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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ  
БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ  

В КОНТЕКСТІ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Критично оцінено бюджетну, податкову й адміністративно-територіальну рефор-
ми в Україні. З’ясовано, що поряд із позитивними результатами модернізації бюджетних 
відносин багато проблем залишились невирішеними і негативно впливають на функці-
онування бюджетної сфери та знижують ефективність бюджетної політики держави. 
Наголошено на ключових проблемах, пов’язаних із запровадженням програмно-цільового 
методу у бюджетний процес на місцевому рівні та фінансуванням державної регіональ-
ної політики. Надано рекомендації щодо удосконалення бюджетного вирівнювання до-
хідної спроможності місцевих бюджетів, порядку надання міжбюджетних трансфертів, 
збільшення обсягу та диверсифікації джерел доходів місцевих бюджетів у контексті 
зміцнення фінансової бази органів місцевого самоврядування.

Ключові слова: бюджетна політика, фіскальна децентралізація, доходи бюджетів, 
міжбюджетні трансферти, податки, видатки бюджетів, програмно-цільовий метод.

Тетяна КІЗИМА,  
Зоряна ЛОБОДІНА

УДК  336.14

Татьяна КИЗЫМА, Зоряна ЛОБОДИНА
Проблемы усовершенствования бюджетной политики государства в кон-

тексте фискальной децентрализации
Критически оценены бюджетная, налоговая и административно-территориаль-

ная реформы в Украине. Выяснено, что наряду с положительными результатами мо-
дернизации бюджетных отношений многие проблемы остались нерешенными и нега-
тивно влияют на функционирование бюджетной сферы, снижают эффективность 
бюджетной политики государства. Отмечены ключевые проблемы, связанные с введе-
нием программно-целевого метода в бюджетный процесс на местном уровне и финан-
сированием государственной региональной политики. Даны рекомендации по совер-
шенствованию бюджетного выравнивания доходной способности местных бюджетов, 
порядка предоставления межбюджетных трансфертов, увеличения объема и диверси-
фикации источников доходов местных бюджетов в контексте укрепления финансовой 
базы органов местного самоуправления.

Ключевые слова: бюджетная политика, фискальная децентрализация, доходы 
бюджетов, межбюджетные трансферты, налоги, расходы бюджетов, программно-це-
левой метод.

© Тетяна Кізима, Зоряна Лободіна, 2016



8 ISSN 1818-5754 Світ фінансів 4 (49)/ 2016

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Tetiana KIZYMA, Zoriana LOBODINA
Problems of the state budget policy in the context of fiscal decentralization
Introduction. The actual problem of a state budget policy is to ensure balanced socio-eco-

nomic development of the regions in order to improve the level of their financial self-sufficiency 
by strengthening fiscal decentralization. Fiscal decentralization increases the possibility of local 
authorities participation in management of assigned territory and enhances contribution to the 
efficient provision of population with public goods.

The problem of optimal redistribution of power and financial resources between state and lo-
cal authorities is one of the most important in the context of improving the efficiency of Ukraine’s 
budgetary system, because rationally-built and optimally-balanced system of budgetary rela-
tions serves as a guarantee of state budget policy effectiveness. Therefore an essential role 
and place that budget policy takes in the system of regulation of regions’ social and economic 
development, are making actual and necessary such thing as deepening the research of the 
main trends in terms of fiscal decentralization in Ukraine.

Purposes. This research sets up the following purposes: to assess the impact of budget, 
tax and administrative-territorial reform on the budget policy as an important tool to stimulate 
state’s and regions’ social and economic development, and to make recommendations for its 
improvement in current conditions.

Results. In course of this research the results of budgetary, tax and administrative-territorial 
reform in Ukraine were identified and evaluated. This research has found that along with the 
positive effects of the modernization of budget relations many problems, accumulated in the 
public sector, remained unresolved and continue to make negative impact on the state budget 
system’s functioning and reduce the effectiveness of state budget policy.

Conclusion. This research proposes following conclusions and recommendations for im-
proving an effectiveness of the state budget policy realization:

– create conditions to facilitate active business operations and functioning of economic entities;
– improve the calculation of basic (reverse) dotations;
– review the composition of the income parts in the local budgets; 
– implement horizontal alignment of the revenue capacity of regional budgets solely on 

incomings from person income taxes;
– increase professional competence and decision-making skills of the financial associates 

in the area of budget funds management;
– increase funding for regional development by raising the exploration level for costs from 

state fund for regional development.
Keywords: fiscal policy, fiscal decentralization, budget revenues, intergovernmental trans-

fers, taxes, budgets expenditures, program-target method.

JEL Classіfіcatіon: H39, H57, Н70, Н72, H77.

Постановка проблеми. В сучасних 
економічних умовах бюджетна політика 
є вагомим інструментом впливу на соці-
ально-економічний розвиток держави та її 
регіонів. Без виваженої, соціально орієн-

тованої та ефективної бюджетної політики 
неможливо подолати наслідки фінансової 
кризи, забезпечити реалізацію програм 
довгострокового розвитку держави, зрос-
тання добробуту населення, підвищення 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

ефективності діяльності суб’єктів господа-
рювання.

Однією з актуальних проблем бюджет-
ної політики держави є забезпечення зба-
лансованого соціально-економічного роз-
витку регіонів з метою підвищення рівня їх 
фінансової самодостатності шляхом поси-
лення фіскальної децентралізації. 

В умовах кризових явищ питання фіс-
кальної децентралізації виходять на пер-
ший план, оскільки саме вона слугує од-
нією з базових передумов незалежної й 
ефективної діяльності органів місцевої 
влади. Фіскальна децентралізація проце-
сів ухвалення рішень збільшує можливості 
участі місцевої влади в управлінні терито-
рією та сприяє ефективному забезпеченню 
населення суспільними благами шляхом 
чіткого узгодження видатків органів влади з 
місцевими потребами і пріоритетами.

Проблема оптимального перерозподілу 
повноважень і фінансових ресурсів між цен-
тральними і місцевими органами державної 
влади та місцевого самоврядування є однією  
з найважливіших у контексті підвищення 
ефективності функціонування бюджетної 
системи України, а раціонально побудована 
та оптимально збалансована система бю-
джетних відносин слугує запорукою дієвості 
бюджетної політики держави. 

Відтак вагома роль та місце, яке посі-
дає бюджетна політика у системі регулю-
вання соціально-економічного розвитку ре-
гіонів, актуалізує поглиблене дослідження 
її основних напрямів в умовах фіскальної 
децентралізації в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Дослідження сутності бюджету як 
важливого інструменту регулювання соці-
ально-економічних процесів в державі та її 
регіонах завжди було і залишається однією 
з ключових проблем економічної науки.

Вирішенню проблем формування бю-
джетної політики держави, вибору її пріори-

тетних завдань, векторів розвитку, найбільш 
оптимальних методів, форм, інструментів, 
важелів реалізації, оцінки ефективності при-
свячені праці Ш. Бланкарта [Blankart] [1], 
В. Дем’янишина [2], І. Запатріної [3], О. Ки-
риленко [4], А. Крисоватого [5], Л. Лисяк 
[6], В. Опаріна [7], В. Федосова, С. Юрія [8] 
та інших. Наукова дискусія щодо сутнос-
ті фіскальної децентралізації, її переваг 
і впливу на соціально-економічні проце-
си в державі, розвиток адміністративних 
територій порушується у дослідженнях 
Г. Зіммермана [Н. Zimmerman] [9], Р. Ма-
сгрейва [R. Musgrave], І. Луніної [10], Ч. 
Тібу [Ch. Tiebout], І. Чугунова [11], А. Шаха 
[A. Shah] [12], А. Шнейдера [A. Schneider] та 
інших. Незважаючи на велику кількість публі-
кацій, їхнє беззаперечне наукове та практич-
не значення в обґрунтуванні теоретичних і 
практичних засад реформування державних 
фінансів, низка питань стосовно необхідності 
пошуку шляхів удосконалення бюджетної по-
літики в контексті посилення її впливу на роз-
виток регіонів в умовах загроз національній 
безпеці, зумовлених турбулентністю націо-
нальної економіки, та інших викликів сього-
дення, залишаються без чіткої відповіді. 

Мета статті полягає у проведенні оцінки 
впливу бюджетної, податкової та адміністра-
тивно-територіальної реформ на бюджетну 
політику як вагомого інструменту стимулю-
вання соціально-економічного розвитку дер-
жави, регіонів та вироблення рекомендацій 
щодо її удосконалення в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Бюджетна, податкова й адмі-
ністративно-територіальна реформи, які 
проводяться в Україні, є детермінантами 
трансформації бюджетних відносин та пе-
редбачають зміни завдань і пріоритетів бю-
джетної політики держави.

Зокрема, в результаті реалізованих за-
ходів у рамках реформ змінилися підходи до 
бюджетного планування; розподілу доходів і 
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видатків між ланками бюджетної системи; 
бюджетного вирівнювання; обслуговування 
державного та місцевих бюджетів; зменши-
лася кількість місцевих бюджетів у зв’язку 
зі створенням об’єднаних територіальних 
громад та їх бюджетів, розпочався про-
цес фіскальної децентралізації, внаслідок 
якої здійснюється передача повноважень, 
фінансових ресурсів і відповідальності від 
центральних органів влади до місцевих. 

Помітними досягненнями реформ у 
сфері бюджетних відносин справедливо 
можна вважати:

– збільшення обсягу доходів місцевих 
бюджетів (з урахуванням міжбюджетних 
трансфертів) – у 2015 р. порівняно із 2014 
р. у 1,3 рази, у 2016 р. заплановано зрос-
тання у 1,1 рази порівняно із 2015 р.;

– відміну індикативного планування 
Міністерством фінансів України показників 
місцевих бюджетів, незалежне від термінів 
прийняття державного бюджету складання 
та затвердження місцевих бюджетів – до 25 
грудня року, що передує плановому; 

– надання права органам місцево-
го самоврядування самостійного вибору 
установи з обслуговування коштів бюдже-
ту розвитку місцевих бюджетів та власних 
надходжень бюджетних установ (в органах 
Державної казначейської служби України 
чи установах державних банків); 

– розширення прав органів місцевого 
самоврядування щодо регулювання ставок 
та пільг з єдиного податку, податку на май-
но, збору за місця для паркування тран-
спортних засобів, туристичного збору; 

– спрощення процедури надання місце-
вих гарантій та здійснення місцевих запози-
чень від міжнародних фінансових організацій; 

– кардинальна зміна підходів до бю-
джетного вирівнювання дохідної спромож-
ності місцевих бюджетів шляхом заміни 
дотації вирівнювання на базову дотацію, а 
коштів, що передаються до державного бю-

джету з місцевих бюджетів – на реверсну 
дотацію та врахування при розрахунку за-
значених трансфертів не усіх загальнодер-
жавних податків та зборів, які зараховують-
ся до місцевих бюджетів, а лише податку на 
доходи фізичних осіб та податку на прибуток 
підприємств приватного сектору економіки; 

– посилення відповідальності цен-
тральних органів державної виконавчої 
влади – Міністерства освіти і науки Украї-
ни, Міністерства охорони здоров’я України 
– за реалізацію державної політики та на-
лежне фінансування делегованих органам 
місцевого самоврядування повноважень у 
галузях освіти та охорони здоров’я шляхом 
надання з державного бюджету місцевим 
медичної та освітньої субвенцій. 

Запровадження з 2015 р. “прямих” між-
бюджетних відносин, у результаті яких від-
бувається передача трансфертів між дер-
жавним бюджетом та обласним (І рівень) 
та державним бюджетом і бюджетом міста 
обласного значення / бюджетом об’єднаних 
територіальних громад / районним бюдже-
том (ІІ рівень), створили передумови для 
практичного застосування середньостро-
кового бюджетного планування та про-
грамно-цільового методу на рівні місцевих 
бюджетів, які мають взаємовідносини з 
державним бюджетом.

Досліджуючи зарубіжний досвід вико-
ристання програмно-цільового бюджету-
вання [8, с. 109–110], констатуємо одну із 
ключових його переваг – розроблення та 
реалізацію бюджетних програм, орієнто-
ваних на кінцевий результат (відповідно 
до стратегічних цілей), із застосуванням 
критеріїв оцінки їх результативності й ефек-
тивності використання бюджетних коштів, 
базованих на транспарентності прийняття 
управлінських рішень.

Зазначене обумовлює доцільність за-
провадження програмно-цільового методу 
управління бюджетними коштами на міс-
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цевому рівні як пріоритетного завдання бю-
джетної політики держави, оскільки дасть 
змогу отримати такі позитивні ефекти:

– орієнтація системи планування та ви-
конання місцевого бюджету на досягнення 
стратегічних цілей у сфері підвищення якос-
ті та доступності надання суспільних послуг 
найбільш ефективним способом, а не на 
утримання мережі бюджетних установ; 

– забезпечення безпосереднього 
зв’язку між виділеними бюджетними кошта-
ми та отриманими результатами від їх ви-
користання;

– забезпечення можливості здійснення 
моніторингу ефективності і результатив-
ності використання бюджетних коштів шля-
хом врахування інформації, що міститься у 
бюджетних запитах, паспортах бюджетних 
програм, звітах про їх виконання, а не лише 
контролю за цільовим витрачанням коштів 
місцевих бюджетів;

– удосконалення організації бюджетного 
менеджменту шляхом прийняття виважених 
управлінських рішень на підставі результатів 
оцінки ефективності бюджетних програм. 

Відповідно до Бюджетного кодексу Украї-
ни застосування програмно-цільового методу 
у бюджетному процесі на рівні місцевих бю-
джетів, які мають взаємовідносини з держав-
ним бюджетом, розпочинається зі складання 
проектів місцевих бюджетів на 2017 рік. 

Міністерством фінансів України спіль-
но з Інститутом бюджету та соціально-еко-
номічних досліджень розроблено норма-
тивно-правову та методологічну базу для 
формування і виконання місцевих бюдже-
тів у програмно-цільовому форматі, яка 
постійно удосконалюється. Проте поряд із 
проведеними підготовчими заходами щодо 
використання у бюджетному процесі на 
місцевому рівні програмно-цільового мето-
ду бюджетування, в практичній діяльності 
розпорядників бюджетних коштів, територі-
альних органів Міністерства фінансів Укра-

їни спостерігається низка проблем, які по-
требують вирішення:

– відсутність досвіду роботи працівни-
ків з програмними продуктами АІС “Місце-
ві бюджети рівня міста, району” та “Єдина 
інформаційна система управління бюдже-
том”, адаптованих до роботи в умовах за-
провадження програмно-цільового методу, 
низький рівень фахової компетентності 
щодо прийняття рішень у сфері управлін-
ня бюджетними коштами (зокрема, пере-
хід від “управління витратами бюджету” до 
“управління результатами від витрачання 
бюджетних коштів”);

– відсутність за окремими бюджетними 
програмами для місцевих бюджетів, перелік 
яких затверджено наказом Міністерства фі-
нансів України 27.07.2011 р. № 945 (у редак-
ції наказу Міністерства фінансів України від 
10.09.2015 р. № 765), визначених мети, за-
вдань, результативних показників, що утруд-
нює складання головними розпорядниками 
бюджетних коштів бюджетних запитів, а в 
подальшому – паспортів бюджетних про-
грам, звітів про виконання паспорту бюджет-
ної програми та унеможливлює проведення 
оцінки ефективності бюджетних програм;

– недосконала система результативних 
показників бюджетних програм у зв’язку із 
тим, що окремі з них мають нереалістичний 
характер, неоднозначні та суперечливі. На-
приклад, важко дати однозначну оцінку бю-
джетним програмам за функцією “Охорона 
здоров’я”, для оцінки яких використовуєть-
ся показник ефективності “завантаженість 
ліжкового фонду”, адже, з одного боку, його 
збільшення свідчить про підвищення рів-
ня використання ліжкового фонду закладу 
охорони здоров’я, а з іншого – про зростан-
ня рівня захворюваності населення, його 
госпіталізації та суперечить результативно-
му показнику якості “зниження рівня захво-
рюваності”. Для оцінки бюджетних програм 
за функцією “Державне управління” взагалі 
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не передбачено результативних показників 
якості; для оцінки окремих бюджетних про-
грам за функцією “Освіта” некоректним є 
віднесення до показника ефективності та-
кого показника, як “діто-дні відвідування”, а 
до показника якості – “кількість днів відві- 
дування” тощо.

На наш погляд, окреслені проблеми 
створюють суттєві перешкоди на шляху 
до реального, а не декларативного запро-
вадження програмно-цільового методу на 
місцевому рівні, а тому їх розв’язання мало 
б передувати зазначеному процесу. Заслу-
говують на увагу та потребують розв’язання 
й інші проблеми функціонування бюджетної 
системи в Україні. Зокрема, одним із завдань 
бюджетної політики на місцевому рівні впро-
довж останніх років є створення належних 
матеріальних, фінансових та організацій-
них умов для забезпечення виконання ор-
ганами місцевого самоврядування власних 
і делегованих повноважень у рамках реа-
лізації Концепції реформування місцевого 
самоврядування та територіальної влади в 
Україні. Однак від початку здійснення бю-
джетної та податкової реформ, які спрямо-
вані на покращення фінансової бази та під-
вищення фінансової самостійності органів 
місцевого самоврядування, збільшувався 
обсяг централізації ВВП безпосередньо до 
Державного бюджету України. Свідченням 
цього є стійка тенденція до зниження частки 
доходів місцевих бюджетів (без урахування 
міжбюджетних трансфертів) у структурі до-
ходів зведеного бюджету з 47,9% у 1993 р. 
до 18,5% у 2015 р. (за винятком 2006, 2007, 
2009, 2012, 2013 рр., коли збільшення зазна-
ченого показника порівняно із попереднім 
роком було незначним і коливалось в ме- 
жах 0,6–1,2%, у 2007 р. – 3,3%, що практич-
но ніяк не вплинуло на означену тенденцію). 

Фактично близько 4/5 обсягу грошових 
коштів, які надійшли до бюджету держави у 
результаті розподілу ВВП, зосереджені у роз-

порядженні центральних органів державної 
влади і лише згодом у формі міжбюджетних 
трансфертів передаються органам місцево-
го самоврядування до місцевих бюджетів. 
За період проведення бюджетних реформ 
в Україні виявлено доволі стійку тенденцію 
до зростання частки міжбюджетних транс-
фертів у складі доходів місцевих бюджетів 
(з 31,2% у 2002 р. до 59,1% у 2015 р.) та 
зниження частки податкових надходжень (з 
58,3% у 2002 р. до 33,4% у 2015 р.).

