування за місцевими орга-
нами влади. Це буде стимулювати органи 
місцевого самоврядування до підвищення 
якості надання суспільних послуг і збіль-
шення власної дохідної бази. 

Донині невизначеними у Бюджетному ко-
дексі України залишаються питання щодо за-
безпечення делегованих повноважень місце-
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вих органів влади відповідними джерелами їх 
фінансування, у зв’язку з тим, що на законо-
давчому рівні делеговані повноваження ви-
конують органи місцевого самоврядування, а 
фінансування цих повноважень відбувається 
за рахунок закріплених податків або за раху-
нок перерахування трансфертів з держав-
ного бюджету. Однак на практиці забезпече-
ність делегованих державою повноважень 
фінансовими ресурсами необхідними для їх 
виконання складає приблизно 80% (табл. 3), 
тобто держава не додає коштів органам міс-
цевого самоврядування на фінансування ви-
датків, які передані їм законодавством. Таке 
становище призводить до зниження якості 
публічних послуг та відволікання все більшої 
частки власних незначних фінансових ресур-
сів органів місцевого самоврядування для 
забезпечення виконання покладених на них 
видаткових зобов’язань. 

Отже, недофінансування делегованих 
повноважень зумовлено, насамперед, не-
чіткістю поняття “делеговані повноважен-
ня” та можливістю віднесення до них різних 
повноважень держави у різні роки, що, в 
свою чергу, дестабілізує ситуацію із про-
гнозуванням надходжень і витрат місцевих 
бюджетів [18, 22].

Негативною рисою у формуванні ви-
датків місцевих бюджетів є значне пере-
важання поточних видатків над видатками 
розвитку. Капітальні видатки місцевих бю-
джетів становлять від 7,7% в 2010 р. до 
6,3% в 2013–2014 рр. загального обсягу 
видатків.

У розрізі економічної класифікації ви-
датків місцевих бюджетів основна частка 
припадає на захищені статі видатків, серед 
яких частка видатків на оплату праці з на-
рахуванням становила 47,0% – в 2013 р., 
41,3% – в 2014 р.; поточні трансферти 
населенню на соціальне забезпечення – 
23,2% в 2013–2014 рр.; видатки на оплату 
комунальних послуг та енергоносіїв – 5,9% 
в 2013 р. та 5,1% – в 2014 р. Загалом част-
ка захищених статей видатків місцевих бю-
джетів складала в 2013 р. 82,4% усіх видат-
ків місцевих бюджетів, в 2014 р. – 75,7%. 

Дослідження структури видатків місце-
вих бюджетів України за функціональною 
класифікацією показали, що вони мають 
суто соціальну спрямованість. Їх питома вага 
останніми роками перевищує 80% загально-
го обсягу видатків місцевих бюджетів. До того 
ж, видатки галузей соціальної сфери спрямо-
вані виключно на фінансування споживчих 
потреб (збільшення пенсій, мінімальних за-
робітних плат, допомоги, соціальних виплат 
тощо), а не на розвиток цих галузей.

Такий розподіл видаткової частини міс-
цевих бюджетів суттєво знижує можливість 
участі місцевих органів влади на місцях у 
бюджетному процесі. Занадто велика част-
ка захищених статей видатків у структурі 
видатків місцевих бюджетів свідчить про 
зменшення фінансового ресурсу, який міс-
цеві органи влади можуть спрямовувати на 
інші (незахищені) видатки та інвестиційні 
цілі. Наднизький обсяг капітальних видат-
ків місцевих бюджетів призводить до їх 

Таблиця 3
Загальна забезпеченість делегованих повноважень, % *
Роки 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Частка забезпечення делегованих 
повноважень 86,0 88,8 83,5 80,7 80,2 82,2

Частка власних доходів місцевих бюджетів, 
спрямованих на виконання делегованих 
повноважень 

26,3 25,6 33,4 37,4 38,7 38,4

* Складено на основі [14].
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низької ефективності та неспроможності 
місцевої влади змінити соціально-еконо-
мічну ситуацію у межах окремих територій. 
Більше половини капітальних видатків – 
це видатки, що забезпечують підтримання 
стану бюджетних об’єктів, тобто на капі-
тальний ремонт і реконструкцію, однак, не 
забезпечують розвиток територій.

Слід констатувати, що діюча система 
соціальних стандартів та нормативів не міс-
тить чіткого визначення вартості публічної 
послуги відповідно до соціального стандар-
ту і не забезпечує відповідності між обсягом 
фінансування та вартістю публічної послуги, 
що надається на рівні місцевого самовряду-
вання. Таке становище створює постійну на-
пругу в бюджетному середовищі: розмір та 
умови оплати праці працівників бюджетних 
установ є гіршими, ніж в приватному секто-
рі, що призводить до браку кваліфікованих 
кадрів; якість послуг у бюджетній сфері не 
відповідає очікуванням громадян; бюджетні 
установи не мають коштів на належне ма-
теріально-технічне забезпечення. Слід за-
значити, що змінами до Бюджетного кодексу 
передбачено 100% забезпечення делегова-
них повноважень місцевого самоврядуван-
ня шляхом забезпечення відповідності між 
обсягом фінансування та вартістю публічної 
послуги на місцевому рівні на основі чіткого 
визначення вартості публічної послуги від-
повідно до соціального стандарту. Однак 
вартість публічної послуги відповідно до со-
ціального стандарту у нормативно-правових 
актах поки що не визначена.

Необхідною умовою бюджетної децен-
тралізації та забезпечення бюджетної авто-
номії і фінансової самостійності місцевих 
органів влади є укрупнення територіальних 
громад з тим, щоб фінансові можливос-
ті місцевих бюджетів дозволяли органам 
місцевого самоврядування ефективно ви-
конувати їх функціональні повноваження. 
Забезпечення населення мінімальним на-

бором суспільних благ та послуг є можли-
вим тільки у адміністративно-територіаль-
них одиницях, які мають відповідний розмір. 
В такому випадку набуває чинності норма 
Закону “Про добровільне об’єднання тери-
торіальних громад”, в якому, зокрема, ви-
значено, що держава здійснює фінансову 
підтримку добровільного об’єднання тери-
торіальних громад сіл, селищ, міст шляхом 
надання об’єднаній територіальній громаді 
коштів у вигляді субвенцій на формування 
відповідної інфраструктури згідно з планом 
соціально-економічного розвитку такої те-
риторіальної громади [19]. 

В Україні почали реалізуватися механіз-
ми об’єднання територіальних громад згідно 
із затвердженою Урядом Методики форму-
вання спроможних територіальних громад. 
Проте для прискорення цього процесу на 
державному рівні доцільно запровадити до-
даткові стимули та компенсаційні механізми. 

Вважаємо за доцільне у процесі 
об’єднання територіальних громад в Укра-
їні запровадження механізмів фінансово-
го стимулювання та проведення широкої 
роз’яснювальної роботи щодо переваг та ви-
год формування спроможних територіальних 
громад. Необхідним, на наш погляд, є вста-
новлення перехідного періоду (2–3 роки) для 
проведення всебічної підготовчої роботи. Ра-
зом з цим у процесі укрупнення територіаль-
них громад повинні враховуватися додаткові 
витрати населення (втрата часу, транспортні 
витрати, психологічний дискомфорт тощо) 
на отримання благ та послуг, які мають бути 
компенсовані громадянам. 

Важливою складовою у підвищенні 
ефективності видатків місцевих бюджетів 
є активна участь самої територіальної гро-
мади у бюджетному процесі, проведення 
громадського моніторингу та контролю за 
всіма стадіями бюджетного процесу. Актив-
не залучення громадських організацій, ЗМІ, 
представників бізнесу до моніторингу та 
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контролю за формуванням і реалізацією бю-
джетних рішень дасть можливість зробити 
бюджетні процедури більш прозорими, від-
критими та підконтрольними громадськості. 

Реальна участь громадськості у бю-
джетному процесі на місцевому рівні може 
бути здійснена через: проведення громад-
ських слухань з питань розгляду та затвер-
дження бюджету місцевого самоврядуван-
ня; реальне обговорення запланованих 
показників місцевих бюджетів з громад-
ськістю, заслуховування посадових осіб; 
вільний доступ громадськості до інформа-
ції щодо виконання показників бюджету; 
щоквартальне оприлюднення ходу вико-
нання планових показників бюджетів; ви-
значення важелів впливу громадськості на 
процес планування та виконання бюджету; 
визначення формату публічного представ-
лення інформації про бюджет у доступно-
му для розуміння пересічного громадянина 
вигляді; оприлюднення деталізованої (а не 
тільки узагальненої) інформації про хід ви-
конання місцевого бюджету. 

Висновки. Отже, здійснення бюджет-
ної децентралізації та впорядкування ви-
даткових повноважень органів місцевої 
влади потребує наступних кроків:
– чіткий законодавчий розподіл функці-

ональних повноважень, а відтак, і ви-
даткових повноважень центральних і 
місцевих органів влади, який виключав 
би їх дублювання та визначав відпові-
дальність за прийняття рішень і надання 
окремих видів суспільних благ і послуг;

– узгодження положень окремих норма-
тивно-правових актів щодо визначення 
переліку делегованих повноважень, зо-
крема в Законі України “Про місцеве са-
моврядування в Україні” та в Бюджетно-
му кодексі України;

– законодавче визначення терміна “деле-
говані повноваження” для унеможлив-

лення віднесення до неї різних повнова-
жень держави у різні часові періоди;

– забезпечення 100% делегованих повно-
важень місцевого самоврядування шля-
хом встановлення відповідності між об-
сягом фінансування та вартістю публічної 
послуги на місцевому рівні на основі чіт-
кого визначення вартості публічної послу-
ги відповідно до соціального стандарту;

– передача органам місцевого самовряду-
вання більшості повноважень місцевого 
характеру з відповідною передачею фі-
нансових ресурсів державного бюджету 
на їх фінансування;

– поступове збільшення фінансового ре-
сурсу місцевих бюджетів, який спрямо-
вується на фінансування незахищених 
видатків бюджету та місцевих програм 
за рахунок зменшення частки захищених 
статей видатків;

– встановлення норми формування бюдже-
ту розвитку на рівні не менш 10% від за-
гального фонду місцевих бюджетів, що 
буде спонукати органи місцевого само-
врядування до соціально-економічного 
розвитку своїх територій та збільшення 
коштів на інвестиційні цілі;

– широке залучення громадськості до ре-
альної участі в бюджетному процесі на 
місцях з метою вдосконалення бюджет-
них процедур у напрямку прозорості, від-
критості, публічності та доступності для 
кожного громадянина.
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ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 
В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Узагальнено досвід здійснення бюджетної децентралізації на прикладі місцевих бю-
джетів Чернівецької області. Обґрунтовано рекомендації щодо вдосконалення норматив-
но-правового забезпечення та вирішення конкретних проблем місцевими органами влади. 
Узагальнено пропозиції щодо подальшої підготовки та прийняття нових рішень цен-
тральними органами законодавчої та виконавчої влади. Запропоновано використати у 
сфері формування місцевих бюджетів вітчизняний досвід розширення прав та підвищен-
ня відповідальності місцевих органів влади в соціально-економічному розвитку регіонів.

Ключові слова: регіональний людський розвиток, бюджетна децентралізація, міс-
цеві бюджети, фінансове забезпечення, нормативно-правове забезпечення, методи ор-
ганізації, планування і контролю.

Оксана ШИНКАРЮК,
Олена КУШЛАК

УДК 336.1:352

Оксана ШИНКАРЮК, Елена КУШЛАК
Проблемы совершенствования нормативно-правового обеспечения формиро-

вания местных бюджетов в условиях децентрализации
Обобщен опыт осуществления бюджетной децентрализации на примере местных 

бюджетов Черновицкой области, обоснованы рекомендации относительно совершен-
ствования нормативно-правового обеспечения и решения конкретных проблем мест-
ными органами власти. Обобщены предложения по дальнейшей подготовке и приня-
тию новых решений центральными органами законодательной и исполнительной 
власти. Предложено использовать в сфере формирования местных бюджетов отече-
ственный опыт расширения прав и повышения ответственности местных органов 
власти в социально-экономическом развитии регионов.

Ключевые слова: региональное человеческое развитие, бюджетная децентрализа-
ция, местные бюджеты, финансовое обеспечение, нормативно-правовое обеспечение, 
методы организации, планирования и контроля.

Oksana SHYNKARYUK, Olena KUSHLAK 
Improvement of regulatory and legal support local budgets formation in conditions of 

decentralization
Introduction. The problem lies in achieving consistency of the Concept of reforming the 

local self-government and territorial organization of power in Ukraine with the provisions of the 
Concept of human development at the local budgeting Chernivtsi region in 2015.
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JEL Classіfіcatіon: H 720.

The generalization of domestic positive experience of empowerment of local authorities by 
the example of. Irpin and m. Slavutich of Kiev region is also expedient to provide.

Ranking of new organizational, methodological and normative legal acts concerning solv-
ing the problems of regional human development should be implemented. The preparation and 
adoption of these acts would carry out the local authority and central bodies of legislative and 
executive authorities.

Purpose. The purpose of the article is substantiation of the recommendations and propos-
als for improving of regulatory support in fi scal decentralization processes on the basis of sum-
marizing the experience of local budgets in Chernivtsy region for 2015 year.

Results. The main result of the research is detection of absence of methodological consist-
ency of the provisions of Concept of reforming the local self-government and territorial organiza-
tion of power in Ukraine with the provisions of the Concept of human development in formation 
of local budgets of Chernivtsi region in 2015.

Conclusion. We reinterpreted provisions the Concept of reforming local self-government 
and territorial organization of power in Ukraine and target orientation of the components of the 
human development index of regional Chernivtsi region and we propose:

– some districts of Chernivtsi region will consider question of increasing of educational 
subvention due to the distribution of theirs unassigned remnant in the shortest time;

– structural subdivisions of local state administrations in educational matters will provide 
the opportunity to address issues of teaching of the variable part of the basic educational plan 
in general educational institutions taking into account the fi nancial capacity of local budgets of 
different levels and fi x it in the educational plan of general educational institutions;

– the local authorities will be expedient to improve the fi nancing of health care in Cher-
nivtsi region through amendments to the formula for determining volume of medical sub-
vention including additional costs of providing necessary medicines for patients with organ 
transplants or by allocating for these activities targeted subventions from the State Budget of 
Ukraine;

– part of the tax on personal income should be left for the transitional period (3-5 years) in 
rural budgets;

– central bodies of legislative power would determine the status of depressive administra-
tive and territorial units;

– central executive authorities would set the maximum number of apparatus of local coun-
cils of depressed administrative and territorial units and make available for them the basic dota-
tion or intergovernmental transfer.

The article also contains recommendations and suggestions for solving other identifi ed 
problems of formation of local budgets in Chernivtsi region.

Key words: кegional human development, budget decentralization, local budgets, fi nancial 
support, regulatory support, methods of organization, planning and control.
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Постановка проблеми. Бюджетний 
механізм національної економіки – це сис-
тема інституціональних важелів впливу 
центральних органів законодавчої та ви-
конавчої влади на економічні об’єкти і бю-
джетні процеси та на осіб, які в них беруть 
участь. Призначений він для того, щоб на-
дати бюджетним процесам організований 
характер, впорядкувати дії економічних 
суб’єктів, забезпечити виконання норма-
тивних і законодавчих актів, узгодити інтер-
еси держави і місцевих громад.

Перехід в системі державних фінансів 
України від “управління бюджетними ре-
сурсами” до “збалансованого управління 
сталим розвитком держави на основі наці-
ональної системи цінностей” здійснюється з 
використанням програмно-цільового методу 
в бюджетному процесі шляхом, по-перше, 
впровадження цільових проектів і бюджет-
них програм для досягнення обґрунтованих 
очікуваних результатів і суспільних ціннос-
тей; по-друге, досягнення збалансованості 
бюджету завдяки визначенню стратегічних 
пріоритетів соціально-економічного розви-
тку регіонів та держави в цілому [1, 12].

Впровадження оновленого у 2010 р. Бю-
джетного кодексу України було спрямовано 
на формування нового бюджетного механіз-
му збалансованого управління сталим роз-
витком держави на основі національної сис-
теми цінностей, покликаного забезпечити 
збереження різноманітних індивідуальних 
особливостей населення кожного регіону 
та його моральних засад: духовності й осві-
ченості, історичної спадщини і територіаль-
ної цілісності, звичаїв і традицій, культури і 
світогляду, мирного менталітету та етичних 
цінностей, а також взаємообумовленого 
емерджентного розвитку регіонів держави 
як єдиного національного цілого.

Ми згідні з висновками фахівців, що 
видаткові повноваження місцевих органів 
влади в соціально-економічному розвитку 

відповідних регіонів згідно з адміністратив-
но-територіальним устроєм України доцільно 
уточнювати та регламентувати на базі на-
ступної класифікації територіальних відтво-
рювальних процесів, які охоплюють [1, 19]:
– відтворення матеріальної бази соціаль-

ної сфери (житлово-комунальне госпо-
дарство, освіта, охорона здоров’я, соці-
альний захист і соціальне забезпечення, 
культура і мистецтво, засоби масової ін-
формації, фізична культура і спорт);

– відтворення об’єктів зв’язку, телекомуні-
кацій та інформації;

– відтворення виробничої та дорожньо-
транспортної інфраструктури;

– охорона навколишнього природного се-
редовища та забезпечення комплексно-
го і раціонального природокористування.
Збалансоване управління сталим роз-

витком держави на основі системи націо-
нальних цінностей передбачає в майбут-
ньому визначення того, щоб видатки на 
утримання і відтворення матеріальної бази 
соціальної сфери та інфраструктури кон-
кретного регіону забезпечувались власними 
фінансовими ресурсами, що акумульовані в 
місцевому бюджеті, а трансферти з держав-
ного бюджету призначались би в основному 
для забезпечення єдиних стандартів якості 
життя населення держави в різних регіонах.

Тобто, якщо пріоритетні завдання со-
ціально-економічного розвитку областей, 
районів, міст та селищ будуть визначати-
ся згідно з Програмою людського розви-
тку відповідного регіону, то тоді джерела 
формування місцевих фінансів повинні 
визначатись відповідно до видаткових по-
вноважень місцевих органів влади в соці-
альному розвитку на основі забезпечення 
економічного кругообігу територіальних 
відтворювальних процесів. А показниками 
фінансування людського розвитку регіону 
(на одного мешканця) будуть суми видатків 
місцевих бюджетів на кожну складову тери-
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торіальних відтворювальних процесів, на-
самперед, щодо відтворення матеріальної 
бази соціальної сфери [1, 20].

Формування балансу фінансових ре-
сурсів за доходами та видатками на основі 
синхронізації і гармонізації територіальних 
відтворювальних процесів із загальнонаці-
ональними забезпечує досягнення узгодже-
ності інтересів держави і територіальних 
громад. В Україні поступово відбувається 
становлення системи методологічного та 
методичного забезпечення фінансування 
регіонального людського розвитку [2–6].

Метою Концепції реформування міс-
цевого самоврядування та територіальної 
організації влади в Україні, яка була схва-
лена Кабінетом Міністрів України 1 квітня 
2014 р., є визначення напрямів, механізмів і 
строків формування ефективного місцевого 
самоврядування, територіальної організації 
влади для створення і підтримки повноцін-
ного життєвого середовища для громадян, 
надання високоякісних і доступних публіч-
них послуг, становлення інститутів прямо-
го народовладдя, задоволення інтересів 
громадян в усіх сферах життєдіяльності на 
відповідній території, узгодження інтересів 
держави та територіальних громад [9, 3].

Проведення інституційних реформ у 
бюджетній сфері передбачає:
– запровадження нової моделі фінансо-

вого забезпечення місцевих бюджетів 
шляхом розширення дохідної бази міс-
цевих бюджетів, спрощення процедури 
надання місцевих гарантій та здійснення 
запозичень від міжнародних фінансових 
організацій, забезпечення бюджетної са-
мостійності та фінансової незалежності;

– запровадження нового механізму бю-
джетного регулювання – системи зба-
лансування усіх місцевих бюджетів 
замінено системою горизонтального ви-
рівнювання податкоспроможності тери-
торій за двома податками (податку на 

прибуток приватних підприємств та по-
датку на доходи фізичних осіб) залежно 
від рівня надходжень на одного жителя. 
Вирівнювання за іншими платежами не 
здійснюється, їх надходження в повно-
му обсязі залишаться в розпорядженні 
місцевих органів влади, що є стимулом 
до залучення додаткових надходжень та 
розширення бази оподаткування;

– запровадження нової трансфертної по-
літики у взаємовідносинах державного 
та місцевих бюджетів і посилення відпо-
відальності профільних міністерств за 
реалізацію державної політики у відпо-
відних галузях (запроваджені нові види 
трансфертів − освітня та медична суб-
венції, субвенція на підготовку робітничих 
кадрів, субвенція на забезпечення медич-
них заходів окремих державних програм 
та комплексних заходів програмного ха-
рактеру. Головними розпорядниками ко-
штів визначено галузеві міністерства);

– започаткування переходу від триступене-
вої до двоступеневої бюджетної моделі 
та стимулювання громад до об’єднання 
шляхом надання таким громадам по-
вноважень міст обласного значення та 
встановлення прямих міжбюджетних від-
носин з державним бюджетом.
На жаль, розглянуті положення Кон-

цепції реформування місцевого само-
врядування та територіальної організації 
влади в Україні вимагають додаткового 
узагальнення й переосмислення норматив-
но-правових і методичних рішень, які були 
визначені чинним законодавством України 
та пройшли практичну апробацію в процесі 
реалізації українсько-шведського проекту 
розвитку місцевого самоврядування в м. Ір-
пінь Київської області у 2000–2005 рр.

Крім того, підвищення фінансової са-
мостійності місцевих органів влади на су-
часному етапі повинно також базуватися і 
на врахуванні вітчизняного досвіду діяль-
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ності Рад народного господарства (РНГ в 
1957–1965 рр.) при переважно територі-
альному принципі керування українською 
економікою в межах Укрраднаргоспу, прак-
тики розробки Соціальних паспортів адмі-
ністративних областей при переважно га-
лузевому принципі керування українською 
економікою в системі Держплану України 
(1965–1985 рр.), а також впровадження со-
ціальних нормативів створення матеріаль-
ної бази об’єктів соціальної сфери, які були 
кращими за європейські стандарти (м. Сла-
вутич Київської області, 1986–1990 рр.).

На сучасному етапі державного регу-
лювання національного господарства ре-
формування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні 
розпочалося шляхом бюджетної децентра-
лізації в процесі розробки та прийняття Дер-
жавного бюджету України на 2015 рік, а також 
відповідних уточнень до діючого законодав-
ства [10–12]. Тобто, наявні передумови для 
узагальнення та переосмислення відповід-
них започаткованих урядом дій в контексті 
визначення складових нової моделі фінан-
сового забезпечення місцевих бюджетів, на-
самперед, в контексті людського розвитку.

Мета статті полягає в обґрунтуванні реко-
мендацій та пропозицій щодо вдосконалення 
нормативно-правового забезпечення про-
цесів бюджетної децентралізації на підґрунті 
узагальнення досвіду формування місцевих 
бюджетів Чернівецької області на 2015 рік.

Виклад основного матеріалу. В 
Україні дохідну базу місцевих бюджетів на 
2015 рік розширено за рахунок:
– передачі з державного бюджету плати за 

надання адміністративних послуг, дер-
жавного мита;

– збільшення відсотка зарахування еколо-
гічного податку з 35% до 80%;

– закріплення за місцевими бюджетами ста-
більних джерел надходжень – податку на 
доходи фізичних осіб за новими нормати-

вами та податку на прибуток підприємств 
приватного сектору економіки (10%);

– запровадження збору з роздрібного про-
дажу підакцизних товарів;

– розширення бази оподаткування подат-
ку на нерухомість шляхом включення до 
оподаткування комерційного (нежитло-
вого) майна та запровадження податку 
на розкішні автомобілі.
Загалом ресурс місцевих бюджетів 

України (у т. ч. надходження з Державного 
фонду регіонального розвитку) на 2015 рік 
становив 266,9 млрд. грн. або на 20,6% 
більше проти 2014 року.

На формування видаткової части-
ни місцевих бюджетів у 2015 р. здійснили 
вплив наступні чинники:
– зміни у розмежуванні видів видатків між 

державним та місцевими бюджетами за 
принципом субсидіарності;

– зміни у трансфертній і соціальній політиці;
– зміна розміру єдиного соціального вне-

ску та зменшення в результаті видатків 
місцевих бюджетів на оплату праці;

– передача функцій методичних кабіне-
тів інститутам післядипломної освіти та 
методоб’єднанням вчителів;

– перегляд меж зон радіоактивного за-
бруднення внаслідок Чорнобильської ка-
тастрофи;

– запровадження плати за навчання у ди-
тячо-юнацьких спортивних школах, крім 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, дітей-інвалідів та із 
багатодітних та малозабезпечених сі-
мей, та зменшення видатків;

– забезпечення за рахунок коштів місце-
вих бюджетів видатків на утримання 
спортивних шкіл, які фінансувалися за 
рахунок Фонду соціального страхування 
з тимчасової втрати працездатності;

– передача у рамках децентралізації окре-
мих закладів та заходів з державного 
бюджету до місцевих бюджетів тощо.
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У процесі формування місцевих бюдже-
тів Чернівецької області на 2015 р. на базі 
бюджетної, податкової реформи та бюджет-
ної децентралізації обласною державною 
адміністрацією було ініційовано розгляд про-
ектів місцевих бюджетів усіх рівнів за учас-
тю голів районних державних адміністрацій 
і районних рад, представників фінансових 
органів області, органів місцевого самовря-
дування, фахівців наукових та педагогічних 
закладів й громадських організацій з метою 
визначення конкретних переваг і нових про-
блем, які мають місце на місцевому рівні в 
процесі впровадження цих реформ.

Передусім, слід відмітити позитивні змі-
ни, які відбулися в результаті цього процесу, 
зокрема, чи не вперше, повністю забезпе-
чено достатню для нормального функціо-
нування потребу закладів бюджетної сфе-
ри, що фінансується з обласного бюджету 
та бюджетів міст обласного значення, міст 
районного значення і селищ.

Водночас, виникла низка проблем, які 
потребують оперативного вирішення шля-
хом невідкладного спрямування додаткового 
фінансового ресурсу, так і шляхом внесення 
відповідних змін до діючого законодавства. 
Потребують удосконалення організація та 
методи планування і контролю виконання 
бюджетів місцевого самоврядування.

Однією з головних проблем, яка вини-
кла під час експериментальної оцінки об-
сягів ресурсів на утримання закладів галузі 
освіти, стало методично недоопрацьоване 
визначення обсягів освітньої субвенції.

Так, у Чернівецькій області не забез-
печено за рахунок доведених обсягів освіт-
ньої субвенції потребу закладів освіти у 
Вижницькому, Заставнівському, Кельме-
нецькому та Сокирянському районах в за-
гальній сумі 18,6 млн. грн., з них лише по 
загальноосвітніх закладах Кельменецько-
го району − 7,7 млн. грн. Це означає, що у 
листопаді-грудні 2015 р. не буде змоги на-

раховувати зарплату вчителям, незважаю-
чи на те, що ще торік саме в цих районах 
було скорочено додаткові виплати педаго-
гічним працівникам.

Причиною цього є значна кількість мало-
чисельних загальноосвітніх закладів (з серед-
ньою наповненістю класів від 7 до 15 учнів) у 
сільській місцевості, особливо у гірських райо-
нах, де села розташовані на значній відстані 
одне від одного. Закрити ці заклади неможли-
во здебільшого через складність транспорт-
ного сполучення між населеними пунктами, 
відсутність необхідної кількості шкільних авто-
бусів, а особливо через ненадання місцевими 
радами згоди на їх закриття, оскільки це пи-
тання належить до компетенції органів місце-
вого самоврядування. 

Наступною проблемою, яка виникла 
під час експериментальної оцінки обсягів 
ресурсів на утримання закладів галузі охо-
рони здоров’я, також стало недостатньо 
методично опрацьоване визначення обся-
гів медичної субвенції.

У цілому мінімальну потребу медичних 
закладів забезпечено, однак мають місце 
проблеми в тих бюджетах, з яких спрямо-
вуються значні кошти для хворих, котрим 
здійснено операцію з трансплантації ор-
ганів. У Чернівецькій області таких хворих 
налічується 40 осіб, на лікування яких що-
річно спрямовується більше 10 млн. грн. 
коштів місцевих бюджетів. При цьому в од-
ному з районів їх 5, а в іншому − жодного.

Аналогічна ситуація склалась щодо ви-
значення обсягів ресурсів на утримання бю-
джетних закладів за рахунок власних надхо-
джень і базової дотації з районних бюджетів.

Найгостріші проблеми у забезпеченні 
мінімальної потреби закладів бюджетної 
сфери виникли саме на рівні районних 
бюджетів. Основним чинником, що обумо-
вив виникнення цієї проблеми, є передача, 
згідно з внесеними змінами до Бюджетного 
кодексу України, на утримання з районних 
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бюджетів дитячих дошкільних закладів, па-
лаців культури, клубів та бібліотек, що фі-
нансувалися з сільських бюджетів.