Водночас, порівняльний аналіз абсо-
лютних обсягів податкових надходжень міс-
цевих бюджетів у 2014–2015 рр., на перший 
погляд, вказує на позитивні зміни внаслідок 
проведення у 2015 р., бюджетної реформи: 
збільшення у 2015 р., порівняно з 2014 р., 
податкових надходжень до місцевих бю-
джетів (дані без урахування бюджетів АР 
Крим) на 13,8% або 11908,95 млн. грн., яке 
відбулось в основному за рахунок ново-
го платежу – акцизного податку з реаліза-
ції суб’єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів; зарахування 
до обласних бюджетів 10% податку на при-
буток підприємств приватного сектору еко-
номіки; збільшення надходжень єдиного 
податку, який у 2014 р. зараховувався до 
спеціального фонду, а в 2015 р. – до за-
гального фонду бюджетів місцевого само-
врядування та плати за землю (земельного 
податку). Тобто вагомий додатковий ресурс 
внаслідок децентралізації місцеві бюдже-
ти отримали лише за рахунок передачі 
частини податку на прибуток підприємств 
(3689,86 млн. грн.) та акцизного збору 
(7684,63 млн. грн.). Інші значущі за обсягом 
податки і до реформи у напрямку бюджет-
ної децентралізації зараховувались до міс-
цевих бюджетів. Водночас, місцеві бюдже-
ти втратили близько 17636,86 млн. грн. у 
зв’язку із тим, що з 2015 р. 25% податку на 
доходи фізичних осіб, що сплачується на 
території України (крім території міст Киє-
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ва та Севастополя) та 60% – на території 
міста Києва, зараховується до доходів дер-
жавного бюджету. Таким чином, у підсумку 
місцеві бюджети втратили більший обсяг 
податкових надходжень, ніж отримали.

Про декларативний характер фіскаль-
ної децентралізації у вітчизняній практиці 
та низьку податкоспроможність більшості 
регіонів України свідчать і результати по-
рівняння темпів приросту доходів місцевих 
бюджетів та трансфертів, які надійшли до 
місцевих бюджетів з державного (рис. 1). 
За останні 14 років темп приросту обсягу 
трансфертів не перевищував темп прирос-
ту обсягу доходів (без урахування міжбю-
джетних трансфертів) місцевих бюджетів 
(за винятком 2007 р. та 2013 р.). 

Підсумовуючи вищенаведене, конста-
туємо, що існуючий порядок формування 
місцевих бюджетів недостатньо стимулює 
місцеві органи влади до активних дій щодо 
наповнення бюджетів і є чинником ризику 
для економічного і соціального розвитку 
регіонів та національної економіки. 

Однією зі спроб вирішення окресленої 
проблеми бюджетної політики держави було 
запровадження з 2015 р. механізму вирівню-
вання дохідної спроможності територіальних 
одиниць не за видатками, а за доходами, що, 
безумовно, стимулюватиме регіони до збіль-
шення доходів місцевих бюджетів.

В основу діючої системи горизонталь-
ного бюджетного вирівнювання закладено 
індекс податкоспроможності відповідного 
бюджету за надходженнями податку на 
доходи фізичних осіб (обласні, районні 
бюджети, бюджети міст обласного значен-
ня, об’єднаних територіальних громад), 
податку на прибуток підприємств приват-
ного сектору економіки (обласні бюджети). 
Якщо значення індексу: в межах 0,9–1,1 – 
вирівнювання не здійснюється; менше 0,9 
– надається базова дотація місцевому бю-
джету в обсязі 80% суми, необхідної для 
досягнення значення такого індексу забез-
печеності відповідного бюджету 0,9; біль-
ше 1,1 – передається реверсна дотація з 
місцевого бюджету в обсязі 50% суми, що 

Рис. 1. Темпи приросту трансфертів з державного бюджету  
та доходів місцевих бюджетів України у 2002–2015 рр., %*

* Розраховано на основі річних звітів про виконання бюджетів [13].
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перевищує значення такого індексу 1,1 
[14]. Інші доходи місцевих бюджетів, в т. ч. 
і загальнодержавні податки та збори, при 
вирівнюванні не враховуються.

У 2015 р. до місцевих бюджетів надійшло 
5,3 млрд. грн. базової дотації та передано з 
місцевих бюджетів до державного 2,7 млрд. 
грн. реверсної дотації, у 2016 р. – надійде 
4,8 млрд. грн. базової дотації та буде переда-
но 3,1 млрд. грн. реверсної дотації.

Завдяки новій системі бюджетного ви-
рівнювання у 2015 р. 10,2% місцевих бю-
джетів стали повністю збалансованими, 
чого не було досягнуто у 2014 р. Також 
зросла кількість місцевих бюджетів-до-
норів: якщо у 2014 р. їх частка становила 
3,7%, то у 2015 р. – 15,2%, що дало змогу 
громадам забезпечити надання населенню 
більш якісних послуг. Відповідно до роз-
рахунків Міністерства фінансів України у 
2017 р. базову дотацію отримуватимуть 
592 місцевих бюджети, реверсну дотацію 
перераховуватимуть 132 місцеві бюджети 
[15]. Тобто, питома вага бюджетів-донорів 
у загальній кількості місцевих бюджетів, які 
мають взаємовідносини з державним бю-
джетом, зросте до 18,2%.

Діюча система горизонтального вирів-
нювання справедливо вважається стиму-
люючою ще й тому, що лише 50% коштів 
бюджетів-донорів вилучається для вирів-
нювання спроможності інших територій, а 
не на користь державного бюджету. Крім 
того, більша частина коштів залишається на 
місцях, а органи місцевого самоврядування 
стають більш незалежними при прийнятті 
управлінських рішень. Проте ризик недо- 
отримання цих коштів місцевими бюджетами 
зумовлюватиме розбалансування бюджетів 
та знизить ефективність суспільних послуг, 
що фінансуються з місцевих бюджетів [16].

Враховуючи алгоритм горизонтального 
вирівнювання податкоспроможності місце-
вих бюджетів, визначений статтями 98–100 

Бюджетного кодексу України, та використо-
вуючи методику і дані [15] Міністерства фі-
нансів України, розрахуємо обсяг базової / 
реверсної дотації на 2017 рік.

Так, середній рівень надходжень на 1 
жителя, який використано при розрахунку 
дотацій склав за: 
– податком на доходи фізичних осіб (60%) 

для бюджетів міст обласного значен-
ня, районних бюджетів та бюджетів 
об’єднаних територіальних громад – 
1003,76 грн.; 

– податком на прибуток приватних підпри-
ємств (10%) для обласних бюджетів – 
58,84 грн.; 

– податком на доходи фізичних осіб (15%) 
для обласних бюджетів – 250,94 грн.

Тобто, базову дотацію отримують:
– бюджети міст обласного значення, район-

ні бюджети та бюджети об’єднаних тери-
торіальних громад, за якими обсяг над-
ходжень податку на доходи фізичних осіб 
на 1 жителя не перевищує 903,38 грн.,

– обласні бюджети, за якими обсяг находжен-
ня на 1 жителя податку на доходи фізичних 
осіб не перевищує 225,85 грн., податку на 
прибуток підприємств – 52,96 грн.

З місцевих бюджетів до державного 
буде перерахована реверсна дотація за 
умови, якщо надходження на 1 жителя ста-
новлять: 
– для бюджетів міст обласного значен-

ня, районних бюджетів та бюджетів 
об’єднаних територіальних громад – 
вище 1104,14 грн.;

– для обласних бюджетів з податку на до-
ходи фізичних осіб – вище 276,03 грн., 
податку на прибуток підприємств – 
64,72 грн.

Плановий обсяг базової дотації на 
2017 рік становить 5,8 млрд. грн., реверс-
ної дотації – 3,9 млрд. грн.

У чинному порядку розрахунку запла-
нованого обсягу базової (реверсної) дотації 
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на наступний бюджетний період не перед-
бачено можливість здійснення перерахунку 
обсягу зазначеного трансферту внаслідок 
змін основних показників (наявне населен-
ня, фактичні надходження податку на до-
ходи фізичних осіб та податку на прибуток 
підприємств), які можуть відбутися протя-
гом відповідного бюджетного року внаслі-
док певних обставин. Тобто, запланований 
у 2016 р. на 2017 р. обсяг зазначених видів 
трансфертів не перераховується. Внаслі-
док цього, вплив певних чинників (напри-
клад, зміна місця обліку та реєстрації ве-
ликих платників податків) може спричинити 
суттєве недовиконання (перевиконання) 
плану податкових надходжень і отримання 
(вилучення) необґрунтованого завищеного 
або заниженого обсягу базової (реверсної) 
дотації. Загалом обсяг базової (реверсної) 
дотації по усіх місцевих бюджетах Украї-
ни від таких відхилень не змінюється, од-
нак для окремого місцевого бюджету може 
стати суттєвою проблемою, оскільки уне-
можливить здійснення видатків у повному 
обсязі для реалізації запланованих повно-
важень органів місцевого самоврядування. 

Крім того, результати проведених роз-
рахунків свідчать, що фінансовий ресурс 
обласних бюджетів підвищився б (у 2015 р. 
на 2,5 млрд. грн., 2016 р. – 2,7 млрд. грн., 
2017 р. – 3,9 млрд. грн.) за умови: 
– віднесення до доходів загального фонду 

обласного бюджету 25% обсягу податку 
на доходи фізичних осіб, що сплачуєть-
ся платниками, зареєстрованими на те-
риторії відповідної області замість 10% 
обсягу податку на прибуток підприємств 
приватного сектору економіки, який вар-
то зараховувати до доходів загального 
фонду Державного бюджету України; 

– здійснення горизонтального вирівнювання 
податкоспроможності обласних бюджетів 
виключно за надходженнями податку на 
доходи фізичних осіб у обсязі 25%. 

Формування дохідної частини місцевих 
бюджетів в основному за рахунок транс-
фертів з Державного бюджету України 
впливає і на структуру їх видатків, оскільки 
більшу частку (95,8%) у структурі транс-
фертів становлять субвенції, які надають-
ся під конкретно визначені цілі, – медична, 
освітня, на підготовку робітничих кадрів, 
реалізацію програм соціального захисту 
населення тощо.

Сукупна частка видатків на освіту, охо-
рону здоров’я, соціальний захист та соці-
альне забезпечення у структурі видатко-
вої частини місцевих бюджетів становила 
77,79% (2015 р.), а враховуючи обсяг суб-
венцій на ці галузі (76,04% видатків місце-
вих бюджетів на освіту, охорону здоров’я 
та соціальний захист здійснювалося саме 
за рахунок субвенцій), можна зробити ви-
сновок, з одного боку, про важливість за-
значених видатків, а з іншого – про те, що 
фактично центральні органи державної 
влади визначають пріоритетність повнова-
жень органів місцевого самоврядування і 
обсяг їх фінансування.

Отже, збільшення обсягу трансфертів 
з Державного бюджету місцевим бюджетам 
і переважання у їх складі субвенцій над 
дотаціями підтверджує тезу про надмірну 
централізацію бюджетних коштів і не дає 
місцевим органам влади достатньої само-
стійності у розподілі цих ресурсів. 

Зазначене актуалізує необхідність про-
довження бюджетного реформування у на-
прямку фактичної, а не декларативної, бю-
джетної децентралізації.

Зважаючи на те, що у структурі видат-
ків місцевих бюджетів за економічною кла-
сифікацією капітальні видатки не переви-
щують 9% (2015 р.), вести мову про значні 
перспективи розвитку у наданні освітніх, 
медичних, культурних, соціальних та інших 
суспільних послуг не доводиться. Однією 
з причин такої ситуації є не тільки нестача 
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бюджетних коштів, а й відсутність достат-
ньої кількості розроблених і запропонова-
них до конкурсного відбору реальних про-
ектів регіонального розвитку, які могли б 
бути підтримані за рахунок коштів Держав-
ного фонду регіонального розвитку.

Так, відповідно до Закону України “Про 
засади державної регіональної політики” 
від 05.02.2015 р. № 156-VIII, поряд із ко-
штами місцевих бюджетів, міжнародних 
організацій, благодійними внесками, кошти 
державного бюджету, зокрема державно-
го фонду регіонального розвитку, є одним 
із джерел фінансування державної регіо-
нальної політики.

Законом України “Про Державний бю-
джет України на 2015 рік” від 28.12.2014 р. 
№ 80-VIII було заплановано видатки 
за бюджетною програмою “Державний 
фонд регіонального розвитку” в обсязі 
2900,8 млн. грн. Розпорядженням Кабіне-
ту Міністрів України “Про затвердження 
переліку інвестиційних програм і проектів 
регіонального розвитку, що можуть реа-
лізовуватися у 2015 р. за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розви-
тку” від 17.07.2015 р. № 766-р передбаче-
но фінансування за рахунок коштів зазна-
ченого фонду 876 інвестиційних програм 
і проектів регіонального розвитку на суму 
2889,7 млн. грн. У 2015 р. із затвердже-
них урядом проектів роботи завершені на 
532 об’єктах на суму 1271 млн. грн. На 
реалізацію інвестиційних програм і проек-
тів регіонального розвитку, які відповіда-
ють пріоритетам, визначеним у Державній 
стратегії регіонального розвитку, стратегіях 
розвитку регіонів та у планах заходів з їх 
реалізації витрачено 2377 млн. грн. коштів 
державного фонду регіонального розвитку. 
Зважаючи на те, що неосвоєними залиши-
лося 11,1 млн. грн., відсоток використання 
коштів державного фонду регіонального 
розвитку у 2015 р. становив 82,26%. Об-

ластями-лідерами, які не освоїли кошти, є 
Луганська – 81,29%, Херсонська – 42,13%, 
Запорізька – 42,06%, Донецька – 39,62% та ін.

Станом на 01.11.2016 р., як свідчать ре-
зультати моніторингу використання коштів 
державного фонду регіонального розвитку 
[17], із 2277 млн. грн. коштів фонду, які надій-
шли, на реалізацію інвестиційних програм і 
проектів використано лише 49,2%. Зазначене 
свідчить про неналежне управління коштами 
фонду з боку як органів місцевої влади, так 
і розпорядників коштів. Внаслідок цього фі-
нансування розвитку регіонів здійснюється 
без належного використання зазначеного 
інноваційного механізму регіонального еко-
номічного зростання та знижує ефективність 
державної регіональної політики.

Висновки. Поряд із значними здобут-
ками адміністративно-територіальної, бю-
джетної та податкової реформ, у результаті 
проведеного дослідження зроблено висно-
вок про недостатню ефективність бюджет-
ної політики держави та декларативність 
окремих заходів, реалізованих у напрямку 
фіскальної децентралізації. 

Основним недоліком проведених ре-
форм визначено збільшення централізації 
бюджетних коштів всупереч задекларова-
ній фіскальній децентралізації.

У результаті аналітичної оцінки динаміки 
бюджетних показників виявлено низку не-
гативних тенденцій та проблем щодо здій-
снення фіскальної децентралізації, а саме: 
збільшення частки міжбюджетних транс-
фертів та одночасне зменшення частки по-
даткових надходжень у структурі дохідної 
частини місцевих бюджетів; збільшення 
частки видатків місцевих бюджетів, що здій-
снюються за рахунок субвенцій з державно-
го бюджету; перевищення темпів приросту 
обсягу трансфертів, отриманих місцевими 
бюджетами, над темпами приросту обсягу 
доходів місцевих бюджетів (без урахування 
міжбюджетних трансфертів).
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Отже, з метою підвищення ефектив-
ності реалізації бюджетної політики в кон-
тексті проведених реформ і забезпечення 
реальної, а не декларативної, фіскальної 
децентралізації, доцільно:

– створити умови для активізації під-
приємницької діяльності суб’єктів господа-
рювання, що сприятиме збільшенню обсягу 
податкових надходжень до державного та 
місцевих бюджетів;

– удосконалити порядок розрахунку 
базисної (реверсної) дотації з можливістю 
її коригування за об’єктивних обставин;

– переглянути склад доходів місцевих 
бюджетів з метою збільшення власних над-
ходжень і зменшення трансфертів з держав-
ного бюджету шляхом віднесення до доходів 
загального фонду обласного бюджету 25% 
обсягу податку на доходи фізичних осіб, що 
сплачується платниками, зареєстрованими 
на території відповідної області замість 10% 
обсягу податку на прибуток підприємств 
приватного сектору економіки, який варто 
зараховувати до доходів загального фонду 
Державного бюджету України; 

– здійснювати горизонтальне вирів-
нювання дохідної спроможності обласних 
бюджетів виключно за надходженнями по-
датку на доходи фізичних осіб за умови 
його зарахування до обласного бюджету у 
обсязі 25%;

– підвищити фахову компетентність пра-
цівників фінансових секторів, служб органів 
місцевої влади, розпорядників коштів місце-
вих бюджетів щодо прийняття рішень у сфері 
бюджетного менеджменту шляхом вивчення 
зарубіжного досвіду управління результата-
ми від витрачання бюджетних коштів та на-
буття практичних навичків роботи із програм-
ним забезпеченням; удосконалити переліки 
бюджетних програм, формулювання їх мети, 
завдань і результативних показників відпо-
відно до пріоритетів соціально-економічного 
розвитку адміністративних територій;

– підвищити ефективність державної 
регіональної політики за рахунок збільшен-
ня обсягу фінансування розвитку регіонів 
шляхом підвищення рівня освоєння коштів 
державного фонду регіонального розвитку. 
Зазначеного можна досягти за умови під-
вищення якості підготовки інвестиційних 
проектів, які пропонуються для конкурсного 
відбору, та дотримання місцевими органами 
влади, розпорядниками коштів вимог зако-
нодавства при формуванні переліків інвес-
тиційних об’єктів, уникнення розпорошення 
коштів між окремими об’єктами з низьким 
ступенем готовності, новими об’єктами.
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Поглиблено поняття фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку, 
обґрунтовано доцільність посилення ефективності функціонування механізму фінан-
сового забезпечення розвитку територіальних громад. Запропоновано трактування 
понять “фінансова самостійність” та “фінансова самодостатність” бюджетів те-
риторіальних громад, визначено методологічні засади оцінки соціально-економічно-
го розвитку територій на основі розрахунку інтегрального коефіцієнта розвитку. 
Проаналізовано питому вагу капітальних видатків у структурі зведених бюджетів 
місцевого самоврядування Вінницької області та визначено шляхи підвищення ефек-
тивності механізму фінансового забезпечення місцевого самоврядування.

Ключові слова: бюджети територіальних громад, фінансова самостійність, фі-
нансове забезпечення місцевого самоврядування, фінансування економічного розвитку, 
бюджет розвитку, капітальні видатки бюджетів територіальних громад.
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Татьяна ДАЛЕВСКАЯ
Финансовое обеспечение социально-экономического развития территориаль-

ных обществ
Углублено понятие финансового обеспечения социально-экономического развития, 

исследованы и обоснованы целесообразность усиления эффективности функциониро-
вания механизма финансового обеспечения развития территориальных общин. Пред-
ложены трактовки понятий “финансовая самостоятельность” и “финансовая само-
достаточность” бюджетов территориальных общин, определены методологические 
основы оценки социально-экономического развития территорий на основе расчета 
интегрального коэффициента развития. Проанализирован удельный вес капитальных 
расходов в структуре сводных бюджетов местного самоуправления Винницкой обла-
сти и определены направления повышения эффективности механизма финансового 
обеспечения местного самоуправления.

Ключевые слова: бюджеты территориальных общин, финансовая самостоятель-
ность, финансовое обеспечение местного самоуправления, финансирование экономи-
ческого развития, бюджет развития, капитальные расходы бюджетов территориаль-
ных общин.
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Tetiana DALEVSKA
Financial support of territorial communities’ socio-economic development
Introduction. In conditions of economic transformations it is determined the need to 

strengthen the impact of the financial support of local governments on social and economic 
development and welfare of local communities.

Purpose. Definition of financial security communities as an effective tool of territories’ economic 
development and forming the system of indicators measure communities’ social and economic de-
velopment in order to strengthen the manageability of local finances management mechanism. 

Results. The basic level budgets play an important role in financial support of socioeco-
nomic development of administrative-territorial units, as well as accumulate the financial re-
sources necessary for satisfaction communities’ social needs.

The level of administrative units’ development depends on the effectiveness of the financial 
security of local government, because financial opportunities are the source of economic devel-
opment, qualitative strengthening of social security, financing needs, an instrument of economic 
restructuring and beautification. It is advisable to distinguish the concept of financial self-suffi-
ciency of communities budgets and financial autonomy

Financial self-sufficiency is a conditions that can be expressed as an equilibrium of local budg-
ets’ expendable and financial capacity. Financial autonomy is characterized by the increasing domi-
nance of the territorial communities’ financial capacity. The economically developed communities 
effectively use financial strength and have a high level of financial independence of local budgets.

In the context of functional classification of consolidated expenditures of local budgets the 
largest share in 2005-2015 occupied the expenditures on education, which accounted for 29.4% 
of expenditures local government budgets.95% of the budgets of local communities of cities and 
villages of Vinnitsa region carry out development budget expenditures, their share in the average 
for 2004-2014. Is in the range of 10-20% of the total expenditures of local government. It is neces-
sary to increase the volume of capital expenditures of Vinnitsa region local government. budgets

Conclusion. Results of the analysis show that there is a need to strengthen the financial auton-
omy of local communities, improving the feasibility of the division of powers between local authorities 
and local authorities. To improve the effectiveness of the financial support of local government eco-
nomic development, there is need for increasing financial capacity, improving the competitiveness 
of the community, such as capacity to ensure the production of competitive goods and services in 
terms of efficient use of factors of production and create conditions for economic growth.

Keywords: budgets of local communities, financial independence, financial support for lo-
cal government, financing economic development, budget development, capital expenditure 
budgets of local communities.

Постановка проблеми. В умовах транс-
формаційних перетворень економіки поси-
люється вплив фінансового забезпечення 
місцевого самоврядування на соціально-еко-
номічний розвиток і добробут територіаль-
них громад. Роль фінансового забезпечення 

місцевого самоврядування, як динамічного 
процесу фінансування соціально-економіч-
них цілей суспільного розвитку, має прояв в 
умовах залучення інноваційних технологій та 
ефективного використання ресурсного і фі-
нансового потенціалу територій. 
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Актуальність теми зумовлена тим, що 
існує необхідність посилення фінансової 
самостійності територіальних громад, під-
вищення обґрунтованості розподілу повно-
важень між органами місцевого самовря-
дування і місцевими органами державної 
влади, що сприятиме формуванню бюдже-
тів місцевого самоврядування як інстру-
ментів соціально-економічного розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Значна кількість наукових праць 
присвячена питанням фінансового забез-
печення соціально-економічного розвитку 
громад. Серед вітчизняних і зарубіжних 
вчених у сфері фінансового забезпечення 
місцевого самоврядування варто відзна-
чити праці таких науковців, як: Ю. Глущен-
ко [5], В. Зубріліна [8], М. Мартьянов [10], 
Ц. Огонь [7], Д. Полозенко [4],  І. Чугунова 
[1], В. Швець [3], О. Шинкарюк [9], та інших. 
Серед зарубіжних науковців доцільно ви-
окремити праці Н. Калдора [9], Дж. Хікса 
[J. Hicks] [8], М. Ходоровича [2], Н. Цито-
вича [6]. Разом з тим в умовах реформу-
вання бюджетної системи доцільним є 
переосмислення сутності фінансового за-
безпечення місцевого самоврядування як 
інструменту соціально-економічного розви-
тку територіальних громад. 

Метою статті є визначення ролі фінан-
сового забезпечення громад як ефективного 
інструменту економічного розвитку терито-
рій, а також формування системи показників 
оцінки соціально-економічного розвитку гро-
мад для посилення керованості механізму 
управління місцевими фінансами. 

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Бюджети базового рівня віді-
грають вагому роль у фінансовому забез-
печенні соціально-економічного розвитку 
адміністративно-територіальних одиниць, 
оскільки акумулюють фінансові ресур-
си, необхідні для задоволення суспільних 
потреб громад. Відомий український на-

уковець І. Чугунов зазначає, що бюджетна 
політика є одним із вагомих інструментів 
державного регулювання економічного 
розвитку [1]. М. Ходорович визначає фі-
нансове забезпечення місцевого самовря-
дування необхідною умовою “розвитку й 
утримання головним чином тих галузей гос-
подарства, які безпосередньо спеціалізу-
ються на підвищенні добробуту населення” 
[2]. Розглядаючи напрями впливу ресурсної 
бази місцевого самоврядування на темпи 
економічного розвитку, слід зазначити, що 
економічне зростання є передумовою та 
джерелом забезпечення економічного роз-
витку. В. Швець розглядає фінансове за-
безпечення як “наділення органів місцевого 
самоврядування достатніми фінансовими 
ресурсами для прийняття самостійних рі-
шень щодо соціально-економічних питань 
життєдіяльності територіальної громади”  
[3, с. 23–31]. Д. Полозенко, Ю. Глущенко 
пов’язують поняття фінансового забезпе-
чення в системі міжбюджетних відносин 
із структурною політикою, яку “…держава 
спрямовує на управління матеріальними 
і фінансовими ресурсами не лише на ма-
крорівні, а й на мікрорівні, де створюється 
нова вартість” [4, с. 3–7; 5, с. 28–35]. Рівень 
розвитку адміністративно-територіальної 
одиниці залежить від ефективності меха-
нізму фінансового забезпечення місцевого 
самоврядування, адже фінансові можли-
вості є джерелом економічного розвитку, 
посилення соціального забезпечення, ін-
струментом перебудови економіки (рис. 1). 

Н. Цитович визначає переваги держав-
ної бюджетної політики у сфері виробни-
цтва і нематеріальних послуг. Разом з тим 
серед особливостей “місцевих союзів” як 
“дрібних підприємців” вчений виокремлює 
наявність “більшої господарності, сильні-
шого прагнення і більшої здатності збере-
ження вимог господарського та економіч-
ного принципу” [6]. Н. Цитович пропонує 
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розглядати регіон із декількох позицій: як 
ринок, соціум, виробничу систему, квазі-
державу та квазікорпорацію (суб’єкт еконо-
мічної діяльності).

Економічний і фінансовий потенціал 
адміністративної одиниці як квазікорпорації 

формують матеріально-технічне забезпе-
чення, виробничу інфраструктуру, фінан-
совий, трудовий, науково-інноваційний по-
тенціал, зовнішньоекономічну діяльність, 
структуру економіки, нефінансові активи та 
інституційні перетворення. Доцільно також 

 

Механізм фінансового забезпечення 

джерела 

методи 

інструменти 

важелі 

стимули 

правова база 

Бюджет місцевого самоврядування, інвестиції, позикові кошти, 
позабюджетні кошти 

Планування, самооподаткування, самозабезпечення, кредитування, 
місцеве оподаткування, інвестування 

Податки, трансферти, позики, доходи і видатки 

Порядок формування бюджету місцевого самоврядування, пільгове 
оподаткування, відсоткові ставки, штрафи 

Захищені статті видатків бюджету місцевого самоврядування, 
заохочувальні фонди, податкові канікули 

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий 
кодекс України, нормативно-правові акти 

спільне визначення цілей і напрямів економічного розвитку, стимулювання саморозвитку, 
організаційне та інституційне врегулювання, формування відповідної інфраструктури,  

умов для інноваційної, інвестиційної діяльності, фінансова забезпеченість територіальних громад, 
соціально-економічне зростання адміністративно-територіальної одиниці 

Очікуваний результат 

Об’єкти економічно-фінансова, соціально-культурна сфера життєдіяльності 
територіальної громади 

Сфера виробництва і надання послуг 

Суб’єкти 

Держава, органи місцевого самоврядування, місцеві адміністрації, 
громада, громадські організації, суб’єкти підприємництва  

(сектор бізнесу) 

Правове 
забезпечення 

Ресурсне 

забезпечення 

трудове, 
інформаційне 

матеріальне, 
фінансове 

Рис.1. Механізм фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку 
адміністративно-територіальних одиниць*

* Побудовано автором.
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визначити роль ефективного розміщення 
продуктивних сил в межах місцевого само-
врядування, оскільки основне завдання 
фінансового забезпечення місцевого само-
врядування не вичерпується орієнтацією 
економіки на поступове зростання обсягів 
виробництва та досягнення соціально-еко-
номічного прогресу. Система фінансового 
забезпечення місцевого самоврядування 
представлена сукупністю правових норм, 
фінансових відносин, інститутів, фінансових 
інструментів. Фінансовий потенціал адміні-
стративної одиниці є економічним підґрун-
тям фінансового забезпечення місцевого 
самоврядування та як динамічна категорія 
характеризується сумою фінансових ре-
сурсів і коштів в іммобілізованому стані, яка 
відображає здатність громади до самороз-
витку. Активізація фінансового потенціалу є 
фактором зміцнення системи фінансового 
забезпечення і формування фінансової са-
модостатності територіальної громади. Вар-
то зауважити, що фінансове забезпечення 
доцільно характеризувати як динамічний 
процес, а фінансову забезпеченість – як 
статичну наявність ресурсів та збалансо-
ваність потреб і можливостей. З огляду на 
це, доцільно розрізняти поняття “фінансова 
самодостатність бюджетів територіальних 
громад” та “фінансова самостійність”. Фі-
нансову самостійність органів місцевого са-
моврядування у межах певної території про-
понуємо розглядати як основу ефективного 
фінансового забезпечення місцевого само-
врядування, при цьому надання суспільних 
благ і створення умов для економічного 
розвитку є основним завданням фінансо-
вого забезпечення у системі міжбюджетних 
відносин. Фінансова самодостатність – це 
стан, що може бути виражений рівновагою 
витратних і фінансових можливостей:

ФРРС + ФРСП + ΣФР = ΣВФП + ΣВВ,  (1)

де ФРРС, ФРСП – фінансовий результат ре-
ального сектору економіки та сфери послуг;

ФР – фінансові ресурси бюджетів міс-
цевого самоврядування, в т. ч. інвестиційні 
ресурси;

ВФП – видатки для фінансування по-
точних повноважень органів місцевого са-
моврядування;

ВВ – видатки на розвиток виробництва 
(інвестиційні видатки).

Фінансова самодостатність і фінансо-
ва самостійність є близькими за змістом 
поняттями, які характерні для системи фі-
нансового забезпечення місцевого само-
врядування. Фінансова самостійність міс-
цевого самоврядування означає здатність 
приймати управлінські рішення, повноцінно 
використовувати бюджетно-податковий по-
тенціал, наявність широкого спектра ви-
даткових та функціональних повноважень 
і необхідного обсягу фінансових ресурсів. 
При цьому фінансова самодостатність міс-
цевого самоврядування означає здатність 
задоволення наявним або забезпечення 
потреб територіальної громади в межах 
сформованого бюджету місцевого само-
врядування. Фінансова самодостатність 
є передумовою формування фінансової 
самостійності та забезпечення фінансової 
стійкості територіальної одиниці. Фінан-
сова самодостатність сприяє процесам 
самовідтворення та задоволення потреб 
територіальних громад за рахунок фінан-
сування визначених повноважень закріпле-
ними і власними надходженнями. Разом 
з тим незалежне формування і розподіл 
ресурсів бюджету місцевого самовряду-
вання, створення додаткових місцевих по-
слуг, забезпечення розвитку виробництва 
власними надходженнями та розширення 
повноважень у сфері прийняття відповід-
них управлінських рішень характерне для 
фінансово самостійного бюджету місцево-
го самоврядування. При цьому фінансова 
самостійність характеризується процесами 
нарощення та переважання фінансового 
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потенціалу територіальної громади над 
функціональним (2):

ФРРС + ФРСП + ΣФР > ΣВФП + ΣВВ  (2).

Фінансове забезпечення економічного 
та соціального розвитку громад як сукуп-
ність фінансових, правових, інституційних 
засобів створення умов раціональної ор-
ганізації міжбюджетних відносин виражає 
необхідність ефективного формування, ви-
користання та перетворення фінансових ре-
сурсів у засоби досягнення довгострокових 
цілей економічного розвитку і, як наслідок, 
посилення фінансового потенціалу, форму-
вання стану фінансово самодостатньої та 
самостійної територіальної громади.

З метою визначення впливу фінансо-
вого забезпечення місцевого самовряду-
вання на економічний розвиток необхідним 
є визначення рівня розвитку регіону за до-
помогою методики комплексної оцінки со-
ціально-економічного розвитку адміністра-
тивно-територіальної одиниці. Показники 
оцінки залежать від поставленої мети та 
комплексно характеризують соціально-еко-
номічний рівень територій. Аналіз процесів 
соціально-економічного розвитку можливий 
за трьома типами порівнянь: ретроспектив-
ним (порівняння минулого і сучасного стану 
економічного розвитку), синхронним (гори-
зонтальне порівняння громад), проспектив-
ним (порівняння сучасного та майбутнього 
рівня економічного розвитку).

Оцінка соціально-економічного розви-
тку громади передбачає якісну та кількісну 
характеристику громади. Слід зауважити, 
що крім економічних та соціальних показ-
ників, можна визначити блок фінансово-
бюджетних показників функціонування міс-
цевого самоврядування (табл. 1).

Розрахувати інтегральний показник со-
ціально-економічного розвитку можна, ви-
користовуючи формули 3 та 4: 

SEDi = Пn
j =1 Yj ,                     (3)

де SEDi – інтегральний показник соціаль-
но-економічного розвитку і-тої адміністра-
тивно-територіальної одиниці,

Yj – питома вага j-го показника соціаль-
ного та економічного блоку розвитку і-тої 
адміністративно-територіальної одиниці (у 
вигляді коефіцієнта).

 

,
P
P

Y
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j =  

                         (4)

де Pji – показник соціального та економіч-
ного блоку розвитку і-тої адміністративно-
територіальної одиниці,

 

jiP
 

 – середній по Україні показник со-
ціально-економічного розвитку.

Варто зауважити необхідність викорис-
тання синхронного типу горизонтальної по-
рівнюваності рівнів соціально-економічного 
розвитку адміністративно-територіальних 
одиниць областей, що можливо за рахунок 
гармонізації системи показників фінансово-
бюджетного, економічного та соціального 
блоків і створення необхідної бази даних. 
Запропоновану систему показників оцінки 
можна доповнити показниками податково-
го регулювання. 

Ц. Огонь визначає, що розвиток та під-
тримка реального сектору економіки, інвес-
тиційної та інноваційної сфери забезпечу-
ють приріст фінансових ресурсів місцевого 
самоврядування. Фінансове забезпечення 
виробничої сфери стимулює стійке еконо-
мічне зростання, що створює передумови 
для приросту валового регіонального про-
дукту, розширення дохідної бази місцевого 
самоврядування та збільшення можливос-
тей фінансового забезпечення місцевого 
самоврядування. Ефективне фінансування 
економічного розвитку має зворотній вплив 
на формування ресурсів фінансового забез-
печення [7, с. 32–41]. Доцільно запропону-
вати класифікацію територіальних громад 
залежно від рівня економічного розвитку та 
стану фінансового забезпечення (табл. 2). 
Економічно розвинені громади ефективно 
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Таблиця 1
Система показників оцінки соціально-економічного розвитку громади*

Показники Одиниці виміру
1 2

БЛОК БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ 
Питома вага доходів бюджету місцевого самоврядування у валовому регіональному продукті відсотки
Валовий податковий регіональний продукт на душу населення гривні 
Співвідношення податкових надходжень і видатків бюджетів місцевого самоврядування 
району та зведеного бюджету області на одну особу одиниці 

Бюджетна забезпеченість в розрахунку на одну особу гривні
Частка бюджету розвитку у видатках бюджету місцевого самоврядування відсотки 
Питома вага капітальних видатків бюджету місцевого самоврядування відсотки
Податкове навантаження на економіку відсотки
Співвідношення податкових і неподаткових надходжень до бюджету одиниці 

БЛОК ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
Валовий регіональний продукт на душу населення (Валова додана вартість на душу населення) порівняльні та фактичні ціни
Рівень фінансового забезпечення місцевого самоврядування відсотки
Обсяг виробленої промислової продукції на душу населення порівняльні та фактичні ціни
Кількість підприємств реального сектору економіки одиниці
Питома вага промислових інноваційних підприємств відсотки
Обсяг виробленої с/г продукції на душу населення порівняльні та фактичні ціни
Площі сільськогосподарських угідь тис га
Обсяг продукції будівництва на душу населення порівняльні та фактичні ціни
Структура витрат на виробництво промислової продукції відсотки
Структура витрат на виробництво с/г продукції відсотки
Структура витрат на виробництво продукції будівництва відсотки
Вартість основних засобів на душу населення порівняльні та фактичні ціни
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування фактичні ціни
Власні доходи бюджету місцевого самоврядування фактичні ціни
Власні видатки бюджету місцевого самоврядування фактичні ціни
Інвестиції в основний капітал на душу населення фактичні ціни
Інвестиції в людський капітал на душу населення фактичні ціни
Іноземні інвестиції в основний капітал на душу населення фактичні ціни
Іноземні інвестиції в людський капітал на душу населення фактичні ціни
Впровадження інновацій на душу населення фактичні ціни
Чисельність населення, зайнятого в реальному секторі економіки одиниці
Чисельність населення, зайнятого в сфері с/г виробництва одиниці
Рівень продуктивності праці відсотки
Обсяг імпорту до адміністративно-територіальної одиниці фактичні ціни
Темпи зростання виробництва відсотки
Темпи інституційних зрушень (змін форм власності, реструктуризації) відсотки

БЛОК СОЦІАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ
Середньомісячна реальна заробітна плата фактичні ціни
Частка фонду оплати праці у валовому регіональному продукті відсотки
Рівень інфляції відсотки
Реальні доходи населення фактичні ціни
Реальні витрати населення порівняльні ціни
Рівень офіційного безробіття відсотки
Чисельність зайнятого населення одиниці
Природний приріст чи скорочення населення одиниці
Показник рівня життя населення та якості задоволення потреб відсотки
Міграційний баланс населення одиниці

* Складено автором.
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використовують фінансовий потенціал та 
мають високий рівень фінансової незалеж-
ності бюджетів місцевого самоврядування. 