У 2014 р. на утримання цих закладів з 
відповідних сільських бюджетів було спря-
мовано близько 168 млн. грн., а з урахуван-
ням зазначеного обсягу та розміру видат-
ків, які відповідно до Бюджетного кодексу 
України у 2014 р. проводилися з районних 
бюджетів, власні доходи та базова дотація 
цих бюджетів на 54,9 млн. грн. менші від 
делегованих видаткових повноважень.

У Чернівецькій області є 9 районних 
бюджетів, які не матимуть змоги самостійно 
забезпечити фінансову потребу в коштах 
на утримання бюджетної сфери району, зо-
крема, − це Вижницький, Заставнівський, 
Кельменецький, Кіцманський, Новоселиць-
кий, Путильський, Сокирянський, Сторожи-
нецький та Хотинський райони.

Так, в Путильському районі, який є гір-
ським, на забезпечення утримання бюджет-
ної сфери хоча би на рівні 2014 р., не ви-
стачає 10,5 млн. грн., що становить 35,4% 
від загальної суми видатків. Для збалансу-
вання цього районного бюджету необхідно 
закрити кожну третю бюджету установу.

Аналогічна ситуація з іншими районни-
ми бюджетами, зокрема в Заставнівському 
районі незабезпеченість в коштах складає 
8,8 млн. грн. (20,7% від загальної суми 
видатків), Кіцманському − 7,9 млн. грн. 
(14,9%), Вижницькому − 8,0 млн. грн. 
(15,3%), Кельменецькому − 1,0 (3,6%), 
Новоселицькому − 2,5 млн. грн. (3%), Со-
кирянському − 4,2 млн. грн. (6,7%) Сторо-
жинецькому − 8,5 млн. грн. (12%) та Хотин-
ському − 3,5 млн. грн. (5%).

Бюджетна реформа позитивно вплину-
ла на фінансову забезпеченість сільських 
рад, що розташовані на території сіл з ве-
ликою чисельністю населення, розвиненою 
інфраструктурою та наявністю на їх тери-
торії торгівельних і розважальних закладів.

Однак на території Чернівецької області 
із 252 сільських рад самодостатніми є лише 
114, а 138 є депресивними і не зможуть за 
рахунок власних надходжень забезпечити 
утримання навіть своїх апаратів управлін-
ня. Загальна додаткова потреба в ресурсі 
на їх утримання становить 35,0 млн. грн.

Важливою є проблема необхідності за-
безпечення (наближення) соціальних послуг 
до місця проживання населення, а в гірській 
місцевості відстань між населеними пункта-
ми сягає від 10 до 20 км, що ускладнює мож-
ливість їх об’єднання в територіальні грома-
ди та вжиття інших заходів з оптимізації.

Слід також зазначити, що на сьогодні у 
зв’язку зі складною ситуацією в країні, крім 
повноважень з надання послуг місцевій гро-
маді, благоустрою села, утримання доріг 
тощо на сільські ради покладено обов’язки 
щодо реалізації заходів із мобілізаційної під-
готовки та мобілізації на відповідній терито-
рії, що також потребує додаткових витрат.

Запланована ж передача плати за на-
дання адміністративних послуг, 5% з роз-
дрібного продажу підакцизних товарів та 
податок на нерухоме майно, за попередні-
ми розрахунками не покриють витрати на 
утримання апарату сільських рад.

Зібрати податок на нерухомість, буде 
складно через відсутність повної інвента-
ризації подворових справ та інформації 
щодо даних цих справ в Державному реє-
стрі речових прав.

Крім того, відповідно до частини 2 стат-
ті 57 Бюджетного кодексу України наприкін-
ці 2014 року місцеві бюджети Чернівецької 
області повернули до Державного бюджету 
України невикористану субвенцію з дер-
жавного бюджету місцевим бюджетам на 
будівництво, ремонт та утримання доріг ко-
мунальної власності в сумі 34 млн. грн.

При цьому слід зазначити, що невико-
ристання цієї субвенції в повному обсязі 
відбулося не з вини місцевих органів вла-
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ди, а у зв’язку із неритмічним проведенням 
видатків на ці цілі органами Державної каз-
начейської служби України.

Враховуючи зазначене, є недоцільним 
в цьому випадку застосовування вимоги 
вищезазначеної статті Бюджетного кодексу 
України, оскільки центральні органи влади 
не забезпечили виконання статей 43 та 78 
Кодексу щодо казначейського обслугову-
вання видатків в повному обсязі.

Відповідно до викладеного рекомен-
дуємо при внесенні змін до Закону Укра-
їни “Про Державний бюджет України на 
2015 рік” передбачити компенсацію місце-
вим бюджетам в сумі повернутої до Дер-
жавного бюджету України субвенції з дер-
жавного бюджету місцевим бюджетам на 
будівництво, ремонт та утримання доріг 
комунальної власності.

Слід також наголосити, що відповід-
но до постанови Кабінету Міністрів України 
від 08.08.2014 р. “Деякі питання соціально-
економічного розвитку окремих територій у 
2014 році” області у 2014 р. було передбаче-
но субвенцію з державного бюджету на здій-
снення заходів щодо соціально-економічно-
го розвитку окремих територій у загальній 
сумі 10,6 млн. грн., за рахунок якої планува-
лося здійснити роботи щодо заміщення спо-
живання природного газу у сфері теплопос-
тачання на 36 об’єктах Чернівецької області.

Неритмічне проведення видатків орга-
нами казначейства призвело до того, що з 
отриманих коштів субвенції було освоєно 
лише 4,1 млн. грн., а решта, 6,5 млн. грн., 
повернуто до державного бюджету. Крім 
того, станом на 1 січня 2015 р. орієнтовний 
обсяг зареєстрованої кредиторської забор-
гованості становить 1,6 млн. грн.

Враховуючи наявність великої кількості 
об’єктів, на яких роботи розпочаті, але не 
завершені, витрачання значних сум коштів 
місцевих бюджетів для виготовлення про-
ектно-кошторисної документації пропо-

нується розглянути можливість виділення 
коштів у поточному році для продовження 
робіт із заміщення споживання природного 
газу у сфері теплопостачання.

На наш погляд, доцільно передбачити 
обласному бюджету Чернівецької області 
цільову субвенцію на погашення кредитор-
ської заборгованості і продовження робіт 
із заміщення споживання природного газу 
у сфері теплопостачання в загальній сумі 
6,5 млн. грн.

З метою зменшення навантаження на 
бюджети усіх рівнів пропонується части-
ну 5 статті 8 Закону України “Про збір та об-
лік єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування”, яку було 
внесено до Закону від 28.12.2014 р., допо-
внити наступним положенням: “Зазначена 
норма не розповсюджується на працівників 
бюджетних установ”.

В процесі бюджетної децентралізації 
виникли проблеми щодо надходжень до 
місцевих бюджетів області. Так, плата за 
оренду земель державної та комунальної 
власності завжди була вагомим джерелом 
надходжень місцевих бюджетів.

Проте процес отримання в оренду зе-
мель державної або комунальної власності 
є довготривалим, наслідком чого є те, що 
місцеві бюджети втрачають значні кошти, 
оскільки особи, зацікавлені в одержанні у 
користування земельної ділянки із земель 
державної або комунальної власності, безо-
платно користуються відповідними земель-
ними ділянками до завершення усієї проце-
дури оформлення відповідної документації.

Тому з метою недопущення втрат дохо-
дів місцевих бюджетів пропонується внести 
зміни до чинного законодавства в частині 
надання в оренду земель державної або 
комунальної власності, зокрема ст. 21 За-
кону України “Про оренду землі” доповнити 
її пунктом наступного змісту: “Надати пра-
во відповідному органу виконавчої влади 
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або органу місцевого самоврядування до 
завершення процедури державної реє-
страції прав оренди земель державної або 
комунальної власності укладати із особою, 
зацікавленою в одержанні у користування 
земельної ділянки, договір тимчасового 
користування (на період оформлення від-
повідних землевпорядних документів), за 
умов виявлення фактів користування за-
значеною собою відповідними землями”.

Відповідно до Податкового кодексу 
України із врахуванням норм Закону України 
“Про внесення змін до Податкового кодексу 
України та деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо податкової реформи” від 28 грудня 
2014 р., скасовані пільги щодо сплати зе-
мельного податку для бюджетних установ, 
які повністю утримуються за рахунок коштів 
державного та місцевих бюджетів.

Згідно з абзацом першим ст. 284.1. ви-
щезазначеного Кодексу органи місцево-
го самоврядування встановлюють ставки 
плати за землю та пільги щодо земельно-
го податку, що сплачується на відповідній 
території. При цьому, відповідно до ст. 12 
Податкового кодексу України не дозволя-
ється сільським, селищним, міським радам 
встановлювати індивідуальні пільгові став-
ки місцевих податків та зборів для окремих 
юридичних осіб та фізичних осіб − підпри-
ємців і фізичних осіб або звільняти їх від 
сплати таких податків та зборів.

Враховуючи вищевикладене та обмеже-
ність фінансових ресурсів як державного, так 
і місцевих бюджетів, вважаємо за необхідне:
– доповнити статтю 282 Податкового ко-

дексу України підпунктом 282.1.3 на-
ступного змісту: “бюджетні установи, які 
повністю утримуються за рахунок коштів 
державного та місцевих бюджетів”;

– у разі не вирішення питання надання пільг 
зі сплати земельного податку для бюджет-
них установ, які повністю утримуються за 
рахунок коштів державного та місцевих 

бюджетів, враховувати потребу в коштах 
для сплати цього податку в базовій дотації 
або передбачити для місцевих бюджетів 
окремий міжбюджетний трансферт.
Щодо справляння податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки, до-
речно зазначити наступне: вся інформація 
про об’єкти нерухомості в органи Держав-
ної фінансової служби України надається 
органами державної реєстрації прав на не-
рухомість. Вона надходить туди незалежно 
від власників нерухомості.

При цьому, для новоствореного об’єкта 
нерухомості податок сплачується, почина-
ючи з місяця, в якому виникло право влас-
ності на цей об’єкт. Згідно з положеннями 
Закону України “Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх об-
тяжень” від 1 липня 2004 р. три ознаки, без 
наявності яких об’єкт нерухомості не існує 
як об’єкт оподаткування:
– державна реєстрація прав на нерухо-

мість, тобто офіційне визнання та під-
твердження державною установою ви-
никнення прав на нерухомість шляхом 
внесення запису в Державному реєстрі 
речових прав (ст. 1 Закону);

– якщо законом передбачено приймання 
в експлуатацію об’єкта нерухомості, то 
державна реєстрація прав на цей об’єкт 
відбувається тільки після його прийман-
ня в експлуатацію у встановленому по-
рядку (стаття 5 Закону);

– видача Свідоцтва про право власності 
на нерухомість, яке видається власни-
кам на новостворені чи реконструйовані 
об’єкти нерухомості (згідно з п. 1 части-
ни 1 ст. 18 Закону).
Проте здача в експлуатацію і державна 

реєстрація об’єктів можуть тривати роками. 
У цьому разі для нарахування та сплати по-
датку на нерухомість немає формальних 
підстав. Крім цього, законодавцем не вра-
ховано того факту, що в більшості сільських 
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населених пунктів право власності на неру-
хоме майно їх власниками у встановлено-
му законодавством порядку не оформлено, 
оскільки більшість господарств зорганізо-
вано ще до 1991 р., правопосвідчуючі до-
кументи на них не виготовлені.

За попередніми даними, у сільській міс-
цевості тільки 30% нерухомості внесено до 
Державного реєстру речових прав. Отже, 
якщо немає офіційного державного визна-
ння прав на нерухомість, орган місцевого 
самоврядування не зможе стягувати пода-
ток з цього майна.

В зв’язку з цим пропонується внести 
доповнення до Податкового кодексу Украї-
ни, надавши право державним фіскальним 
органам та органам місцевого самовря-
дування встановлювати фактичний стан 
об’єктів нерухомого майна, здійснювати на-
рахування податку.

Відповідно до Закону України “Про вне-
сення змін до Бюджетного кодексу України 
щодо реформи міжбюджетних відносин” від 
28 грудня 2014 р. погашення заборгованос-
ті за середньостроковими позиками перед 
державним бюджетом, яка перебуває на 
обліку в центральному органі виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у 
сфері казначейського обслуговування бю-
джетних коштів, не здійснюється до зако-
нодавчого врегулювання цього питання.

Враховуючи те, що отримані в попе-
редніх періодах середньострокові позики 
спрямовувались на виконання делегова-
них державою повноважень, насамперед, 
щодо зарплати, проведення розрахунків за 
комунальні послуги та енергоносії, виникла 
необхідність врегулювання цього питання 
шляхом прийняття Урядом рішення щодо 
списання зазначеної заборгованості.

Висновки та пропозиції. 
1. Завдяки бюджетним нововведенням 

місцеві бюджети вже у 2015 р. отримали 
додатковий фінансовий ресурс близько 

22 млрд. грн. до загального фонду місце-
вих бюджетів, що сприятиме створенню 
реального підґрунтя для виконання місце-
вими органами влади своїх повноважень в 
частині надання якісних публічних послуг.

Фінансовий ресурс місцевих бюджетів 
Чернівецької області на 2015 р. сформова-
но з урахуванням змін, внесених наприкінці 
2014 р. до Податкового і Бюджетного ко-
дексів України та інших законодавчих актів, 
що стосуються місцевих бюджетів і міжбю-
джетних відносин.

2. Відповідно до положень Концепції 
реформування місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади в Укра-
їні, цільової орієнтації складових Індексу 
регіонального людського розвитку Черні-
вецької області, пропонується:
– у найкоротший термін розглянути мож-

ливість збільшення для окремих районів 
обсягу освітньої субвенції за рахунок не-
розподіленого її залишку;

– передбачити щодо навчальних планів 
загальноосвітніх закладів можливість 
структурним підрозділам місцевих дер-
жавних адміністрацій з питань освіти ви-
рішувати питання викладання у загаль-
ноосвітніх закладах варіативної частини 
базового навчального плану, відповідно 
до фінансових можливостей місцевих 
бюджетів різних рівнів.

3. Фінансування закладів охорони 
здоров’я Чернівецької області доцільно 
вдосконалити шляхом внесення змін до 
формули визначення обсягу медичної суб-
венції, включивши додаткові видатки на за-
безпечення необхідними медикаментами 
хворих з пересадкою органів або шляхом 
спрямування на ці заходи цільової субвен-
ції з Державного бюджету України.

4. Удосконалення нормативно-право-
вого забезпечення самофінансування орга-
нів місцевого самоврядування пропонуєть-
ся здійснювати наступним чином:
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– при подальшому внесенні змін до Закону 
України “Про Державний бюджет України 
на 2015 рік” передбачити надання зазна-
ченим районним бюджетам стабілізацій-
ної дотації. При її розподілі між адміні-
стративно-територіальними одиницями 
необхідно враховувати наступні чинники 
− віднесення території згідно із Законом 
України “Про статус гірських населених 
пунктів в Україні” до категорії гірських; 
кількість депресивних територіальних 
одиниць, що належать до складу району; 
наявність бюджетних установ, які нада-
ють соціальні послуги населенню тощо;

– підготувати зміни до Бюджетного кодек-
су України, передбачивши фінансування 
дитячих дошкільних закладів і навчально-
виховних комплексів І ступеня за рахунок 
коштів освітньої субвенції, внісши відпо-
відні зміни до формули її визначення.

5. Підвищення фіскальної ролі плати за 
оренду земель державної та комунальної 
власності можливо забезпечити шляхом: 
1) вдосконалення виявлення факту корис-
тування особою, зацікавленою в одержанні 
у користування земельної ділянки із земель 
державної або комунальної власності, що по-
винно здійснюватися комісією у складі пред-
ставників відповідного органу виконавчої 
влади або органу місцевого самоврядування, 
правоохоронних органів і місцевого органу 
виконавчої влади, що забезпечує реалізацію 
державної політики у сфері земельних від-
носин; 2) розмір і строки внесення орендної 
плати за землю необхідно встановлювати за 
згодою сторін у договорі тимчасового земле-
користування; 3) контроль за надходженням 
до місцевих бюджетів коштів за договорами 
тимчасового користування повинен здійсню-
вати відповідний орган виконавчої влади або 
місцевого самоврядування.

Реалізація зазначених заходів, на наш 
погляд, сприятиме зміцненню дохідної бази 
місцевих бюджетів в умовах децентралізації.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ АРХІТЕКТУРИ 
БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Розглянуто особливості трансформації інституційної архітектури бюджетної сис-
теми України, визначено необхідність переосмислення основ традиційної економічної 
теорії стосовно природи фінансово-економічних трансформацій. Відображено авторську 
позицію щодо основних проблем інституційного характеру, розкрито протиріччя еволю-
ції інститутів бюджетної системи, представлено перелік інститутів розвитку бюджет-
ної системи України у подальшій перспективі, проаналізовано ефективність їх дії.

Ключові слова: бюджетна система, інституційна архітектура бюджетної систе-
ми, інститути бюджетної системи.

Ірина ЧУРКІНА

УДК 336.47.052:330 (477)

Ирина ЧУРКИНА
Трансформация институциональной архитектуры бюджетной системы Украины
Рассмотрены особенности трансформации институциональной архитектуры 

бюджетной системы Украины, определена необходимость переосмысления основ 
традиционной экономической теории относительно природы финансово-экономиче-
ских трансформаций. Отображена авторская позиция в отношении основных проблем 
институционального характера, раскрыты противоречия эволюции институтов бюд-
жетной системы, представлен перечень институтов развития бюджетной системы 
Украины в дальнейшей перспективе, проанализирована эффективность их действия.

Ключевые слова: бюджетная система, институциональная архитектура бюд-
жетной системы, институты бюджетной системы.

Iryna CHURKINA
Transformation of institutional architecture of Ukraine’s budget system
Introduction. Rationally constructed and balanced budget system provides effective and 

effi cient social and economic policy of the country. It provides substantial redistribution of fi -
nancial resources and their areas of focus and ways of using largely depends on the economic 
development of the country and the real well-being of citizens. In the absence of an effective 
budget system the economic policy of the country will not be effective. An important aspect of 
the problem of architecture current budget system is its vertical dimension.

Purpose. The aim of the article is the research of the characteristics of the transformation 
of the institutional architecture of the budget system of Ukraine and the determination of the 
contradictions of institutions` evolution.

Results. The features of the transformation of the institutional architecture of Ukraine`s 
budget system are reviewed; the necessity of rethinking of the foundations of traditional eco-
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JEL Classіfіcatіon: Н 61. 

nomic theory about the nature of fi nancial and economic transformations is defi ned. The au-
thor’s position according to the institutional issues is refl ected, the contradictions of institutes` 
evolution of budget system is revealed, a list of the institutions of the development of budget 
system in Ukraine in the long run is presented, and the effectiveness of their actions is analyzed.

Conclusion. In the evolution of the institutions of budget system the apparent contradic-
tion is observed. On the one hand, it takes place in line with the general trend of strengthen-
ing the central government and strengthening redistribution function of public fi nances. On the 
other hand, the country with the aim of improving the use of centralized fi nancial resources is 
trying to create an analogue of competitive market of their distribution. But in Ukraine these at-
tempts stumble to “trap” of public sector of the economy. Building of an effi cient and competitive 
economy requires the systemic reform of public fi nance sector, its problems and contradictions 
today are key risks for the quick recovery of economy in Ukraine. The effectiveness of economic 
policies depends not only by how much money was mobilized to the budget, but also by how 
effectively they are re-allocated and spent.

Key words: budget system, the institutional architecture of the budget system, the institu-
tions of the budget system.

Постановка проблеми. Бюджетна 
система є однією з основних складових 
механізму державного регулювання со-
ціально-економічного розвитку держави й 
адміністративно-територіальних одиниць. 
Становлення бюджетних відносин відбува-
ється в умовах трансформації економіки, 
яка є передумовою і одночасно об’єктом 
їх впливу. Відповідно до стратегії розвитку 
економіки необхідні зміни у системі бюджет-
них відносин, які формуються у певному 
інституційному середовищі. Перетворення 
бюджетної системи, удосконалення управ-
ління бюджетним процесом значною мірою 
пов’язано зі зміною інституційного серед-
овища суспільства. Україна потребує нової 
архітектури бюджетної системи та запрова-
дження нових економічних механізмів, які 
дозволять підвищити її ефективність.

Нинішня модель бюджетної системи 
формує простір для маніпулювання фінан-
совими потоками, внаслідок чого бюджетні 
ресурси часто використовують не за при-
значенням, неефективно, а на окремих рів-

нях бюджетної системи формуються дис-
баланси.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Інституційним дослідженням бю-
джетної системи України присвячено чима-
ло наукових праць провідних вітчизняних 
вчених-економістів. Так, Т. Боголіб визна-
чає, що “впровадження інституційного під-
ходу до дослідження бюджетної системи 
є важливим та включає визначення ознак 
інституту бюджетного регулювання, інсти-
туційного середовища, яке забезпечує його 
функціонування, трансакційних витрат із 
застосуванням теорії суспільного вибору. 
Інститути бюджетної системи мають склад-
ну внутрішню структуру норм, правил, ево-
люція цих інститутів тісно пов’язана з роз-
витком інститутів державного управління, 
макроекономічного регулювання” [1, 57]. 

В рамках цього напрямку української 
фінансової думки вперше в науковий обіг 
вводено поняття “інституційна архітек-
тоніка бюджетної системи”, як “комплекс 
основних правил, норм, законодавчих і 
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нормативно-правових актів, спеціалізова-
них установ, які забезпечують оптимальне 
бюджетне співвідношення, зокрема, такі, 
як питома вага дохідної і видаткової час-
тин бюджету, дефіцит (профіцит) бюджету, 
обсяг державного боргу у валовому вну-
трішньому продукті, структури доходів, ви-
датків бюджету, державного боргу, джерел 
фінансування дефіциту бюджету, рівень 
бюджетної централізації, коефіцієнти між-
бюджетного регулювання” [2, 15]. Окрім 
цього, запропоновано використання адап-
тивної бюджетної архітектоніки, що базу-
ється на системі бюджетного регулювання і 
враховує оптимальне співвідношення між її 
елементами та циклічність соціально-еко-
номічного розвитку.

Подальший розвиток архітектоніка бю-
джетної системи отримала у працях І. Чу-
гунова [12], Л. Лисяк [7; 8], І. Запатріної [5], 
А Мярковського [9] та ін., в працях яких за-
кладено теоретичні основи дослідження ін-
ституційної архітектури бюджетної системи 
України, її ефективності. 

Мета статті. Проте, на наш погляд, 
невирішеною залишається проблема до-
слідження особливостей трансформації 
інституційної архітектури бюджетної систе-
ми України, визначення протиріч еволюції її 
інститутів, що й визначає мету даної статті, 
обумовлює її актуальність.

Виклад основного матеріалу. На-
прикінці ХХ – початку ХХІ ст. особливої ак-
туальності набувають інституціональні та 
неоінституціональні підходи до дослідження 
бюджетної системи, оскільки її трансформа-
ція, удосконалення управління бюджетним 
процесом значною мірою пов’язано зі змі-
ною інституційного середовища суспільства. 

Стійкість бюджетної системи, збалан-
сованість доходів і видатків, досконала сис-
тема бюджетного регулювання залежать 
від рівня та якості діяльності інституцій, які 
забезпечують бюджетний процес. Інститу-

ційний підхід передбачає розгляд бюджет-
ної системи, яка динамічно розвивається, 
постійно вдосконалюється та адаптується 
до основних завдань соціально-економіч-
ного розвитку. 

Більшість досліджень інституціональ-
них трансформацій здійснюється в рамках 
неоінституціоналізму або новітньої інститу-
ціональної економіки, в якій визначається 
роль інститутів як обмежень у здійсненні 
відповідних економічних заходів, тоді як 
стара інституціональна економіка зосеред-
жувала увагу на моделюванні інститутів 
як визначального чинника пізнавальної 
здатності агента. При дослідженні сучас-
них процесів інституціональних змін, інсти-
туціонального каркасу як бази вивчення 
причин і природи фінансово-економічних 
трансформацій необхідним є застосування 
концепцій і інструментарію нової інституці-
ональної економіки для пояснення транс-
формаційних процесів, як невизначеність, 
ергодичність, “ефект колії”. При цьому, слід 
зазначити, що проблемам дослідження 
фінансово-економічних трансформацій в 
рамках інституціональної теорії присвяче-
но чимало фундаментальних досліджень 
вітчизняних і зарубіжних вчених-економіс-
тів, зокрема В. Вольчика [3], Р. Нурєєва [10], 
В. Полтеровича [11], Е. Яновського [13], 
Г. Демсеца [14], Р. Коуена [6], Д. Норта [15], 
Р. Солоу [16] та інших.

Дослідження природи фінансово-еконо-
мічних трансформацій в рамках новітньої 
інституціональної економіки вимагає пере-
осмислення основ традиційної економічної 
теорії, особливо в частині положень, що 
стосуються невизначеності та ергодичності. 
Як правило, економісти не приділяють ба-
гато уваги структуруванню та улагодженню 
навколишнього середовища з метою змен-
шення невизначеності, а також урахуванню 
його динамічності, яке ставить перед нами 
нові виклики і проблеми, що вимагають 
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раціональних рішень, і це підіймає фунда-
ментальне питання: якщо економічні аген-
ти, особливо в особі держави, державних 
органів влади, займаються віднайденням 
нових постулатів, концепцій фінансово-
економічного розвитку країни, то наскільки 
коректним буде застосування попередньої 
парадигми та накопиченого досвіду, і як по-
яснити природу відповідних трансформацій.

Неоінституціональна теорія відносить 
інститут бюджету до базових інститутів 
держави, виокремлюючи інститут доходів 
бюджету (у його складі – інститут податку 
та інститут неподаткових надходжень) та 
інститут видатків бюджету (у його складі – 
інститут державних закупівель, інститут 
трансфертів та ін.). Серед базових інститу-
тів бюджетної моделі суспільства виокрем-
люють інститути власності, влади, довіри, 
права, які пронизують всю бюджетну систе-
му і є підґрунтям, основою бюджетної по-
літики держави [8, 369, 379].

На наш погляд, у бюджетній системі 
України можна виокремити низку проблем 
інституційного характеру:

1) фінансова система перерозподіль-
чого характеру з переважаючими верти-
кальними зв’язками;

2) високий ступінь диференціації суб’єктів 
місцевого самоврядування за ступенем бю-
джетної забезпеченості, обумовлена різним 
рівнем економічного розвитку регіонів;

3) недостатність наукових підходів до 
оптимізації структури доходів бюджетів і 
структури податків, що передбачає вияв-
лення їх макроекономічної ефективності. 
Незважаючи на тривалий процес удоскона-
лення, існуюча податкова система України 
продовжує виконувати швидше фіскальну 
функцію при дотриманні принципів відда-
чі від масштабу і мінімізації трансакційних 
витрат, ніж регулюючу функцію, тобто за-
лишається орієнтованою більше на досяг-
нення своїх цілей, ніж на досягнення мети 

максимізації суспільного добробуту в дов-
гостроковій перспективі;

4) недостатність науково обґрунтова-
них підходів до розподілу суспільних ре-
сурсів, внаслідок відсутності механізмів 
виявлення громадських уподобань, осо-
бливостей прийняття політичних рішень, а 
також залежності розвитку системи від ко-
лишньої траєкторії;

5) низький рівень довгострокової ефек-
тивності бюджетних витрат;

Охарактеризуємо деякі з найважливіших 
інституційних особливостей бюджетної сис-
теми України на сучасному етапі розвитку.

1. Збільшення частки держави в еко-
номіці, все більший зсув прав власності на 
користь центрального уряду і концентрація 
бюджетних коштів на державному рівні;

2. Підтримання вертикального фіскаль-
ного дисбалансу в розподілі повноважень і 
зобов’язань рівнів влади: дохідні повнова-
ження зміщені на користь центру, а витратні 
зобов’язання – на користь регіонів. Значу-
щість цього дисбалансу посилюється тією 
обставиною, що на державному рівні кон-
центруються зобов’язання концептуального 
характеру, водночас на місцевих рівнях – 
зобов’язання соціального характеру.

Проблемними є питання не лише вер-
тикальної організації сектору, що пов’язано 
з пошуком балансу в розподілі коштів між 
центральним та місцевими бюджетами, а й 
на горизонтальному рівні:
– хронічні дефіцити бюджету, державних 

цільових фондів та потужних державних 
компаній призводять до системних ма-
кроекономічних проблем;

– неефективна організація спеціального 
фонду бюджету зумовлює недофінансу-
вання важливих напрямів державних ви-
датків;

– Стабілізаційний фонд замість підтримки 
економічної активності часто використо-
вується для фінансування окремих ви-
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датків у режимі “ручного управління”, в 
обхід норми про необхідність їх затвер-
дження Верховною Радою України;

– видатки розвитку розпорошені, їхня 
ефективність досить низька, тому стиму-
люючий ефект є мінімальним.
Інститутами вирівнювання вертикаль-

ного дисбалансу були: трансферти з дер-
жавного бюджету бюджетам нижчих рівнів; 
регулюючі податки, до яких належали по-
даток на прибуток, акцизи, ПДВ та ПДФО.

Таким чином, централізація бюджет-
ної системи України підтримує її перероз-
подільчий характер і надає центру великі 
можливості в плані маніпулювання фінан-
совим забезпеченням регіонів.