Ефективність фінансування економіч-
ного розвитку впливає на систему фор-
мування доходів бюджетів місцевого са-
моврядування. Методологічне підґрунтя 
розвитку громад представлено концепцією 
стійкого розвитку; бюджетної децентраліза-
ції; поліфункціонального розвитку; еконо-
мічно орієнтованого розвитку. Практичній 
реалізації цих концепції сприяє механізм 
фінансового забезпечення місцевого само-
врядування. На сучасному етапі бюджетна 
політика України має характерне соціальне 
спрямування. Питома вага видатків, зокре-
ма, місцевих бюджетів на соціальну сферу 
значно переважає над іншими статтями 
видатків. В розрізі функціональної класифі-
кації зведених видатків бюджетів місцевого 
самоврядування найбільшу питому вагу у 
2005–2015 рр. займали видатки на освіту, 
які склали 29,4% у видатках бюджетів міс-
цевого самоврядування (табл. 3). 

Максимальна частка видатків бюджету 
розвитку у видатках бюджетів місцевого са-

моврядування Вінницької області у 2004–
2014 рр. не перевищувала 20%, за винят-
ком бюджету селища Стрижавка (табл. 4).

Питома вага майже всіх бюджетів роз-
витку бюджетів місцевого самоврядування 
Вінницької області у 2014 р. збільшилася, 
порівняно з 2013 р. 15% бюджетів терито-
ріальних громад міст та селищ Вінницької 
області здійснювали видатки бюджету роз-
витку, питома вага яких в середньому за 
2004–2014 рр. не перевищує 5% загальної 
суми видатків бюджету місцевого самовря-
дування. 95% бюджетів територіальних гро-
мад міст та селищ Вінницької області здій-
снюють видатки бюджету розвитку, питома 
вага яких в середньому за 2004–2014 рр. 
перебуває в межах 10–20% загальної суми 
видатків бюджету місцевого самоврядуван-
ня. В середньому за 2004–2014 рр. частка 
видатків бюджету розвитку територіальних 
громад міст та селищ Вінницької області 
була в межах 3,5% (бюджет м. Жмеринка) –  
29,3% (бюджет с. Стрижавка). У 2015 р. ви-
датки бюджету розвитку у бюджетах 76% 
територіальних громад зменшилися, по-
рівняно з 2010–2014 рр. Найбільшу питому 

Таблиця 2
Типи адміністративно-територіальних одиниць залежно від рівня економічного 

розвитку та стану фінансового забезпечення бюджету

Показник Економічно роз-
винені громади

Громади, які  
розвиваються

Проблемні  
громади

Економічний потенціал високий середній низький

Ступінь якісної оцінки використання економічного 
потенціалу

повний  
і ефективний

неповний  
і ефективний 

недовикорис-
таний

Інтегральний показник соціально-економічного 
розвитку SEDi 

значний
(>1)

середній 
(0,9-1,1)

незначний 
(<1,1)

Оцінка місткості (можливості створення  
або розширення виробничих потужностей) вичерпана рівноважний 

стан невичерпана

Рівень фінансової залежності низький середній високий

Стан фінансового забезпечення місцевого  
самоврядування

фінансова  
самостійність

фінансова  
самодостатність

фінансова  
залежність

Відповідність фінансового забезпечення місцево-
го самоврядування європейським стандартам повна часткова відсутня

* Складено на основі [168].
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вагу у видатках бюджету розвитку бюдже-
тів місцевого самоврядування Вінницької 
області займають видатки на будівництво. 

В умовах реалізації заходів бюджетної 
децентралізації актуальним є підвищення 
ефективності фінансового забезпечення 
місцевого самоврядування в процесі со-

ціально-економічного розвитку громад. 
Згідно з принципом компенсації Дж. Хікса 
і Н. Калдора, за умов переходу до іншого 
типу економічної системи, члени громади, 
добробут яких підвищився, компенсують 
втрати інших [8]. Важливим є збільшення 
частки капітальних видатків бюджетів та 

Таблиця 3
Структура видатків зведених бюджетів місцевого самоврядування Вінницької області 

за функціональною класифікацією, %*
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а 
 

по
сл
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2005
у видатках 29,59 17,14 9,12 3,89 0,02 0,10 7,2 5,95

у ВРП 1,97 1,14 0,61 0,26 0,0015 0,007 0,4 0,40

2006
у видатках 27,89 16,06 9,58 3,83 0,11 0,11 8,1 4,56

у ВРП 2,10 1,21 0,72 0,29 0,0080 0,008 0,6 0,34

2007
у видатках 26,99 15,60 13,83 3,94 0,05 0,10 7,9 4,75

у ВРП 2,22 1,28 1,14 0,32 0,0040 0,008 0,6 0,39

2008
у видатках 27,00 15,01 12,32 4,14 0,10 0,10 7,1 4,11

у ВРП 2,30 1,28 1,05 0,35 0,0085 0,009 0,6 0,35

2009
у видатках 30,24 16,79 14,97 4,47 0,05 0,13 2,7 3,72

у ВРП 2,58 1,43 1,28 0,38 0,0045 0,011 0,2 0,32

2010
у видатках 30,15 17,05 16,69 4,77 0,04 0,11 1,9 3,78

у ВРП 2,61 1,47 1,44 0,41 0,0037 0,009 0,2 0,33

2011
у видатках 31,14 11,41 18,76 5,10 0,11 0,08 3,3 3,85

у ВРП 2,32 0,85 1,40 0,38 0,0082 0,006 0,3 0,29

2012
у видатках 32,18 10,63 17,59 4,78 0,17 0,11 3,8 4,33

у ВРП 2,68 0,88 1,46 0,40 0,0143 0,009 0,3 0,36

2013
у видатках 33,86 9,87 20,54 5,19 0,08 0,05 3,1 4,87

у ВРП 2,54 0,74 1,54 0,39 0,0063 0,004 0,2 0,37

2014
у видатках 29,52 7,66 18,18 4,39 0,05 0,05 4,6 9,07

у ВРП 2,58 0,67 1,59 0,38 0,0044 0,004 0,4 0,79

2015
у видатках 26,63 7,88 20,41 4,20 0,05 0,05 4,9 5,63

у ВРП 2,81 0,83 2,15 0,44 0,01 0,005 0,5 0,59

се
ре

дн
ій

  
по

ка
зн

ик у видатках 29,43 13,56 15,32 4,34 0,08 0,09 5,21 5,01

у ВРП 2,37 1,07 1,26 0,35 0,01 0,01 0,41 0,40

* Розраховано на основі даних Департаменту фінансів Вінницької обласної державної адміністрації.
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Таблиця 4
Питома вага видатків бюджетів розвитку у видатках бюджетів місцевого 

самоврядування Вінницької області, % 

Показники 2004–2008 2005–2009 2006–2010 2007–2011 2008–2012 2009–2013 2010–2014 2015

м. Вінниця 10,37 9,48 8,57 8,32 8,09 7,46 9,05 15,31

м. Жмеринка 2,27 2,59 3,00 3,52 3,66 4,22 4,74 7,16

м. Козятин 6,27 6,54 5,11 3,95 3,09 2,92 3,74 9,04

м. Ладижин 5,29 4,69 4,80 4,68 4,07 3,98 3,79 18,52

м. Могилів-Подільський 3,49 3,30 2,08 1,89 1,95 2,81 4,25 3,78

м. Хмільник 2,36 2,96 4,01 4,83 6,98 8,82 9,99 9,09

м. Бар 9,67 9,93 9,64 10,78 13,39 17,26 21,53 8,32

с. Копайгород 1,81 1,94 1,94 3,32 4,72 6,88 9,18 0,00

м. Бершадь 12,52 12,78 12,61 10,75 11,13 11,38 14,57 12,71

с. Вороновиця 4,21 4,05 3,27 3,81 4,33 6,91 12,57 0,00

с. Десна 6,17 6,18 6,40 7,82 10,09 14,43 16,21 0,00

с. Стрижавка 22,44 27,25 32,93 34,54 35,81 34,78 32,58 1,12

м. Гайсин 9,53 8,55 7,57 8,29 9,84 11,61 16,86 60,74

с. Браілів 5,84 5,87 4,39 5,29 6,12 9,06 13,90 15,02

м. Калинівка 8,17 7,45 7,06 7,92 9,35 12,44 17,38 35,45

с. Бродецьке 7,84 7,22 5,94 4,53 5,70 8,87 9,51 0,00

с. Глухівці 6,52 7,60 8,11 9,00 8,36 11,25 12,19 0,00

с. Крижопіль 7,66 8,15 9,27 11,73 15,08 18,61 21,93 19,76

м. Липовець 10,68 11,12 9,48 8,31 8,35 10,23 14,72 13,55

с. Турбів 7,80 9,89 8,49 7,89 9,47 10,76 11,32 2,46

с. Літин 12,25 13,46 12,56 13,59 12,70 12,54 16,40 10,04

с. Вендичани 2,06 2,29 2,19 2,56 4,91 7,72 11,45 0,00

м. Немирів 10,08 12,15 11,97 14,63 12,38 11,78 12,98 24,83

с. Брацлав 6,34 6,92 5,83 6,41 5,84 7,39 8,85 0,46

с. Ситківці 3,52 3,39 2,15 1,60 1,01 3,67 4,97 0,00

с. Оратів 19,75 16,81 15,21 13,94 12,17 10,48 18,23 21,44

с. Піщанка 3,63 2,96 2,96 4,14 4,94 9,30 13,13 2,94

с. Рудниця 9,59 8,96 8,96 7,27 3,03 2,43 5,24 0,00

с. Теплик 7,75 7,90 8,09 9,24 11,86 17,02 20,12 0,00

м. Гнівань 11,28 11,13 8,92 9,10 10,19 12,12 16,05 13,09

с. Сутиски 18,25 20,17 14,68 14,64 12,64 9,77 10,88 0,00

с. Тиврів 6,73 6,73 5,32 9,45 11,50 16,46 20,62 0,00

с. Томашпіль 9,39 8,87 7,41 6,40 9,18 15,10 18,87 18,40

с. Вапнярка 16,74 17,47 9,07 8,12 8,60 11,21 11,45 8,50

с.Тростянець 11,75 11,76 11,02 8,98 9,82 14,41 18,00 21,43

с. Кирнасівка 2,24 2,58 1,45 1,70 3,45 5,18 6,60 0,00

с. Чернівці 10,58 11,74 10,33 11,13 14,19 16,61 19,55 2,99

с. Чечельник 8,24 7,91 7,80 7,87 7,19 10,68 15,76 7,29

м. Шаргород 20,08 19,18 20,53 17,30 19,00 20,84 24,37 8,75

м. Ямпіль 7,27 9,12 7,33 9,02 11,23 9,99 14,70 10,32

* Розраховано на основі даних Департаменту фінансів Вінницької обласної державної адміністрації.
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активна участь територіальної громади у 
бюджетному процесі та контролі за цільо-
вим використанням бюджетних коштів [8, 
с. 72–79]. Вагомим є удосконалення право-
вого забезпечення самофінансування міс-
цевого самоврядування [9, с. 78–86].

Найбільшому приросту доходів до бю-
джетів базового рівня сприяє зростання 
кількості суб’єктів підприємницької діяль-
ності та збільшення обсягів реалізації про-
мислової продукції. Важливим напрямом 
забезпечення зростання доходів бюджетів 
базового рівня є проведення стимулюючої 
промислової політики, розробка і реалі-
зація регіональних програм економічного 
розвитку, проведення активної промоції 
регіону з тим, щоб максимально залучати 
іноземні та внутрішні інвестиції у промис-
ловий сектор сіл, селищ, міст. Важливим 
напрямом промислової політики, що пере-
буває в межах компетенції окремих громад, 
є створення необхідної інфраструктури та 
підготовка майданчиків, на яких потенційно 
можуть розміщуватися промислові об’єкти 
[10, с. 189–190].

Для підвищення ефективності механіз-
му фінансового забезпечення місцевого са-
моврядування економічного розвитку існує 
необхідність нарощення фінансового по-
тенціалу, підвищення конкурентоспромож-
ності громади, а саме: здатності забезпечу-
вати виробництво конкурентоспроможних 
товарів і послуг в умовах ефективного 
використання факторів виробництва та 
створювати умови економічного зростан-
ня. Конкурентоспроможність, обумовлена 
ефективністю використання потужностей 
виробництва, залежить від географічних, 
природно-кліматичних особливостей, ста-
ну попиту, складу виробничих кластерів 
та інфраструктурних умов. Фінансове за-
безпечення місцевого самоврядування 
створює передумови для формування 
конкурентоспроможної адміністративно-

територіальної одиниці. Підвищення конку-
рентоспроможності територіальних громад 
можливе за рахунок поляризованого роз-
витку, шляхом концентрації фінансових, 
адміністративно-управлінських, трудових 
ресурсів в “опорних регіонах” з подальшим 
розповсюдженням інноваційної активності.

Висновки. Виходячи з вищезазначе-
ного, фінансове забезпечення соціально-
економічного розвитку громади доцільно 
охарактеризувати як сукупність заходів, 
спрямованих на залучення наявних, ви-
явлення і мобілізацію потенційних фінан-
сових ресурсів місцевої влади, держави, 
суб’єктів господарювання, громади, зовніш-
ніх інвесторів, що спрямовані на формуван-
ня фінансової основи для реалізації соці-
ально-економічних процесів. Основними 
завданнями системи фінансового забезпе-
чення місцевого самоврядування економіч-
ного розвитку є забезпечення фінансової 
самостійності та фінансової незалежності 
в процесі соціально-економічного розвитку 
громад. Реалізація цих завдань можлива 
за умови наділення територіальних громад 
фінансовою самостійністю у визначенні 
стратегічних цілей та власних джерел фі-
нансування. При цьому доцільно під фінан-
совою самодостатністю визначити явище 
тотожності фінансового та функціональ-
ного потенціалу територій, а фінансовою 
самостійністю – переважання фінансового 
над функціональним потенціалом. 

Подальше становлення місцевого са-
моврядування залежить від особливостей 
формування системи фінансового забез-
печення місцевого самоврядування як 
незалежного інституту та ефективності 
здійснення оцінки соціально-економічного 
розвитку територій. Методологія її визна-
чення передбачає розрахунок інтегрально-
го коефіцієнта розвитку територій. 

Капітальні видатки є індикатором інтен-
сивності фінансування програм економіч-
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ного розвитку. Як свідчать результати до-
слідження, питома вага видатків бюджету 
розвитку бюджетів територіальних громад 
Вінницької області за період 2004–2016 рр. 
не перевищує 20%. Відтак, доцільним є 
збільшення обсягів капітальних видатків 
місцевих бюджетів як важеля регулювання 
і стимулювання розвитку економіки регіонів 
у територіально-галузевому аспекті та з по-
зицій формування належного рівня життя і 
добробуту населення. 
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ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ОБ’ЄДНАННЯ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Обґрунтовано необхідність добровільного об’єднання територіальних громад в 
контексті реформування місцевого самоврядування в Україні. Проаналізовано зміни до 
бюджетного законодавства України, внесені в рамках проведення структурних реформ 
у сфері місцевого самоврядування. Досліджено механізм формування спроможних тери-
торіальних громад. Розглянуто фінансові аспекти добровільного об’єднання терито-
ріальних громад та з’ясовано переваги їх функціонування. Визначено основні фактори, 
що перешкоджають добровільному об’єднанню громад. З’ясовано нові можливості ви-
рішення проблем створення та функціонування об’єднаних територіальних громад.

Ключові слова: місцеве самоврядування, об’єднана територіальна громада, спро-
можна територіальна громада, доходи місцевих бюджетів, міжбюджетні трансферти, 
базова дотація, реверсна дотація, субвенція.
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Виктор РУСИН 
Финансовые аспекты объединения территориальных общин
Обоснована необходимость добровольного объединения территориальных общин 

в контексте реформирования местного самоуправления в Украине. Проанализированы 
изменения в бюджетном законодательстве Украины, внесенные в рамках проведения 
структурных реформ в сфере местного самоуправления. Исследован механизм фор-
мирования способных территориальных общин. Рассмотрены финансовые аспекты 
добровольного объединения территориальных общин и установлено преимущества их 
функционирования. Определены основные факторы, препятствующие добровольному 
объединению общин. Выяснено новые возможности решения проблем создания и фун-
кционирования объединенных территориальных общин.

Ключевые слова: местное самоуправление, объединенная территориальная об-
щина, способная территориальная община, доходы местных бюджетов, межбюджет-
ные трансферты, базовая дотация, реверсная дотация, субвенция.

Viktor RUSIN
Financial aspects territorial communities association
Introduction. Local authorities with relevant territory and broad powers, possessing suf-

ficient level of financial resources able to provide socio-economic development of territories 
and the state in general and a decent standard of living. A voluntary association of local com-
munitiesis an important element in the process of local government reform and decentralization 
of power in Ukraine.
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Purpose. Explore the financial aspectsof Territorial Communities in Ukraine, summarize 
results and identify the existing problems of voluntary associations and local communities to 
develop recommendations for the further consolidation and effectiveness of local communities.

Results. It’s substantiated the necessity of a voluntary association of local communities in 
the context of local government reform in Ukraine. It was found that in Ukraine in recent years 
was mainly created conceptual basis of legislative regulation of the process of local govern-
ment reform, including a voluntary association of local communities. The mechanism of form-
ing capable was explored communities. The first 159 voluntary associations of communities 
was established in 2015. It was consideredfinancial aspects of voluntary associations and local 
communities and it waselucidatedthe benefits of their operation. The main factors that prevent 
voluntary association of communities was found. It was found out new opportunities for solving 
problems and creating joint operation of local communities.

Conclusion. Starting of a new phase of structural reforms in Ukraine, including the local 
government has shown positive results in practice. United Communities increased their budget 
and expanded the scope of their authorities. It is advisable to define legislatively the final dead-
line for completion of the voluntary phase of the association. After graduation it’s advisable to 
complete by the associationadministrative method.