3. Еволюція міжбюджетних відносин. 
Логіка розвитку міжбюджетних відносин в 
першому десятилітті XXI століття дозволяє 
виявити таку закономірність. Поліпшення зо-
внішньої кон’юнктури і зростання доходів бю-
джетної системи сприяють збільшенню різно-
манітності у відносинах центру з суб’єктами, 
допущенню їм деякої ініціативи знизу, про 
що, зокрема, свідчить функціонування фон-
дів реформування регіональних і муніци-
пальних фінансів та регіонального розвитку, 
і деформалізації відносин. Погіршення зо-
внішньої кон’юнктури і зменшення доходів 
бюджетів, навпаки, призводить до зниження 
маневру в управлінні ресурсами і все більшої 
формалізації міжбюджетних відносин.

Оскільки необхідність подальшого ре-
формування існуючої бюджетної системи 
очевидна, тому повинні реалізовуватися 
такі принципи ефективного і відповідально-
го управління публічними фінансами:
– фінансова прозорість;
– стабільність і довгострокова стійкість 

бюджетів;
– ефективна та справедлива система між-

бюджетних відносин;
– консолідація бюджету та бюджетного 

процесу;

– середньострокове фінансове планування;
– бюджетування, орієнтоване на результат;
– ефективний фінансовий контроль і моні-

торинг.
Таким чином, до інститутів розвитку 

бюджетної системи можна віднести:
1. Середньострокове фінансове плану-

вання. В умовах перманентної економічної 
кризи, здатної серйозно загостритися під 
впливом зовнішнього шоку, будь-яке про-
гнозування ненадійне, використання його 
в якості основи для середньострокових фі-
нансових планів є передчасним. Тим часом 
сам інститут середньострокового фінансо-
вого планування, на наш погляд, можна роз-
цінювати як перехід до квазіпланової систе-
ми державних фінансів. Квазіпланової, тому 
що стан бюджетної сфери є похідним від 
стану тієї сфери (а саме, реального сектору 
економіки), яка не є об’єктом планування і 
жорсткого державного регулювання.

2. Бюджетування, орієнтоване на резуль-
тат (програмно-цільовий метод), метою якого є 
посилення ефективності витрачання бюджет-
них коштів, прив’язка планованої бюджетної 
допомоги до результатів її використання, сту-
пеня досягнення планових показників у звітно-
му періоді. Стосується системи міжбюджетних 
відносин, а також розподілу бюджетних коштів 
між одержувачами соціальної сфери, системи 
охорони здоров’я, освіти тощо. Цей інститут 
містить елементи ринку: по-перше, він перед-
бачає конкуренцію бюджетоотримувачів за 
фінансові ресурси; по-друге – включає оцінку 
ефективності витрачання бюджетних коштів.

3. Інститути росту і антикризового 
управління – стабілізаційні фонди. Це ство-
рило як нові можливості для української 
економіки (в плані управління державними 
витратами), так і несло в собі нові небезпе-
ки (надмірна емісія грошей, інфляція, зни-
ження ефективності витрачання бюджетних 
коштів). У зв’язку з цим в управлінні дер-
жавними фінансами виникають дві зустрічні 
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тенденції: 1) створення резервів фінансових 
ресурсів; 2) використання коштів на пріори-
тетних ділянках національної економіки.

4. Інститути взаємодії громадського та 
корпоративного секторів економіки – інсти-
тут держзамовлення, державно-приватного 
партнерства.

Висновки. Таким чином, у розвитку ін-
ститутів бюджетної системи простежується 
очевидне протиріччя. З одного боку, воно про-
тікає в руслі загальної тенденції зміцнення 
центрального рівня влади та посилення пе-
рерозподільчої функції державних фінансів. 
З іншого боку, держава з метою підвищення 
ефективності використання централізованих 
фінансових ресурсів робить спроби створен-
ня аналога конкурентного ринку при їх розпо-
ділі. Однак в Україні ці спроби натикаються на 
“пастки” публічного сектору економіки. 

Отже, методологія та аналітичний ін-
струментарій інституціональної і неоін-
ституціональної теорії можуть суттєво по-
глибити теоретичні і практичні розробки в 
сфері бюджетної системи та їх подальшу 
практичну імплементацію з метою підви-
щення ефективності її функціонування у 
подальшій перспективі, зокрема, в умовах 
поглиблення глобалізаційних процесів, що 
набуло особливої актуальності для еконо-
міки України на сучасному етапі розвитку. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ 
НА РОЗВИТОК ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО 

КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Досліджено вплив видатків Державного бюджету України на розвиток паливно-
енергетичного комплексу України. Проаналізовано макроекономічні тенденції в Україні 
у 2015 р., плани уряду щодо реформування паливно-енергетичного комплексу. Побу-
довано економетричну модель впливу видатків державного бюджету, що спрямовані 
на ПЕК, на капітальні інвестиції у промисловість в цілому. Надано рекомендації щодо 
удосконалення використання бюджетних та кредитних ресурсів для розвитку паливно-
енергетичного комплексу в Україні.

Ключові слова: видатки, моделювання, бюджет, паливно-енергетичний комплекс, 
державна допомога.

Дар’я МАРТИНОВИЧ

УДК 336:143

Дарья МАРТЫНОВИЧ
Моделирование влияния расходов бюджета на развитие топливно-энергетиче-

ского комплекса Украины
Исследовано влияние расходов Государственного бюджета Украины на развитие 

топливно-энергетического комплекса Украины. Проанализированы макроэкономиче-
ские тенденции в Украине в 2015 г., планы правительства по реформированию то-
пливно-энергетического комплекса. Построена эконометрическая модель влияния рас-
ходов государственного бюджета, направленных на ТЭК, на капитальные инвестиции 
в промышленность в целом. Даны рекомендации по совершенствованию использования 
бюджетных и кредитных ресурсов для развития топливно-энергетического комплекса 
в Украине.

Ключевые слова: расходы, моделирование, бюджет, топливно-энергетический ком-
плекс, государственная помощь.

Daria MARTYNOVYCH
Modeling of budget expenditures impact on development of Ukrainian fuel and energy 

complex
Introduction. Ukraine has lost control over the main objects of the fuel and energy com-

plex after the occupation of the Crimea by Russian Federation and warfare in the territories of 
Donetsk and Lugansk regions. Therefore, there is the need for state aid to enterprises of the fuel 
and energy complex to reload the industry. 
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JEL Classіfіcatіon: G38, C51, H59.

Purpose. The goal of the paper is to study the impact of government expenditures on the 
development of fuel and energy complex in Ukraine. 

Results. The research focuses on Ukrainian macroeconomic trends in 2015, the govern-
ment plans to reform fuel and energy sector in 2015, budget expenditures and foreign loans 
aimed at the development of the economic activities. 

The study presents an econometric model of the fi scal expenditures impact, aimed at the 
fuel and energy sector, on capital investment in the industry. The regression shows the close 
relations between these factors, but they are controversial. This situation is due to the lack of 
strict controls over budget expenditure and signifi cant monopolization of the energy industry. 

Conclusion. The paper makes recommendations as for improvement of using budget and 
credit resources for development of fuel and energy sector in Ukraine: stop fi nancing monopoly 
entities from the budget; promote small and medium-sized enterprises; establish a clear system 
of control over the targeted use of budget and credit resources.

Key words: expenditures, modeling, budget, fuel and energy complex, state aid..

Постановка проблеми. Паливно-енер-
гетичний комплекс України (ПЕК) є базисом 
для розвитку національної економіки, він 
складається з електроенергетики та па-
ливної промисловості (вугільна, нафтова і 
газова, торфова). Навколо об’єктів комплек-
су утворюються промислові центри і тран-
спортні вузли, що зумовлюють територіаль-
ну організацію національного господарства. 
Проблеми, що виникають у ПЕК, негативно 
впливають практично на усі види економіч-
ної діяльності. Таким чином, ПЕК – це один 
зі стратегічно важливих комплексів, від яко-
го залежить національна безпека держави.

Особливо гострою проблема ПЕК ста-
ла через втрату контролю над територіями 
Причорноморсько-Кримського нафтогазо-
носного району та Донецького буровугіль-
ного басейну. Відповідно, актуалізується 
питання про необхідність надання держав-
ної допомоги підприємствам ПЕК для пере-
завантаження даної галузі.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Аналізу розвитку ПЕК в Україні 
присвячена низка наукових публікацій. У 

монографії за редакцією В. Ляшенка про-
понуються способи реформування ПЕК [1]. 
У роботі О. Чичини аналізуються перспек-
тиви розвитку ПЕК, враховуючи тенденції 
світового ринку [2]. Е. Дмитренко, О. Ки-
риленко досліджують способи зростання 
енергоефективності та енергозбереження 
України в сучасних умовах [3]. 

Значна частина наукових праць при-
свячена моделюванню ПЕК. Р. Подолець, 
О. Дячук [4] запровадили оптимізаційну еко-
номіко-математичну модель енергетичної 
системи “TIMES-Україна”, за допомогою якої 
можна прогнозувати енергетичний баланс та 
розглядати альтернативні варіанти розвитку 
енергетики в Україні. У статті Р. Подольця 
аналізується міжнародний досвід моделю-
вання енергетичних систем та доцільність 
їх використання в Україні [5]. Дослідження 
О. Стогнія, М. Капліна та Т. Білана [6] пропо-
нує методи врахування факторів енергетич-
ної безпеки в економіко-математичній моде-
лі паливозабезпечення країни. Л. Щербина 
презентувала теоретичну модель щодо пер-
шочергових напрямків удосконалення укра-
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їнського енергоринку [7]. У монографії Т. За-
тонацької представлені моделі залежності 
інвестицій в основний капітал від впливу ви-
датків розвитку на ПЕК [8, 230]. Дослідження 
Нахмеда Нешата (Najmeh Neshat) присвя-
чено розробці інструменту для прийняття 
рішення в галузі енергетики для країн, що 
розвиваються. У своїй роботі автор аналізує 
різні способи характеристики енергетичних 
моделей та показує основні взаємозв’язки 
між ними [9, 108].

Монографія В. Галіцина, О. Суслова, 
О. Галіцина та Н. Самченко присвячена 
структурно-функціональному розвитку і мо-
делюванню економіки та аналізує держав-
ну допомогу інноваційній діяльності [10]. 
У роботі Л. Амбрик [11] за допомогою еко-
нометричного інструментарію визначають-
ся напрямки бюджетного фінансування та 
сфери надання податкових пільг. А. Скрип-
ник та Д. Серебрянський аналізують фіс-
кальну ефективність пільгового оподатку-
вання прибутку підприємств за допомогою 
економетричних регресій [12].

Незважаючи на значний досвід аналізу 
стану і перспектив ПЕК та моделювання 
державних видатків на розвиток галузей, 
ситуація на ринку ПЕК України є досить 
складною, що потребує нових досліджень 
у цій сфері.

Метою статті є дослідження характеру 
впливу видатків бюджету на розвиток ПЕК 
та розробка рекомендацій щодо їх удоско-
налення.

Виклад основного матеріалу. У 
2015 р. в Україні зберігається несприятлива 
економічна ситуація. Згідно з даними Дер-
жавного комітету статистики, зниження ВВП 
у 1 кварталі 2015 р. порівняно з аналогічним 
періодом 2014 р. склало 17,6% [13]. Відпо-
відно до прогнозів Світового банку та На-
ціонального банку України, українська еко-
номіка продовжить падіння: зниження ВВП 
прогнозується в межах від 7,5% до 12% на 

кінець 2015 р. Чинниками негативної дина-
міки ВВП, окрім військово-політичних дій, 
стали скорочення експорту та внутрішнього 
попиту. Падіння показників експорту відбу-
лося за рахунок обмеження основних ринків 
збуту товарів, низької диверсифікації екс-
порту та зниження конкурентоспроможності 
українських виробників на світовому ринку 
при помірному світовому попиті. Така ситу-
ація вимагає негайних дій від Уряду щодо 
стимулювання виробників до модернізації 
виробництва, що, у свою чергу, спричинить 
зниження собівартості продукції.

Останніми роками державна допомога 
ПЕК, зокрема вугільній промисловості, є од-
ною з найбільших статей витрат на економіч-
ну діяльність. ПЕК суттєво постраждав під 
час військових дій у Донецькому економіч-
ному районі – головному осередку вугільної 
промисловості. Зруйнована інфраструктура 
та зупинка діяльності підприємств ставлять 
під загрозу енергетичну безпеку країни. З 
цією метою у січні 2015 р. уряд ухвалив стра-
тегію сталого розвитку “Україна – 2020”, в 
якій один із ключових пунктів – це програма 
енергоефективності [14]. У програмі ставить-
ся багато завдань, які мають покращити си-
туацію у ПЕК: зниження енергоємності ВВП, 
застосування енергоефективних технологій, 
збільшення диверсифікації постачання пер-
винних енергоресурсів, нарощування ви-
добутку вітчизняних енергоносіїв, сприяння 
прозорості у діяльності ПЕК, дотримання 
європейських енергетичних стандартів, мо-
дернізація інфраструктури ПЕК, залучення 
іноземних інвесторів тощо. 

При цьому уряд має намір скасувати 
державні дотації та перехресні субсидії для 
ПЕК; неефективні підприємства ПЕК лікві-
дувати або законсервувати, перспективні – 
приватизувати. 

Для виконання поставлених завдань 
щодо реформування ПЕК необхідно відпо-
відне фінансування (рис. 1). 
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На рис. 1 показано, що ПЕК є другою 
групою за обсягом видатків після “Тран-
спорту” у бюджеті на 2015 р. Протягом 
2010–2014 рр. обсяг видатків на ПЕК ко-
ливався близько 25–33% від загального 
обсягу видатків на економічну діяльність. 
Незважаючи на необхідність виконання 
програми енергоефективності, у 2015 р. 
планові видатки на ПЕК суттєво знижено – 
до 3698,80 млн. грн. (9,2% від загального 
обсягу видатків на економічну діяльність). 
Це пов’язано з їх неефективністю, що в 
кінцевому підсумку не сприяли зростанню 
конкурентоспроможності вітчизняних ви-
робників, плановим закриттям збиткових і 
приватизацією ефективних шахт, зменшен-

ням дотацій на неконтрольовані Україною 
території і планами уряду залучити інозем-
ні інвестиції в енергетичний комплекс Укра-
їни. 

На рис. 2 відображено сукупні бюджетні 
видатки на ПЕК за секторами.

Найбільша частка витрат на ПЕК при-
падає на вугільну галузь, причому їх вели-
чина подвоїлася після кризи 2008–2009 рр. 
(до 15 млрд. грн. у 2013 р). Причому витрати 
на нафтогазову галузь суттєво зменшилися 
з 7,5 млрд. грн. у 2008 р. до 32 млн. грн. у 
2013 р. Видатки на електроенергетичний 
сектор майже досягли докризового рівня 
(242,6 млн. грн. у 2013 р.). У 2015 р. уряд зна-
чно скорочує дотації, субсидії вугільній про-
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Рис. 1. Видатки Державного бюджету України за функціональною класифікацією 
видатків та кредитування бюджету*

* Побудовано на основі [15].
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мисловості, оскільки у витратах державного 
бюджету на ПЕК виділено 3,7 млрд. грн. (по-
рівняно з витратами 15 млрд. грн. у 2013 р. 
тільки на вугільну галузь).

Левова частка видатків державного бю-
джету у 2015 р. на економічну діяльність 
припадає не на видатки розвитку, а на ви-
конання боргових зобов’язань перед креди-
торами [16]. У табл. 1 показано заплановані 
інвестиційні програми ПЕК, іноземних кре-
диторів та обсяг коштів, які держава планує 
залучити у 2015 р.

Проаналізувавши повний список ін-
вестиційних програм 2015 р. за участі іно-
земних кредиторів [16], доходимо висновку, 
що найбільша частка коштів з усіх проектів 
залучаються у ПЕК – 48% (6,8 млрд. грн.), 
друге місце займають програми Транспор-
ту – 33% (4,7 млрд. грн.). Таким чином, іно-
земні кредитори вбачають перспективи в 
об’єктах ПЕК України, фінансують проекти 
їх розвитку з метою майбутньої приватиза-
ції іноземними інвесторами.

Розглянемо влив видатків державного 
бюджету, що спрямовані на ПЕК, на капі-
тальні інвестиції у промисловість в цілому. 
Модель побудовано з використанням квар-
тальних даних 2007–2013 рр. Державної 
служби статистики України [13] та Держав-
ної казначейської служби України [15]. З 
цією метою було використано програмний 
пакет Eviews 8.0, за допомогою якого мо-
дель перевірено на адекватність, значи-
мість коефіцієнтів, нормальність залишків, 
відсутність мультиколінеарності, автоко-
реляції залишків та гетероскедастичності. 
Для стаціонарності часових рядів у регресії 
використані прирости змінних. Модель ви-
глядає наступним чином:

3643,09 1,56tinvestment∆ = + ⋅  

3_ exp 1,27 _ exp 1t tgov gov −⋅ ∆ − ⋅ ∆ −
13045,58 (1) ;seas− ⋅   (1)
2R 0,95$;=

де tinvestment∆ – приріст капітальних ін-
вестицій у промисловість, млн. грн.;
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Рис. 2. Бюджетні видатки на підтримку економічної діяльності ПЕК*
* Побудовано на основі [15].
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_ exptgov∆ – приріст видатків держав-
ного бюджету на ПЕК, млн. грн.;

(1)seas – фіктивна змінна, що позначає 
перший квартал. 

Для аналізу впливу видатків державного 
бюджету, спрямованих на ПЕК, на капітальні 
інвестиції у промисловість у відсотковому ви-
раженні, необхідно використати коефіцієнт 
еластичності:

1% ;a x
y
⋅ ⋅                         (2)

де α– значення коефіцієнта при залежній 
змінній;

x – середнє значення незалежної змінної;
y– середнє значення залежної змінної 

[17, 227].

Модель (1) ілюструє, що збільшення 
приросту видатків державного бюджету на 
ПЕК на 1 млн. грн. спричинює зростання 
приросту капітальних інвестицій у промис-
ловість на 1,56 млн. грн. у поточному пері-
оді, проте через три квартали призводить 
до спаду на 1,27 млн. грн. Регресія свідчить 
про наявність тісного зв’язку між видатками 
державного бюджету на ПЕК та капітальни-
ми інвестиціями в промисловість, проте він 
має суперечливий характер. Така ситуація 
пояснюється відсутністю чіткого контролю 
над видатками бюджету та значною монопо-
лізацією ПЕК. Також у моделі спостерігаєть-
ся сезонність. З цією метою було викорис-
тано фіктивну змінну (1)seas , яка свідчить 

Таблиця 1
Кредити для реалізації інвестиційних програм ПЕК, що залучаються державою 

до спеціального фонду Державного бюджету України у 2015 р. від іноземних кредиторів*

Інвестиційна програма Кредитор Валюта
Обсяг 

кредиту, тис. 
одиниць

Обсяг залучення 
кредиту у 2015, 

тис. грн

Проект реабілітації гідроелектростанцій

МБРР дол. США 106000 90361

ЄБРР євро 200000 500000

ЄІБ євро 200000 295654,8

Проект “Підвищення енергоефективності в 
секторі централізованого теплопостачання 
України”

МБРР дол. США 382000 539623

Проект з передачі електроенергії МБРР дол. США 200000 652800

Проект з передачі електроенергії – 2 МБРР дол. США 378425 23120

Додаткове фінансування на виконання Про-
екту реабілітації гідроелектростанцій МБРР дол. США 60000 227339,5

Проект “Будівництво високовольтної повітряної 
лінії 750 кВ Рівненська АЕС – Київська”

ЄБРР євро 150000 1008850

ЄІБ євро 150000 1008850

Проект “Будівництво повітряної лінії 750 кВ 
Запорізька АЕС – Каховська”

ЄБРР євро 175000 1100950

ЄІБ євро 175000 1100950

Проект “Реконструкція, капітальний ремонт 
та технічне переоснащення магістрального 
газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород”

ЄБРР євро 150000 13600

ЄІБ євро 150000 13600

Проект “Підвищення ефективності передачі 
електроенергії (модернізація підстанцій)”

Кредитна 
установа для 
відбудови

євро 65500 285056

Всього: 6860754,3

* Складено на основі [16].
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про спад приросту капітальних інвестицій у 
промисловість у першому кварталі кожного 
року приблизно на 13 млрд. грн. 

Висновки. У зв’язку зі складним по-
літико-економічним становищем України, 
державна допомога ПЕК у 2015 р. суттєво 
знизилася порівняно з попереднім періодом – 
майже на 18%. Причому, серед витрат дер-
жавного бюджету, спрямованих на розвиток 
видів економічної діяльності, левова частина 
припадає на повернення заборгованості по-
передніх років. Водночас саме видатки роз-
витку залишаються на досить низькому рівні, 
тому компенсуються новими боргами держа-
ви від іноземних інвесторів, таких як Євро-
пейський банк реконструкції та розвитку, Єв-
ропейський інвестиційний банк, Міжнародний 
банк реконструкції та розвитку та Кредитна 
установа для відбудови. Найбільша частка 
усіх кредитних коштів для реалізації інвести-
ційних програм у 2015 р. спрямована саме на 
ПЕК, що свідчить про інтерес іноземних ін-
весторів у розвитку об’єктів даного комплек-
су з метою їх подальшої приватизації. 

Побудована у статті модель підтверджує 
суперечливість використання витрат Дер-
жавного бюджету України на ПЕК протягом 
2007–2013 рр., оскільки вони не однозначно 
призводять до зростання капітальних інвес-
тицій у промисловість через певний період. 
Для уникнення замкнутого кола кредитів, 
інвестовані у галузь кошти мають призводи-
ти до зростання показників розвитку. Тому 
актуалізується питання щодо сприяння роз-
витку малого та середнього бізнесу, а не 
фінансування монополістичних утворень за 
рахунок бюджету; створення чіткої системи 
контролю над цільовим використанням бю-
джетних і кредитних ресурсів на розвиток як 
ПЕК, так і промисловості в цілому. 
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ПРАКТИКА ТА ПРОБЛЕМАТИКА ЗДІЙСНЕННЯ 
МІСЦЕВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В УКРАЇНІ

Розглянуто практику здійснення місцевих запозичень. Проаналізовано стан ринку 
муніципальних цінних паперів в Україні. Наголошено на ключових проблемах, пов’язаних 
із забезпеченням ефективності використання муніципальних запозичень та запропоно-
вано рекомендації щодо активізації розвитку ринку муніципальних цінних паперів в Укра-
їні. Зазначено переваги та визначено ризики здійснення місцевих запозичень. Окреслено 
шляхи оптимізації ринку муніципальних цінних паперів.

Ключові слова: місцеві запозичення, ринок муніципальних цінних паперів, муніци-
пальні облігації, ефективність використання муніципальних запозичень.

Оксана КВАСНИЦЯ

УДК.336.273.2

Оксана КВАСНИЦА
Практика и проблематика осуществления местных заимствований в Украине
Рассмотрена практика осуществления местных заимствований. Проанализировано 

состояние рынка муниципальных ценных бумаг в Украине. Указаны ключевые проблемы, 
связанные с обеспечением эффективности использования муниципальных заимствова-
ний и предложены рекомендации по активизации развития рынка муниципальных ценных 
бумаг в Украине. Отмечено преимущества и определены риски осуществления местных 
заимствований. Определены пути оптимизации рынка муниципальных ценных бумаг.

Ключевые слова: местные заимствования, рынок муниципальных ценных бумаг, му-
ниципальные облигации, эффективность использования муниципальных заимствований.

Oksana KVASNYTSJA 
Practice and main issues of implementation the local borrowing in Ukraine
Introduction. To date, Ukrainian local budgets don’t have suffi cient funds to fi nance capital ex-

penditures, particularly in areas of housing and communal services, housing, engineering and trans-
port infrastructure, costly repairs and reconstruction of social infrastructure. Local borrowing is an 
important source of fi nancing costs in the developed countries of the world. Local borrowings should 
be a source of additional fi nancial resources to the city treasury, allowing municipalities to form the 
fi nancial basis for the signifi cant investment projects implementation which should be important for 
socio-economic development of regions.

Purpose. The article’s aim is to study current practices and problems of local borrowings as an 
alternative source of solution the fi nancial needs of the regions.

Results. Municipal borrowing is an important source of fi nancial security of local government 
development and a powerful fi nancial tool that helps to solve current and long-term problems con-
nected with the fi nancing of budget expenditures.
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JEL Classіfіcatіon: H 74.

Analysis of the condition development of the municipal securities market in Ukraine showed that 
there are several reasons for the very low activity of issuers and investors in this sector of the fi nan-
cial market. Besides the reasons of general economic nature, negative impact on the development 
of local sector borrowing has the lack of clear government programs of appropriate level and the 
tool of the indebtedness elimination to creditors. Note that there are some other problems to which 
include the cost of borrowing and the presence of high risks associated with liquidity, opacity the 
adoption of decisions on municipal borrowing, usually ignoring the interests of local communities, on 
whose lays down the debt burden, ineffi ciency and opacity the using of borrowed funds. 

Conclusion. Having carried out monitoring of municipal borrowing market worth noting that 
Ukraine has signifi cant potential for its development. The practice of investing local budgets shows 
that raising funds in the form of municipal borrowing in the budget of the city gives specifi c monetary 
returns. However, the actual result from such type of investment should be based on socio-economic 
development of the region and improving monetary and spiritual quality of life. Summarizing it should 
be noted that the implementation of mutually agreed set of measures to improve both the regulatory 
and organizational and technical support system of municipal loans will allow local authorities to use 
effectively municipal borrowing as a source of additional funding under conditions of lack of funds.

Key words: local borrowing, municipal securities market, municipal bonds, the effective-
ness using of municipal borrowing.

Постановка проблеми. На сьогодні міс-
цеві бюджети України не мають достатньо 
коштів для фінансування капітальних витрат, 
зокрема в частині житлово-комунального 
господарства, будівництва житла, інженер-
но-транспортної інфраструктури, ремонту та 
реконструкції високовартісної суспільної інф-
раструктури. Місцеві запозичення є вагомим 
джерелом фінансування витрат розвитку 
в розвинених країнах світу. Місцеві запози-
чення повинні стати джерелом додаткових 
фінансових ресурсів до місцевих скарбниць, 
що дозволить муніципалітетам сформувати 
фінансову базу для реалізації вагомих інвес-
тиційних проектів, важливих для соціально-
економічного розвитку регіонів. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Вивченням проблематики місцевих 
запозичень займались такі вчені, як С. Буко-
винський, І. Бураковський, О. Василик, М. Га-
понюк, В. Геєць, О. Кириленко, В. Корнєєв, 
В. Кравченко, І. Луніна, О. Люта, В. Опарін, 

В. Федосов та інші. Науковці приділяють 
основну увагу теоретичним аспектам щодо 
сутності та формування вітчизняного ринку 
муніципальних запозичень, а також можли-
востям розвитку фінансової самостійності та 
забезпеченості органів місцевого самовряду-
вання за рахунок місцевих позик. Попри ши-
рокий спектр напрямів досліджень цієї теми, 
є велике коло питань, пов’язаних із пробле-
мами залучення дешевих довгострокових 
запозичень територіальними громадами на 
ринку боргових фінансових інструментів, що 
потребують подальших досліджень.

Метою статті є дослідження діючої 
практики та проблем здійснення місцевих 
запозичень як альтернативного джерела 
вирішення фінансових потреб регіонів.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні 
проблеми муніципальних запозичень дослі-
джують як вітчизняні, так і зарубіжні науков-
ці. У їхніх працях розглянуто інститут місце-
вих позик та обґрунтовано необхідність його 
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подальшого розвитку як такого, що здатний 
зумовити істотне оздоровлення фінансової 
системи відповідної території та поліпшення 
її інвестиційного клімату. З огляду на це, ста-
новлення вітчизняного ринку місцевих за-
позичень визнане одним із найважливіших 
завдань розвитку місцевого самоврядуван-
ня на сучасному етапі. Проте питання наро-
щення муніципалітетами обсягів запозичень 
треба розглядати, враховуючи ефективність 
їх використання, що є обов’язковою переду-
мовою забезпечення платоспроможності, а 
отже, й фінансової стійкості органів місцево-
го самоврядування [1, 45].

Місцеві запозичення відіграють важ-
ливу роль у системі фінансового забезпе-
чення регіонів і здійснюють істотний вплив 
на рівень соціально-економічного розви-
тку та ефективність проведеної бюджетної 
й економічної політики регіону та держави 
в цілому. Необхідність вирішення значно-
го кола фінансово-господарських завдань, 
що покладаються на місцеві органи само-
врядування пов’язане з відсутністю у них 
достатніх власних фінансових ресурсів, що 
ускладнює реалізацію заходів, спрямованих 
на підвищення рівня соціально-економіч-
ною розвитку відповідних територій.

Загальнопоширеним вирішенням цієї 
проблеми як в зарубіжних країнах, так і в 

Україні, що дозволяє зберігати рівень со-
ціальних витрат і реалізовувати інвестицій-
ні проекти, є випуск боргових зобов’язань 
муніципальними органами влади. Отже, 
ринок муніципальних позик є важливим 
інструментом регулювання міжбюджетних 
відносин у розвинених країнах [2, 114].

Муніципальні запозичення є джерелом 
фінансового забезпечення розвитку місце-
вого самоврядування і потужним фінансо-
вим інструментом, який допомагає ефек-
тивно вирішувати поточні й довгострокові 
проблеми місцевих громад.

Ринок муніципальних запозичень дуже 
часто ототожнюють з ринком муніципальних 
облігацій, який є важливим і перспективним 
сегментом українського фондового ринку. 
Дослідження стану розвитку ринку муніци-
пальних облігацій в Україні дає змогу кон-
стантувати, що обсяги випусків муніципаль-
них облігацій завжди вважались незначними 
порівняно з обсягами випусків ОВДП, корпо-
ративних бондів, акцій та інвестиційних сер-
тифікатів.

У 2014 р. державним регулятором рин-
ку цінних паперів зареєстровано один ви-
пуск облігацій місцевих позик Київської 
міської ради на суму 2375 млн. грн. (рис. 1), 
проте для порівняння зазначимо, що, у 
2013 р. Національна комісія з цінних папе-
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Рис. 1. Динаміка обсягу зареєстрованих випусків облігацій 
місцевих позик у 2003–2014 рр., млн. грн. [3; 4]
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рів та фондового ринку не зареєструвала 
жодного випуску облігацій місцевих позик.

Станом на кінець 2014 р. у біржові спис-
ки організаторів торгівлі включено 9 му-
ніципальних облігацій (табл. 1). У розрізі 
фондових бірж: у біржовому списку “ПФТС” 
було 5 облігацій місцевих позик, у біржових 
списках організаторів торгівлі “Перспекти-
ва” та “Українська біржа” – три та один ви-
пуски облігацій місцевих позик відповідно.

У біржовому реєстрі за ІІ-м рівнем ліс-
тингу станом на 31.12.2014 р. було лише 
чотири випуски муніципальних облігацій. 
У 2014 р. обсяг торгів облігаціями місце-
вих позик становив 4,11 млрд. грн., що на 
14,17% перевищує показник попереднього 
року (рис. 2.). 

У загальній структурі торгів на ринку 
цінних паперів у 2014 р. частка торгів му-
ніципальними облігаціями зменшилася з 
0,21% у 2013 р. до 0,18% у 2014 р. (рис. 3).

У 2014 р. частка обсягу торгів облігація-
ми місцевих позик на біржовому ринку ста-
новила 14,11% та зменшилася майже удвічі 
порівняно з 2013 р. У 2014 р. обсяг торгів 
облігаціями місцевих позик на біржовому 
ринку становив 580,31 млн. грн. (табл. 2).

Загальний обсяг здійснених випусків облі-
гацій місцевих позик за період 2003–2014 рр. 
склав 10184,93 млн. грн. (див. рис. 1). 

В контексті уточнення зазначимо, що 
початком формування українського рин-
ку місцевих запозичень є період 2003–
2008 рр., коли спостерігалось збільшення 

Таблиця 1
Кількість випусків облігацій місцевих позик, 

які допущено до торгів на фондових біржах у 2010–2014 рр., шт. [4]

Показник Станом на 
31.12.2010р.

Станом на 
31.12.2011р.

Станом на 
31.12.2012р.

Станом на 
31.12.2013р.

Станом на 
31.12.2014р.

Кількість випусків облі-
гацій місцевих позик, які 
допущено до торгів на 
фондових біржах, у т. ч.
Позалістингові
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19

8
–
11

21

13
7
1

26

19
5
2

19

14
3
2

9

5
–
4

0,5

1541,38

1,67

2171,1

7,48

2530,87

3,6

1676,97

4,11

2331,94

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2010 2011 2012 2013 2014

Рис. 2. Обсяг торгів облігаціями місцевих позик 
на ринку цінних паперів у 2010–2014 рр., млрд. грн. [4]
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обсягів зареєстрованих випусків облігацій 
місцевої позики (із 150 млн. грн. у 2003 р. 
до 974 млн. грн. у 2008 р.), що змінилось 
абсолютним “заморожуванням” ринку му-
ніципальних облігацій у 2010 р. Оскільки 
Міністерство фінансів України відхиляло 
значну кількість заяв від місцевих рад через 
Меморандум про економічну та фінансову 
політику, який був укладений між Україною 
та МВФ та передбачав поступове зниження 
рівня державного боргу. Згідно з методи-
кою, за якою обраховується державний борг 
в Україні, борги місцевих органів влади не 
включаються до загальної суми останнього, 
а згідно з методикою МВФ борг місцевих ор-
ганів влади є складовою державного боргу 
країни. Відтак, розмір боргу муніципаліте-
тів у відношенні до суми державного боргу 

складав близько 1%. Проте вже в 2011 р. 
було дозволено здійснювати запозичення 
містам, які приймають Євро-2012, а також 
для реструктуризації заборгованості.

Дослідження ринку обігу місцевих об-
лігацій свідчить про відновлення деякої 
активності на ринку МЦП після 2010 р. Від-
так, незначне пожвавлення ринку місце-
вих запозичень спостерігалось у 2011 р., 
протягом якого зареєстровано 8 випусків 
місцевих цінних паперів на загальну суму 
584,5 млн. грн., де емітентами виступили: 
Верховна Рада АР Крим (400 млн. грн.), 
Запорізька міська рада (25 млн. грн.), Чер-
каська міська рада (60 млн. грн.); Харків-
ська міська рада (99,5 млн. грн.) (табл. 3).

З 2012 р. ринок муніципальних обліга-
цій знову активізував свою діяльність і було 

Таблиця 2
Обсяг та частка торгів облігаціями місцевих позик на біржовому ринку 

та позабіржовому ринку у 2010–2014 рр., млрд. грн. [4]
Вид ринку 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р.

Позабіржовий ринок 0,36 1,21 1,09 2,7 3,53

Частка обсягу торгів ОМП, % 72,0 72,5 14,6 75,0 85,9

Біржовий ринок 0,14 0,46 6,39 0,9 0,58

Частка обсягу торгів ОМП, % 28,0 27,5 85,4 25,0 14,1

Усього 0,5 1,67 7,48 3,6 4,11
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Рис. 3. Частка обсягу торгів облігаціями місцевих позик 
на ринку цінних паперів у 2010–2014 рр. [4]
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випущено облігацій місцевих позик на суму 
5680,25 млн. грн. Проте у 2013 р. спостері-
галось знову “замороження” ринку муніци-
пальних запозичень, а в 2014 р. – розвиток 
(див. рис. 1).

Муніципальні облігації, як і раніше, за-
лишаються низьколіквідними фінансовими 
інструментами. Про що свідчить найнижча 
частка укладених контрактів з даними цін-
ними паперами на організованому ринку 
порівняно з іншими фінансовими інстру-
ментами.

Така ситуація на ринку облігацій місце-
вих позик пояснюється нездатністю місце-
вих бюджетів конкурувати з державою, яка 
“відтягує” на себе левову частку ліквідності 
на внутрішньому ринку запозичень, а також 
недостатніми можливостями органів місце-
вого самоврядування розрахуватися за по-
передніми облігаційними випусками.

В табл. 4 подана інформація щодо ви-
пусків облігацій внутрішніх місцевих по-
зик в розрізі міських рад. Емітентом най-
більшого випуску внутрішніх місцевих 
позик є Київська міська рада, яка протягом 
2003–2014 р. залучила шляхом емісії об-
лігацій внутрішніх місцевих позик (ОВМП) 
8890,25 млн. грн., що становить більше 
75% загального обсягу емісії ОВМП. Крім 
того, Київська міська рада – це єдиний 
емітент, що здійснював вихід на міжнарод-
ний ринок капіталу з 2003 р., залучивши 
600 млн. дол. США шляхом емісії облігацій 
зовнішніх позик. На другому місці за обсяга-
ми емісії перебуває Львівська міська рада – 
592 млн. грн., або 5,0% загального обсягу 
емісії ОВМП. На третьому – Одеська міська 
рада (відповідно 450 млн. грн. або 3,8%). 
Разом ці три міські ради здійснили 84,54% 
сукупного обсягу внутрішніх емісій місце-

Таблиця 3
Перелік зареєстрованих випусків облігацій місцевих позик в Україні за 2008-2014 рр. 

Назва емітента
Обсяг випуску, млн. грн.

2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р.
Харківська міська рада 505,00 – – 99,50 – – –

Львівська міська рада 200,00 300,00 – – – – –

ВР Автономної Республіки Крим – – – 400,00 – – –

Донецька міська рада 75,00 60,00 - – – – –

Черкаська міська рада – – – 60,00 – – –

Запорізька міська рада 60,00 – – 25,00 50,00 – –

Київська міська рада – – – – 5415,25 – 2375-

Луганська міська рада 50,00 – – – – – –

Дніпропетровська міська рада – – – – 190,00 – –

Луцька міська рада 30,00 10,00 – – – – –

Сєверодонецька міська рада 20,00 – – – – – –

Краматорська міська рада 15,00 – – – – – –

Вінницька міська рада 10,00 – – – – – –

Кременчуцька міська рада – – – – 25,00 – –

Бориспільська міська рада 9,00 – – – – – –

Всього 974,00 370,00 – 584,50 5680,25 – 2375

*Побудовано на основі [5; 6; 4].
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вих рад України за аналізований період. 
Луцька міська рада за цей період здійсни-
ла 3 випуски ОВМП і залучила 90 млн. грн. 
(близько 0,76% загального випуску).

Обмеження з боку МВФ є не єдиною 
проблемою, що заважає розвитку ринку му-
ніципальних позик. Інша вагома причина – 
занадто низька інвестиційна привабливість 
бондів муніципалітетів та регіонів в ціло-
му. У період фінансово-економічної кризи 
велика кількість рейтингів муніципальних 
органів влади та рейтингів їхніх боргових 

інструментів були переглянуті в бік зни-
ження як національними рейтинговими 
агентствами, так і міжнародними. На дум-
ку експертів рейтингових агентств, інфра-
структурні проблеми міст та кризовий стан 
житлово-комунальних підприємств можуть 
стати запорукою значного розширення рин-
ку муніципальних облігацій уже найближчи-
ми роками.

Слід наголосити, що муніципальні об-
лігації мають суттєві переваги для органів 

Таблиця 4
Місцеві ради, які здійснювали емісію облігацій 
внутрішніх місцевих позик у 2003–2014 рр.*

Міська рада Кількість 
запозичень

Сума, 
млн. грн.

% загального 
обсягу емісії ОВМП

Київська міська рада 4 8890,25 75,74

Львівська міська рада 3 592 5,00

Одеська міська рада 2 450 3,80

Верховна Рада АР Крим 1 400 3,40

Донецька міська рада 5 255 2,17

Дніпропетровська міська рада 2 240 2,04

Запорізька міська рада 5 235 2,00

Харківська міська рада 2 199,5 1,7

Луцька міська рада 3 90 0,76

Луганська міська рада 2 79 0,67

Черкаська міська рада 2 65 0,55

Миколаївська міська рада 1 50 0,42

Сумська міська рада 1 50 0,42

Вінницька міська рада 3 45 0,38

Кременчуцька міська рада 1 25 0,21

Сєвєродонецька міська рада 1 20 0,17

Краматорська міська рада 1 15 0,13

Бердянська міська рада 1 10 0,11

Кам’янець-Подільська міська рада 1 10 0,11

Бориспільська міська рада 1 9 0,10

Комсомольська міська рада 1 8 0,09

Івано-Франківська міська рада 1 5,5 0,06

Всього протягом 2003-2014 рр. 44 11743,55 100,00

* Систематизовано на основі [7; 4].
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місцевої влади порівняно з іншими видами 
фінансових запозичень через те, що [5, 20]:
− муніципальні облігації мають меншу 

вартість запозичення порівняно з кре-
дитами (середня дохідність муніци-
пальних облігацій коливається на рівні 
10–12%);

− конкуренція на регіональному рівні між 
інвесторами сприяє зниженню відсо-
ткових ставок;

− випуск муніципальних облігацій не по-
требує надання застави кредиторам;

− на відміну від векселя, випуск облігації 
місцевої позики дає можливість уникну-
ти негативного впливу ефекту перероз-
поділу коштів, в результаті якого муні-
ципалітети змушені продавати векселі 
із 15–40% дисконтом кінцевим інвесто-
рам, що погашають їх за номіналом не-
гайно, шляхом сплати податків, або 
пред’являють векселі до погашення за 
номіналом після закінчення строку обігу;

− завдяки вчасному погашенню облігацій, 
місто створює позитивний рейтинг кре-
дитоспроможності як на регіональному, 
так і на державному рівні, що сприяє 
успішній емісії в наступні роки;

− присутній позитивний соціальний ефект, 
оскільки сприяє прозорості процесів 
управління містом та підвищенню загаль-
ної довіри до органів влади в регіонах.
Місцеві запозичення є досить вигідним 

залученням коштів до місцевих бюджетів 
та можуть стати основою розвитку місцевої 
інфраструктури, проте існують і певні ризи-
ки, пов’язані з такими запозиченнями тому, 
що основними кредиторами місцевих бю-
джетів є вітчизняні банки, які можуть спеку-
лювати на процентних ставках із місцевими 
облігаціями.

Незважаючи на позитивну динаміку та 
певне пожвавлення на ринку муніципальних 
запозичень, проблематичним є їх ефективне 
використання і повернення. Зазначимо, що 

існує низка проблем, до яких слід віднести 
вартість позик і наявність високого ступеня 
ризиків, пов’язаних із ліквідністю, непрозо-
рість прийняття рішень щодо муніципальних 
запозичень, неефективність та непрозорість 
у використанні запозичених коштів.

На сьогодні загальновідомим є факт 
невиконання ринком місцевих позик Укра-
їни своїх функцій, тобто ринок муніципаль-
них цінних паперів не сприяє залученню 
достатнього обсягу фінансових ресурсів 
для виконання місцевих програм. У зв’язку 
з цим можна виокремити проблеми, які по-
требують розв’язання (рис. 4).

Однією з головних проблем розвитку 
цього сегмента фондового ринку є недо-
сконалість законодавства у сфері регулю-
вання діяльності на ринку муніципальних 
цінних паперів, через що спостерігають-
ся численні порушення прав інвесторів 
(кредиторів). У світовій практиці існує два 
основних підходи до вирішення пробле-
ми низької платоспроможності муніципа-
літетів: наявність ефективного механізму 
управління боргом, жорсткий контроль та 
відповідальність з боку держави. Згідно 
з пунктом 4 статті 74 Бюджетного кодексу 
України, держава не несе відповідальності 
за борговими зобов’язаннями АР Крим та 
територіальних громад [8].

Процедура банкрутства муніципалітетів 
законодавчо не визначена, а якість управ-
ління боргами потребує подальших доо-
працювань. Єдиним видом відповідальнос-
ті місцевих рад за порушення зобов’язань 
за облігаціями є п’ятирічна заборона на ви-
пуск облігацій, що не стимулює фінансову 
дисципліну муніципалітетів-емітентів. До-
цільно також відмітити необхідність сприян-
ня розвитку інвестиційної складової ринку 
муніципальних цінних паперів, оскільки від-
сутність розвиненої мережі інституційних 
інвесторів негативно позначається на роз-
витку ринку муніципальних цінних паперів. 
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Моніторинг стану розвитку ринку муніци-
пальних цінних паперів в Україні показав, що 
існує низка чинників, що обумовлюють вкрай 
низьку активність емітентів та інвесторів в 
цьому секторі фінансового ринку. Крім загаль-
ноекономічних чинників, негативний вплив 
на розвиток сектору місцевих запозичень 
здійснює відсутність у влади відповідного рів-
ня чітких програм використання позикових 
коштів і механізмів ліквідації заборгованості 
перед кредиторами. У зв’язку з цим дуалізм 
одного з основних завдань формування цього 
ринку на сучасному етапі – створення ліквід-
ного ринкового інструменту – полягає в тому, 
щоб даний інструмент, по-перше, володів 
надійністю і привабливими ринковими харак-
теристиками, а, по-друге, став ефективним 
інструментом залучення фінансових ресурсів 
у відтворювальний механізм економіки міста 
[2, 124].

Принагідно зазначимо, що існує значна 
кількість фінансових ризиків емітентів та 

інвесторів, що пов’язані з випуском, обігом 
та погашенням цінних паперів, емітованих 
місцевими органами влади. Незважаючи 
на різні причини виникнення окремих ви-
дів ризиків, наслідки їх у більшості випадків 
проявляються однаково: реалізація фінан-
сових ризиків емітента призводить до пере-
вищення витрат на здійснення позики над 
відповідними грошовими надходженнями, 
що призводить до виникнення збитків. Ре-
алізація ризиків інвестора зрештою призво-
дить до недоотримання ним запланованих 
доходів або до виникнення збитків, як і у ви-
падку з емітентом. В окремих випадках одні 
й ті ж фактори діють на зміну рівнів ризиків 
емітента та інвестора в різних напрямах, 
як, наприклад, у випадку зі зміною відсо-
ткової ставки або валютного курсу.

Таким чином, основним завданням при 
розробці заходів і підвищення надійнос-
ті місцевої позики є створення комплексу 
заходів з мінімізації сукупних кредитних і 
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Рис. 4. Проблеми розвитку ринку муніципальних цінних паперів в Україні*
* Складено автором.
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ринкових ризиків емітента та інвестора, які 
виникають паралельно в обох сторін під 
впливом одних і тих же причин. Такими при-
чинами можуть бути: виникнення незапла-
нованих витрат у емітента; зниження по-
рівняно із запланованим фактичного рівня 
рентабельності інвестиційних проектів, що 
фінансуються за рахунок позики; здійснен-
ня емітентом або генеральним менедже-
ром позики ризикованої політики, управлін-
ня фінансовими коштами тощо. Основними 
способами зниження подібних ризиків та 
підвищення надійності емітованих інстру-
ментів, на нашу думку, є: розробка особли-
вих характеристик позики, що підвищують 
її надійність; прийняття на себе кредитних 
ризиків третьою стороною.

Найбільш дієвим способом підвищен-
ня надійності муніципальних позик є стра-
хування кредитного ризику. Такий метод 
досить популярний на Заході. Причиною 
популярності страхування саме муніци-
пальних облігацій є високий рівень нео-
днорідності даного ринку через відсутність 
певних спільних рис інструментів, що обер-
таються на ньому.

Отже, результати дослідження про-
блем розвитку ринку муніципальних цінних 
паперів України показали, що переважна їх 
більшість має організаційний характер.

Фахівці, що займаються проблемами 
розвитку ринку муніципальних облігацій, 
вирізняють наступні можливості вирішення 
вищезазначених проблем: 
– створення законодавчо закріпленої проце-

дури банкрутства емітентів муніципальних 
цінних паперів та схеми повернення ко-
штів і накладення стягнення на спеціальні 
джерела доходів у разі дефолту;

– запровадження інституту спеціалізо-
ваних банків, що виконують роль по-
середника між емітентом і інвестором, 
забезпечуючи при цьому контроль за 
проведенням емісії та захист інвесто-

рів при невиконанні емітентом своїх 
зобов’язань;

– залучення у процес розробки та здійснен-
ня емісії незалежних експертів, що оціню-
ють достовірність фінансових показників, 
які розкриваються органами влади;

– створення саморегулюючої організації 
учасників ринку муніципальних цінних 
паперів [2, 129].
Зауважимо, що жоден з вищепереліче-

них заходів не може бути ефективним без 
комплексного підходу до вирішення про-
блеми. Комплекс заходів у самому загаль-
ному вигляді повинен охоплювати прийнят-
тя поправок до діючих нормативних актів, 
що регулюють формування та розвиток 
ринку муніципальних облігацій, і створення 
єдиної структури, яка здійснюватиме контр-
оль за відповідністю стану фінансово-гос-
подарської бази емітента, його емісійній 
політиці і забезпечуватиме захист прав по-
тенційних інвесторів.

Виходячи із практики економічно роз-
винених країн ЄС, в нашій країні необхідно 
створити фонди місцевого розвитку, діяль-
ність яких має бути спрямована на залучення 
тимчасово вільних фінансових ресурсів ко-
мерційних банків, приватних інвесторів з ме-
тою реалізації інвестиційних проектів, забез-
печення розвитку соціальної інфраструктури 
на рівні територіальних утворень [9, 203]. 

Через фонди місцевого розвитку в 
Україні повинно здійснюватись надання 
державних (місцевих) гарантій інвесторам 
з повернення позичених коштів, залучення 
до співпраці банківських структур з оцінки 
ризиків за кредитами, вироблення практич-
них навичків у цих органів влади з оцінки 
ефективності реалізації соціально-еконо-
мічних проектів на місцевому рівні.

Передумовами успішного функціону-
вання вітчизняної системи місцевих за-
позичень є прискорення розвитку фінан-
сового ринку та добре розвинута ринкова 
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інфраструктура. Важливими учасниками 
взаємовідносин під час розміщення місце-
вих запозичень мають бути незалежні кон-
салтингові фірми та рейтингові агентства.

Разом з тим варто зазначити, що при-
своєння позичальникам позицій у кредит-
них рейтингах є суттєвою перепоною для 
успішного функціонування ринку місцевих 
запозичень, однак для проведення якісного 
моніторингу в цій сфері достатньо забезпе-
чити належну реєстрацію таких операцій.

З метою підвищення стабільнос-
ті функціонування ринку муніципальних 
зобов’язань необхідно створити Агентство з 
управління місцевим боргом, яке функціону-
ватиме як емісійно-кредитне агентство, до 
складу якого увійдуть представники регіонів 
України, яке матиме особливий статус, спе-
ціальні завданнями і право емісії облігацій 
для залучення коштів з метою кредитування 
бюджетних інвестиційних програм, орієнто-
ваних на соціально-економічний розвиток 
регіонів. Для підвищення надійності обліга-
цій для всіх учасників доцільно встановити 
солідарну відповідальність, що забезпечить 
погашення позики навіть у разі неплато-
спроможності одного з учасників [10, 95]. 

Значний вплив на розвиток вітчизняної 
системи місцевих запозичень матиме за-
провадження програмно-цільового методу 
планування та виконання місцевих бюдже-
тів, що дасть можливість порівняти ефек-
тивність здійснених видатків з реальною 
вартістю запозичень, а отже, буде можли-
вість обґрунтувати доцільність їх здійснен-
ня [11, 120].

Подальше становлення та розви-
ток ринку муніципальних цінних паперів в 
Україні потребує здійснення комплексу за-
ходів державної політики щодо подолання 
наслідків світової фінансової кризи, стабі-
лізації макроекономічної ситуації в країні, 
вирівнювання дохідності муніципальних 
цінних паперів з дохідністю за облігаціями 

внутрішньої державної позики, підвищення 
попиту на муніципальні цінні папери шля-
хом стимулювання потенційних інвесторів 
та заохочення різних суб’єктів господарю-
вання до вкладання коштів у муніципальні 
цінні папери тощо.

З метою розвитку ринку муніципальних 
цінних паперів та підвищення їх ліквідності 
у майбутньому органи місцевого самовря-
дування повинні: покращити прозорість фі-
нансових операцій щодо розміщення і за-
безпечення позичених коштів; стимулювати 
здійснення проектних запозичень та інших 
перспективних видів муніципальних позик; 
сформувати конкретні інвестиційні програ-
ми, забезпечити цільове використання по-
зичених коштів; розробити довгострокові 
стратегії розвитку регіону з врахуванням 
фінансових можливостей, які включати-
муть опис розмірів місцевих запозичень та 
потреб, на які вони беруться.

Розвиток ринку місцевих запозичень в 
Україні дасть можливість зміцнити мате-
ріально-фінансову базу органів місцевого 
самоврядування для виходу їх на новий, 
якісно вищий рівень розвитку відповідно до 
кращих світових стандартів.

Висновки. Моніторинг ринку муніци-
пальних запозичень дає можливість за-
уважити, що в Україні є суттєвий потенціал 
для його розвитку. Практика інвестування 
місцевих бюджетів засвідчує, що залучен-
ня коштів у формі муніципальних запози-
чень у бюджет розвитку міста дає реальний 
ефект. Проте фактичний результат від тако-
го типу інвестування має ґрунтуватися на 
соціально-економічному розвитку регіону, 
покращенні умов та якості життя громадян. 
Здійснення комплексу взаємоузгоджених 
заходів щодо удосконалення нормативно-
правового, організаційно-технічного забез-
печення системи місцевих позик дозволить 
місцевим органам влади ефективно вико-
ристовувати в умовах недостатності коштів 
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таке джерело додаткового фінансування, 
як муніципальні запозичення.
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ФІСКАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ: СУТНІСТЬ, 
ІНСТРУМЕНТИ ТА ПРИНЦИПИ ЙОГО ДІЇ

З’ясовано, що з метою формування і розподілу фінансових ресурсів держава вико-
ристовує перерозподільчу функцію податків та бюджету, за рахунок чого впливає на 
забезпечення соціальних гарантій населення, забезпечення зайнятості, підвищення рів-
ня доходів населення, фінансування та розвиток соціальної сфери тощо. Доведено, що 
фіскальний механізм виступає інструментом впливу держави на соціально-економічні 
процеси. Розглянуто сутність фіскального механізму як сукупність бюджетного та 
податкового механізмів, між якими існує тісний взаємозв’язок. Проаналізовано дію фіс-
кального механізму, яка проявляється через його інструменти та принципи.

Ключові слова: механізм, бюджетний механізм, податковий механізм, фіскальний 
механізм, інструменти фіскального механізму, принципи фіскального механізму, розви-
ток соціальної сфери.

Інна КАНЦУР

УДК 336.2

Инна КАНЦУР
Фискальный механизм: сущность, инструменты и принципы его действия
Установлено, что с целью формирования и распределения финансовых ресурсов 

государство использует перераспределительные функции налогов и бюджета, за 
счет чего влияет на обеспечение социальных гарантий населения, обеспечение заня-
тости, повышение уровня доходов населения, финансирование и развитие социальной 
сферы. Доказано, что фискальный механизм выступает инструментом влияния госу-
дарства на социально-экономические процессы. Рассмотрена сущность фискального 
механизма как совокупность бюджетного и налогового механизмов, между которыми 
существует тесная взаимосвязь. Проанализировано действие фискального механиз-
ма, которое проявляется через его инструменты и принципы.

Ключевые слова: механизм, бюджетный механизм, налоговый механизм, фискаль-
ный механизм, инструменты фискального механизма, принципы фискального механиз-
ма, развитие социальной сферы.

Inna KANTSUR
Fiscal mechanisms: the essence, tools and principles of its actions
Introduction. With a view to the formation and distribution of fi nancial resources the state 

uses redistributive function of taxes and the budget, thus affects the social security of popula-
tion, employment, increasing income levels, fi nancing and development of social sphere. Fiscal 
mechanism is an instrument of state infl uence on socio-economic processes. Depending on the 
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socio-economic conditions in the country it needs constant improvement, which necessitates 
deeper theoretical study of the mechanism of fi scal nature and principles of action.

Purpose. The purpose of this article is to study the essence of the concept of “fi scal ar-
rangements” tools of its impact on social development and principles of action.

Results. The essence of a fi scal mechanism as a set budget and tax mechanisms, among 
which are closely interrelated. After all, the tax mechanism affects the formation of budget revenues, 
balances its revenues and expenditures affecting the dynamics of socio-economic development.

It was established that the effect of fi scal mechanism manifested through its tools and prin-
ciples. As instruments of fi scal mechanism, we consider some tools that are used by the state to 
perform its functions, that is specifi c methods of infl uence on the process of budget resources, 
their allocation and effi cient use, encouraging or limiting the nature of the action.

The principles of fi scal mechanism, in our opinion, include: the principle of consistency, objec-
tivity, balance (proportionality, harmony), feasibility and argumentation, timeliness, effectiveness 
and effi ciency, social equity, target orientation, responsibility, self-fi nancing, information content 
and availability. The author’s principles of fi scal mechanism aimed at ensuring the implementation 
of both fi scal and social function, formation of budget revenues and regulation of social and eco-
nomic processes in the country, thus satisfying the social needs and social development.

Conclusion. Consequently, the fi scal mechanism should be fl exible in order to best meet 
the needs of the state and the needs of society, effectively redistributing income among differ-
ent groups of people, the well-being of the population using social orientation of budget expen-
ditures and ensure social justice. That is, it is a means of ensuring balanced socio-economic 
development of the country, using their tools should provide a level of tax revenue, allowing the 
development of social components in the system of social benefi ts.

Keywords: mechanism, the budgetary mechanism, the mechanism of tax, fi scal mechanism, 
the mechanism of fi scal instruments, principles of fi scal mechanisms, development of social sphere.

Постановка проблеми. Діяльність і 
функціонування держави не можливе без 
наявності фінансових ресурсів, рівень яких 
є важливим для забезпечення соціально-
економічного розвитку країни. Фінансові 
ресурси відображають сукупність коштів, 
які перебувають у розпорядженні держави 
та спрямовуються, в основному, на задо-
волення потреб суспільства. Саме фіскаль-
ний механізм є ефективним інструментом 
впливу держави на соціально-економічні 
процеси, що відбуваються в країні. Залежно 
від економічних умов в країні та тенденцій 
соціально-економічного розвитку фіскаль-
ний механізм потребує постійного вдоскона-

лення, що зумовлює необхідність глибшого 
теоретичного дослідження сутності фіскаль-
ного механізму та принципів його дії.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Питання, пов’язані з функціонуван-
ням фіскального механізму, висвітлені в 
наукових роботах вітчизняних та зарубіж-
них вчених: В. Андрущенко, В. Базилевича, 
В. Дем’янишина, А. Крисоватого, С. Льо-
вочкіна, В. Мельника, П. Мельника, В. Опа-
ріна, В. Панскова, Л. Тарангул, Т. Ташмура-
дова, В. Федосова, К. Швабія, С. Шумської, 
С. Юрія, Т. Юткіної тощо.