Keywords: local government, united local community, capable of territorial communities, 
revenues, intergovernmental transfers, the basic grant, Reversible subsidy, subvention.

JEL Classіfіcatіon: H230, H400, H610, H720, H730, R510.

Постановка проблеми. Досвід багатьох 
розвинених країн світу демонструє, що демо-
кратичний розвиток країни обов’язково перед-
бачає ефективне функціонування територі-
альних громад, які здатні реалізувати широке 
коло повноважень і завдань на місцевому рів-
ні. Органи місцевого самоврядування, маючи 
відповідні території та широкі повноваження, 
володіючи достатнім рівнем фінансових ре-
сурсів, здатні забезпечувати соціально-еконо-
мічний розвиток територій і держави загалом 
та гідний рівень життя громадян.

Від здобуття незалежності Україною і 
до 2014 р. у нашій державі так і не вдалось 
сформувати ефективну модель функціону-
вання місцевого самоврядування, яка задо-
вольняла б потреби суспільства. Державна 
влада не забезпечувала органи місцевого 
самоврядування необхідними фінансови-
ми ресурсами для реалізації покладених на 
них повноважень на належному рівні. Також 

однією із суттєвих причин неспроможності 
органами місцевого самоврядування са-
мостійно реалізовувати визначені законом 
повноваження була подрібненість територі-
альних громад. У більшості невеликих гро-
мад (сіл, селищ) основна частина фінансо-
вих ресурсів спрямовувалась на заробітну 
плату працівників сільради та на сплату 
комунальних послуг. Більшість сільських 
громад були дотаційним на понад 70%. В 
результаті органи місцевого самоврядуван-
ня через неможливість реалізувати частину 
повноважень знову були вимушені переда-
вати їх на вищі рівні управління. 

Новий етап реформування місцевого 
самоврядування, спрямований на децен-
тралізацію управління в Україні, розпочато у 
2014 р. До початку реформи існувало майже 
12 тис. територіальних громад, ефективність 
діяльності яких в переважній більшості була 
досить низькою. Більш як у 6 тис. громад чи-
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сельність жителів була меншою 3 тис. осіб, 
зокрема у 4809 громадах – менш як 1 тис. 
осіб, а у 1129 громадах – менш як 500 осіб. У 
більшості сільських рад були відсутні власні 
виконавчі органи, комунальні підприємства 
тощо. Саме тому важливим елементом про-
цесу реформування місцевого самовряду-
вання та децентралізації влади стало добро-
вільне об’єднання територіальних громад. 
Держава готова віддати органам місцевого 
самоврядування повноваження щодо ви-
рішення проблем на той рівень, де вони ви-
никають разом із відповідними фінансовими 
ресурсами лише потужним громадам, тобто 
тим, які об’єднали в одну невеликі громади із 
врахуванням історичних, географічних, еко-
номічних та інших факторів.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Дослідженню теоретичних і прак-
тичних питань реформування місцевого 
самоврядування, у тому числі і фінансо-
вих аспектів утворення та функціонування 
об’єднаних територіальних громад, при-
свячено праці багатьох вітчизняних на-
уковців і практиків, зокрема: В. Зайчикової, 
Я. Казюк, О. Кириленко, І. Луніної, Г. Мар-
кович, К. Павлюк, Ю. Пасічника, І. Пітцика, 
О. Слобожана, А. Ткачука та ін. Незважа-
ючи на значну увагу до проблематики ре-
формування місцевого самоврядування, 
окремі фінансові аспекти функціонування 
об’єднаних територіальних громад (ОТГ) і 
досі залишаються дискусійними та потре-
бують подальших ґрунтовних досліджень.

Метою статті є дослідження фінансо-
вих аспектів об’єднання територіальних 
громад в Україні, узагальнення підсумків та 
виявлення наявних проблем їх функціону-
вання, вироблення рекомендацій щодо по-
дальшого об’єднання й ефективності функ-
ціонування територіальних громад.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Новий етап проведення струк-
турних реформ у сфері місцевого само-

врядування розпочато 1 квітня 2014 р. 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 
“Концепції реформування місцевого само-
врядування та територіальної організації 
влади в Україні”. Відповідність цієї концеп-
ції європейським стандартам та принципам 
місцевого самоврядування підтверджена 
експертами Ради Європи, які рекоменду-
вали її як основу для розробки подальшої 
нормативно-правової бази в Україні. Цією 
Концепцією було визначено проблеми міс-
цевого самоврядування, які потребують 
розв’язання, напрями, механізми і строки 
формування ефективного місцевого само-
врядування та територіальної організації 
влади для створення і підтримки повноцін-
ного життєвого середовища для громадян, 
надання високоякісних та доступних пу-
блічних послуг, становлення інститутів пря-
мого народовладдя, задоволення інтересів 
громадян в усіх сферах життєдіяльності на 
відповідній території, узгодження інтересів 
держави та територіальних громад [1].

17 червня 2014 р. Верховна Рада Укра-
їни ухвалила Закон “Про співробітництво 
територіальних громад”. В грудні цього ж 
року було ухвалено ще два важливі закони 
України: “Про внесення змін до Податково-
го кодексу України та деяких законодавчих 
актів України щодо податкової реформи” та 
“Про внесення змін до Бюджетного кодек-
су України щодо реформи міжбюджетних 
відносин”. Ці два закони дали можливість 
органам місцевого самоврядування збіль-
шити власну ресурсну базу. Запрацювала 
нова система міжбюджетних відносин за 
допомогою нових міжбюджетних трансфер-
тів, за якою окремі органи місцевого само-
врядування отримали можливість прямих 
міжбюджетних відносин з державним бю-
джетом, а горизонтальне вирівнювання 
здійснюється не за видатками, а за дохода-
ми. Однак ці права отримали лише обласні 
бюджети, бюджети міст обласного значен-
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ня, районні бюджети і бюджети об’єднаних 
територіальних громад, що створюються 
згідно із законом та перспективним планом 
формування територій громад. 

Визначною подією у процесі децентра-
лізації стало ухвалення 5 лютого 2015 р. За-
кону України “Про добровільне об’єднання 
територіальних громад”, який регулює від-
носини, що виникають у процесі добровіль-
ного об’єднання територіальних громад сіл, 
селищ, міст [2]. Вже 8 квітня постановою 
Кабінету Міністрів України затверджено 
“Методику формування спроможних тери-
торіальних громад”, якою визначено ме-
ханізм та умови формування спроможних 
територіальних громад, а також порядок 
розроблення і схвалення перспективного 
плану формування територій громад Авто-
номної Республіки Крим, області (рис. 1) [3].

Таким чином, в Україні впродовж остан-
ніх років в основному було створено кон-
цептуальні основи законодавчого врегулю-
вання процесу реформування місцевого 
самоврядування, зокрема і добровільного 
об’єднання територіальних громад. Почи-
наючи з 2015 р., передбачені нормативними 
актами реформи почали впроваджувати на 
практиці. Було утворено перші 159 добро-
вільно об’єднаних територіальних громад. 
До їх складу увійшли 794 сільських, селищ-

них та міських ради. 25 жовтня 2015 р. у них 
відбулися перші місцеві вибори. Починаючи 
з 1 січня 2016 року, всі вони отримали мож-
ливість самостійно приймати рішення щодо 
розвитку своїх територій, вийшли на прямі 
міжбюджетні відносини з державним бюдже-
том, отримали додаткові фінансові ресурси.

Лідерами процесу об’єднання у 2015 р. 
стали Тернопільська та Хмельницька облас-
ті, де, відповідно, утворено 26 та 22 грома-
ди. Проте жодної нема у Харківській області 
(рис. 2). Загальна площа всіх ОТГ станови-
ла 35807 км2 6% від площі України (без ура-
хування м. Києва та Автономної Республіки 
Крим). Найбільша за площею ОТГ – На-
родицька ОТГ Житомирської області, яка 
займає 1284 км2, найменша – Міженецька 
ОТГ Львівської області – 8,7 км2.Станом на 
1 січня 2016 року чисельність населення, 
яке мешкало на території цих ОТГ, стано-
вила 1386,5 тис. осіб, що складає 3,8% від 
загальної чисельності населення України 
(без урахування м. Києва та Автономної 
Республіки Крим). Об’єднані територіальні 
громади суттєво відрізняються і за чисель-
ністю населення. Найменша – Макіївська 
ОТГ Чернігівської області – 1,6 тис. жителів, 
найбільша – Лиманська ОТГ Донецької об-
ласті – 44,2 тис. жителів (громада створена 
на основі міста-району) [4].

Рис. 1. Етапи формування спроможних територіальних громад*
* Побудовано на основі [3].
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Об’єднані територіальні громади отри-
мали можливість формувати свої фінансові 
ресурси за рахунок таких дохідних джерел 
формування бюджету, як бюджети міст об-
ласного значення. Так, якщо за 11 місяців 
2016 р. надходження власних ресурсів до 
загального фонду місцевих бюджетів Украї-
ни, порівняно з надходженнями аналогічно-
го періоду 2015 р., зросли в 1,5 раза, то від-
повідні надходження 159 об’єднаних громад 
зросли більше ніж у 6 разів (табл. 1) [5].

Як видно з табл. 1, за 11 місяців 2016 р. 
порівняно з надходженнями аналогічного 
періоду 2015 р., у 159 об’єднаних громадах 
найбільше зросли надходження податку на 
доходи фізичних – більш ніж у 40 разів, ак-
цизного податку – на 70%, плати за землю 
– на 60%, єдиного податку – на 60%. При-
ріст надходжень за рахунок інших податків і 
зборів становив лише 19%.

Об’єднання територіальних громад до-
зволило збільшити власні доходи своїх бю-
джетів у розрахунку на 1 жителя відповідної 
території. В середньому цей показник по 

всіх ОТГ за 11 місяцями 2016 р., порівняно 
з аналогічним періодом 2015 р., збільшився 
більш ніж утричі – з 640 грн. до 2115 грн. [5]. 
Проте спостерігаються значні відміннос-
ті цього показника в ОТГ. Для прикладу, у 
Тернопільській області він найвищий у Бай-
ковецькій сільській раді і становить понад 
5000 грн., а найнижчий у Золотопотіцькій 
сільській раді – 211 грн.

Варто зазначити, що, незважаючи на 
передані джерела наповнення дохідної час-
тини бюджетів об’єднаним територіальним 
громадам, значна частина отримує базову 
дотацію із державного бюджету. Згідно з 
Законом України “Про Державний бюджет 
України на 2016 рік” із 159 об’єднаних тери-
торіальних громад у 2016 р. 125 отримують 
базову дотацію. Однак бюджети 34 громад є 
фінансово незалежними від державного бю-
джету. Зокрема, 23 бюджети перераховують 
реверсну дотацію до державного бюджету, і 
лише 11 бюджетів сформовані без базової 
та реверсної дотації [4; 6]. Це є свідченням 
того, що все ж не повністю незалежними 

Рис. 2. Кількість об’єднаних територіальних громад,  
утворених у 2015 р., в розрізі областей України*

* Складено на основі [4].
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стали органи місцевого самоврядування 
об’єднаних громад від державного бюджету 
у формуванні фінансових ресурсів.

Одним із інструментів щодо заохо-
чення об’єднання територіальних громад 
стало надання підтримки добровільно 
об’єднаним територіальним громадам у ви-
гляді субвенції на формування інфраструк-
тури ОТГ. Згідно з Законом “Про Державний 
бюджет України на 2016 рік” 159 громадам 
передбачено субвенцію на формування 
інфраструктури у розмірі 1 млрд. грн. [6]. 
Розподіл субвенції на формування інфра-
структури ОТГ здійснюється залежно від 
площі території та чисельності жителів. Ці 
кошти органи місцевого самоврядування 
можуть використати для створення та мо-
дернізації інфраструктури об’єднаної тери-
торіальної громади шляхом спрямовування 

їх на нове будівництво, реконструкцію, ка-
пітальний ремонт об’єктів інфраструктури, 
що належать до комунальної форми влас-
ності, у тому числі на виготовлення проек-
тної та містобудівної документації, а саме:

– створення центрів надання адміні-
стративних послуг, сучасних систем орга-
нізації управління громадою – комунікацій-
них мереж, баз даних, систем оповіщення 
населення;

– реконструкцію, переобладнання, пе-
репрофілювання будівель бюджетних уста-
нов з метою їх використання відповідно до 
повноважень та потреб об’єднаних терито-
ріальних громад з обов’язковим застосу-
ванням енергозберігаючих технологій;

– будівництво, реконструкцію, капі-
тальний ремонт доріг, мостів, переходів 
комунальної форми власності, що поліп-

Таблиця 1
Виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів  

та 159 об’єднаних територіальних громад за 11 місяців 2015–2016 рр.*

Доходи
Місцеві бюджети Бюджети 159 об’єднаних  

територіальних громад

11 міс. 2015 р., 
млн. грн.

11 міс. 2016 р., 
млн. грн.

Темп при- 
росту, %

11 міс. 2015 р., 
млн. грн.

11 міс. 2016 р., 
млн. грн.

Темп при-
росту, %

Податок на доходи 
фізичних осіб 47064 69505 147,7 37 1536 4151,4

Єдиний податок 10189 16228 159,3 259 415 160,2

Плата за землю 13183 21312 161,7 320 513 160,3

Акцизний податок 7011 10704 152,7 200 341 170,5

Інші податки та збори 10737 14059 130,9 106 126 118,9

Разом власні ресурси 88184 131808 149,5 922 2931 317,9

Базова дотація 4823 4349 90,2 – 261 х

Освітня субвенція 38786 39973 103,1 40 1479 3697,5

Медична субвенція 41428 39468 95,3 41 768 1873,2

Субвенція на форму-
вання інфраструктури 
ОТГ

– 889 х – 889 х

Разом міжбюджетні 
трансферти 85037 84679 99,6 81 3397 4193,8

Всього 173221 216487 125,0 1003 6328 630,9

* Складено на основі [5].
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шують доступність жителів до об’єктів та 
установ, у яких надаються адміністративні, 
соціальні та інші послуги;

– закупівлю транспортних засобів для 
підвезення дітей до навчальних закладів, 
транспортних засобів спеціального призна-
чення для комунальних підприємств, по-
жежної і спеціальної рятувальної техніки та 
пожежно-рятувального оснащення;

– будівництво водогонів, систем водо-
відведення, нових полігонів твердих побу-
тових відходів та рекультивацію територій 
сміттєзвалищ;

– будівництво, реконструкцію, капі-
тальний ремонт інших об’єктів, які є важ-
ливими для посилення спроможності та 
забезпечення територіальної згуртованості 
громади, належного рівня безпеки та ци-
вільного захисту громади.

У Тернопільській області у 2016 р. ре-
алізовуються 194 проекти розвитку інф-
раструктури громад, на які було виділено 
141,55 млн. грн. Переважна частина проек-
тів стосується ремонту доріг, шкіл, дитячих 
навчальних закладів, а також об’єктів житло-
во-комунальної інфраструктури. Станом на 
початок грудня 2016 р. на більшості об’єктів 
уже завершено будівництво і здійснюється 
процедура їх введення в експлуатацію [8].

Отримавши значний фінансовий потен-
ціал, певна кількість ОТГ не змогла само-
стійно реалізовувати частину свої повно-
важень. Це, насамперед, стосується освіти 
та медицини. Реалізацію цих повноважень 
разом із відповідними фінансовими ресур-
сами громади передали районним бюдже-
там. Така ситуація обумовлена несформо-
ваністю відповідних виконавчих органів у 
новоутворених територіальних громадах та 
браком фахового кадрового забезпечення.

Значна частина об’єднаних громад ско-
ристалася можливістю реалізувати проекти 
розвитку. Для фінансування інвестиційних 
програм і проектів розвитку використано 

кошти Державного фонду регіонального 
розвитку, а також кошти інші грантів.

У 2016 р. процес добровільного 
об’єднання громад продовжився. Станом 
на 1 листопада в Україні сформовано та 
функціонувало 184 об’єднані територіаль-
ні громади. У грудні проведено вибори ще 
до 184 об’єднаних територіальних громад. 
Таким чином, за 2015–2016 рр. матимемо 
368 ОТГ, які 1 січня 2017 р. вийдуть на пря-
мі міжбюджетні відносини з державним бю-
джетом. 

Перспективними планами передбаче-
но формування 953 об’єднаних громади 
із розрахункових 1500–1700, тобто більше 
50%. Низка обласних рад під час затвер-
дження перспективних планів утворення 
спроможних територіальних громад від-
верто саботували цей процес. Це поясню-
ється бажанням розширити повноваження 
собі, а не територіальним громадам. У ба-
гатьох випадках розроблені обласними ад-
міністраціями пропозиції щодо об’єднання 
територіальних громад не сприймаються 
місцевим населенням. Як наслідок, така 
позиція обласних рад призвела до того, 
що їх повноваження у процесі утворення 
об’єднаних територіальних громад законо-
давцем було дещо обмежено. 

Окремі громади бояться процесу 
об’єднання та не готові до нього. Для прикла-
ду, населення маленьких сіл побоюються, що 
після об’єднання їх більші сусіди залишать 
собі всі ресурси та прийматимуть самостій-
но рішення щодо їх використання. Натомість 
багаті громади не хочуть об’єднуватися з бід-
ними, щоб їх фінансувати.

Залишаються неврегульованими й 
окремі аспекти правового характеру до-
бровільного об’єднання територіальних 
громад. Зокрема, на законодавчому рівні 
не передбачено спрощеного механізму до-
бровільного приєднання до вже утворених 
ОТГ. Також не передбачено можливості 
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добровільного об’єднання територіальних 
громад різних районів та областей. Для 
розв’язання цих проблем необхідні зміни 
до низки нормативних документів.

Як бачимо, незважаючи на переваги до-
бровільно об’єднаних територіальних гро-
мад, і зокрема – їх фінансової незалежності, 
розширення переліку повноважень, набли-
ження центру надання суспільних послуг до 
громадян тощо, не стимулювали масового 
об’єднання громад. Цьому є низка причин 
та пояснень. Доцільно на законодавчому 
рівні встановити кінцевий термін для за-
вершення добровільного етапу об’єднання. 
Об’єднання слід завершити адміністратив-
ним методом, враховуючи перспективні 
плани утворення спроможних територіаль-
них громад. Ми вважаємо, що ця реформа 
могла б бути завершена до кінця 2017 р.