 У своїх працях вони досліджували 
сутність фіскального механізму, його осо-
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бливості, інструменти впливу на соціаль-
но-економічні процеси. Однак, враховуючи 
сучасні економічні умови, питання, що сто-
суються дослідження сутності фіскального 
механізму, його інструментів та принципів 
дії, потребують подальших досліджень. 

Метою статті є дослідження сутності 
поняття “фіскальний механізм”, інструмен-
тів його впливу на розвиток соціальної сфе-
ри та принципів його дії.

Виклад основного матеріалу. Великий 
тлумачний словник сучасної української мови 
дає наступне визначення механізму – це 
“внутрішня будова, система чого-небудь” [1, 
523]. Сучасний тлумачний словник російської 
мови під редакцією Т. Ф. Єфремової трактує 
поняття “механізм” як систему, пристрій, що 
визначають порядок якого-небудь виду ді-
яльності або процесу [2]. Поряд з цим, на 
думку Н. Нижника, механізм – це сукупність 
органів, засобів і способів (методів, прийомів, 
технологій) взаємодії між двома підсистема-
ми організації: керуючої та керованої [3]. Тоб-
то, під механізмом слід розуміти сукупність 
взаємопов’язаних елементів, які взаємодіють 
між собою та підпорядковані одні одним. 

З огляду на це, та враховуючи процес 
розподілу і перерозподілу національного 
доходу, фіскальний механізм слід розгля-
дати як сукупність бюджетного та подат-
кового механізмів, між якими існує тісний 
взаємозв’язок, що виявляється в розподілі 
та перерозподілі доходу між державою, еко-
номічними суб’єктами та населенням. Тоб-
то, через податки та збори в розпорядження 
державного бюджету країни вилучається 
частина доходів від суб’єктів господарю-
вання і населення. При цьому розрізняють 
первинний розподіл та перерозподіл сус-
пільного продукту. Первинний розподіл – це 
процес, протягом якого із загального су-
купного суспільного продукту виокремлю-
ється фонд відшкодування і національний 
дохід та формуються первинні доходи гос-

подарюючих суб’єктів. Головне значення в 
пропорції розподілу доходу між державою 
(бюджетом) та економічними суб’єктами і 
населенням займає фіскальний механізм, 
який реалізується в сумі податків, що спла-
чуються за рахунок доходу, у визначенні 
об’єктів оподаткування, ставках податків, у 
порядку надання податкових пільг. Другий 
етап розподілу – це розподіл і використан-
ня доходу, що залишився у розпорядженні 
суб’єктів господарювання і населення після 
здійснення платежів до бюджету країни. Піс-
ля розподілу сукупного доходу відбувається 
його перерозподіл, який здійснюється в про-
цесі розподілу із вже зібраного в бюджеті 
суспільного продукту за суб’єктами господа-
рювання, що здійснюється через механізм 
ціноутворення, сплати різних видів податків 
до державного бюджету, внесків населення 
країни до громадських, доброчинних фондів 
тощо, а також соціальних витрат держави. 
Одним із напрямів перерозподілу доходу є 
виділення певної частини коштів на розви-
ток невиробничої сфери. В умовах ринкових 
відносин це стосується підтримки державою 
таких сфер життєдіяльності суспільства, як 
освіта, охорона здоров’я, наука, культура та 
мистецтво, соціальне забезпечення. Осно-
вними формами таких доходів є виплата 
пенсій, стипендій, допомога багатодітним 
сім’ям тощо [4]. Тому фіскальний механізм 
найчастіше ототожнюють із поняттям бю-
джетно-податковий механізм, визначаючи 
його як діяльність держави у сфері оподат-
кування та державних витрат, спрямовану 
на досягнення певних макроекономічних за-
вдань [5, 21; 6, 51; 7, 15]. 

Отже, однією зі складових фіскального 
механізму є бюджетний механізм, який яв-
ляє собою систему спеціально розроблених 
у державі форм та методів створення й вико-
ристання фінансових ресурсів для забезпе-
чення ефективного соціально-економічного 
розвитку країни. Але, враховуючи склад-
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ність відносин, які в собі поєднує бюджетний 
механізм, існує багато наукових підходів до 
тлумачення цього поняття, результати до-
слідження яких наведено в табл. 1.

Таким чином, узагальнюючи думки нау-
ковців, “бюджетний механізм” – це сукупність 
фінансових форм, методів, важелів, інстру-
ментів, стимулів і санкцій, за допомогою яких 

Таблиця 1
Сутність поняття “бюджетний механізм”

Науковий 
підхід Автор, джерело Суть поняття

1 2 3

Процесний Енциклопедія 
фінансів [8]

Складова частина фінансового механізму, представлена сукупністю 
видів і форм організації бюджетних відносин, специфічних методів 
мобілізації та використання бюджетних коштів, принципів планування 
та фінансування, умов і методів здійснення фінансового контролю.

Організацій-
ний

Булгакова С. О. [9] 
Сукупність форм, методів, засобів, які застосовує держава з метою 
організації бюджетних відносин і забезпечення належних умов для 
економічного і соціального розвитку.

Омирбаєв С. М. [10] 

Сукупність форм організації бюджетних відносин, а також способів, 
прийомів, методів, що забезпечують перерозподіл фінансових 
ресурсів між сферами суспільної діяльності, галузями економіки і 
територіями країни.

Куценко Т. Ф. [7] 
Сукупність способів і форм організації бюджетних відносин, що 
застосовуються суспільством з метою розв’язання соціально-
економічних проблем розвитку країни.

Структурно-
функціо-
нальний

Юрій С. І.,
Бескида Й. М. [11]

Сукупність певних видів бюджетних відносин, специфічних методів 
мобілізації та використання бюджетних коштів.

Романовський М. В.,
Врублевська О. В.,
Сабанті Б. М. [12]

Реальне уособлення бюджетної політики, що відображає конкретну 
спрямованість бюджетних відносин на вирішення економічних та 
соціальних питань.

Крупка М. І. [13] Сукупність форм, методів, важелів та інструментів використання 
державного бюджету і впливу на соціально-економічний розвиток.

Ковалюк О. М. [14] Сукупність форм і методів, важелів та інструментів мобілізації й 
використання бюджетних коштів.

Гаретовський Н. В. [15] Сукупність конкретних форм бюджетних відносин, специфічних 
методів мобілізації та використання бюджетних коштів державою.

Правовий Ковальова Т. М.,
Барулін С. В. [16]

Механізм управління бюджетним процесом, реалізації на практиці 
функцій і принципів бюджетної системи та бюджетної політики на 
базі норм бюджетно-податкового права.

Практичний Василик О. Д.,
Павлюк К. В. [17]

Практичне використання бюджету для здійснення фінансової 
політики в державі.

Системний

Юрій С. І.,
Федосов М. В. [18]

Бюджетний механізм – система встановлених державою форм 
і методів організації бюджетних відносин. Він є зовнішньою 
оболонкою бюджету, що виявляється у бюджетній практиці.

Артус М. М.,
Хижа Н. М. [19]

Це система економічних заходів впливу на забезпечення 
мобілізації оптимальних обсягів фінансових ресурсів бюджету, їх 
найефективнішого розміщення і найекономічнішого використання 
з метою забезпечення соціального-економічного розвитку 
суспільства, визначеного економічною політикою держави.

Миляков Н.В. [20] Система встановлених державою форм, видів та методів 
бюджетних відносин.

 * Складено на основі [21].
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забезпечується здійснення широкої системи 
розподільчих і перерозподільчих процесів, 
формування і використання централізовано-
го фонду грошових коштів держави, функціо-
нування бюджетної системи в цілому та ре-
алізація засад бюджетної політики держави. 
Отже, бюджетний механізм, на нашу думку, 
спрямований на вирішення соціально-еконо-
мічних проблем та створення сприятливих 
умов для розвитку суспільства.

Дія бюджетного механізму нерозривно 
пов’язана з дією податкового механізму. 
Адже саме податковий механізм впливає 
на процес формування доходів бюджету, 
збалансовує його доходи і видатки, вплива-
ючи при цьому на динаміку соціально-еко-
номічного розвитку країни.

Термін “податковий механізм” активно 
використовують учені для розкриття спе-
цифіки будь-якого функціонального еконо-
мічного утворення: системи, процесу або 
сукупності взаємодіючих методів управ-
ління системою, процесом. Українським 
податковим законодавством це поняття не 
застосовується, а відповідно, й не розкри-
вається. 

В науковій літературі існує велика кіль-
кість підходів до теоретичного визначен-
ня поняття податкового механізму, які не 
однозначно його трактують (табл. 2). Так, 
у широкому значенні для визначення по-
даткового механізму у сучасній вітчизняній 
економічній літературі використовується 
різна термінологія, зокрема, “податкове ре-
гулювання економіки” [22, 770], “механізм 
справляння податків” [23, 501], “механізм 
мобілізації доходів” [17, 44] тощо.

Необхідно зауважити, що Т. Юткіна до-
водить двоїстий характер податкового ме-
ханізму. В своїх дослідженнях вона дає на-
ступні йому визначення:
– це категоріальне утворення, певною мі-

рою узагальнене, яке дає уявлення про 
цілі і задачі податкових дій з орієнтаці-

єю на принципи наперед продуктивного 
функціонування;

– збірка загальних правових норм і спеці-
альних податкових законодавчих пра-
вил, які регламентують процес оподат-
кування конкретної держави в певний 
період [36, 75].
Але основним, концептуальним трак-

туванням поняття “податковий механізм” 
є наступне: “Податковий механізм визна-
чається як процес реалізації продуктивного 
потенціалу системи оподаткування через її 
функції” [36, 75].

М. Кучерявенко в своїх працях наго-
лошує на більшій значимості елементів 
податкового механізму і ототожнює його з 
поняттям системи оподаткування. На його 
думку, податковий механізм складається 
з визначеної кількості елементів [37, 90]. 
Елементи він поділяє на дві групи. До пер-
шої групи належать так звані основні еле-
менти – суттєві характеристики податку, 
без яких не можливо уявити відповідний по-
датковий механізм: платник податку, об’єкт 
оподаткування, ставка податку. Наступна 
група елементів (додаткові) представляє 
необхідні характеристики податку, які роз-
кривають специфіку конкретного податко-
вого механізму і його використання: пільги 
з оподаткування, особливості обчислення 
об’єкта, бюджет або фонд, куди надходять 
податкові платежі, терміни і періодичність 
перерахування податків, тощо.

В. Дюрядін та А. Леміш пропонують 
більш узагальнене і повне поняття податко-
вого механізму. На їхню думку, “податковий 
механізм – це об’єктивно необхідний пере-
лік взаємопов’язаних елементів в процесі 
управління відносинами перерозподілу, які 
виникають внаслідок усуспільнення і пере-
розподілу частини створеного в процесі ви-
робництва національного доходу” [38. 26]. 
Також вони додають, що податковий ме-
ханізм через свої елементи (встановлений 
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Таблиця 2
Сутність поняття “податковий механізм”

Науковий 
підхід Автор, джерело Суть поняття

1 2 3

Правовий

Т. Ташмурадов [24]

Державна сила, що визначає економічні та правові методи регулю-
вання росту економіки країн, дозволяє населенню творчо працю-
вати в бізнесі і підприємництві, попереджає порушення в процесі 
перерозподілу національного доходу, встановлює принципи спра-
ведливості та гуманізму на державному та соціальному рівнях.

С. Мочерний, Я. Ларіна, 
О. Устенко, С. Юрій 
[23, с. 501]

Комплекс законодавчого забезпечення заходів і послідовність 
їх використання органами державної податкової служби щодо 
справляння та внесення належної суми податку (обов’язкового 
платежу) до бюджету або державного цільового фонду.

Органі-
заційно-
управлін-
ський

С. Масліченко [25, с.11]

Сукупність організаційно-правових форм і методів управління опо-
даткуванням (податкові ставки, способи оподаткування, податкові 
пільги та ін.). Держава надає податковому механізму юридичної 
форми через чинне податкове законодавство та регулює його. 
Ефективність використання податкового механізму залежить від 
того, яким чином держава враховує внутрішню сутність податків, 
закони їх руху, їх суперечність.

Л. Окунєва [26].

Сукупність організаційно-правових норм і методів управління опо-
даткуванням. Держава надає податковому механізму юридичну 
форму за допомогою податкового законодавства і регулює його, 
впливаючи на економічні процеси.

М.Романовський, 
О.Врублевска [27, с. 52].

Сукупність організаційно – правових форм, методів та інструмен-
тів управління оподаткуванням.

В. Пансков [28, с. 54]. Сукупність організаційних, правових норм і методів управління по-
датковою системою.

Б. Карпінський [29]
Сукупність організаційно-правових норм і методів управління опо-
даткуванням, що включає широкий спектр інструментів (податко-
вих ставок, податкових пільг, методів оподаткування тощо).

Систем-
ний 

А. Сердюков, Е.Вилкова, 
А.Тарасевич [30, с. 28].

Сукупність податкових методів та інструментів (важелів), що за-
безпечують оподаткування в певний історичний період.

М. Заяц [31, с. 80]
Сукупність організаційно-правових норм, методів і форм державного 
управління оподаткуванням через систему різних інструментів (по-
даткових ставок, податкових пільг, способів оподаткування та ін.).

Р. Сомоєв [32, с. 56]

Сукупність способів і правил організації податкових відносин, 
за допомогою яких забезпечується здійснення широкої системи 
розподільчих та перерозподільчих відносин, створення централі-
зованого фонду держави для виконання її функцій, регулювання 
соціально – економічного розвитку суспільства, потреб та накопи-
чення суб’єктів господарювання.

І.А. Майбуров [33]
Сукупність форм та методів регулювання різних сторін організації 
податкових відносин, дія і структура яких обумовлені особливос-
тями управлінської діяльності держави у фінансовій сфері.

О.С. Мураховська [34]

Сукупність засобів і способів використання податкових відносин 
у конкретному просторі (території), в конкретний час та з конкрет-
ною метою, що відображає спосіб організації податкового впливу 
на економічні процеси.

О.В. Качур [35] Сукупність способів і правил податкових відносин, за допомогою 
яких забезпечується реалізація цілей податкової політики.

* Складено автором на основі літературних джерел.
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перелік податків, ставки оподаткування, 
податкові пільги, тощо) дає можливість до-
сягати рівноваги між фінансовими та соці-
ально-економічними інтересами держави.

Характеризуючи податковий механізм 
у широкому значенні, В. Дем’янишин розу-
міє його як сукупність прийомів і методів, за 
допомогою яких держава, використовуючи 
податки, впливає на розвиток економіки, 
соціальної сфери, регулює пропорції роз-
поділу і перерозподілу ВВП. Вузьке значен-
ня податкового механізму, на думку науков-
ця, полягає в тому, що саме за допомогою 
його складових забезпечується функціону-
вання податкової системи [39]. Для визна-
чення податкового механізму у вузькому 
значенні (або механізму оподаткування) 
автори економічної енциклопедії викорис-
товують термін “механізм справляння по-
датків в Україні”, зміст якого на їхню думку, 
полягає у сукупності усіх засобів органів 
державної податкової служби справляння 
та внесення належної суми податку, збору 
(обов’язкового платежу) до бюджету або 
державного цільового фонду [40, 369]. Тоб-
то, податковий механізм відображає про-
цес реалізації фіскальної функції податків.

Узагальнюючи підходи до визначення 
поняття “податковий механізм”, необхідно 
відзначити його суттєву правову складову. 
Правова складова характеризує податковий 
механізм як зведення практичних податко-
вих дій та сукупність умов і правил реалі-
зації на практиці положень податкових за-
конів, що дозволяє впорядкувати податкові 
відносини, спираючись на податкове право, 
основи управління оподаткуванням, вста-
новлює конкретні суб’єкти, що відповідають 
за реалізацію функцій управління податко-
вої системи країни, сукупність податків і збо-
рів, податкові правовідносини, конкретні ал-
горитми реалізації функцій цього механізму.

Організаційно-управлінська складова ви-
значає податковий механізм як організаційно-

економічну категорію, а отже, як об’єктивно 
необхідний процес управління перерозпо-
дільчими відносинами, що складаються при 
усуспільненні частини створеного у виробни-
цтві національного доходу. Всю сферу відно-
син, що складаються в цьому процесі, можна 
розмежувати на три підсистеми: податкове 
планування, податкове регулювання та по-
датковий контроль. Ці підсистеми знаходять 
своє відображення у функціях, які покладе-
но на Державну фіскальну службу України 
в межах її повноважень, обов’язків та відпо-
відальності. Це стосується адміністрування 
податків та зборів, контролю за правильністю 
та своєчасністю сплати тощо. 

Варто зазначити, що, оскільки однією 
із функцій системи оподаткування є соці-
альна функція, податковий механізм також 
має елементи соціального спрямування. 
Їх сутність полягає в тому, що за допомо-
гою податкових інструментів відбувається 
перерозподіл суспільних доходів між різ-
ними категоріями населення країни. Тобто 
підтримується соціальна рівновага окре-
мих соціальних груп. Ефективність вико-
ристання податкового механізму для ви-
рішення цієї проблеми залежить від того, 
наскільки держава враховує внутрішню 
сутність податків та їх суперечливість. Змі-
нюючи структуру податкового механізму, 
маніпулюючи податковими інструментами, 
держава стимулює соціально-економічний 
розвиток або стримує його.

Таким чином, під фіскальним механіз-
мом слід розуміти сукупність бюджетного та 
податкового механізмів, що поєднує в собі 
розподільчі процеси від сплати податків до 
використання фінансових ресурсів держави 
на соціальні потреби країни. Реалізація фіс-
кального механізму забезпечується завдяки 
системі інструментів (рис. 1), які регулюють 
соціально-економічний розвиток суспільства, 
мінімізуючи порушення в процесі розподі-
лу та перерозподілу національного доходу. 
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В якості інструментів фіскального механіз-
му ми розглядаємо певні засоби, які засто-
совуються державою для виконання своїх 
функцій, тобто це конкретні способи впливу 
на процес формування ресурсів бюджету, 
їх розміщення та ефективне використання, 
стимулюючи або обмежуючи при цьому ха-
рактер дії [19, 34]. По-перше, це стосується 
сторони доходів і видатків бюджету, їх зба-
лансування та оптимізація (бюджетні інстру-
менти). По-друге – це сторона оподаткування 
і регулювання соціально-економічних проце-
сів, а також їх вплив на соціальний розвиток 
країни (податкові інструменти).

При цьому слід зазначити, що кожен 
інструмент фіскального механізму поро-
джує певне економічне навантаження та 
має об’єктивні межі застосування. Тому 
розширення дії одних інструментів за ра-
хунок обмеження дії інших може негативно 
вплинути на функціонування фіскального 
механізму в цілому. Саме тому інструмен-
ти фіскального механізму мають бути вза-
ємоузгодженими між собою, вплив одного 

інструмента не повинен порушувати пози-
тивну дію іншого у процесі їх застосування. 

Таким чином, фіскальний механізм 
включає систему взаємопов’язаних між 
собою інструментів, за допомогою яких 
визначаються оптимальні параметри фор-
мування фінансових ресурсів бюджетів 
різних рівнів та максимальна ефективність 
їх розміщення й використання для забез-
печення соціально-економічного розвитку 
суспільства. Тому надзвичайно важливим 
є забезпечення узгодження заходів щодо 
удосконалення усіх складових фіскально-
го механізму, спрямованих на підвищення 
ефективності суспільного розвитку.

Узгодженість системи інструментів фіс-
кального механізму забезпечується завдяки 
реалізації принципів, на яких ґрунтується 
його дія. Враховуючи те, що фіскальний ме-
ханізм складається з бюджетного та подат-
кового механізмів, то і його принципи мають 
узагальнювати принципи дії цих механізмів. 
Принципи дії бюджетного механізму зазначе-
но в Бюджетному кодексі України [41], а саме: 
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Рис. 1. Інструменти фіскального механізму розвитку соціальної сфери України*
* Побудовано автором.



Ñâ³ò ô³íàíñ³â 4 / 2015 125

ПОДАТКИ І ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА

єдності бюджетної системи України;  збалан-
сованості;  самостійності;  повноти;  обґрунто-
ваності;  ефективності та результативності;  
субсидіарності;  цільового використання бю-
джетних коштів;  справедливості і неуперед-
женості;  публічності та прозорості. Принципи 
дії податкового механізму зазначено в По-
датковому кодексі України [42]: загальність 
оподаткування;  рівність усіх платників перед 
законом, недопущення будь-яких проявів 
податкової дискримінації;  невідворотність 
настання визначеної законом відповідаль-
ності у разі порушення податкового законо-
давства;  презумпція правомірності рішень 
платника податку;  фіскальна достатність;   
економічність оподаткування;  нейтральність 
оподаткування;  стабільність;  рівномірність і 
зручність сплати;  єдиний підхід до встанов-
лення податків та зборів.

Узагальнюючи принципи дії бюджетно-
го та податкового механізмів, до принципів 
фіскального механізму, на нашу думку, слід 
віднести: 
– системності – встановлення 

взаємопов’язаних структурних зв’язків 
між інструментами бюджетного та по-
даткового механізмів, які забезпечують 
цілісність функціонування фіскального 
механізму та забезпечують створення 
умов для розвитку соціальної сфери;

– об’єктивності – встановлення податків і 
зборів відповідно до потенціалу платни-
ків податків та справедливий розподіл 
суспільних благ між населенням країни;

– рівноваги (пропорційності, гармонійнос-
ті) – надходження від податків та зборів 
повинні відповідати обсягу витрат бю-
джету, збалансовуючи при цьому доходи 
та витрати державного бюджету;

– реалістичності та аргументованості – фор-
мування бюджету на основі реальних по-
казників соціально-економічного розвитку 
країни та обґрунтованих розрахунках по-
даткових надходжень та витрат бюджету;

– своєчасності – забезпечення вчасно-
го надходження коштів до бюджетів від 
сплати платниками податків і зборів в 
установлені строки з метою рівномірного 
здійснення витрат бюджету;

– результативності та економічності – досяг-
нення максимального результату при скла-
данні та виконанні бюджету, враховуючи те, 
що мінімальні витрати на функціонування 
фіскального механізму повинні забезпечу-
вати максимальний соціальний ефект, а 
ефект від отриманих платниками податків 
суспільних благ повинен перевищувати 
суму сплачених ними податків та зборів; 

– соціальної рівності – забезпечення спра-
ведливого підходу при визначенні рівня 
соціальної забезпеченості населення 
країни і однакових вимог до всіх платни-
ків податків та рівність їх перед законом;

– цільової направленості – використання 
коштів бюджету тільки за цільовим бю-
джетним призначенням;

– відповідальності – невідворотність при 
порушенні бюджетно-податкового зако-
нодавства;

– самофінансування – забезпечення фі-
нансової самостійності органів влади 
відповідно до закріплених за відповідни-
ми бюджетами джерел доходів та вста-
новлення напрямів використання коштів 
бюджету відповідно до законодавства;

– інформативності та доступності – публічне 
інформування громадян країни щодо ре-
зультатів бюджетно-податкового процесу.
Запропоновані нами принципи фіскаль-

ного механізму спрямовані на забезпечен-
ня реалізації як фіскальної, так і соціальної 
функції, формування дохідної частини бю-
джету та регулювання соціально-економіч-
них процесів у державі, задовольняючи при 
цьому суспільні потреби. Реалізація принци-
пів фіскального механізму має сприяти узго-
дженості його інструментів та створенню 
системи чітко визначеної гармонізації між 
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фіскальним механізмом, розвитком соціаль-
ної сфери та споживачами суспільних благ. 

Найбільшим споживачем суспільних 
благ є населення країни. Суспільні блага на-
даються державою громадянам країни у від-
повідь на сплату податків. Тобто держава, 
використовуючи податки як фіскальний ін-
струмент та економічний стимул, наповнює 
бюджет та забезпечує ефективне функціо-
нування і розвиток соціальної сфери. Таким 
чином, перерозподільча функція фіскально-
го механізму має важливе значення. Його 
роль посилюється ще й тим, що держава, 
використовуючи функцію перерозподілу фі-
нансових ресурсів, впливає на забезпечен-
ня соціальних гарантій населення, фінансу-
вання соціальної сфери тощо.

Висновки. Для розвитку соціальної 
сфери необхідно, щоб рівень бюджетних 
доходів відповідав соціальним потребам 
держави. Оскільки основним бюджетофор-
муючим джерелом доходів бюджету є саме 
податкові надходження, тому забезпечення 
його наповнення за допомогою податків та 
зборів має бути головною місією фіскаль-
ного механізму, а цільове спрямування та 
ефективний розподіл бюджетних коштів на 
соціальну сферу – ключовим елементом 
життя та підвищення добробуту населен-
ня країни. Оскільки фіскальний механізм є 
одним із засобів забезпечення збалансова-
ного соціально-економічного розвитку краї-
ни, він повинен бути гнучким для того, щоб 
оптимально задовольнити потреби держави 
і потреби суспільства, ефективно перероз-
поділивши доходи між різними категоріями 
населення, підвищити добробут населення, 
використовуючи соціальну спрямованість 
видатків бюджету та забезпечити соціальну 
справедливість. Тобто питання добробуту 
пов’язане з питанням забезпечення спра-
ведливості, а питання справедливості – із 
оптимальним розподілом та перерозподі-
лом доходів держави. Суспільний добробут 

охоплює матеріальні показники, здоров’я, 
рівень освіти, культури, забезпечення соці-
альних потреб тощо. Тому фіскальний ме-
ханізм за допомогою своїх інструментів по-
винен забезпечити такий рівень податкових 
надходжень до бюджету, який сприятиме 
розвитку складових соціальної сфери в сис-
темі суспільних благ. 
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ПРОБЛЕМИ СПРАВЛЯННЯ ПДВ В УКРАЇНІ 
ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Розглянуто суть та значення податку на додану вартість, як одного з основних 
дохідних джерел державного бюджету України. Охарактеризовано обсяги надходження 
ПДВ до бюджету держави. Розглянуто комплекс заходів щодо вирішення проблем ад-
міністрування податку на додану вартість. Запропоновано підходи для забезпечення 
ефективного справляння ПДВ як складової системи податкового регулювання соціаль-
но-економічного розвитку країни.

Ключові слова: податок на додану вартість, платники ПДВ, адміністрування 
ПДВ,відшкодування ПДВ.

Інна КІЯНЧУК

УДК: 336.22

Инна КИЯНЧУК
Проблемы взимание НДС в Украине и пути их решения
Рассмотрены суть и значение налога на добавленную стоимость, как одного из ос-

новных доходных источников государственного бюджета Украины. Охарактеризованы 
объемы поступления НДС в бюджет государства. Рассмотрен комплекс мероприятий 
по решению проблем администрирования налога на добавленную стоимость. Предло-
жены подходы для обеспечения эффективного взимания НДС как составляющей си-
стемы налогового регулирования социально-экономического развития страны.

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, админи-
стрирования НДС, возмещения НДС

Inna KIJANCHUK 
The problems of levying VAT in Ukraine and their solutions
Introduction. In the article the essence and importance of value added tax as one of the 

main revenue sources of the state budget of Ukraine. Characterized amounts of VAT revenue 
to the state budget. Considered a range of measures proposed to address the problems of 
administration value added tax. The approaches to ensure the effective collection of VAT as a 
component of the tax regulation of social and economic development.

Purpose. The purpose of this article is to analyze the existing mechanism for VAT, deter-
mining role in shaping the tax revenue base budget and justifi cation of possible areas of further 
improvement VAT administration in Ukraine.

Results. VAT is one of the youngest and most controversial taxes. In recent decades, this 
tax has been implemented in 136 countries, including all European countries. VAT is included in 
the price of goods and services and fully paid fi nal consumer goods and services. This tax covers 
the largest number of businesses, is a signifi cant share of the tax revenue (50% or more), and 
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more than 30% of the total state budget revenues. During its existence, the country that introduced 
him, convinced of its necessity as an effective source of budget revenues. However, practice has 
shown his collection and a number of problem areas. The list of problems requiring urgent solution 
special place belongs refund. Because this tax refund mechanism creates major obstacles for its 
effi cient functioning, especially given the fact that untimely reimbursement of VAT depletes do-
mestic business entities in working capital, the occurrence of disruption to businesses, a number 
of problems with timely delivery and payment of products, increase the value of goods and so on.

Conclusion. Given the above we can say that VAT has high fi scal effi ciency and is one 
of the main budget-payments in Ukraine. The broad tax base calculation makes it possible to 
strengthen the revenues of the State Budget of Ukraine. This tax is included in the most wide-
spread in the world indirect taxes. Its existence as part of national taxes is a prerequisite for 
Ukraine’s accession to the European Union.

Key words: Value Added Tax, VAT payers, the VAT administration, VAT refund.

Постановка проблеми. Першочерго-
вою потребою сьогодення є забезпечення 
збалансованого розвитку всіх підсистем 
суспільства, гармонізації інтересів різно-
манітних верств населення, створення 
міцного економічного підґрунтя для інте-
грації України у світову економічну систе-
му. Чільне місце у цьому процесі займає 
проведення ефективного оподаткування, 
яке забезпечило б державу необхідними 
фінансовими ресурсами.

Наявність проблем у системі оподат-
кування значно стримує соціально-еконо-
мічний розвиток держави та провокує не-
гативні процеси в усіх сферах національної 
економіки та безпеки України.

В умовах сьогодення особливо актуаль-
ною є проблема своєчасного забезпечення 
грошовими ресурсами дохідної частини 
державного бюджету. Вирішення цієї важ-
ливої проблеми залежить від ефективності 
діяльності органів Державної фіскальної 
служби України, а також розробки науково-
обґрунтованої системи оподаткування, яка 
відповідала б реаліям сьогодення, забезпе-
чувала зростання податкових надходжень 

до бюджету та підвищувала рівень адміні-
стрування податкових платежів.

Податок на додану вартість (далі ПДВ) 
за останні роки привертає до себе велику 
увагу, тому що він став предметом дискусій 
щодо потрібності його застосування та на-
слідків справляння для державного бюдже-
ту країни.

З цього приводу існують різні думки. Такі 
науковці, як Т. Чижова, О. Кендюхов пропо-
нують його скасувати як податок, що стримує 
розвиток споживчого ринку, стимулює коруп-
цію в державних органах [4]. Автори А. Мороз, 
О. Молдован виступають за його збереження і 
вдосконалення як стабільного джерела напо-
внення доходів бюджету [7]. Також слід заува-
жити, що наявність ПДВ є основною умовою 
вступу до Європейського Союзу [3].

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Зважаючи на значимість ПДВ для 
наповнення бюджету країни, питання про 
підвищення ефективності його справляння 
завжди стояло на порядку денному не лише 
практичних працівників, а й науковців.

Питанням, які пов’язані з сутністю та 
механізмом справляння ПДВ, присвячені 
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праці: Є. Аткінсона, Д. Бодіна, Л. Єбріла, 
Д. Коаді, Д. Кунея, Д. Стігліца, Р. Хариса.

У вітчизняній економічній науці ці аспекти 
досліджували такі вчені, як: В. Андрущенко, 
З. Варналій, В. Вишневський, О. Десятнюк, 
Т. Єфименко, А. Крисоватий, П. Мельник, 
А. Соколовська та ін. Проте не всі пробле-
ми з’ясовано та вирішено, а саме: питання 
ухилення від сплати податку, недосконалість 
механізму його справляння, незавершеність 
наукових розробок та невирішення проблем 
шляхів збереження фіскальної ефективності 
податку на додану вартість, що свідчить про 
актуальність цієї теми.

Метою статті є аналіз діючого механіз-
му справляння ПДВ, визначення ролі по-
датку у формуванні дохідної бази бюджету 
та обгрунтування можливих напрямків по-
дальшого вдосконалення адміністрування 
ПДВ в Україні. 

Виклад основного матеріалу. ПДВ є 
одним із наймолодших та найсуперечливі-
ших податків. Він був інтегрований до подат-
кових систем Західної Європи лише у серед-
ині ХХ ст. Запровадження ПДВ зумовлене 
необхідністю отримання додаткових ста-
більних надходжень до бюджету для віднов-
лення економік після Другої світової війни. 
Зокрема, Римський договір про створення 
Європейського економічного співтовариства 
(ЄЕС) 1957 р. передбачав розробку і засто-
сування низки заходів, спрямованих на гар-
монізацію систем непрямого оподаткування 
країн-членів ЄЕС, а наявність ПДВ у подат-
ковій системі стало обов’язковою умовою 
вступу до ЄЕС. Ідея запровадження ПДВ 
належить співробітнику податкового депар-
таменту Франції Морісу Лоре. Він описав 
схему дії ПДВ та обґрунтував його перева-
ги. Першою країною, яка запровадила ПДВ, 
була Франція [9]. Процес запровадження 
ПДВ пройшов послідовно три етапи: 

І етап (1937–1948 рр.) – перехід від подат-
ку з обігу до єдиного податку на виробництво. 

ІІ етап (1948–1954 рр.) – створення сис-
теми роздільних платежів, відповідно до якої 
кожен виробник платив податок з загальної 
суми своїх продаж за вирахуванням подат-
ку, що входив до ціни куплених ним комплек-
туючих, з різницею в один місяць. 

ІІІ етап (1954 р. – до сьогодення) – вве-
дення в податкову практику замість єдино-
го податку на виробництво ПДВ, вдоскона-
лення механізму адміністрування ПДВ [9]. 

Протягом останніх десятиліть ПДВ був 
впроваджений у 136 країнах світу. Прак-
тика його стягнення показала і низку про-
блемних аспектів.

Податок на додану вартість – це непря-
мий податок, один із основних бюджетоут-
ворюючих платежів. В Україні його було за-
проваджено 01.01.1992 р. До 1 січня 2011 
року порядок нарахування та сплати ПДВ 
регулював Закон України “Про податок на 
додану вартість”, прийнятий 03.04.1997 р. 
[1]. На сьогодні порядок адміністрування 
ПДВ регулюється V розділом Податкового 
кодексу України, прийняття якого внесло 
низку змін у механізм його справляння. Так, 
з 1 січня 2014 року ставка податку стано-
вить 20% та 0% – при здійсненні окремих 
видів операцій, що визначені Податковим 
кодексом України [2, 329]. Зниження ставки 
податку та звільнення від його сплати до-
зволить зменшити рівень податкового на-
вантаження на платників ПДВ та, водночас, 
означає послаблення фіскальної функції 
податку. Це, певною мірою, позитивне яви-
ще, адже для забезпечення розвитку під-
приємницької діяльності є важливим здій-
снення державою заходів, що підвищують 
роль стимулюючої функції податків.

ПДВ входить до ціни товарів, робіт, по-
слуг і повністю оплачується кінцевим спо-
живачем товарів, робіт і послуг. Цей податок 
охоплює найбільшу кількість суб’єктів госпо-
дарювання, займає значну частку у податко-
вих надходженнях (50% і більше), та понад 
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30% загальних доходів державного бюдже-
ту. Так, у 2009–2014 рр. динаміка обсягів 
ПДВ виглядала наступним чином (табл. 1).

Як свідчать дані таблиці, надходження 
податку на додану вартість до Державного 
бюджету України за останні роки зросли. 
Значна частка ВВП (понад 11%) була роз-
поділена за допомогою ПДВ у 2013 р. А у 
2010 р., незважаючи на те, що виконання 
доходів бюджету, на відміну від попередніх 
років, відбувалося у складніших еконо-
мічних та політичних умовах, його надхо-
дження зросли майже на мільярд гривень. 
Це відбулося головним чином за рахунок 
детінізації економіки. Зокрема, до бюдже-
ту було залучено додатково 8,7 млрд. грн. 
ПДВ. При цьому показник результативності 
контрольно-перевірочної роботи з уперед-
ження безпідставно заявлених до відшко-
дування сум ПДВ у 2010 р. у цілому по 
Україні виконано на 104,7%, порівняно з 
2009 р., коли цей показник становив 82,6%. 
Значно зросли обсяги надходжень ПДВ у 
2012–2013 рр., це пов’язано не тільки з по-
кращенням адміністрування, а й з практи-
кою авансових платежів.

У переліку проблем, що вимагають 
нагального розв’язання, особливе місце 
належить відшкодуванню ПДВ. Тому що 

механізм відшкодування цього податку 
створює основні перешкоди щодо його 
ефективного функціонування. Зокрема, в 
2010 р. обсяг відшкодування перевищив 
82% від загальної суми надходжень від 
цього податку (табл. 1). Загальний обсяг 
відшкодування ПДВ у 2011 р. з державно-
го бюджету з урахуванням погашення про-
строченої заборгованості із відшкодування 
ПДВ, що була утворена в 2009–2010 рр. 
відповідно до статті 25 Закону України “Про 
Державний бюджет України на 2011 рік”, 
становив 40671,8 млн. грн., що на 17,8% 
(на 6,1 млрд. грн.) більше ніж у 2010 р. На 
1 січня 2012 р. залишок простроченої за-
боргованості з відшкодування ПДВ було 
зменшено до 0,9 млрд. грн. На 1 січня 
2015 р. сума заборгованості з відшкодуван-
ня ПДВ становила 14,89 млн. грн. [8]. 

Таким чином, нагальність розв’язання 
завдання відшкодування ПДВ продовжує 
зберігатися, особливо зважаючи на те, що 
несвоєчасне відшкодування податку на 
додану вартість призводить до вимивання 
у суб’єктів вітчизняного бізнесу обігових 
коштів, виникнення перебоїв у роботі під-
приємств, низки проблем із своєчасною по-
ставкою та оплатою продукції, підвищення 
вартості товарів тощо.

Таблиця 1
Динаміка ВВП, обсяги надходжень ПДВ та його відшкодування 

у 2009–2014 рр. (% до попереднього року)*

Рік

ВВП Надходження ПДВ Відшкодовано ПДВ

Млн. 
грн.

% до по-
передньо-
го року

Млн. 
грн.

% до по-
переднього 

року
% у 
ВВП

Млн. 
грн.

% до по-
переднього 

року

% у надхо-
дженнях 
ПДВ

2009 948056 131,5 45015,9 123,17 4,75 34408,5 182,36 76,44

2010 913345 0,96 45927,2 102,02 5,03 37717,4 109,62 82,12

2011 1082569 118,5 55879,4 121,67 5,16 24209,7 64,19 43,32

2012 1316600 121,6 128458 229,88 9,76 39407 162,77 30,68

2013 1408889 107 164126 127,77 11,65 47993,5 121,79 29,24

2014 1454931 103,3 128269 78,15 8,82 53447,6 111,36 41,67

* Складено на основі [8].
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Тому можна констатувати, що на сучасно-
му етапі розвитку оподаткування існує нагаль-
на необхідність вжиття додаткових законодав-
чих та адміністративних заходів, спрямованих 
на вдосконалення справляння ПДВ.

Основні причини несвоєчасного від-
шкодування податку на додану вартість:
– в умовах погіршення економічної ситуації, 

дефіциту бюджету, зростання внутріш-
нього та зовнішнього боргу держави уряд 
може використати кошти, які призначали-
ся для погашення заборгованості з від-
шкодування ПДВ, як тимчасовий кредит;

– у числі контрагентів експортера, який пре-
тендує на відшкодування ПДВ, може бути 
недобросовісне, фіктивне підприємство. 
Працівники податкових органів перевіря-
ють діяльність усіх партнерів фірми-екс-
портера на відповідність та дотримання 
вимог чинного податкового законодавства 
і відмовляють у відшкодуванні ПДВ до за-
кінчення перевірки. Це призводить до поя-
ви заборгованості з повернення заявлених 
до відшкодування сум податку [5].
Існує спосіб полегшення ситуації з від-

шкодування ПДВ, це випуск ПДВ-облігацій. 
Ці облігації можуть обертатися на вторин-
ному ринку, що дає змогу одразу ж після їх 
отримання повернути частину боргу. Утім, 
облігації лише знижують гостроту пробле-
ми вимивання обігових коштів підприємств, 
самої проблеми виникнення боргу вони не 
вирішують [5, 11].

Дефіцит Державного бюджету України 
вимагає значного підвищення фіскальної 
ефективності ПДВ. Для аналізу фіскальної 
ефективності справляння ПДВ розроблено 
комплекс показників та коефіцієнтів, а саме:
– надходження ПДВ та його питома вага 

у доходах та податкових надходженнях 
Зведеного бюджету України; 

– повнота і своєчасність виконання 
зобов’язань платників податку перед бю-
джетом; 

– ступінь відповідності між фактичними та за-
планованими показниками цього податку; 

– абсолютний та відносний приріст над-
ходжень податку порівняно з попереднім 
періодом [4, 97]. 
Для підвищення фіскальної ефектив-

ності ПДВ потрібна взаємодія платників 
податків та органів Державної фіскальної 
служби, а саме широка роз’яснювальна ро-
бота серед суб’єктів господарювання щодо 
звітування через мережу інтернет, також 
необхідні зміни в нормативно-законодавчій 
базі. З початку 2015 р. деякі нововведення 
уже здійснені.

Позитивною тенденцією є те, що з 
1 січня 2015 р. збільшено поріг (більш ніж в 
3 рази) для обов’язкової реєстрації як плат-
ника ПДВ до 1 млн. грн. Це є дуже доцільно, 
оскільки не кожному підприємству малого 
чи середнього бізнесу зручною є система, 
прийнятого в Україні спрощеного оподат-
кування. Тепер невеликі підприємства, що 
здійснюють роздрібну торгівлю просто не 
сплачувать ПДВ згідно з законом.

Також новим вважається те, що з 1 січ-
ня 2015 р. в Україні запровадили систему 
електронного адміністрування ПДВ. Новий 
порядок має унеможливити формування 
фіктивного ПДВ-кредиту і, відповідно, забез-
печити збільшення надходжень до бюджету. 
Доцільним є впровадження автоматичного 
відшкодування ПДВ. При цьому, у статті 200 
Податкового кодексу України визначено кри-
терії, яким повинен відповідати платник, щоб 
отримати автоматичне бюджетне відшкоду-
вання. Але механізм автоматичного бюджет-
ного відшкодування потребує подальшого 
вдосконалення, оскільки суб’єктам госпо-
дарювання, що є платниками ПДВ, важко 
пройти процедуру відбору і через жорсткість 
встановлених вимог, і через суб’єктивність 
працівників податкових органів. Проблема 
відшкодування ПДВ стосується більшос-
ті суб’єктів господарювання, у тому числі 
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експортоорієнтованих виробництв. Невід-
шкодування з бюджету податку відповідно 
зменшує обсяг фінансових ресурсів, що є у 
розпорядженні платника, змушує підприєм-
ства змінювати свою діяльність в напрямку 
підвищення ціни на продукцію та негативно 
впливає на конкурентоспроможність вітчиз-
няного експорту. 

В процесі адміністрування ПДВ велико-
го значення набула проблема ухилення від 
його сплати. Платники податку використо-
вують низку схем, зокрема: 
– реалізація товарно-матеріальних ціннос-

тей (далі – ТМЦ) за цінами, нижчими від 
вартості придбання; 

– проведення безтоварних операцій, 
яке організовується шляхом “фіктив-
ного” (за документами) придбання ре-
альним суб’єктом підприємницької ді-
яльності ТМЦ від ланцюжка “іктивних”і 
“ранзитних”підприємств;

– ухилення від сплати ПДВ при проведенні 
імпортних операцій з ТМЦ за значно за-
ниженими цінами;

– проведення псевдоекспортних операцій; 
– ухилення від сплати ПДВ шляхом втрати 

первинних бухгалтерських документів [6].
Нині, дії працівників фіскальних орга-

нів спрямовані на ліквідацію вищезгаданих 
схем з метою зменшення кількості недо-
бросовісних платників та збільшення дохо-
дів до Державного бюджету України.

Висновки. ПДВ має високу фіскальну 
ефективність та є одиним із основних бю-
джетоутворюючих платежів в Україні. Ши-
рока база нарахування податку дає змогу 
зміцнити дохідну частину Державного бю-
джету України. Цей податок входить до 
найбільш розповсюджених у світі непрямих 
податків. Існування його у складі загально-
державних податків є обов’язковою умовою 
при приєднанні України до Європейського 
Союзу.

Здійснення податкової реформи та 
прийняття Податкового кодексу стало пози-
тивним кроком у вдосконаленні механізму 
справляння ПДВ. Але стосовно адміністру-
вання ПДВ існують суперечки між платни-
ками податку та фіскальними органами, 
тому що податок на додану вартість є од-
ним із основних джерел доходів бюджету 
та, поряд із тим, є і напрямом бюджетних 
витрат через систему його відшкодування. 
Однією з особливих характеристик ПДВ є 
включення податку до ціни товару, що при-
зводить до її збільшення та підвищення рів-
ня недоступності деяких товарів для мало-
забезпечених громадян. Це дає можливість 
говорити про соціальну несправедливість 
цього податку, за умови відсутності дифе-
ренційованих ставок, які запроваджені у 
багатьох європейських країнах.

Удосконалити систему справляння 
ПДВ можна за допомогою комплексу захо-
дів, серед яких:
– покращення адміністрування податку, 

впровадження нових підходів до аналі-
зу фінансово-господарської діяльності 
платників, моніторингу їх діяльності та 
визначення підприємств, що належать 
до груп ризику;

– посилення контролю за повнотою декла-
рування і своєчасністю сплати податків;

– повна перевірка та аналіз фінансово-гос-
подарської діяльності тих підприємств, які 
мають суми розбіжностей за результатами 
автоматизованого зіставлення податко-
вих зобов’язань та податкового кредиту з 
ПДВ, з метою недопущення безпідставно-
го формування податкового кредиту;

– широка роз’яснювальна робота серед 
суб’єктів господарювання щодо звітуван-
ня через мережу Інтернет;

– удосконалення системи прогнозування 
надходжень ПДВ до державного бюдже-
ту та сум відшкодування ПДВ з метою 
пошуку додаткових джерел наповнення 
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бюджету та формування резерву для бю-
джетного відшкодування цього податку;
З метою удосконалення адмініструван-

ня ПДВ потрібно вирішити питання щодо:
– визначення оптимального рівня ставок 

податку;
– здійснення переходу до диференційова-

них ставок податку;
– посилення контролю за здійсненням від-

шкодування ПДВ з бюджету;
– вдосконалення системи взаємодії між 

Державною фіскальною службою Украї-
ни та платниками податку щодо адміні-
стрування ПДВ.
Отже, окреслені заходи для забезпе-

чення відчутного ефекту повинні реалізо-
вуватися комплексно із застосуванням сис-
темного підходу відповідно до належного 
нормативно-правового забезпечення.
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПОВЕДІНКА ДОМОГОСПОДАРСТВ: 
СВІТОВІ МОДЕЛІ І НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

Досліджено вплив культурно-етнічних цінностей на інвестиційну поведінку домо-
господарств. Розглянуто наукові погляди в теорії поведінкових фінансів на поведінку 
інвесторів залежно від особливостей культури, релігії чи національності. Проаналізо-
вано структуру фінансових активів домогосподарств США, Японії, Німеччини та ЄС. 
Досліджено особливості інвестиційної поведінки домогосподарств в Україні. Запропоно-
вано власну класифікацію світових моделей інвестиційної поведінки домогосподарств.

Ключові слова: поведінкові фінанси, домогосподарства, індивідуальний інвестор, 
інвестиційна поведінка, фінансові активи домогосподарств.

Наталія КАРПИШИН

УДК 336.011:330.567.2

Наталья КАРПЫШИН
Инвестиционное поведение домохозяйств: мировые модели и национальные 

особенности
Исследовано влияние культурно-этнических ценностей на инвестиционное пове-

дение домохозяйств. Рассмотрены научные взгляды в теории поведенческих финан-
сов на поведение инвесторов в зависимости от особенностей культуры, религии или 
национальности. Проанализирована структура финансовых активов домохозяйств 
США, Японии, Германии и ЕС. Исследованы особенности инвестиционного поведения 
домохозяйств в Украине. Предложена собственная классификация мировых моделей 
инвестиционного поведения домохозяйств.

Ключевые слова: поведенческие финансы, домохозяйства, индивидуальный инве-
стор, инвестиционное поведение, финансовые активы домохозяйств.

Natalija KARPYSHYN
The investment behavior of households: world models and national characteristics
Introduction. The review of investigations concerning the impact of cultural and ethnic 

factors on the investors’ behavior and the analysis of the investment behavior of foreign and 
domestic households is an actual problem in the modern fi nancial science.

Purpose is to monitor the scientifi c opinions on the role of cultural aspect of making invest-
ment decisions; to characterize of the world models of investors’ behavior and to estimate the 
investment behavior of domestic households.

Results. The behavioral fi nance interacts with culture and explores the investors’ behavior 
in terms of their belonging to a particular culture. The fi rst researcher, who showed the impor-
tance of culture and religion in the formation of economic behavior of the population, was Ger-
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man scientist Max Weber. The Russian scientist Y. Mirkin the following next behavior investor 
models: Anglo-Saxon, Islamic, German, Japanese and Russian. Each model is infl uenced by 
the traditional values and in practice is determined by the structure of household fi nancial as-
sets. Anglo-Saxon model features a high percentage of risky securities (shares); Islamic is 
characterized by almost complete lack of market bonds and insurance; German is famous for its 
diversifi cation and optimal combination of different fi nancial instruments; Japanese is known for 
its high percentage of deposits and pension and insurance contributions, Russian is character-
ized by low level of public confi dence in the fi nancial sector.

Conclusion. The investment behavior of Ukrainian household’s іs formed the under infl u-
ence of religious, cultural and historical features of the country. The low level of confi dence in 
the fi nancial markets, the rejection of fi nancial risk and low income are the main reasons for 
the investment inactivity of the population. In addition, the bankruptcy of many banks because 
of military operations in the East, political instability and high infl ation, have downgraded public 
confi dence in the fi nancial sector.

Key words: behavioral fi nance, the household investment behavior, individual investor, 
fi nancial assets of households.

Постановка проблеми. В інвестиційній 
поведінці населення різних країн існують 
відмінності, зумовлені комплексом націо-
нальних, культурних та етнічних особли-
востей, які проявляються в особливостях 
функціонування фінансового ринку країни. 
Саме тому, дослідження впливу культур-
ного аспекту на поведінку зарубіжних і ві-
тчизняних індивідуальних інвесторів, ха-
рактеристика світових моделей поведінки 
інвесторів та аналіз структури фінансових 
активів домогосподарств є актуальною на-
уковою проблемою, вирішення якої сприяє 
об’єктивному розумінню інвестиційної по-
ведінки населення України. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженню найрізноманітніших аспек-
тів фінансової поведінки людини присвячені 
праці відомих вчених з теорії поведінкових 
фінансів: Л. Твида, Г. ле Бона, Дж. К. Гелб-
рейта, Д. Канемана, А. Тверскі, К. Френча, 
Дж. Ходжсона, А. Шлейфера, Р. Тейлора, 
Х. Шефрина, Г. Бельскі. Вплив культуроло-
гічного аспекту на інвестиційну поведінку на-

селення ґрунтовно досліджували такі амери-
канські науковці, як: Г. Хофстід, М. Статман, 
С. Тітман, К. С. Дж. Вей, Т. Хенс та ін., росій-
ські – Я. Міркін, А. Карнышев, М. Винокуров; 
українські – Т. Кізима, А. Рамський. 

Метою статті є моніторинг наукових 
поглядів на роль культурологічного аспекту 
при прийнятті інвестиційних рішень, харак-
теристика світових моделей поведінки ін-
весторів та оцінка інвестиційної поведінки 
вітчизняних домогосподарств з погляду те-
орії поведінкових фінансів та аналізу струк-
тури фінансових активів. 

Викладення основного матеріалу. Од-
ним з перших досліджень, присвячених впли-
ву культурологічного аспекту на фінансово-
інвестиційну діяльність, є праця М. Вебера 
“Протестантська етика і дух капіталізму”, в 
якій вчений досліджував причини “безсум-
нівного переважання протестантів серед 
власників капіталу та підприємців”. М. Вебер 
пояснював цей факт своєрідним складом 
людської психіки, який сформувався в ході 
релігійного виховання, релігійної атмосфе-
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ри в родині та сім’ї і ставав визначальним 
при виборі професії і подальшого напрямку 
професійної діяльності [1]. Він показав, що 
протестанти, порівняно з католиками, дося-
гають кращих результатів у підприємницькій 
і фінансовій сфері, оскільки більш схильні до 
ризику. Якщо католики воліють “спокійно спа-
ти” (тобто стабільно, хоч і з менш доходом, 
забезпечувати своє життя), то протестанти 
віддають перевагу тому, щоб “добре поїсти” 
(тобто можуть ризикувати задля зростання 
свого матеріального добробуту). Протестан-
там властиве більш активне, орієнтоване на 
збільшення прибутку мислення, тобто вони 
мають яскраво виражений індивідуалізм, 
намагаються не марнувати час (бо час – це 
гроші), постійно підвищують продуктивність 
праці, ведуть політику підтримки середньо-
го класу, розглядають поведінку збереження 
і збільшення грошей, як життєвий обов’язок 
кожної людини.

Починаючи з середини ХХ століття, в 
економічній науці активно почав розвивати-
ся напрямок поведінкової економіки, який 
об’єднав дослідження у сфері економіки, 
фінансів, соціології, психології і культуроло-
гії. Поведінкова економіка (англ. behavioral 
economics) почала вивчати вплив психоло-
гічних факторів на рішення людей у різно-
манітних економічних ситуаціях, особливо 
в тих, коли люди поводяться інакше, ніж 
це пояснює класична економічна теорія з 
позиції раціональності й егоїстичності [2]. 
Об’єктом дослідження поведінкової еко-
номіки є поведінка економічних агентів за-
галом, а поведінку інвесторів досліджують 
поведінкові фінанси. 

Відомий у сфері поведінкових фінан-
сів науковець Херш Шефрін зазначав, що 
“поведінкові фінанси – це вивчення того, 
як психологія впливає на прийняття фі-
нансових рішень і фінансові ринки” [3]. А 
російська дослідниця Т. Ващенко вважає, 
що поведінкові фінанси враховують ірра-

ціональну природу поведінки інвесторів і 
фінансистів на ринку в умовах невизначе-
ності і ризику при прийнятті рішень фінан-
сово-інвестиційного характеру [3]. 

Особливість поведінкових фінансів ви-
являється в міждисциплінарному характе-
рі, тобто вони тісно пов’язані з економікою, 
фінансами, психологією, культурологією 
і соціологією. У сфері інвестування пове-
дінкові фінанси розширюють і доповнюють 
існуючі інвестиційні моделі і пояснюють 
аномальні, з точки зору цих моделей, яви-
ща. Характеризуючи особистісні риси і по-
ведінку інвестора в соціальному контексті, 
поведінкові фінанси використовують психо-
логічні і соціологічні методи дослідження. В 
свою чергу, взаємодіючи з культурологією, 
поведінкові фінанси вивчають поведінку ін-
весторів з точки зору їхньої належності до 
тієї чи іншої культури [4].

Важливим науковим доробком, яким 
докладно обґрунтовано вплив культурно-
етнічних цінностей на поведінку інвесторів 
і на розвиток фінансових ринків у зару-
біжних країнах, є дослідження російського 
вченого Я. М. Міркіна. В статті “Традиційні 
цінності населення і фондовий ринок” на-
уковець стверджував, що “несумірність 
ринків неможливо пояснити інакше, ніж 
відмінностями в економічній поведінці на-
селення, сформованій, в свою чергу, на на-
ціональному характері, релігії, традиціях” 
[5]. Професор вирізняв наступні залежності 
між економічною поведінкою населення та 
кон’юнктурою ринку (рис. 1).

На думку Міркіна, існують наступні мо-
делі поведінки інвесторів: англосаксонська, 
ісламська, німецька, японська, російська. 

Англосаксонська модель поведін-
ки інвесторів характеризується більшою 
схильністю інвесторів до ризику, високим 
ступенем економічного індивідуалізму та 
меншою підконтрольністю державі і крупним 
компаніям. Такий інвестор відповідально ви-
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конує свої щоденні, у тому числі, професійні 
обов’язки, а заробляння грошей вважається 
“результатом і відображенням його чеснот і 
вмінням реалізовувати своє покликання” [1]. 

Основою протестантської поведінки ін-
вестування вважається вислів Бенджаміна 
Франкліна, що “час є гроші”. Така інвести-
ційна поведінка, на думку Я. Міркіна, попу-
лярна серед населення в США, Великобри-
танії, Канаді.

Як свідчать статистичні дані, фінансо-
ві активи американських домогосподарств 
є найбільшими в світі і на початок 2015 р. 
становили близько 69,4 трлн. дол. США [6]. 
На рис. 2. показано структуру фінансових 
активів домогосподарств США – країни із 
англосаксонською моделлю інвестування. 
Аналізуючи дані рис. 2, можна зазначити, 
що левову частку коштів населення вкла-
дає в акції – 34,3%, на другому місці пере-
бувають пенсійні і страхові фонди – 32,3%, 
інвестиційні фонди займають майже 13%. 

Структура фінансових активів цілком 
підтверджує тезу про ризиковий інвестицій-
ний характер американців, на який також 
впливає і те, що цю країну постійно попо-
внюють емігранти – люди ризикові і само-

стійні. Схожа структура фінансових активів 
домогосподарств із високим відсотком ін-
вестування в ризикові цінні папери спосте-
рігається у домогосподарств країн Сканди-
навії: у Фінляндії – майже 35,8%, Швеції – 
36,7%, Норвегії – 22,7% [7]. Натомість, у 
Великобританії структура фінансових ак-
тивів домогосподарств відрізняється тим, 
що найбільшу частку становлять інвести-
ції в пенсійні фонди і страхування життя – 
48,2% і 10,3%, тоді як купівля цінних папе-
рів займає лише 9,4%. 