Варто зазначити, що провести дослі-
дження аналітичних даних показників вико-
нання бюджетів ОТГ певною мірою досить 
проблематично. Це пов’язано із тим, що в 
назві ради об’єднаної територіальної гро-
мади не застосовується словосполучення 
“об’єднана територіальна громада”. Вимоги 
щодо найменування ради визначені у За-
коні України “Про добровільне об’єднання 
територіальних громад” щодо особливос-
тей державної реєстрації органів місцевого 
самоврядування як юридичних осіб. Від-
повідно до цієї норми найменування пред-
ставницького органу місцевого самовряду-
вання ОТГ як юридичної особи складається 
з частини, яка є похідною від власного на-
йменування населеного пункту, визначеного 
її адміністративним центром, у формі при-
кметника та відповідного загального найме-
нування представницького органу місцевого 
самоврядування (сільська, селищна, міська 
рада). Таким чином, зведена звітність про 
виконання місцевих бюджетів, яка форму-
ється органами Державної казначейської 
служби України, окремо не відображає ре-

зультати виконання бюджетів об’єднаних 
територіальних громад, а показники вико-
нання їхніх бюджетів розосереджуються у 
графах звітності – міські, селищні, сільські 
бюджети. Отримати відповідну інформацію 
можна лише із спеціально підготовлених ін-
формаційних матеріалів.

Висновки. Підводячи підсумки про-
веденого дослідження, зауважимо, що в 
Україні до 2014 р. не було обґрунтованої 
територіальної основи та фінансової бази, 
необхідної для забезпечення спроможнос-
ті органам місцевого самоврядування са-
мостійно реалізовувати повноваження на 
місцевому рівні. Розпочатий новий етап 
структурних реформ, зокрема й у сфері 
місцевого самоврядування, продемонстру-
вав позитивні результати на практиці вже у 
2015 р., коли було утворено перші 159 до-
бровільно об’єднаних територіальних гро-
мад. Ці процеси продовжились і у 2016 р., 
однак не були масовими. Об’єднані грома-
ди збільшили свій бюджетний потенціал 
та розширили коло власних повноважень. 
Проте, якщо об’єднання громад і в подаль-
шому відбуватиметься такими темпами, то 
реформа затягнеться на багато років. Вва-
жаємо за доцільне, прискорити ці процеси, 
визначивши на законодавчому рівні кінцеві 
терміни для завершення етапу добровіль-
ного об’єднання. 

Можемо констатувати, що спроможна 
територіальна громада – це запорука ефек-
тивності реформи місцевого самовряду-
вання та покращення добробуту громадян. 
Подолавши перепони, які стоять на шляху 
проведення реформ, та завершивши ад-
міністративно-територіальну реформу в 
Україні у найкоротші терміни, забезпечимо 
можливість місцевому самоврядуванню 
самостійно реалізувати широке коло по-
вноважень і завдань на місцевому рівні та 
формувати необхідні для цього фінансові 
ресурси.
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ІМПЕРАТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ 
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  

В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Досліджено зміст фінансової політики органів місцевого самоврядування та обґрун-
товано вплив процесів децентралізації на стимулювання економічного зростання те-
риторіальних громад в Україні. Визначено пріоритети формування фінансової політики 
органів місцевого самоврядування, що спрямовані на розробку ефективних заходів щодо 
саморозвитку та забезпечення фінансової самодостатності місцевого самоврядуван-
ня. Узагальнено пріоритетні напрями фінансової політики органів місцевого самовряду-
вання в умовах поглиблення процесу децентралізації влади.

Ключові слова: фінансова політика органів місцевого самоврядування, децентралі-
зація влади; бюджетна децентралізація; об’єднані територіальні громади.

Оксана КВАСНИЦЯ

УДК  332.021

Оксана КВАСНИЦА
Императивы реализации финансовой политики органов местного само-

управления в условиях децентрализации
Исследовано содержание финансовой политики органов местного самоуправления и 

обосновано влияние процессов децентрализации на стимулирование экономического ро-
ста территориальных общин в Украине. Определены приоритеты формирования финан-
совой политики органов местного самоуправления, направленные на разработку эффек-
тивных мер по саморазвитию и обеспечению финансовой самодостаточности местного 
самоуправления. Обобщены приоритетные направления финансовой политики органов 
местного самоуправления в условиях углубления процесса децентрализации власти.

Ключевые слова: финансовая политика органов местного самоуправления, децентра-
лизация власти; бюджетная децентрализация; объединенные территориальные общины.

Oksana KVASNYTSIA 
The imperatives of the financial municipal policy realization under decentralization
Introduction. The problem of ensuring the self-sufficiency of the local governments is mul-

tidimensional and requires a comprehensive solution of the issues of effective fund manage-
ment at the local level, encouraging the local governments to increase their own revenue base, 
promoting socio-economic development of the territories. To solve them the reasonable and 
balanced financial policy is needed, which will form the basis for effective management of funds, 
ensure socio-economic development of the territories, make full use of their potential and will 
provide self-sufficiency of the local communities.
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Purpose. To explore the peculiarities of implementation and orientation of the decentraliza-
tion processes taking place in Ukraine in terms of reformation of the financial policy of the local 
authorities; to determine the specificity and the potential of their influence to encourage the 
development of the local communities in Ukraine.

Results. The prerequisite of the formation of the financial policy of local government lies in 
its organic subordination of socio-economic policy areas based on the performance of functions 
and tasks of the local authorities and requires appropriate financial resources.

The most important task of the financial policy at the local level is to give the local authorities 
means to fulfill all their tasks set. 

The alternative forms of problem solving of the local importance is the cooperation of the lo-
cal authorities with the population in the development process and decision-making regarding the 
life of the local community, making it possible to ensure a real impact on management decisions, 
which can substantially improve the life of the community. With this purpose we need to introduce 
the restructuring of the system of information interaction between the government and the society, 
which should become one of the main priorities of the communities and include the development 
of information resources, information infrastructure, communication tools, information and regula-
tory support of the development process for the sustainable development of the territory.

Conclusion. The effective financial policy of the local authorities should be aimed at cre-
ating favorable conditions for sustainable socio-economic development of the territories, the 
formation of new adapted to the modern realities mergers of the local communities under the 
conditions of decentralization of budgetary relations, taking into account the economic and po-
litical situation in the country.

Keywords: the financial policy of the local government, decentralization of power, fiscal 
decentralization; merged municipalities.

Постановка проблеми. Проблема за-
безпечення самодостатності органів місце-
вого самоврядування є багатоаспектною і 
вимагає комплексного вирішення питань 
ефективного управління коштами на ло-
кальному рівні, мотивації органів місцевого 
самоврядування до нарощування власної 
дохідної бази, стимулювання соціально-
економічного розвитку територій. Для їх 
вирішення потрібна обґрунтована і виваже-
на фінансова політика, яка формує основу 
для ефективного управління коштами на 
місцях з метою забезпечення соціально-
економічного розвитку територій, повного 
використання потенціалу та забезпечення 
самодостатності територіальних громад.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Стан та системні проблеми форму-
вання й реалізації фінансової політики ор-
ганів місцевого самоврядування в Україні 
висвітлені у працях провідних українських 
вчених: С. Буковинського, В. Кравченко, 
О. Кириленко, І. Луніної, О. Музики, К. Пав-
люк, Л. Тарангул та ін. Проблема децентра-
лізації є предметом дослідження багатьох 
науковців, серед яких: С. Біла, О. Дроз-
довська, Н. Корень, М. Корявець, А. Кулай, 
М. Корягін, А. Матвієнко, В. Мельниченко, 
Н. Мельтюхова, С. Осипенко, О. Петренко, 
О. Прієшкіна, C. Савчук, Р. Сметанін, Т. Та-
расенко, Б. Шевчук та ін. Однак, незважа-
ючи на значну кількість досліджень, існує 
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необхідність глибшого обґрунтування сут-
ності фінансової політики органів місцевого 
самоврядування, теоретичних і практичних 
засад її реалізації в сучасних умовах де-
централізації державної влади. 

Комплекс сформульованих вище про-
блем, що висвітлюють українські вчені, ви-
значає базові напрями та пріоритети до-
слідження оптимізації фінансової політики 
органів місцевого самоврядування з ураху-
ванням системних викликів євроінтеграції, 
що постали сьогодні перед країною. Водно-
час, питання децентралізації, як основи роз-
робки та впровадження нової фінансової по-
літики органів місцевого самоврядування, у 
дослідженнях українських науковців розгля-
нуті недостатньо, зокрема не знайшли де-
тального висвітлення й питання щодо впли-
ву процесів децентралізації на економічне 
зростання територіальних громад в Україні. 

Мета статті – дослідити особливості ре-
алізації та спрямованість процесів децентра-
лізації, що відбуваються в Україні в умовах 
реформування фінансової політики органів 
місцевого самоврядування, визначити специ-
фіку та потенціал їх впливу на стимулювання 
розвитку територіальних громад в Україні.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Багатогранна роль місцевих бю-
джетів зводиться до того, що вони виступа-
ють фінансовим підґрунтям для реалізації 
державної регіональної політики та вважа-
ються фондами грошових коштів, з яких ор-
гани місцевого самоврядування черпають 
ресурси для виконання покладених на них 
повноважень. 

Для того, щоб місто, регіон та область 
були здатними забезпечити виконання своїх 
завдань, вони повинні володіти відповідним 
обсягом фінансових ресурсів, які дадуть 
змогу використовувати ці ресурси на задо-
волення власних потреб. Основним у тако-
му випадку виступає принцип самостійності, 
спрямований на коректне та збалансоване 

формування місцевих бюджетів. Оскіль-
ки громада є територіальною основою для 
створення та діяльності органів місцево-
го самоврядування, податковий потенціал 
бере активну участь. Ймовірно, що форму-
вання фінансово самодостатніх адміністра-
тивно-територіальних одиниць потребує 
змін не тільки у податковому та бюджетному 
законодавствах, але й у територіальних роз-
мірах громад, районів і регіонів [1].

Наукове вивчення теоретичних основ 
фінансової політики на місцевому рівні є 
особливо актуальним в контексті реформи 
децентралізації державного управління, 
яка широко обговорюється в Україні.

Вітчизняні науковці справедливо 
пов’язують фінансову політику місцевого 
самоврядування з цілями економічної по-
літики регіону та її соціальною спрямова-
ністю, сутність якої полягає у забезпеченні 
нарощування економіко-бюджетної потуж-
ності регіону за умови збалансованості всієї 
його економіки [2].

Як правило, сутність фінансової політи-
ки місцевих органів влади розглядають як 
систему заходів, спрямованих на ухвален-
ня управлінських рішень щодо формуван-
ня, розподілу та використання фінансових 
ресурсів у регіонах із урахуванням осо-
бливостей їх розвитку та з метою безпере-
бійного фінансового забезпечення органів 
місцевого самоврядування коштами для 
виконання власних і делегованих повно-
важень. Відповідно до такого трактування 
значення фінансової політики місцевих ор-
ганів влади полягає в тому, що вона являє 
собою заснований на нормах законодав-
ства процес управління механізмом фор-
мування і використання фондів грошових 
коштів, призначених для забезпечення по-
вноцінного виконання специфічних функцій 
місцевого самоврядування [3, с. 95].

Російські вчені визначають фінансову 
політику місцевого самоврядування як ці-
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леспрямовану, науково-обґрунтовану ді-
яльність місцевих органів влади з приводу 
створення на основі ефективного викорис-
тання соціально-економічного потенціалу 
територій фінансової бази, достатньої для 
вирішення проблем соціального й еконо-
мічного розвитку місцевого самоврядуван-
ня, раціонального використання власних і 
залучених фінансових ресурсів в інтересах 
місцевих жителів [4, с. 16].

Упродовж останніх років в Україні клю-
чова роль у розвитку системи фінансового 
забезпечення органів місцевого самовря-
дування належить саме реалізації політики 
бюджетної децентралізації, оскільки місце-
ві бюджети складають основу цієї системи. 
Однак процес становлення й імплемента-
ції положень бюджетної децентралізації в 
Україні відбувається досить повільно та з 
певними труднощами. 

У теоретичних і практичних досліджен-
нях поняття “децентралізація” є багатоас-
пектним та розглядається різнопланово. На 
семантичному рівні децентралізація (від лат. 
de – “протиставлення”, centralis – “централь-
ний”) трактується як знищення, ослаблення 
або скасування централізації [5, c. 8].

У широкому розумінні децентралізація –  
це процес розширення і зміцнення прав 
та повноважень адміністративно-територі-
альних одиниць або нижчих органів та ор-
ганізацій при одночасному звуженні прав і 
повноважень відповідного центру з метою 
оптимізації та підвищення ефективності 
управління суспільно важливими справа-
ми, найповнішої реалізації регіональних і 
місцевих інтересів. Окрім цього, децентра-
лізація – це специфічний метод управління, 
який є важливим для місцевої демократії та 
розвитку [6, c. 7].

Отже, в результаті реалізації політики 
децентралізації влади відбувається зміна 
системи управління з монопольно-ієрархіч-
ної на партнерсько-горизонтальну, а значна 

частина повноважень і фінансових ресур-
сів переходить від органів державної влади 
до органів місцевого самоврядування.

Децентралізації влади – це процес пе-
редачі повноважень від центральних орга-
нів влади до місцевих. Тобто, це ніщо інше, 
як перерозподіл функцій і повноважень 
єдиної державної влади між відповідними 
органами, з одного боку, і органами регіо-
нального самоврядування, з іншого [7]. Та-
кий перерозподіл влади у бюджетній сфері 
надає можливість органам місцевої влади 
краще опікуватись своїми громадянами та 
задовольняти їх потреби. Оскільки надан-
ня суспільних послуг громадянам з ураху-
ванням їхніх потреб здійснюється саме на 
місцевому рівні, а також враховуючи те, що 
в умовах сьогодення відбувається погли-
блення демократичних основ суспільного 
життя в Україні, нині в умовах децентралі-
зації влади важливе значення набуває під-
вищення ефективності фінансової політики 
місцевих органів влади.

Процес децентралізації влади та ре-
формування місцевого самоврядування 
передбачає створення ефективної системи 
державного управління регіональним роз-
витком, спроможної забезпечити для насе-
лення кожної громади якісні та доступні пу-
блічні послуги (у сфері охорони здоров’я та 
освіти населення, адміністративних послуг 
тощо), гарантувати безпеку життєдіяльності 
людини незалежно від місця її проживання. 
Бюджетна децентралізація є невід’ємною 
складовою процесів стимулювання еконо-
мічного зростання територіальних громад, 
оскільки її роль полягає у створенні дієвих 
стимулів щодо зацікавленості громад та ор-
ганів місцевого самоврядування у тому, щоб 
залучити в регіони інвесторів; сприяти роз-
витку підприємництва, малого та середньо-
го бізнесу, самозайнятості населення. Адже, 
чим більше на певній території буде бізнес-
структур, тим більше надходжень отрима-
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ють місцеві бюджети, і тим більше коштів 
громада зможе витратити на власний благо-
устрій, на вирішення нагальних питань міс-
цевого розвитку. Така система передбачає 
знищення корупції щодо поведінки “влада 
– бізнес”, підвищення відкритості та прозо-
рості у сфері прийняття рішень органів міс-
цевого самоврядування щодо благоустрою 
та саморозвитку територіальних громад [8].

Американський науковець Дж. Ма ви-
різняє три проблеми, з якими стикають-
ся країни, що розвиваються, на шляху до 
децентралізації державного управління: 
значні регіональні диспропорції; обмеже-
ні адміністративні можливості місцевих 
управлінь; відсутність механізмів, що га-
рантують відповідальність органів місцевої 
влади. За цих умов буде недоцільною по-
вна автономізація місцевого управління [9].

Україна також стикнулася з зазначени-
ми проблемами, а саме: 

– розпочаті трансформаційні процеси 
в межах державних фінансів відбувають-
ся з урахуванням, а також під впливом по-
передньої практики та досвіду розбудови, 
організації, управління централізованою 
бюджетною системою; 

– процес удосконалення податкової, бю-
джетної, пенсійної, митної систем та інших 
складових державних фінансів, як правило, 
був спрямований суто на вирішення тих про-
блем, які нагромадилися в окремих ланках 
фінансової системи і не торкався поліпшення 
державного господарства загалом [10, с. 7]; 

– відсутність комплексного підходу 
щодо реформування місцевого самовряду-
вання, яке повинно включати конституцій-
ну, адміністративну, територіальну та бю-
джетну реформи [11, с. 44];

– фрагментарність і непослідовність 
розвитку всієї сукупності складових орга-
нізаційної структури місцевих фінансів, а 
також системне недовиконання розпочатих 
реформ у галузі публічних фінансів.

Передумовою для формування фінан-
сової політики місцевого самоврядування 
є її органічна підпорядкованість соціально-
економічній політиці територій, яка першо-
чергово базується на виконанні покладених 
на місцеві органи влади функцій і завдань, 
для виконання яких потрібні відповідні фі-
нансові ресурси.

Найважливішим завданням фінансової 
політики на місцевому рівні є надання міс-
цевим органам влади засобів для виконан-
ня усіх поставлених перед ними завдань. 
Досягнення цього завдання неможливе без 
наявності необхідних повноважень згідно з 
принципом субсидіарності та відповідної ор-
ганізації системи місцевих фінансів. Такою 
моделлю організації місцевих фінансів є мо-
дель партисипативного управління, яка пе-
редбачає залучення усіх стейкхолдерів (при-
ватного сектору, громадських організацій, 
активних жителів громади) до вироблення 
дієвої фінансової політики на місцевому рів-
ні. Фінансова політика на рівні територіальної 
громади має враховувати інтереси територі-
альної громади, а не лише держави. Відпо-
відність фінансової політики громадським 
інтересам досягається участю представників 
територіальної громади в управлінні фінан-
совими ресурсами [12, с. 55]. 

Фінансова політика повинна базуватися 
на принципах, орієнтованих на досягнення 
конкретних цілей, які стоять перед орга-
нами місцевого самоврядування з метою 
ефективного управління фінансовими ре-
сурсами територіальної громади (табл. 1).

З теоретичних позицій зазначені прин-
ципи розширюють погляди на формуван-
ня і реалізацію ефективної фінансової 
політики на місцевому рівні, а з практич-
них – сприяють створенню ефективної фі-
нансової політики на локальному рівні і в 
країні загалом та збільшенню фінансового 
потенціалу територіальних одиниць, забез-
печенню фінансової самостійності місце-
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вих органів влади. Впровадження у прак-
тичну діяльність цих принципів сприятиме 
підвищенню якісних параметрів надання 
фінансових послуг населенню, зниженню 
необґрунтованого і нераціонального вико-
ристання фінансових ресурсів між окреми-
ми бюджетними програмами. 

З 2015 р. поряд із функціонуванням об-
ласних, районних бюджетів і бюджетів міс-
цевого самоврядування, до яких належать 
бюджети територіальних громад сіл, їх 
об’єднань, селищ, міст (в т. ч. районів у міс-

тах), склад бюджетної системи України попо-
внився новим видом місцевих бюджетів – бю-
джетами об’єднаних територіальних громад. 