Активні вкладення на ринку цінних па-
перів і переважання пенсійних накопичень в 
активах домогосподарств США пояснюється 
особливостями культури цієї країни, зокре-
ма традиційним світоглядом WASP (White, 
Anglo-Saxon, Protestant), який є свого роду 
історичним еталоном для кожного американ-
ця. Зокрема, у традиційно протестантському 
світогляді WASP переважає прагнення за-
безпечити себе (в т. ч. забезпечити спокійну 
старість), досягти успіху в справах, бути не-
залежним (образ “американської мрії”).

Загалом, з одного боку, переважання 
акцій і пайових інструментів в англосак-
сонських країнах пояснюється релігійною 

Характеристика населення 

• Високий ступінь сприйняття ризику, 
активності, інновації. 

• Велике прагнення до індивідуальної 
економічної свободи.

• Висока схильність до матеріальних 
благ.

• Висока схильність до збережень.

• Низький рівень підконтрольності 
з боку держави чи роботодавців. 

• Низький рівень соціальної опіки.

→
→

→
→
→

Характеристика ринку

• Висока частка населення в структурі 
власності. 

• Більш диверсифікована і 
швидкозмінна структура фінансових 
продуктів. 

• Більші масштаби ринку цінних паперів. 

• Більша частка акцій в структурі ринку 
цінних паперів; більш диверсифікована 
структура фондового ринку.

• Швидший розвиток ринків деривативів. 

Рис. 1. Зв’язок економічної поведінки населення і фондового ринку [5]
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складовою, а з іншого – прагненням до 
незалежності, що є найсильнішим спону-
кальним мотивом, який змушує американ-
ців, котрі зробили своїм ідеалом модель 
WASP, вкладати в пенсійні фонди. Більше 
того, якщо говорити про вкладення в пайові 
інвестиційні фонди, то для 93% інвесторів, 
що вкладають гроші у ці фонди, мотивом 
також є забезпечення себе в старості (для 
75% інвесторів це основний мотив) [8].

Ісламська модель поведінки інвес-
торів або “ісламські фінанси” базуються на 
дотриманні принципів шаріату (збірника іс-
ламських законів). Професор Махмуд А. Ель-
Гамаль в своїй книзі “Ісламські фінанси” наво-
дить приклад, що в ісламському бізнесовому 
світі звертають увагу на моральність двох по-
нять: інтерес (відсоток за кредит) і ризик [9]. 
В основі діяльності ісламських фінансових 
інститутів (ІФІ) лежать такі основні принципи:
– гроші не можуть і не повинні виникати з 

грошей, тобто приріст капіталу не може 
відбуватися в сфері грошового обігу;

– дохід інвесторів повинен бути пов’язаний 
з інвестиціями в торгівлю і виробництво;

– відносини між учасниками угоди повинні 
будуватися на основі партнерства;

– гроші не є товаром, вони лише мірило 
вартості.
Основними заборонами для мусульман є:

– риба (будь-який позиковий процент): 
кредити, облігації, депозити з фіксова-
ною дохідністю;

– гарар (спекуляція, зайва невизначеність 
щодо предмета договору і його істотних 
умов): похідні фінансові інструменти 
(форварди, ф’ючерси, свопи тощо), тра-
диційне страхування;

– майсир (безпідставне збагачення, при-
буток, що виник внаслідок випадкового 
збігу обставин): азартні ігри, угоди, парі, 
традиційне страхування [10]. 
Дозволеними методами інвестуван-

ня для мусульман є: купівля акцій підпри-
ємств, легітимних з погляду Ісламу, і ство-
рення пайових інвестиційних фондів. Існує 
заборона на купівлю акцій компаній, осно-
вним бізнесом яких є банківська індустрія, 
алкоголь, тютюн, виробництво зброї, роз-
важальна індустрія, азартні ігри, страху-

  
13,3%

4,5%

 

12,9%

    

34,3%

  
 

32,1%

2,8%

Рис. 2. Фінансові активи домогосподарств США у березні 2015 р.*
* Складено на основі [6].
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вання, виробництво свинини тощо, і в яких 
фінансові показники не відповідають таким 
вимогам: відношення суми боргу до активів 
більше 33%; “нечисті” доходи і доходи від 
кредитних інструментів більше 5% доходу; 
відношення дебіторської заборгованості 
до активів більше 45%. Що ж стосується 
страхування, то воно заборонене через ви-
сокий ступінь невизначеності і можливість 
інвестування страхових премій в облігації, 
за якими сплачується фіксований процент. 
Ісламська альтернатива страхуванню базу-
ється на концепції кооперативного та вза-
ємного страхування, заснованій на ідеї ди-
версифікації ризиків [11]. 

Таким чином, ісламські фінансові рин-
ки характеризуються доволі спрощеною 
структурою; депресивним станом ринку 
цінних паперів (через переважний розвиток 
ринку акцій і майже повну відсутність ринку 
облігацій); недостатнім потоком зовнішніх 
фінансових ресурсів (закритість ісламських 
ринків); переважанням крупних фамільних 
інвесторів в акціонерному капіталі. 

Японська модель поведінки інвес-
тора має наступні особливості:
– прагнення до ієрархії в державі і в бізнесі; 
– обмежена трудова мобільність; 
– низька схильність до ризику;
– потреба в опіці;
– інтереси персоналу (зайнятість, оплата 

праці, соціальні виплати) важливіше ін-
тересів акціонерів;

– яскраво виражений колективізм і схиль-
ність до самообмеження (етика “чесної 
бідності”, самопожертва заради справи);

– високий рівень заощаджень в населення.
Такі особливості поведінки населення 

відображаються на розвитку фінансово-
го ринку і структурі інвестицій домогоспо-
дарств. Зокрема, в 2015 р. обсяг фінансових 
активів домогосподарств Японії становив 
близько 1,7 трлн. японських ієн. Структу-
ра фінансових активів домогосподарств в 
Японії відрізняється тим, що частка валюти 
і депозитів є надзвичайно високою порів-
няно з іншими країнами – 51,7%, страхові і 
пенсійні резерви становлять 26,4% (рис. 3). 

  
51,7%

1,6%

 

5,6%

    

10,8%

  
 

26,0%
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Рис. 3. Фінансові активи домогосподарств Японії у березні 2015 р.*
* Складено на основі [6].
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Така структура фінансових активів свід-
чить про те, що, маючи значні можливості 
для використання інших форм інвестуван-
ня коштів, населення традиційно обирає 
валюту і депозитні рахунки. Схожа тради-
ція, де майже половина коштів населення 
інвестується у валюту і депозити, а серед 
інших інвестицій переважають страхування 
життя і пенсійні фонди, властива для Кореї, 
де 45,4% припадає на валюту і депозити, 
22,6% – на страхування життя і пенсій. Ін-
вестиційні фонди не мають популярності ні 
в Японії, ні в Кореї [7]. Загалом, порівняно 
з інвесторами із США і Європи, населен-
ня азіатських країн більш охоче йде на ри-
зик, що, здавалося б, суперечить існуючим 
стереотипам. Пояснюється цей феномен 
гіпотезою “подушки” (Cushion-hypothesis), 
тобто тим фактом, що в колективістському 
суспільстві людина може отримати більше 
підтримки від своєї родини і друзів у випад-
ку фінансових труднощів. В результаті люди 
підсвідомо занижують оцінку фінансового 
ризику. Однак у випадку з іншими ризиками 
(наприклад, ризиками здоров’я), представ-
ники азіатських країн несхильні приймати 
надмірно високий рівень ризику, що відпові-
дає їх високому індексу неприйняття ризику.

Професор Я. Міркін вирізняє окремо 
німецьку модель поведінки інвестора і 
вважає, що вона дуже схожа з японською, 
оскільки характеризується: практичністю; 
схильністю до ієрархічності; незначною 
трудовою мобільністю; прагненням до со-
ціальної захищеності; високою нормою за-
ощаджень; захистом інтересів персоналу і 
меншою, ніж у англосаксонських країнах, 
орієнтацією на ріст ринкової вартості акцій 
та високі дивіденди. Саме тому попит на 
акції в Німеччині є незначним і обмеженим, 
оскільки населення країни віддає перевагу 
менш ризиковим інвестиціям – традицій-
ним банківським продуктам (депозитам) 
або фінансовим інструментам з гаранто-

ваними виплатами, наприклад, облігаціям, 
страховим полісам. 

За даними статистики, серед німець-
ких домогосподарств найбільшим попитом 
користуються вкладення у валюту і депо-
зити – 39,3%, а інша частина фінансових 
активів майже пропорційно формується в 
пенсійних, страхових і інвестиційних фон-
дах – відповідно 14,1%, 16,8% і 14,1%. Акції 
займають лише 9,9% у загальній вартості 
фінансових активів населення Німеччини, 
а решта –4,3% – припадає на купівлю об-
лігацій [7].

Експерти пояснюють таку структуру 
фінансових активів населення Німеччи-
ни психологічними причинами. По-перше, 
більша частина інвестиційно активного 
населення або пам’ятає, або чула про піс-
лявоєнний крах ринку акцій в Німеччині. У 
2000 р. під час кризи в Німеччині було про-
ведено кілька невдалих IPO, в результаті 
яких репутація такого інструменту, як акції, 
серед масового інвестора впала. По-друге, 
на фінансовому ринку Німеччини домінує 
банківська модель, за якої основними фі-
нансовими посередниками є місцеві ощад-
ні банки та кредитні кооперативи, бізнес 
яких будується в основному на особистих 
відносинах. Фінансові радники не хочуть 
руйнувати взаємини з клієнтами і дають 
більш консервативні поради.

Загалом, структура фінансових активів 
для населення європейських країн є схожою 
з німецькою моделлю і порівняно з іншими 
моделями має більш диверсифікований і 
достатньо оптимізований характер (рис. 4). 

Загальний обсяг фінансових активів 
домогосподарств ЄС становив у 2014 р. 
21,1 трлн. євро. Найбільшу частку склада-
ли вкладення у валюту і депозити – 35%, на 
другому місці перебували страхові і пенсій-
ні фонди – 32,6%, а акції і цінні папери за-
ймали третю позицію – 16,8%. Хоча в кожній 
країні існують певні особливості у структурі 
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фінансових активів домогосподарств. На-
приклад, у Франції відсутні вклади у пенсійні 
фонди, а спостерігається високий відсоток 
інвестицій у страхування життя – 34,3%; в 
Італії велика частка коштів населення при-
падає на купівлю облігацій – 19,1%; в Нідер-
ландах 48,6% становлять кошти домогоспо-
дарств, вкладені в пенсійні фонди.

Наступна модель поведінки інвестора, 
яку виокремлює професор Я. Міркін – це 
російська, яка, на наш погляд, має багато 
спільного з українською. Зокрема, основною 
релігією і в Україні і в Росії є православ’я. Ха-
рактеризуючи цю релігію, Міркін використав 
думку філософа Н. Бердяєва про те, що для 
православ’я властиві дві риси - “расплас-
танность человека” і 300-річна підпорядко-
ваність Церкви державі. За таких умов на-
вряд чи можна створити у населення високу 
здатність приймати ризики, бути економічно 
самостійним, “децентралізованим” і орієнту-
ватися, насамперед, на отримання прибутку. 

Крім цього, за останні 85 років і Росія, і 
Україна зазнали у війнах великих людських 
втрат (як правило, загинули найбільш ак-
тивні члени суспільства), також пережили 

репресії і кілька хвиль еміграції. В радян-
ський період відбувалось придушення 
будь-якої підприємницької ініціативи, що 
призвело до подальшого ослаблення люд-
ського потенціалу країн, зменшення частки 
активних і кваліфікованих кадрів. Цьому ж 
сприяла політика повного одержавлення 
економіки і соціальної сфери, концепція 
“турботи держави і партії про людей”, від-
сутність бази для економічної і, як наслі-
док, особистої самостійності (відсутність 
приватної власності на землю, нерухомості 
та основних засобів; обмеженість особис-
тих доходів і фінансових ресурсів; втрата 
сім’ями накопиченого майна майже кожні 
25–30 років, обмежена мобільність трудо-
вих ресурсів). Як наслідок – формування в 
населення поведінки прагнення до соціаль-
ної опіки і залежності від держави [5]. Таке 
населення може приймати лише невеликі 
ризики, повністю сподіватися на державу, а 
економічна самостійність і свобода вважа-
ються меншою цінністю, ніж стабільність. 

Отже, українська модель поведінки 
інвестора сформувалась у складних істо-
ричних умовах. Сьогодні найпопулярнішою 
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Рис. 4. Фінансові активи домогосподарств ЄС у грудні 2014 р.*
*Складено на основі [6].
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формою інвестування вільних фінансо-
вих ресурсів домогосподарств є банківські 
депозити. Як видно з табл. 1, найбільший 
обсяг депозитів домашніх господарств спо-
стерігався у 2013 р. – майже 442 млрд. грн. 
Популярність банківських депозитів серед 
домогосподарств України пояснюється та-
кими перевагами, як: отриманням фіксова-
ного доходу і певної компенсації інфляції; 
гарантованим поверненням коштів; регулю-
ванням банківських операцій відповідними 
наглядовими органами тощо. Проте через 
нестабільність політичної і економічної си-
туації в країні для населення існує постій-
ний ризик банкрутства банківської системи, 
а отже, неповернення депозитного вкладу 
(частково або повністю) чи затримки по-
вернення грошей. У таких кризових умовах 
в поведінці населення переважає настрій 
зберігати свої заощадження у готівковій, 
тобто неорганізованій формі. 

Вітчизняні домогосподарства також ін-
вестують кошти у небанківські фінансові 
установи, серед яких слід виокремити кре-
дитні спілки та недержавні пенсійні фонди. 
Діяльність цих установ із залучення коштів 
населення не така потужна, як у банків, од-
нак вони теж активно співпрацюють із сек-
тором домогосподарств.

Популярність діяльності кредитних спі-
лок в Україні на певному етапі була обумов-
лена пропозицією вищих, порівняно з бан-
ками, депозитних відсотків. Однак сьогодні 

кредитні спілки мають низький рівень дові-
ри населення через відсутність прозорості у 
діяльності, наявність шахрайства і неефек-
тивний механізм захисту прав членів кре-
дитних спілок, тобто гарантування вкладів. 
Починаючи з 2008 р., кількість кредитних 
спілок в Україні суттєво зменшилась з 829 
до 589 (у 2014 р.), а кількість членів кре-
дитних спілок – з 2669,4 до 821,6 тис. осіб. 
Як видно з рис. 5, внески членів КС на де-
позитні рахунки є незначними за обсягами і 
в 2014 р. суттєво зменшились, що свідчить 
про розчарування населення і падіння його 
довіри в цьому секторі фінансового ринку.

У 2014 р. в Україні функціонувало 76 не-
державних пенсійних фондів. Як видно з 
даних табл. 2., кількість пенсійних контрак-
тів, які було укладено з фізичними особа-
ми, щорічно зменшувалась і в 2014 р. ста-
новила 55,1 тис. шт., хоча обсяг пенсійних 
внесків зростав і становив 71,4 млн. грн. 

Основними недоліками недержавного 
пенсійного забезпечення в Україні є неста-
більність діяльності НПФ, тому домогос-
подарствам складно вибрати фонд, якому 
вони могли би довіряти.

Також одним з інструментів інвестуван-
ня фінансових ресурсів домогосподарств є 
ринок страхових послуг. Як видно з рис. 6, 
найбільший обсяг валових страхових пла-
тежів від фізичних осіб спостерігався у 
2013 р. – 10267,5 млн. грн., в тому числі у 
сфері страхування життя – 2337,4 млн. грн. 

Таблиця 1
Банківські депозити домашніх господарств України у 2011–2014 рр.* 

(залишки коштів на кінець періоду, млрд. грн.)

Депозити домашніх господарств
Рік

2011 2012 2013 2014

Усього 310,4 369,3 442,0 418,1

у тому числі за видами валют:

у національній валюті 160,5 186,8 257,8 200,9

в іноземній валюті 114,9 149,3 150,7 181,1

*Складено на основі [12].
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Рис. 5. Динаміка внесків на депозитні рахунки кредитних спілок 
в Україні у 2011–2014 рр., млн. грн.*

* Складено на основі [13].

Таблиця 2
Динаміка кількості пенсійних контрактів та обсягів пенсійних внесків 

фізичних осіб до НПФ України у 2011–2014 рр.*

НПФ
Роки

2011 2012 2013 2014

Кількість укладених пенсійних контрактів (тис. шт.), в т. ч. 75,0 61,4 61,4 55,1

з фізичними особами, тис. шт. 59,9 48,0 47,5 47,2

Пенсійні внески, всього, млн. грн. і в т. ч. 1102,0 1313,7 1587,5 1808,2

від фізичних осіб, млн. грн. 50,6 58,6 66,5 71,4

*Складено на основі [14].
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Рис. 6. Динаміка валових страхових премій, які надійшли 
від фізичних осіб в Україні у 2011–2014 рр., млн. грн.

* Складено на основі [15].
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Характерним для страхування в Укра-
їні є те, що суми страхових премій значно 
перевищують обсяги валових страхових 
виплат, що свідчить про наявність значного 
дисбалансу, тобто прискорене надходжен-
ня коштів до страхових компаній і зростан-
ня їхнього прибутку.

Купівля населенням цінних папе-
рів, наприклад, державних облігацій, 
обсяг яких в структурі вітчизняних цін-
них паперів у 2014 р. становив 88% або 
553,5 млрд. грн., майже не здійснюється. 
Якщо депозити – це простий і зрозумілий 
продукт для домогосподарств, то вкла-
дення в облігації – це незнайома більшій 
частині українців форма інвестування. 
Крім того, механізм придбання валютних 
ОВДП для фізичної особи в Україні є до-
сить складним.

Результативність вкладення коштів 
населення України в інвестиційні фонди 
оцінити важко, оскільки відсутня доступна 
інформація. В Україні інвестиційні фонди 
представляють Інститути спільного інвес-
тування (ІСІ) – об’єднання (залучення) 
грошових коштів інвесторів з метою отри-
мання прибутку від вкладення їх у цінні па-
пери інших емітентів, корпоративні права 
та нерухомість. Відомо, що загальна сума 
активів ІСІ Україні в 2015 р. становила 
216,7 млрд. грн., однак яка частка коштів 
належить населенню – невідомо. 

Однією з найпоширеніших форм за-
ощаджень домогосподарств України за-
лишаються неорганізовані заощадження, 
популярність яких пояснюється невизна-
ченістю економічної ситуації, відсутністю 
дієвих інструментів для залучення коштів і 
трансформації їх в інвестиції, браком знань 
і досвіду роботи на фінансовому ринку. В 
Україні в основному домогосподарства збе-
рігають готівку, причому ці неорганізовані за-
ощадження населення є досить значними. 
За оцінками експертів, на руках у населен-

ня перебуває від 50 до 70 млрд. дол. США 
[16]. Високий рівень неорганізованих за-
ощаджень зумовлений відсутністю довіри 
населення до фінансових інститутів, які роз-
міщують їхні кошти на фінансовому ринку. А 
політичні події 2014 р., банкрутство окремих 
банків і високий рівень інфляції знову піді-
рвали громадську довіру. 

Отже, аналізуючи фінансові активи до-
могосподарств в Україні, можна констатува-
ти, що загальний обсяг фінансових активів 
населення України (без урахування готівки) 
у 2014 р. становив 421,1 млрд. грн., з них: 
418,1 млрд. грн. або 99,3% – це банківські де-
позити; 0,989 млрд. грн. – це вкладення в кре-
дитні спілки; 0,071 млрд. грн. – вкладення в 
недержавні пенсійні фонди і 2,04 млрд. грн. – 
інвестиції в страхування життя. 

Висновки. На сучасному етапі розви-
тку фінансової науки вчені все більш уваги 
приділяють впливу поведінкового фактора 
на процес формування фінансових ресур-
сів домогосподарств і розвиток фінансового 
ринку країни. Культурологічний аспект, тоб-
то національність, релігія, традиції вихован-
ня, завжди присутні в поведінці інвесторів і 
в подальшому проявляються у відмінностях 
між фінансовими ринками різних регіонів. 
Узагальнюючи висновки дослідження, мож-
на виділити наступні базові моделі інвести-
ційної поведінки домогосподарств.

1. Американська – ризикова модель 
інвестиційної поведінки домогосподарств – 
характеризується високою часткою вкла-
дів населення в акції та інші цінні папери. 
Ризикова поведінка американців поясню-
ється, з одного боку, релігійною складовою 
(протестантським світоглядом), з іншого – 
індивідуалізмом і прагненням до незалеж-
ності. Індивідуалістичні суспільства харак-
теризуються слабкими відносинами між ін-
дивідами, де кожний самостійно опікується 
про себе і своїх близьких. Такі культури від-
різняються високою схильністю до ризику, 
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а отже великими обсягами торгів цінними 
паперами. Через схильність до надмірної 
самовпевненості, яка є результатом вихо-
вання, коли з дитинства заохочуються висо-
ка самооцінка і почуття власної неординар-
ності, інвестори США торгують частіше за 
інших. Тому існує позитивна кореляція між 
індивідуалізмом і обсягом торгів на фондо-
вих ринках. Мотиви інвестиційної поведінки 
населення країн Скандинавії, в структурі фі-
нансових активів якого також спостерігаєть-
ся висока частка ризикових цінних паперів, 
потребують детальнішого вивчення. 

2. Азіатська – неризикова модель ін-
вестиційної поведінки домогосподарств. До-
могосподарства в азіатських країнах більш 
толерантні до фінансових ризиків, тобто 
менше ризикують і більше думають про май-
бутні збитки, ніж прибутки. Про це свідчить 
структура фінансових активів домогоспо-
дарств Японії, Кореї, Китаю, в якій головну 
роль відіграють банківські депозити. Проте, 
на відміну від американських, азіатські ін-
вестори менше переживають за фінансові 
втрати, що пояснюється колективістським 
укладом суспільних відносин. Адже в таких 
суспільствах людина з народження інтегро-
вана в групу, сім’ю, родину, які захищають її 
і можуть підтримати у випадку виникнення 
труднощів, в тому числі і фінансових.

3. Європейська – помірно ризикова 
модель інвестиційної поведінки домогос-
подарств – характеризується поміркова-
ним ставленням населення до фінансового 
ризику й оптимальним поєднанням різних 
напрямів інвестування. В європейських 
країнах спостерігається середній показник 
індексу уникнення невизначеності, тому на-
селення схильне інвестувати в “захищені” 
фінансові активи, вибираючи не просто об-
лігації або інструменти грошового ринку, а 
збалансований портфель інструментів. Це 
пояснюється бажанням уникнути почуття 
жалю як в результаті отримання збитку (за 

рахунок частини з фіксованим доходом), 
так і в результаті недоотримання прибутку 
(за рахунок акцій).

Інвестиційну поведінку вітчизняних до-
могосподарств можна назвати інертною 
через низький рівень довіри населення до 
фінансових інститутів, неприйняття ризику 
і низький рівень доходів. Тобто, про наяв-
ність тієї чи іншої моделі говорити ще рано, 
оскільки, насамперед, потрібно активізува-
ти діяльність населення на фінансовому 
ринку шляхом підвищення рівня його до-
бробуту, довіри і обізнаності у фінансовій 
сфері та навчання класичним і поведінко-
вим принципам інвестування.
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ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ДОМОГОСПОДАРСТВ ЯК ВАЖЛИВИХ 

СУБ’ЄКТІВ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Розглянуто теоретико-концептуальні основи здійснення підприємницької діяльнос-
ті домогосподарств в умовах сучасної економіки. Досліджено роль підприємницької ді-
яльності домогосподарств в економічній системі України. Проаналізовано особливості, 
умови та рівень розвитку підприємництва серед громадян. Акцентовано увагу на необ-
хідності підтримки розвитку підприємницької діяльності домогосподарств та забез-
печення комплексу умов.

Ключові слова: домогосподарство, підприємець, фізична особа, підприємницька ді-
яльність, економіка.

Ірина ПЕРИТ 

УДК 330.3

Ирина ПЕРИТ
Содержание и особенности предпринимательской деятельности домохо-

зяйств как важных субъектов экономических отношений
Рассмотрены теоретико-концептуальные основы осуществления предпринима-

тельской деятельности домохозяйств в условиях современной экономики. Исследована 
роль предпринимательской деятельности домохозяйств в экономической системе Ук-
раины. Проанализированы особенности, условия и уровень развития предприниматель-
ства среди граждан. Акцентировано внимание на необходимости поддержки развития 
предпринимательской деятельности домохозяйств и обеспечения комплекса условий.

Ключевые слова: домохозяйство, предприниматель, физическое лицо, предпринима-
тельская деятельность, экономика.

Iryna PERYT
Content, principles and features of business activities of households as important 

subjects of economical relations
Introduction. In conditions of European integration transformations of households economy in 

a person of a private entrepreneur realize themselves as active participants of economical process, 
which is a guarantor of providing constant functioning and development of economy in a country is 
a source of fi lling state budgets, provide possibility of realization employment potential participants 
of labor market, take part in circulation of resources and cash fl ows is the main indicator of economi-
cal stability of a state. However, nowadays researchers pay attention at economical behavior home 
improvements, although essentially important is their role in economical process in general.

Purpose. The aim of research is a determination of nature principles and features of imple-
mentation of entrepreneurship of households as important subjects of economical relations.
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JEL Classіfіcatіon: D 10, P 46.

Methodological basis of the article is theoretical conclusions and generalizations of the world’s 
and domestic’s fi nancial science. Also in this work is used logical, comparative, dialectical and 
complex approach.

Results. In the article is reviewed theoretical and conceptual foundations of implementation 
of business activity of households in conditions of modern economy, researched its role in eco-
nomical system of Ukraine, features, conditions and the level of development. Accented attention 
at necessary to support development business activities of households and implementation of 
complex conditions, necessary for its leading, because the growth of economical activity of private 
businessmen can be realized with the creation of favorable conditions with the way of perfection 
of taxation and fi nancial credit politic.

Conclusion. In general households plays the dual role in modern economy. On the one hand, 
it is an active subject of market relations, on the other hand, it is an important branch in economi-
cal resources circulation, circulations of goods (services) and profi ts. Realization of economic in-
terests by private businessmen means the producing of absolute product, create profi t, which is 
enough for stimulation of workers and expansion of production.

Keywords: households, entrepreneur, the individual, business activities, economy.

Постановка проблеми. Ринкова еко-
номіка неможлива без розвитку підприєм-
ництва, яке є гарантом її стабільності та під-
вищення рівня життя громадян. Вирізняють 
три основних учасники підприємницької 
діяльності: домогосподарства, підприєм-
ства і державу. В умовах євроінтеграційних 
трансформацій економіки домогосподар-
ства проявляють себе як активні учасники 
економічних процесів, які, як гарантія за-
безпечення стабільного функціонування і 
розвитку економіки країни, є джерелом на-
повнення державних бюджетів, забезпечу-
ють можливість реалізації трудового потен-
ціалу учасників ринку праці, беруть участь 
у кругообігу ресурсів та грошових потоків.

Саме тому ефективний рівень роз-
витку підприємницької діяльності домо-
господарств став основним із індикаторів 
економічної стабільності держави, адже 
великі підприємства не в змозі задоволь-
нити потреби усіх без винятку груп спожи-
вачів, вони в основному працюють на уні-
фікованого покупця. В свою чергу, приватні 

підприємці продають продукцію та надають 
послуги, виробництво яких є невигідним 
для великих суб’єктів ринку. 

Сьогодні фінанси домогосподарств, як 
учасників підприємницького сектору, дослі-
джені не повною мірою. Кожен науковець 
має індивідуальний підхід щодо розуміння 
ролі домашнього господарства в економічній 
системі. Здебільшого вчені звертають увагу 
на економічну поведінку домогосподарств, 
хоча принципово важливим є визначення їх 
ролі в економічних процесах загалом.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Інтерес українських економістів, 
таких як: В. Барвінський, Д. Журавський, 
В. Навроцький, С. Подолинський, Є. Слуць-
кий та ін. до питань функціонування домо-
господарств в економічній системі сягає 
XIX ст. У сучасній економічній літературі 
О. Барановський, І. Жиляєв, А. Кисельов, 
Т. Ковальчук, В. Круглов, О. Попов, С. Ре-
верчук, О. Титаренко аналізують домогос-
подарства переважно через призму малого 
бізнесу. Дослідженню різних аспектів еко-
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номічної поведінки вітчизняних домашніх 
господарств присвячені роботи Т. Кізими, 
О. Мірошниченко та С. Панчишина. Однак 
сутність та особливості підприємницької 
діяльності домогосподарств сьогодні по-
требують більш детального вивчення, адже 
приватні підприємці є ключовими елемен-
тами вітчизняної економіки, відіграють важ-
ливу роль в економічних процесах.

Метою статті є визначення сутності та 
особливостей здійснення підприємницької 
діяльності домогосподарств як важливих 
суб’єктів економічних відносин.

Виклад основного матеріалу. В 
умовах ринкових відносин роль домаш-
ніх господарств в економічному розвитку 
суспільства значно зростає, оскільки вони 
беруть активну участь в кругообігу ринко-
вої економіки як самостійні та незалежні 
суб’єкти господарювання. Приватна влас-
ність надає домогосподарствам право ко-
ристуватися і розпоряджатися ресурсами, 
укладати угоди, використовувати придбані 
ресурси, реалізовувати вироблену про-
дукцію та надавати послуги, відповідно до 
власних інтересів та інтересів держави. 