У 2015 р. було створено 159 об’єднаних 
територіальних громад (ОТГ), в 2016 р. – 
ще 198. Тобто, на початок 2017 р. в Україні 
успішно функціонує 367 ОТГ. Однак фор-
муванню нових громад часто протидіють 
на місцевому рівні, через різне бачення до-
цільності їх створення місцевими осеред-
ками партійних організацій, які розгляда-
ють об’єднання територіальних громад не 

Таблиця 1
Принципи фінансової політики місцевого самоврядування*

Принцип Сутність принципу

Наукової обґрунтова-
ності

Поставлені цілі узгоджуються з наявним і потенційним обсягом фінансових 
ресурсів

Соціальної спрямо-
ваності

Обов’язковість якості економічного зростання, що відображає посилення со-
ціальної спрямованості економічного розвитку регіонів

Об’єктивності Відображення в фінансовій політиці об’єктивних процесів, що відбуваються в 
регіонах відповідно до економічних умов

Цілеспрямованості Досягнення встановлених місцевими органами влади цільових орієнтирів за 
певний період, взявши за основу обґрунтовані стратегічні і тактичні цілі

Макроекономічної  
стабільності

Фінансова політика повинна будуватися на реальних показниках соціально-еко-
номічного розвитку регіонів країни, що дасть змогу знизити ризики недофінансу-
вання бюджетних програм на місцевому рівні

Поступового розвитку
Нарощування економіко-бюджетної потужності, що враховує послідовність і по-
ступальність процесу розвитку (збільшення податкового потенціалу і бюджетних 
доходів можуть мати тимчасовий розрив)

Балансу інтересів
Урахування інтересів усіх учасників фінансових відносин у регіоні (створення 
умов для розвитку бізнесу, рівні умови доступу громадян до суспільних благ, 
збалансованість усіх місцевих бюджетів регіону)

Фінансової  
самозабезпеченості

Нарощування економіко-бюджетної потужності регіональної системи при зба-
лансованості економіки всього регіону і всіх ланок бюджетної системи формує 
потенціал саморозвитку територіальних громад

Ефективності  
та результативності

Оцінка якості реалізації фінансової політики місцевого самоврядування щодо 
ефективного витрачання коштів та прогнозування очікуваного фінансового 
результату 

Гласності
Відвертість, прозорість і підконтрольність бюджетних стосунків на всіх стадіях 
бюджетного процесу, що дасть змогу створити умови для ефективного і раціо-
нального проведення фінансової політики на рівні територіальних одиниць

Публічності
Напрямки та результати діяльності органів місцевого самоврядування висвіт-
люються у засобах масової інформації з метою регулярного інформування 
громадян про використання їх коштів

* Складено на основі [2; 13, c. 35].
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з точки зору подальшого розвитку, а через 
призму електоральних симпатій виборців 
на тій чи іншій території [14] .

Упродовж останніх двох років в Україні 
здійснено реальні кроки в напрямку передачі 
регіонам і територіальним громадам певних 
повноважень і фінансових ресурсів для їх ре-
алізації. Так, внесення змін до Бюджетного та 
Податкового кодексів України дозволило: 

– розширити права органів місцевого 
самоврядування щодо прийняття рішень 
– їм надано повну бюджетну самостійність 
щодо наповнення своїх бюджетів та здій-
снення видаткових повноважень; 

– запровадити нову модель фінансо-
вого забезпечення місцевих бюджетів та 
міжбюджетних відносин; 

– збільшити джерела формування до-
хідної частини місцевих бюджетів шляхом 
передачі окремих доходів з державного 
бюджету та підвищити фіскальну незалеж-
ність органів місцевого самоврядування 
щодо місцевих податків та зборів тощо. 

Пріоритетами запроваджених змін ви-
значено розширення прав органів місцево-
го самоврядування у прийнятті рішень та 
надання їм повної бюджетної самостійності 
щодо наповнення своїх бюджетів та здій-
снення видаткових повноважень. Одночас-
но передбачено збільшення джерел фор-
мування дохідної бази місцевих бюджетів 
за рахунок передачі окремих доходів з дер-
жавного бюджету, запровадження нового 
виду податку – акцизного податку з кінцевих 
продажів, розширення бази оподаткування 
податком на нерухомість. Також запрова-
джено новий механізм бюджетного регулю-
вання – систему тотального збалансування 
усіх місцевих бюджетів замінено системою 
горизонтального вирівнювання податко-
спроможності територій залежно від рівня 
надходжень на одного жителя. При цьому, 
вирівнювання здійснюється лише по одно-
му податку – податку на доходи фізичних 

осіб, решта платежів залишаються в повно-
му розпорядженні місцевих органів влади. 

Для здійснення видатків на делеговані 
державою повноваження в галузях освіти 
та охорони здоров’я запроваджено нові 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам – освітню та медичну. 

Водночас змінами до Податкового ко-
дексу України підвищено фіскальну неза-
лежність органів місцевого самоврядування 
щодо місцевих податків та зборів, зокрема 
шляхом надання права самостійного ви-
значення ставок податків та встановлення 
пільг з їх сплати. 

Результати виконання місцевих бюдже-
тів у 2015 р. підтверджують, що зміни до 
бюджетного та податкового законодавства 
забезпечили реальний ріст ресурсу місце-
вих бюджетів та підвищення рівня їх фінан-
сової забезпеченості. 

Так, у 2015 р. доходи загального та спе-
ціального фондів місцевих бюджетів (без 
трансфертних платежів) зросли, порівняно 
з 2014 р., на 43,8% (у 2014 р., порівняно з 
2013 р., – лише на 4,4%). 

Приріст надходжень до загального фон-
ду проти 2014 р. становив 29,6 млрд. грн., 
або 42,1%, тоді як, за експертною оцінкою 
фахівців Міністерства фінансів, він прогно-
зувався в сумі 22,4 млрд. грн. Як результат 
у 2015 р. до загального фонду місцевих бю-
джетів надійшло 99,8 млрд. грн., що стано-
вить 116,0% до річних призначень, затвер-
джених місцевими радами [15]. 

Слід зазначити, що базовими джере-
лами наповнення місцевих бюджетів є по-
даткові надходження, а саме: податок на 
доходи фізичних осіб, податок на майно 
та акцизний податок, а також міжбюджетні 
трансферти. 

Зазначимо, що у 2015 р. забезпечено 
приріст надходжень по всіх податках, зо-
крема: податку на доходи фізичних осіб – 
23,1% (рис. 1) або 10,1 млрд. грн. (у 15 регі-
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онах з 25 темп зростання вище середнього 
по Україні); платі за землю – 30,3% або 
3,4 млрд. грн. (у 14 регіонах з 25 темп зрос-
тання вище середнього по Україні) [16; 17]. 

Фактичні надходження податку на 
нерухоме майно за 2015 р. становили 
736,9 млн. грн. (затверджені місцевими ра-
дами – 530,0 млн. грн. з урахуванням змін). 
Надходження акцизного податку у 2015 р. – 
7670,1 млн. грн. За всіма податковими над-
ходженнями до місцевих бюджетів у серед-
ньому по Україні спостерігалося стабільне 
виконання та перевиконання прогнозних 
показників.

Ще одним вагомим джерелом напо-
внення місцевих бюджетів є міжбюджетні 

трансферти. Так, протягом 2015 р. місце-
ві бюджети отримали 174195,7 млн. грн. 
трансфертів, що становить 98,7% від перед-
бачених розписом асигнувань на 2015 р. 

Так, у 2015 р. перерахована базова до-
тація в сумі 5261,9 млн. грн. або 98,2% роз-
пису асигнувань на 2015 р. Субвенції на 
соціальний захист населення перераховані 
в сумі 63298,2 млн. грн. або 99,4% від пе-
редбачених розписом на цей період в межах 
фактичних зобов’язань. Освітню субвенцію 
перераховано в сумі 44085,3 млн. грн. або 
100% до розпису на відповідний період. Ме-
дичну субвенцію у 2015 р. перераховано в 
сумі 46177,0 млн. грн. або 100% до розпису 
на відповідний період. Субвенцію на підго-
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товку робітничих кадрів перераховано в сумі 
5486,1 млн. грн. або 100% до розпису на 
відповідний період. Такі позитивні зрушення 
пояснюються змінами в системі бюджетно-
го планування, за яке на місцевому рівні з 
2015 р. відповідали виключно органи місце-
вого самоврядування, та запровадження но-
вої системи вирівнювання, яка більшу час-
тину коштів дозволяла залишати на місцях. 

Як бачимо, нова система вирівнюван-
ня є стимулюючою, оскільки раніше з міс-
цевих бюджетів-донорів на користь дер-
жавного бюджету вилучалися всі кошти, то 
тепер тільки 50% і лише для вирівнювання 
спроможності інших територій, а не до дер-
жавного бюджету. Внаслідок застосування 
нової системи бюджетного планування та 
вирівнювання у 2015 р. на 22% зменшилася 
кількість дотаційних місцевих бюджетів, а на 
11,5% зросла кількість місцевих бюджетів-
донорів, які, таким чином, менше залежать 
від прийняття рішень у центрі. Натомість, у 
2015 р. 10,2% місцевих бюджетів стали по-
вністю збалансованими, а у 2014 р. таких 
бюджетів взагалі не було [18, с. 20]. 

Таким чином, основними факторами, 
які вплинули на зростання надходжень міс-
цевих бюджетів, були: 

– реалізація реформи міжбюджетних 
відносин та надання місцевим органам 
влади бюджетної самостійності, у тому чис-
лі в частині встановлення ставок податків і 
їх адміністрування; 

– скасування пільг, які надавалися на 
державному рівні, та надання права місце-
вим органам влади самостійно приймати 
рішення з цього питання; 

– запровадження надходжень нового 
податку (акцизний податок) та розширення 
бази оподаткування за діючими податками; 

– підвищення мотивацій до нарощу-
вання дохідної бази місцевих бюджетів. 

Зважаючи на вищевикладене, більшість 
із запропонованих урядових заходів в рам-

ках проведення адміністративно-територі-
альної та бюджетної реформ є доцільними 
та спрямовані на забезпечення необхідними 
фінансовими ресурсами виконання повно-
важень органів місцевого самоврядування, 
усунення фіскальних дисбалансів, спри-
чинених диспропорціями у соціально-еко-
номічному розвитку адміністративно-тери-
торіальних одиниць країни. Проте зміни у 
порядку формування доходів місцевих бю-
джетів очікуваних позитивних результатів 
для забезпечення економічного зростання 
та покращення добробуту населення не 
принесуть без реалізації виваженої держав-
ної політики у напрямку стимулювання еко-
номічної активності суб’єктів господарюван-
ня, зменшення тіньового сектору економіки, 
насамперед, шляхом створення сприятли-
вих умов для розвитку малого і середнього 
бізнесу, реального послаблення податко-
вого тиску, підвищення інвестиційної при-
вабливості, стабілізації фінансової системи 
[19, с. 217], боротьби з корупцією тощо. 

Незважаючи на здобутки в системі 
децентралізації фінансових ресурсів ор-
ганів місцевого самоврядування у 2014–
2015 рр., необхідно продовжувати реалі-
зацію Програми регіонального розвитку 
адміністративно-територіальних одиниць 
та розробляти проекти розвитку територі-
альних громад. 

Висновки. Переважна більшість вітчиз-
няних науковців вважають, що оптимальни-
ми шляхами вирішення проблем економіч-
ного зростання територій та пріоритетними 
напрямами фінансової політики органів міс-
цевого самоврядування є [2; 20, c. 52]:

– підвищення добробуту і поліпшення 
якості життя населення;

– залучення інвестицій на територію 
громади за рахунок формування сприятли-
вого інвестиційного клімату;

– забезпечення і підтримка сталого 
зростання економіки регіону;
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– надання фінансової та матеріаль-
ної допомоги малому та середньому біз-
несу, пільгове оподаткування, організація 
пожертвувань і добровільних внесків для 
створення підприємств з обслуговування 
соціально-економічної інфраструктури; 

– формування ділової інфраструктури з 
наданням якісних інформаційних, аудитор-
ських, юридичних, консалтингових послуг; 

– покращення якісного стану об’єктів 
технічної інфраструктури, а саме: доріг 
загального користування, мереж водо-, 
тепло-, газопостачання, телекомунікацій, 
транспортних шляхів, інших об’єктів стра-
тегічного значення, що перебувають у ко-
мунальній власності чи спільному користу-
ванні районних та обласних рад;

– зміцнення дохідної бази регіону та мо-
білізація внутрішніх податкових резервів;

– підвищення ефективності бюджетних 
витрат, розвиток практики використання 
програмно-цільового методу планування 
видатків, орієнтованого на результати;

– вдосконалення міжбюджетних відно-
син з метою стимулювання соціально-еко-
номічного розвитку територіальних громад;

– широке залучення громадськості до 
участі в бюджетному процесі з метою ви-
значення пріоритетних напрямів викорис-
тання бюджетних коштів в інтересах безпо-
середніх споживачів соціальних послуг.

Альтернативними формами вирішен-
ня проблем місцевого значення є співпраця 
органів місцевого самоврядування з насе-
ленням у процесах розробки та ухвалення 
рішень щодо життя територіальної громади, 
завдяки чому можливо забезпечити реальний 
вплив на прийняття управлінських рішень, які 
можуть суттєво покращити життєдіяльність 
громади. З цією метою потрібно запровадити 
системну розбудову інформаційної взаємодії 
влади та громади, яка повинна стати одним 
із головних пріоритетів громад та включати 
розвиток інформаційних ресурсів, інформа-

ційної інфраструктури, комунікаційних засо-
бів інформування та нормативно-правового 
забезпечення процесу розбудови задля ста-
лого розвитку відповідної території. 

Одним із головних механізмів залучен-
ня потенціалу громади до місцевого розви-
тку є, на наш погляд, створення інформа-
ційних баз програмно-цільових напрямків 
розвитку міста і громади та суспільних ін-
формаційних баз, в які входять банки ідей 
та ініціатив громадськості.

В контексті сприяння розвитку інфра-
структури інформаційної взаємодії вла-
ди та громади на базі публічних бібліотек 
слід залучити сучасну матеріально-тех-
нічну базу та комп’ютерні інформаційні 
бази, тобто створити сучасні інформаційні 
центри, що дасть можливість розбудувати 
інформаційну інфраструктуру місцевого 
самоврядування, наблизити її до населен-
ня міста, підсилити можливості зворотного 
зв’язку влади та громади, що сприятиме 
ефективному виконанню функцій інформу-
вання. Забезпечити можливість інтерактив-
ного діалогу на WEB-сайтах влади з гро-
мадськістю, що може стати каталізатором 
налагодження зворотного зв’язку між ними.

На сьогодні пріоритетним завданням 
органів місцевого самоврядування є забез-
печення належних умов для життєдіяль-
ності мешканців територіальних громад та 
надання їм необхідних адміністративних і 
публічних послуг відповідно до загально-
визнаних стандартів. В контексті сприяння 
розвитку територіальних громад потрібно 
надати можливість найбільш активним гро-
мадам безпосередньо контактувати з іно-
земними інвесторами і донорами технічної 
допомоги та конкурувати за прямі інвестиції. 
Відповідно з’являться громади, в яких влада 
формуватиме під завдання пошуку інвести-
цій окремі активні команди, а успішні групи 
цих громад стануть додатковою рекламою 
реформ, що здійснюються в державі. 
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Отже, ефективна фінансова політи-
ка органів місцевого самоврядування має 
бути спрямована на створення сприятли-
вих умов для стійкого соціально-еконо-
мічного розвитку територій, формування 
нових, адаптованих до сучасних реалій, 
об’єднань територіальних громад за умов 
децентралізації бюджетних відносин та з 
урахуванням особливостей економіко-по-
літичної ситуації в країні.
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БОРГОВА ПОЛІТИКА У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО 
ВИРІВНЮВАННЯ: ДОСВІД СУБНАЦІОНАЛЬНОГО 

РІВНЯ КРАЇН-ЧЛЕНІВ ОЕСР ДЛЯ УКРАЇНИ

Визначено чинники формування механізму боргового фінансування у системі фінансо-
вого вирівнювання субнаціонального рівня країн-членів ОЕСР. Здійснено порівняння досвіду 
боргового фінансування субнаціонального рівня відповідно до форми державного устрою 
країн-членів ОЕСР. Охарактеризовано особливості застосування боргових інструментів 
фінансового вирівнювання. Узагальнено обмеження щодо здійснення запозичень субна-
ціональним рівнем країн-членів ОЕСР. Надано рекомендації для вдосконалення боргової 
політики у системі фінансового вирівнювання субнаціонального рівня України.

Ключові слова: фінансове вирівнювання, боргова політика, механізм боргового фі-
нансування, субнаціональний рівень країн-членів ОЕСР, кредити, облігації місцевих по-
зик, субнаціональний борг.
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Наталья ПЙОНТКО
Долговая политика в системе финансового выравнивания: опыт субнациональ-

ного уровня стран-членов ОЭСР для Украины
Определены факторы формирования механизма долгового финансирования в систе-

ме финансового выравнивания субнационального уровня стран-членов ОЭСР. Проведено 
сравнение опыта долгового финансирования субнационального уровня в соответствии 
с формой государственного устройства стран-членов ОЭСР. Охарактеризованы осо-
бенности применения долговых инструментов финансового выравнивания. Обобщены 
ограничения по осуществлению заимствований субнациональным уровнем стран-членов 
ОЭСР. Даны рекомендации по совершенствованию долговой политики в системе финан-
сового выравнивания субнационального уровня Украины.

Ключевые слова: финансовое выравнивание, долговая политика, механизм долго-
вого финансирования, субнациональный уровень стран-членов ОЭСР, кредиты, облига-
ции местных займов, субнациональный долг.

Natalia PIONTKO
Debt policy in a financial equalization system: experience of subnational level of the 

OECD member states for Ukraine
Introduction. Application of debt finance facility as a financial equalization tool is the sig-

nificant source of financial resources’ raising for efficient current activities, as well as for social 
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and economic development of subnational level of the OECD member states. As for Ukraine, 
where transfers still are the basic tool of financial equalization, a study of debt policy realization 
of subnational level of the OECD member states is relevant and required task for establishment 
of contemporary equalization system for subnational level of Ukraine.

Purpose. Purpose of the paper is to determine special aspects of application of debt finance 
facility in the financial equalization system of subnational level of the OECD member states. 