Домашнє господарство в особі дрібно-
го власника є потенційним елементом для 
переходу у мале підприємництво. Одним 
із основних параметрів для цього є рівень 
його доходу, який формується із заробітної 
плати, відсотків, реалізації надлишків сіль-
ськогосподарської продукції [1, 114]. Через 
те, що розподіл доходів домогосподарств 
нерівномірний, рівень їх готовності до по-
чатку діяльності у сфері підприємництва є 
різним [2, 143].

Незважаючи на те, що домогосподар-
ство – це найменший cуб’єкт підприєм-
ництва, його роль є досить суттєвою. Як 
стверджує Є. Болотіна: “домогосподарства 
мають якщо не більший, то принаймні й не 
менший вплив на економічний добробут, 
ніж інші сегменти економіки” [3, 126].

Вперше термін “підприємництво” був 
застосований у науковому світі французь-
ким банкіром Р. Кантільйоном у XVIII ст. Він 
називав підприємцями осіб з нефіксовани-
ми доходами, оскільки вони займаються 
ризиковою діяльністю. Класик англійської 
політичної економії А. Сміт визначав під-
приємця як власника, який ризикує зара-
ди отримання комерційного успіху [4, 236]. 
Він сам організовує економічну діяльність, 
керує нею та розпоряджається її резуль-
татами. Французький вчений-економіст 
Ж-Б. Сей уперше визначив роль приватно-
го підприємця як особи, що вміє ефективно 
поєднувати фактори виробництва [5, 148].

Німецький економіст та соціолог 
В. Зомбарт визначив підприємця як:
а) завойовника, оскільки він духовно розкрі-

пачений, багатий на ідеї, готовий ризику-
вати, настирливий та має сильну волю; 

б) організатора, який уміє об’єднувати на-
вколо себе людей заради реалізації сво-
їх ідей;

в) творця, що вміє переконати покупців ку-
пити саме його товар, привернути інтер-
ес до себе та своєї справи, завоювати 
їхню довіру [6, 279]. 
Для існування підприємництва необхід-

ні певні передумови, зокрема економічні, 
політичні, юридичні та соціальні. Еконо-
мічні передумови – це наявність різнома-
нітних суб’єктів господарювання, які мають 
певну економічну відособленість. Політичні 
передумови полягають у створенні в краї-
ні сприятливого політичного клімату для 
підприємництва, тобто має бути стабільна 
політика щодо підприємництва і передусім 
така, яка сприяла б вияву ініціативи і твор-
чості підприємців у різних формах ведення 
бізнесу. Правові передумови означають на-
явність в країні такої нормативної бази, яка 
гарантувала б невтручання чиновників у 
господарську діяльність і сприяла б розви-
тку творчості та ініціативності підприємців.
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Підприємництво серед домогоспо-
дарств формувалося під впливом про-
ведення ринкових реформ: спочатку 
– прагнення до ліберального характеру 
економіки, а потім – до посилення держав-
ного регулювання та формування норма-
тивно-правової бази, хоч і не завжди до-
сконалої. Такий стрімкий розвиток подій не 
дозволив підприємцям ефективно освоїти 
навики ведення власної справи, які пану-
ють в європейському просторі [7, 102].

В результаті цього у свідомості укра-
їнських підприємців сформувалася уста-
новка на швидке збагачення. Через це в 
підприємницькому середовищі найчастіше 
спостерігається вкладання коштів у фінан-
сові та торгово-посередницькі операції, від-
сутня тенденція щодо розширення вироб-
ництва, впровадження нових технологій і 
організаційних нововведень, що негативно 
позначається на формуванні інвестиційно-
інноваційної моделі вітчизняної економіки.

В умовах ринкових форм господарю-
вання формування підприємницького се-
редовища серед домогосподарств характе-
ризується певними особливостями. Відтак, 
сьогодні в українському суспільстві є такі 
категорії підприємців:
– “вимушені підприємці” – до них належить 

досить численна група населення, яка 
втратила джерела існування і займаєть-
ся дрібним бізнесом у торгівлі, сфері по-
слуг та певних видах виробництва;

– “вдалі підприємці” – ті, які вміло вико-
ристовують недоліки законів і мають до-
ступ до бюджетних ресурсів, інтенсивно 
формуючи джерела нагромадження. Це 
найбільш гнучка і динамічна категорія 
підприємців, яка використовує сучасний 
менеджмент і прогалини в законодавстві;

– “номенклатурні підприємці” – директор-
ський та управлінський партійний кор-
пус, значна кількість тих, хто обіймав від-
повідальні посади у державному секторі 

економіки. Вони діють на основі власних 
інтересів стосовно приватизації майна 
суспільної власності, що дозволяє їм 
швидко збагатитися та очолювати най-
більш прибуткові підприємства.
Для будь-якого суспільства першочер-

гове значення має мотивація економічної ді-
яльності, основою якої є підприємницька ідея. 
Пошук привабливої ідеї для бізнесу – це до-
сить важке і відповідальне завдання для до-
могосподарств, котре має віднайти ефективні 
шляхи реалізації ідеї, починаючи від спеціаль-
них досліджень і розробок, які найчастіше ви-
ходять від споживачів, урядів і т. д. Власні або 
запозичені результати досліджень і розробок 
є чи не найбільш плодотворним джерелом но-
вих ідей щодо бізнесової діяльності.

Як зазначає Й. Завадський, ефектив-
ність ведення бізнесу домогосподарствами 
лише на третину зумовлене вкладенням 
ресурсів у техніку й устаткування, а решта 
залежать від ідеї, інтелектуального потен-
ціалу, кваліфікаційного рівня та здібностей 
бізнесмена [8, 59].

Ознакою підприємництва є комерційна 
ініціатива, яка характеризується сукупністю 
оригінальних поглядів і підходів до прийняття 
домогосподарствами бізнесових рішень і до-
пустимих ступенів ризику в практичній діяль-
ності. Формування креативної економіки як 
сучасного формату господарювання потре-
бує розвитку діяльності у межах підприєм-
ницької структури, спрямованої на активіза-
цію інноваційного процесу. Тобто, приватним 
підприємцям також необхідно передбачати 
наявність капіталу, який необхідний для ре-
алізації новаторських ідей, що стане фак-
тором підвищення соціально-економічної 
ефективності та розширення кола приватно-
го бізнесу. Вимагається вміння постійно шу-
кати щось нове та вдало його застосовувати, 
що в майбутньому принесе прибуток.

Самостійним, інноваційно-господар-
ським новаторством на основі використан-
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ня різних можливостей для випуску нових 
або старих товарів новими методами, від-
криття нових джерел і сировини, ринків 
збуту з метою отримання прибутків і само-
реалізації власної ідеї визначають підпри-
ємництво С. Мочерний [2, 201], Я. Ларіна, 
О. Устенко, С. Юрій.

Сучасні домогосподарства – суб’єкти 
підприємницької діяльності – є складовою 
підприємницького середовища. Поняття під-
приємницького середовища потрібно роз-
глядати тільки комплексно, з обов’язковим 
визначенням синергетичного ефекту від 
взаємозв’язку окремих елементів (рис. 1).

Всі елементи підприємницького серед-
овища можуть одночасно виступати і само-
стійними чинниками розвитку підприємни-
цтва, але і функціонувати у тісній взаємодії 
один з одним, забезпечуючи синергетичний 
ефект.

Cуб’єктами підприємництва, насам-
перед, є домогосподарства, організатори 
одноосібного та сімейного бізнесу, а також 
групи домогосподарств, які пов’язані між 
собою договірними відносинами й еконо-
мічним інтересом.

Об’єктом підприємництва серед домо-
господарств є пошук комбінації ресурсів з 
метою мінімізації витрат на виготовлення 
кінцевого продукту діяльності, освоєння но-

вого ринку збуту і, як наслідок, забезпечен-
ня стабільного джерела доходу [9, 75].

На основі викладеного вище робимо 
висновок, що домогосподарства, як суб’єкт 
підприємницької діяльності, – це фізичні 
особи, що займаються самостійною, ініціа-
тивною, систематичною, здійснюваною на 
власний ризик виробничою, науково-до-
слідницькою, комерційною, а також посе-
редницькою діяльністю (торгівлею) з метою 
отримання прибутку.

Доцільно розглядати підприємництво у 
трьох аспектах: як економічну категорію, як 
метод господарювання і як тип економічно-
го мислення. 

На практиці зустрічаються такі види 
підприємництва, як індивідуальне, сімейне, 
партнерське, підприємництво без створен-
ня юридичної особи, надомне та самозай-
нятість.

Підприємництво без створення юридич-
ної особи є поширеним явищем в Україні. 
Воно виявляється в таких формах, як приват-
на неорганізована торгівля, надомне кустар-
не виробництво, надання приватних послуг.

Підприємницька діяльність як індиві-
дуальна діяльність та приватна практика 
присутня у сфері будівництва, надання ре-
монтних, медичних та ветеринарних послуг.

 Підприємницьке середовище 

Суб’єкти підприємницької 
діяльності  

Зовнішнє середовище 

Політична ситуація Нормативно-правова база 

Соціальний настрій у суспільстві 
(ставлення до підприємництва) 

Рис. 1. Схема зв’язку елементів підприємницького середовища



Ñâ³ò ô³íàíñ³â 4 / 2015 157

ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Самозайняті особи працюють у доволі 
широкому спектрі надання послуг та вироб-
ництва. До них також відносять осіб, які пра-
цюють без оплати праці з іншими членами 
домогосподарства й отримують частину су-
купного доходу в опосередкованому вигляді.

Однією з основних ланок розвитку біз-
несу є надомне підприємництво, яке до-
зволяє збільшувати сімейну зайнятість. З 
його допомогою вдома можуть працювати 
бухгалтери, дизайнери, науковці, аграрії, 
репетитори, кондитери [2, 161].

На основі проведеного нами анкетного 
опитування у 2014–2015 рр. серед ста при-
ватних підприємців та працівників підпри-
ємницького сектору віком від 25 до 50 років 
можемо зробити висновок, що найбільш 
високоприбутковим є сімейне підприємни-
цтво в торгівельному секторі економіки.

За характером участі у відтворюваль-
ному процесі деякі автори розрізняють на-
ступні типи домогосподарств: 
– товарного типу (підприємницькі) – до-

могосподарства, члени яких здійснюють 
підприємницьку діяльність; 

– соціально-ринкові – власники капіталу, 
землі, праці, які займаються діяльністю 
у різноманітних ринкових структурах, що 
свого роду також є одним із видів здійснен-
ня підприємницької діяльності [10, 79].
Одним із визначальних елементів під-

приємництва є особисті підсобні господар-
ства. Вони представляють приватний сек-
тор у сільському господарстві України, а їх 
особливість полягає в наступному:
– це присадибні господарства індивідуаль-

ного та сімейного типу;
– це домогосподарства, які мають пере-

важно натуральний характер;
– власники підсобних господарств, як пра-

вило, працюють “за сумісництвом” у сус-
пільному секторі.
Розглядаючи структуру домогоспо-

дарств, які здійснюють підприємницьку ді-

яльність, можна виокремити наступні осо-
бливості:
– в основному це поодинокі фізичні особи-

підприємці, однак не виключена також 
форма ведення сімейного бізнесу;

– частина господарств має товарний ха-
рактер, наприклад, в сільських місцевос-
тях виробництво тваринницької та рос-
линницької продукції;

– більшість власників займається виключ-
но веденням власного бізнесу, однак 
спостерігається поєднання власної спра-
ви із реалізацією трудового потенціалу 
за винагороду – трудовий найм;

– привабливим сектором для здійснення 
підприємницької діяльності є роздрібна 
та оптова торгівля у містах та сільсько-
господарське виробництво в селах;

– приватне господарство стало чи не єди-
ним джерелом виживання для селянина. 
Проте такий нібито негативний момент дав 
змогу відродити у багатьох селян відчуття 
господаря. На селі з’явився прошарок лю-
дей, які на основі підсобного господарства 
створили невеликі приватні господарства;

– власники особистих селянських гос-
подарств, які займаються підприємни-
цтвом, не поспішають переходити в офі-
ційно узаконений статус підприємця.
Основними вважаємо ресурсну, орга-

нізаційну та творчу (новаторську) функції 
підприємницької діяльності домогоспо-
дарств. Ресурсна функція підприємництва 
передбачає, що воно націлене на най-
ефективніше використання матеріальних, 
трудових, фінансових та інформаційних 
ресурсів з урахуванням досягнень науки, 
техніки, управління й організації виробни-
цтва. Організаційна функція відображена 
у поєднанні організації виробництва, збу-
ту, маркетингу, менеджменту й реклами. 
Творча функція – у сприянні генерування 
та реалізації нових ідей, здійсненні техніко-
економічних, наукових розробок, проектів, 
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нових ідей, що пов’язані з господарським 
ризиком [11, 14]. 

На сьогодні нормативні акти чітко не 
визначають статус фізичної особи підпри-
ємця та меж його діяльності. Проте в Ци-
вільному кодексі України чітко вказано, що 
таку силу мають нормативно-правові акти, 
які регулюють підприємницьку діяльність 
юридичних осіб [12].

Відповідно до статті 42 Конституції 
України кожен має право на підприємниць-
ку діяльність, яка не заборонена законом. 
У статті 5 Цивільного кодексу України уточ-
нюється, що право на здійснення підпри-
ємницької діяльності має фізична особа з 
повною цивільною дієздатністю [12]. 

Для здійснення підприємницької діяль-
ності підприємець має право укладати з 
громадянами договори про використання їх 
праці та самостійно діє на ринку, вступаючи 
у відносини, набуваючи при цьому відпо-
відних прав та обов’язків. Навіть якщо без-
посереднє управління його бізнесом здій-
снює інша особа, на його ім’я отримуються 
ліцензії та інші дозволи, він несе майнову 
та іншу відповідальність за результати під-
приємницької діяльності. Наприклад, у 
кафе, що належить приватному підприєм-
цю, є директор, однак стороною правових 
відносин юридично є саме громадянин-під-
приємець.

Останнє є вельми важливим для вірно-
го розуміння положення абз. 2 ч. 3 ст. 128 
Господарського кодексу України, відповід-
но до якого громадянин може здійснювати 
підприємницьку діяльність, зокрема, через 
приватне підприємство, що ним створю-
ється. Тут йдеться не про здійснення гро-
мадянином підприємницької діяльності у 
вузькому значенні, адже у разі створення 
приватного підприємства засновник не 
буде її здійснювати [13]. 

Основними умовами здійснення під-
приємницької діяльності є:
– стабільність державної економічної та 

соціальної політики, спрямованої на під-
тримку підприємництва;

– позитивна суспільна думка щодо приват-
них підприємців [14, 32];

– пільговий податковий режим, який забез-
печує дієвий стимул для підприємництва;

– наявність розвинутої інфраструктури 
підтримки підприємництва (інноваційні 
центри, спеціалізовані фірми, бізнес-
центри, бізнес-інкубатори);

– дебюрократизація процедур регулюван-
ня господарської діяльності з боку дер-
жавних органів;

– достатнє інформаційне забезпечення 
про становище на ринках тощо.
Через ситуацію, що спостерігається сьо-

годні у вітчизняній економіці, приватні під-
приємці поступово втрачають зацікавленість 
до свого розвитку, внаслідок чого останніми 
роками кількість фізичних осіб-підприємців 
поступово скорочується (табл. 1, 2).

Доходи домогосподарств від підпри-
ємницької діяльності у середньому за мі-
сяць на одне домогосподарство в Україні 
у 2010 р. становили 214,3 грн., у 2011 р. – 
180,1 грн., у 2012 р. – 171,3 грн., у 2013 р. – 
180,47 грн., у 2014 р. – 234,53 грн. [15].

Сьогодні підприємництво – невід’ємний 
атрибут ринково організованої економіки. 
Його розвиток є наслідком економічного 
зростання та створює платформу для еконо-
мічного і соціального зростання потенціалу 
домогосподарств. Воно є сприятливим серед-
овищем для реалізації здібностей і талантів 
кожного домогосподарства, що, в свою чергу, 
породжує національну гордість і об’єднує на-
цію. Однак на розвиток підприємництва серед 
домогосподарств згубно впливає недостатня 
сформованість наступних умов:
1) розвинутої інфраструктури підтримки 

підприємництва (консультаційних цен-
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трів з питань управління підприємства-
ми, курсів і шкіл підготовки підприємців, 
інноваційних центрів) [16, 89]; 

2) .державного регулювання економіки з 
переважанням економічних методів;

3) раціональної економічної, зовнішньое-
кономічної політики, зокрема політики 
протекціонізму, захисту вітчизняного то-
варовиробника;

4) ефективної та стабільної законодавчої 
бази щодо підприємництва, яка, на думку 
70% опитаних нами під час анкетування 
у 2014–2015 рр. приватних підприємців 
та працівників підприємницького секто-
ру, є основою розвитку підприємництва.
З метою забезпечення ефективного 

розвитку підприємництва серед домогоспо-
дарств пропонуємо наступне:
– надати малому бізнесу доступ до необ-

хідних інформаційних послуг, зокрема 

програм з навчання і консультування під-
приємців;

– організувати прозору систему адміні-
стрування податків та зборів;

– забезпечити доступне за ціною залучен-
ня коштів для реалізації бізнес-проектів 
в умовах ненадійності і ризиковості кре-
дитування;

– удосконалити нормативну базу щодо 
справляння й адміністрування єдиного 
соціального внеску;

– знизити ставку податку на доходи фізич-
них осіб та податку на додану вартість на 
4–5 % від діючих ставок.
За умов послідовного вдосконалення 

механізмів державного регулювання, під-
вищення рівня менеджменту й професій-
ності ведення підприємницької діяльності 
прагнення до стабільної економіки в Україні 
може стати реальністю, що підтверджує до-

Таблиця 1
Частка малих підприємств і фізичних осіб-підприємців у загальних показниках 

по суб’єктах макропідприємництва (з урахуванням мікропідприємництва) 
в Україні у 2010–2013 рр.*

Рік
Кількість суб’єктів, % Обсяг реалізованої продукції, %

малі  підприємства фізособи-підприємці малі  підприємства фізособи-підприємці

2010 16,5 83,5 72,9 27,1

2011 21,1 78,9 75,2 24,8

2012 21,8 78,2 73,4 26,6

2013 22,0 78,0 71,8 28,2
* Складено на основі [15]. 

Таблиця 2
Частка малих підприємств і приватних підприємців у загальних показниках 

по суб’єктах мікропідприємництва в Україні у 2010–2013 рр.*

Рік
Кількість суб’єктів, % Обсяг реалізованої продукції, %

малі підприємства фізособи-підприємці  малі підприємства фізособи-підприємці

2010 14,3 85,7 48,9 51,1

2011 18,4 81,6 51,1 48,9

2012 19,0 81,0 48,5 51,5

2013 19,5 80,5 46,9 53,1
* Складено на основі [15]. 
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свід економічно розвинених країн світу. Тому 
актуальними для України є напрацювання 
наукових рекомендацій і посилення впливу 
держави й місцевих самоврядних органів на 
якість підготовки фахівців із підприємниць-
кої діяльності за світовими стандартами. 

Висновки. Отже, з економічної точки 
зору можна розглядати домогосподарство 
з двох сторін: домогосподарство-вироб-
ник та домогосподарство-споживач. В уза-
гальненому вигляді домогосподарство ви-
конує подвійну роль в сучасній економіці. 
З одного боку, воно є активним суб’єктом 
ринкових відносин, а з іншого – важливою 
ланкою в економічному кругообігу ресурсів, 
товарів та послуг. 

Основною метою домогосподарства як 
приватного підприємця є реалізація еконо-
мічного інтересу, що означає виробництво 
чистого продукту та створення прибутку, 
достатнього для стимулювання працівників 
і розширення виробництва.

Аналізуючи сучасний розвиток підпри-
ємницької діяльності домогосподарств, 
можна зробити висновок, що приватні під-
приємці під впливом негативних явищ ві-
тчизняного економічного середовища по-
ступово втрачають будь-які стимули до 
ведення бізнесу, внаслідок чого згортають 
діяльність або ж відходять у тінь. 

Розвиток підприємництва серед домо-
господарств є вирішальним для вдоскона-
лення економічних механізмів та потребує 
ефективної державної підтримки, яка має 
бути спрямована на створення позитивного 
економічного і правового середовища. 

Одним із пріоритетів економічного роз-
витку підприємництва в Україні має стати 
перехід від виконання забезпечувальної 
функції держави до стимулюючої, тобто 
від забезпечення домогосподарствам при-
йнятного мінімального прожиткового міні-
муму до стимулювання підприємництва і 
приросту доходів від економічної активнос-

ті, а отже, і підвищення життєвих стандар-
тів та стабілізації економіки.

Зростання економічної активності при-
ватних підприємців можливе лише в разі 
створення сприятливих умов для розвитку 
підприємницької діяльності шляхом удоско-
налення адміністрування податків і зборів, 
спрощення дозвільних процедур, реальної 
фінансово-кредитної підтримки розвитку 
малого й середнього бізнесу, забезпечен-
ня належного захисту приватної власності 
(особливо невеликої вартості). Також важ-
ливо забезпечити сприятливий інвестицій-
ний клімат та конкурентне середовище, що 
в комплексі стане надійною сходинкою для 
створення сприятливого підприємницького 
середовища та розвитку економіки держави.
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2. Редакція приймає до публікації наукові статті, які підготовлені спеціально для наукового 
фахового журналу “Світ фінансів”, ніде раніше не публікувалися і не подавалися до інших ви-
дань (на останній сторінці статті автор має засвідчити це відповідною фразою і постави-
ти свій підпис у сканованому форматі). 

3. Статті у журналі друкуються українською мовою, що зазначено у Свідоцтві про держав-
ну реєстрацію засобу масової інформації (КВ № 12264-1148 ПР від 1.02.2007 р.). 

4. Стаття має включати обов’язкові структурні елементи відповідно до вимог ВАК Укра-
їни (Бюлетень ВАК України, № 1, 2003 р.), а саме: 1) постановка проблеми в загальному 
вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; 2) аналіз останніх 
досліджень і публікацій, де започатковано розв’язання даної проблеми, і на які спирається 
автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття; 
3) формулювання цілей статті (мета статті); 4) виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 5) висновки з даного дослідження та 
перспективи подальших розробок у цьому напрямку.

5. Редколегія здійснює внутрішнє та зовнішнє рецензування статей. У разі негативної ре-
цензії статтю повертають автору на доопрацювання або відхиляють. Основні причини відхи-
лення статей: 

– невідповідність вимогам журналу щодо тематичної спрямованості та оформлення;
– стаття вже була опублікована в іншому виданні (включаючи електронні видання та ме-

режу Інтернет);
– надмірна локальність статті, що спричинює обмеженість охоплення зацікавленої ауди-

торії; 
– слабкий науково-теоретичний рівень і низька практична цінність статті.

6. Автори без вченого ступеня повинні разом зі статтею представити наукову рецензію док-
тора наук. Підпис рецензента має бути завірений печаткою установи. Одноосібні статті аспіран-
тів першого року навчання, магістрів, студентів не розглядаються.
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7. Загальний обсяг статті повинен становити від 15 до 18 сторінок (формат А4, гарнітура 
“Times New Roman”, кегель 14, міжрядковий інтервал 1,5 (список літератури – через 1,0 інтер-
вал); параметри сторінки (береги) – 2 см з усіх боків, абзацний відступ – 1,25 см).

Графічний матеріал слід виконувати в доступних для подальшого редагування програмах: 
таблиці – у редакторі Microsoft Word; діаграми – у редакторі Microsoft Excel або Microsoft Graph; 
рисунки – у вигляді організаційних діаграм за допомогою панелі малювання редактора Microsoft 
Word; формули – у редакторі формул. За наявності ілюстрацій просимо додатково надавати 
файли у тих програмах, у яких вони були створені. Наприклад, якщо ілюстрації виконані в про-
грамі Excel, то до основного файлу Word слід додати файли у форматі   *.xls, якщо ілюстрації 
скановані – у форматі   *.tif   або   *.jpg. При побудові графіків майте на увазі, що журнал є 
чорно-білим.

Кількість таблиць і рисунків повинна бути мінімальною. Всі таблиці та рисунки мають бути 
пронумеровані та мати назву. Під кожною таблицею та рисунком має бути зазначено джерело 
даних або авторство.

Стаття має бути відредагована і надіслана разом із супровідними матеріалами електро-
нною поштою: tneu.svitfi n@ukr.net. 

8. Стаття повинна бути сформована за такими елементами: 
1) код УДК (розміщується на початку статті); 
2) прізвище, ім’я та по батькові автора (співавторів);
3) назва статті;
4) анотація (не менше 8 рядків);
5) ключові слова (не менше 5, але не більше 8); 
6) JEL Classіfіcatіon (розміщуються під key words, кількість – від 1 до 5, в одному рядку; 

наприклад, JEL Classіfіcatіon: C12, C14, C18);
7) текст статті;
8) література; 
9) References.

Позиції 2, 3, 4, 5 подаються окремими блоками українською, російською та англійською 
мовами.

9. Обов’язковими є посилання на джерела використаних матеріалів, фактичних та статис-
тичних даних (подають в тексті статті у квадратних дужках). Назви використаних джерел (не 
менш як 10) у списку розміщують в порядку згадування в тексті. Обов’язковим є посилання в 
тексті статті на праці зарубіжних авторів (їх прізвища подають українською, а в дужках – англій-
ською мовою). Праці авторів, на прізвища яких є посилання в тексті статті, обов’язково мають 
бути в списку використаних джерел. 

Посилання на підручники, навчальні посібники та науково-популярну літературу є небажа-
ними. Посилання на власні публікації допускаються лише в разі нагальної потреби. 

Вітаються посилання на наукові статті, надруковані у журналі “Світ фінансів” (архів статей в pdf 
див. на сайті журналу “Світ фінансів” http://www.fi nanceworld.com.ua та у Національній бібліотеці 
імені В. І. Вернадського).

10. Cписок використаних джерел має складатися із двох блоків: 
1) Література, де подаються джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до укра-

їнського стандарту бібліографічного опису (форма 23, затверджена наказом ВАК Укра-
їни від 03 березня 2008 р. № 147); 

2) References – ті самі джерела, транслітерація латинською та англійською мовою, 
оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010 (зразок див. http://
mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/fi les/references_extend_summary_ukr.pdf). На-
зви періодичних україно- та російськомовних видань (журналів, збірників та ін.) пода-
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ються транслітерацією (див. правила української транслітерації), а в дужках – англій-
ською мовою.

11. Автор (співавтори) повинні обов’язково представити довідки про автора(ів), в якій вказати: 
– прізвище, ім’я та по батькові автора (співавторів); 
– науковий ступінь, учене звання, посаду за основним місцем роботи (англійською мо-

вою – вказувати тільки ту частину назви організації, що стосується поняття юридичної 
особи, не зазначати назви кафедри, лабораторії, іншого структурного підрозділу все-
редині організації); 

– наукову спеціальність, у рамках якої написана стаття; 
– для аспірантів – рік навчання, ПІБ, науковий ступінь, учене звання, посаду, контактний 

тел. наукового керівника; 
– точну поштову адресу, куди надсилатиметься авторський примірник журналу; 
– контактні телефони; 
– особистий e-mail автора (співавторів).

12. Вимоги до англомовних анотацій. Анотація англійською мовою (Abstract) повинна 
бути складена відповідно до вимог міжнародних наукометричних баз. Abstract потрібно встави-
ти в текст статті, а також надіслати окремим файлом разом із українським оригіналом. Abstract 
за обсягом має бути більшою, ніж українсько- та російськомовна анотації, оскільки це фактично 
стислий виклад статті, її реферування.

Структура і зміст англомовних анотацій:
1) проблема – Introduction; 
2) мета – Purpose; 
3) методи дослідження – Methods (доцільно описувати лише в тому випадку, якщо вони 

містять новизну і становлять інтерес з погляду представленої статті);
4) основні результати дослідження – Results (треба описувати точно та інформативно, 

наводячи основні теоретичні й експериментальні результати, фактичні дані, виявлені 
взаємозв’язки і закономірності. При цьому надається перевага новим результатам та 
даним довгострокового значення, важливим відкриттям, висновкам, що спростовують 
існуючі теорії, а також даним, що, на думку автора, мають практичне значення);

5) висновки та конкретні пропозиції автора – Conclusion (можуть супроводжуватися ре-
комендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, описаними у статті).

Відомості, що містяться в назві статті, не повинні повторюватися в тексті англомовної ано-
тації. Варто уникати зайвих вступних фраз (наприклад, “автор статті розглядає...”). Історичні 
довідки, якщо вони не складають основний зміст, опис раніше опублікованих робіт і загаль-
новідомі положення в анотації не наводяться. Слід вживати синтаксичні конструкції, властиві 
мові наукових документів, уникати складних граматичних конструкцій та застосовувати ключові 
слова з тексту статті. Текст має бути лаконічним і чітким, вільним від другорядної інформації, 
зайвих вступних слів, загальних і незначних формулювань. Скорочення й умовні позначки, крім 
загальновживаних, застосовують у виняткових  випадках. Обсяг Abstract визначається змістом 
публікації, але не повинний бути меншим, ніж дві третини сторінки. Abstract має бути написана 
якісною англійською мовою. 

Запрошуємо до творчої співпраці.                        Редколегія наукового журналу
“Світ фінансів”