Results. Basic factors of formation of the debt finance facility of subnational level of the OECD 
member states, such as accelerated urbanisation processes, widespread decentralisation, ineffi-
ciency and lack of conventional transfer finance were defined in the paper. Based on the performed 
comparison of experience of the debt finance of subnational level accordingly to government sys-
tem of the OECD member states it was identified that the higher level of debt finance is noticed in 
federal states. Special aspects of application of prioritized debt tools of financial equalization, such 
as loans and debt securities, were described. It was defined that debt securities are the basic debt 
finance tool for advanced economies. Limitations of debt finance realization by subnational level of 
the OECD member states were generalized: adhering to a “golden rule” as for borrowings; a need in 
approval of borrowings by superior authorities; compliance with requirements on threshold amount 
of subnational debt, its ratio to GDP or subnational budget revenues etc. 

Conclusion. It was determined that consideration of the following fundamentals of suc-
cessful completion of debt finance facility of the OECD member states, especially: targeting of 
raised funds exclusively to investment goals (compliance with a “golden rule” as for financing); 
priority in financing income-producing projects; realization of a facility for provision of state guar-
antees relating to municipal borrowings; development of project financing, as well as formation 
of specific finance institutions is significant component of the improvement system for debt 
policy of subnational level of Ukraine.

Keywords: financial equalization, debt policy, debt finance facility, subnational level of the 
OECD member states, loans, debt securities, subnational debt.

Постановка проблеми. Боргове фінан-
сування, як важлива складова формування 
ефективної політики фінансового вирівню-
вання субнаціонального рівня країн-членів 
Організації економічного співробітництва 
та розвитку (надалі – ОЕСР), забезпечує 
залучення достатнього обсягу фінансових 
ресурсів для здійснення поточних витрат, 
реалізації інвестиційних програм та інно-
ваційних проектів. На відміну від України, 
де ключовим джерелом фінансового вирів-
нювання місцевих бюджетів є трансферти, 
отримані від органів державного управлін-
ня, а використання боргових інструментів 

не забезпечує формування достатньої фі-
нансової бази для соціально-економічного 
розвитку регіонів, у країнах-членах ОЕСР 
боргове фінансування займає пріоритет-
ний статус в системі фінансового вирівню-
вання субнаціонального рівня. 

Дослідження зарубіжного досвіду бор-
гового фінансування субнаціонального 
рівня (зокрема, особливостей формування 
боргової політики зарубіжних країн, ефек-
тивності використання інструментів бор-
гового фінансування та характеру впливу 
боргового фінансування на рівень боргової 
безпеки субнаціонального рівня) є необхід-
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ним та актуальним завданням для вдоско-
налення системи фінансового вирівнюван-
ня субнаціонального рівня України. 

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Боргове фінансування субнаці-
онального рівня є об’єктом сучасних до-
сліджень багатьох зарубіжних науковців, а 
тематика боргового фінансування, як важ-
ливого методу фінансового вирівнювання 
субнаціонального рівня країн-членів ОЕСР, 
широко висвітлена у зарубіжних наукових 
працях. Зокрема, визначення необхідності 
застосування боргового механізму фінан-
сування, характеристика інструментів його 
здійснення, узагальнення практики борго-
вого фінансування та обмежень щодо здій-
снення запозичень у країнах-членах ОЕСР 
детально висвітлено в працях R. Ahrend 
[3], H. Blöchliger [13], O. Canuto [1], 
M. Curto-Grau [4], C. Hulbert [3], I. Joumard, 
Lili Liu [1], C. Vammalle [3], D. Sutherland, 
P. Swianiewicz, M. Waibel, D. Weist та ін. 

У вітчизняній науковій літературі дослі-
дження особливостей зарубіжного досвіду 
функціонування механізму боргового фінан-
сування знайшло своє відображення у пра-
цях В. Горина [11], О. Кириленко [9], М. Ко-
реняко, Н. Кравчук [11], І. Луніної, О. Лютої 
[7], Б. Малиняка [9], Л. Миргородської, І. Му-
зики [8], І. Сторонянської [8], В. Телятнико-
ва, Н. Ткачук та ін. Проте вітчизняна наука 
недостатньо уваги приділяє імплементації 
найефективніших практик такого фінансу-
вання у боргову політику місцевих органів 
влади України (із відповідним врахуванням 
вітчизняних умов її реалізації), що вимагає 
ґрунтовного аналізу боргової політики суб-
національного рівня зарубіжних країн. 

Метою статті є визначення особли-
востей застосування механізму боргового 
фінансування у системі фінансового ви-
рівнювання субнаціонального рівня країн-
членів ОЕСР та окреслення пріоритетних 
для України аспектів зарубіжного досвіду 

ефективної реалізації механізму боргового 
фінансування субнаціонального рівня. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Необхідність формування ефек-
тивного механізму боргового фінансування 
субнаціонального рівня зумовлена особли-
востями економічного розвитку країн-чле-
нів ОЕСР протягом останніх десятиліть: 

1) по-перше, внаслідок пришвидшених 
процесів урбанізації зростає необхідність 
додаткового інвестування (великомасштаб-
ного фінансування міської інфраструктури) 
субнаціональних одиниць; 

2) по-друге, розповсюджена децентра-
лізація стала причиною розширення пу-
блічних повноважень і підвищення відпові-
дальності субнаціонального рівня. Проте, в 
результаті неефективного розподілу подат-
кових надходжень та низького рівня власної 
фіскальної бази, доходи органів місцевого 
самоврядування не забезпечують повного 
фінансування покладених завдань, що при-
зводить до необхідності здійснення запо-
зичень (при цьому децентралізація значно 
розширює можливості субнаціональних 
рівнів здійснювати запозичення); 

3) по-третє, традиційні способи фінан-
сування (через використання трансфертів) 
не забезпечують необхідного рівня розви-
тку субнаціонального рівня, а лише гаран-
тують покриття поточних витрат. Викорис-
тання інструментів боргового фінансування 
при цьому є одним з основних джерел со-
ціально-економічного розвитку субнаціо-
нального рівня;

4) по-четверте, фінансування інвес-
тиційних проектів субнаціонального рівня 
шляхом здійснення запозичень відбуваєть-
ся набагато швидше, ніж у випадку акумуля-
ції заощаджень від поточних доходів [1; 2].

Субнаціональний рівень (subnational 
level) при цьому розглядається як рівень, що 
включає місцевий (local level) та регіональ-
ний (state level) рівні. Регіональний рівень 
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характерний лише для дев’яти країн-членів 
ОЕСР, що за формою державного устрою 
є федераціями: Австралія (регіональ-
ний рівень – штати (states), Австрія (землі 
(Länder), Бельгія (провінції (provinces), Ка-
нада (провінції (provinces), Німеччина (землі 
(Länder), Мексика (штати (states), Швейцарія 
(кантони (cantons), Сполучені Штати Аме-
рики (штати (states), Іспанія (розглядається 
як квазі-федеративна країна, регіональний 
рівень – провінції (provinces). Іншими слова-
ми, субнаціональний рівень – це сукупність 
усіх рівнів влади, що знаходяться, відповід-
но до адміністративно-територіальної під-
порядкованості, нижче центрального рівня 
влади; регіональний рівень – це рівень, що 
знаходиться нижче центрального рівня у 
федеративних країнах; місцевий рівень – це 
рівень, що знаходиться нижче регіонального 
рівня у федеративних країнах та нижче цен-
трального рівня в унітарних країнах [3].

Боргове фінансування субнаціонально-
го рівня широко використовується в країнах 
ОЕСР, проте його застосування відбуваєть-
ся вкрай нерівномірно. Вищий рівень бор-
гового фінансування спостерігається у фе-
деративних країнах, що характеризуються 
високим рівнем економічної автономності 
регіонів.

Саме у федеративних країнах співвід-
ношення субнаціонального боргу до вало-
вого внутрішнього продукту (далі – ВВП) 
в середньому за 2010–2014 рр. досягнуло 
значення 24,49%, а співвідношення субна-
ціонального боргу до загальнонаціональ-
ного – 30,17%. Причому найвищі значен-
ня показників спостерігались у Канади, де 
співвідношення субнаціонального боргу до 
ВВП у 2014 р. становило 56,15%, а до за-
гальнонаціонального боргу – 56,79%. 

Водночас, в унітарних країнах зна-
чення відповідних показників були значно 
нижчими – 8,22% ВВП та 11,67% загаль-
нонаціонального боргу в середньому за 

2010–2014 рр. При цьому найменші зна-
чення показників спостерігалися в Греції, 
Ізраїлі, Ірландії, Люксембурзі, Словаччині, 
Словенії, Туреччині, Угорщині. Натомість в 
Японії, як країні з унітарною формою дер-
жавного устрою, співвідношення субнаці-
онального боргу до ВВП в середньому за 
2010–2014 рр. становило 37,25% (досягаю-
чи рівня федеративних держав). 

Загалом рівень боргу субнаціонального 
рівня країн-членів ОЕСР не викликає осо-
бливої тривоги, за винятком кількох, голо-
вним чином, федеративних країн (порівня-
но зі співвідношенням державного боргу до 
ВВП, що в середньому по країнах-членах 
ОЕСР протягом 2010–2014 рр. становило 
70,47%, відповідне співвідношення субна-
ціонального боргу до ВВП за той самий пе-
ріод становило близько 12%) (табл. 1). 

Підтвердженням того, що сформовані 
зобов’язання субнаціонального рівня кра-
їн-членів ОЕСР не становлять суттєвої за-
грози їх борговій безпеці є відносно низькі 
значення показника співвідношення боргу 
до доходів бюджету на субнаціональному 
рівні порівняно з відповідними значення-
ми показника центральних органів влади 
(саме доходи бюджету є основним джере-
лом погашення та обслуговування боргу, а 
співвідношення боргу до доходів є одним з 
основних методів оцінки фінансової спро-
можності бюджетів [4]). Співвідношення 
сформованого державного боргу до до-
ходів центральних органів влади в серед-
ньому по країнах-членах ОЕСР протягом 
2010–2014 рр. становило близько 316% (в 
Греції, Іспанії, Італії, Німеччині, Португалії, 
США та Франції значення показника пере-
вищувало 400%, а в Японії державний борг 
перевищував доходи державного бюджету 
майже у 16 разів), тоді як на субнаціональ-
ному рівні співвідношення боргу до доходів 
за той самий період було в інтервалі від 
31,65% в Данії до 226,18% в Японії.
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Таблиця 1
Показники співвідношень субнаціонального та державного боргу до доходів бюджетів 

відповідних рівнів, ВВП та загальнонаціонального боргу країн-членів ОЕСР у 2010–2014 рр.*
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Канада 48,39 49,82 52,21 53,08 56,15 57,50

 

51,93 42,86 54,06 178,36 305,03

Японія 36,49 37,72 37,78 37,35 36,90 – 37,25 192,10 16,12 226,18 1596,49

Німеччина 30,71 30,58 31,59 29,69 29,40 – 30,39 53,77 36,09 163,98 410,13

США 24,77 23,80 23,06 22,35 21,61 21,42 23,12 80,41 22,40 137,76 449,89

Швейцарія 21,71 21,93 22,35 23,32 – – 22,33 23,53 47,50 116,40 218,84

Іспанія 19,93 25,02 27,53 29,83 31,53 31,96 26,77 76,51 25,55 133,47 442,82

Бельгія 17,45 17,85 18,76 18,91 19,75 20,71 18,54 100,82 15,28 88,45 366,72

Норвегія 13,94 14,08 14,25 14,80 15,57 16,64 14,53 23,06 40,36 100,28 48,06

Італія 12,40 12,32 12,20 12,31 11,98 11,56 12,24 125,32 8,97 80,89 486,08

Австрія 12,15 12,60 13,82 13,43 13,33 – 13,07 85,48 13,17 78,76 266,17

Нідерланди 12,04 12,14 12,20 11,98 11,62 11,27 12,00 66,19 14,46 81,10 262,61

Ісландія 11,53 11,21 10,94 10,14 – – 10,96 86,06 11,16 89,43 286,23

Данія 11,25 11,40 11,48 11,28 11,32 11,10 11,35 47,90 19,15 31,65 116,58

Велика Британія 10,46 10,94 10,67 10,24 9,77 9,47 10,42 97,53 9,71 87,10 273,69

Франція 9,90 9,93 10,60 10,76 11,07 11,15 10,45 86,46 9,36 88,95 443,79

Фінляндія 9,80 10,01 10,86 11,62 12,24 12,90 10,91 53,08 16,74 46,65 218,45

Латвія 9,45 8,88 8,10 8,02 8,15 – 8,52 45,47 15,79 80,71 217,38

Швеція 9,07 10,01 10,95 11,41 12,23 12,55 10,73 38,41 21,40 41,11 128,20

Австралія 7,51 9,34 10,20 10,59 11,14 11,21 9,76 25,90 27,35 58,85 100,06

Португалія 6,63 8,72 8,77 8,39 7,74 6,93 8,05 124,67 6,16 114,73 409,51

Угорщина 5,57 5,27 4,47 2,13 0,71 0,72 3,63 91,23 3,88 40,31 298,96

Польща 5,36 5,77 5,59 5,69 5,70 5,55 5,62 55,88 8,60 40,45 267,28

Естонія 4,64 4,18 4,06 4,55 4,71 – 4,43 8,77 32,90 45,57 26,78

Туреччина 4,38 3,66 3,41 3,47 3,13 – 3,61 41,88 6,85 – –

Ірландія 3,87 3,60 3,50 3,19 3,11 – 3,45 115,64 3,01 75,36 364,00

Чехія 3,77 4,23 4,54 4,69 4,58 4,16 4,36 48,92 8,16 36,35 171,53

Словаччина 3,58 3,46 3,24 3,08 3,13 – 3,30 52,37 5,89 50,12 232,46

Словенія 3,32 3,23 3,33 3,66 3,63 3,18 3,43 63,70 5,38 34,84 238,06

Ізраїль 2,75 2,79 2,63 2,53 2,56 – 2,65 92,68 2,77 48,32 298,56

Люксембург 2,58 2,67 2,86 2,69 2,60 – 2,68 25,07 8,42 48,70 82,46

Греція 1,57 1,63 1,63 1,32 1,14 1,07 1,46 151,49 0,98 41,03 453,86

Корея 1,33 1,39 1,14 – – – 1,29 31,76 3,88 – –

* Розраховано і побудовано на основі [5].
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Особливості реалізації боргової полі-
тики субнаціонального рівня країн-членів 
ОЕСР залежать від інструментів здійснен-
ня боргового фінансування, серед яких 
найважливішими є отримання кредитів та 
випуск облігаційних позик (відповідно до 
Системи національних рахунків 2008 р. 
борг формується із таких складових: засо-
би обігу та депозити (currency and deposits), 
боргові цінні папери – облігації місцевих 
позик (debt securities), кредити (loans), 
страхова пенсія та стандартизовані га-
рантії (іnsurance pension and standardised 
guarantees), інша кредиторська заборгова-
ність (other accounts payable) [5]). 

У структурі субнаціонального боргу 
країн-членів ОЕСР статті “зобов’язання за 
кредитами” та “зобов’язання за випущени-
ми облігаціями місцевих позик” формують 
найбільшу частку боргу – 69,7% в серед-
ньому по країнах-членах ОЕСР за 2014 р. 
При чому домінуюче становище займають 
зобов’язання за кредитами – 55,6 %. 

Розглянемо більш детально застосу-
вання інструментів боргового фінансування 
у системі фінансового вирівнювання субна-
ціонального рівня країн-членів ОЕСР. Бор-
гове фінансування через отримання креди-
тів найбільш розповсюджене в унітарних 
країнах, де частка зобов’язань за отрима-
ними кредитами в структурі боргу в серед-
ньому по країнах-членах ОЕСР за 2014 р. 
сягнула значення 60,1% (в Греції, Ірландії 
та Люксембурзі – більше 80%), тоді як у фе-
деративних країнах частка зобов’язань за 
отриманими кредитами становила 42,9% 
(ключову роль на формування такого зна-
чення показника здійснили США, в струк-
турі субнаціонального боргу яких заборго-
ваність за кредитами становила лише 0,3% 
(цей інструмент фінансування майже не 
використовується) та Канада, практика ви-
користання кредитів якої також не набула 
значної популярності – лише 4,1% субна-

ціонального боргу. У решти федеративних 
країн у 2014 р. питома вага статті “заборго-
ваність за отриманими кредитами” в струк-
турі субнаціонального боргу становила в 
середньому 56,4%). 

При цьому основними кредиторами 
субнаціонального рівня країн-членів ОЕСР 
були комерційні банки, центральний уряд та 
специфічні фінансові установи. Ключовим 
джерелом боргового фінансування Греції, 
Естонії, Іспанії, Угорщини та Франції є креди-
ти, отримані від комерційних банків – 100% 
кредитного забезпечення. У Чехії значення 
такого показника становить 99,6%; Польщі –  
89,1%; Словаччині – 62,6%; Німеччині (на 
місцевому рівні) – 41,7%; Великій Британії – 
18,7%; Ірландії – 14,6%).

Кредитування субнаціонального рівня 
центральним урядом є пріоритетним інстру-
ментом боргового фінансування Ірландії та 
Великої Британії, 80% субнаціонального 
боргу яких сформований із зобов’язань за 
кредитами, отриманими від центрального 
рівня (у Словаччині та Польщі значення 
цього показника є значно меншим – 37,4% 
та 10,9% відповідно). 

Визначальним інструментом боргового 
забезпечення Данії (100% залучених фі-
нансових ресурсів) та Німеччини (57,6% за-
лучених фінансових ресурсів на місцевому 
рівні) є кредити, отримані від специфічних 
фінансових установ. У Данії, Норвегії, Фін-
ляндії та Швеції для задоволення потреб 
субнаціональних рівнів у запозиченнях 
створені специфічні організації, що забез-
печують субнаціональний сектор відповід-
них країн дешевими фінансовими ресурса-
ми (KommuneKredit (Данія) – заснована у 
1898 р., Municipality Finance PLC (Фінлян-
дія) – 1989 р., KBN Kommunalbanken (Нор-
вегія) – 1989 р., Kommuninvest i Sverige AB 
(Швеція) – 1986 р.) (такі структури є непри-
бутковими організаціями, характеризують-
ся малоризикованим борговим портфелем 
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та мають значну частку ринку кредитуван-
ня субнаціонального рівня у своїх краї-
нах: більше 90% у KommuneCredit в Данії, 
близько 50% у Municipality Finance PLC у 
Фінляндії, 47% у KBN Kommunal banken в 
Норвегії та 40% у KomuninvestiSverige AB 
в Швеції). Організації для фінансування 
субнаціонального рівня країн Північної Єв-
ропи були особливо корисними впродовж 
останніх фінансових криз, оскільки допо-
могли уникнути збоїв у забезпеченні субна-
ціонального рівня зазначених країн необ-
хідними фінансовими ресурсами. Подібні 
агентства були створені у Нідерландах, 
Новій Зеландії та Франції [3; 6].

Наступним інструментом боргового фі-
нансування країн-членів ОЕСР є облігації 
місцевих позик, що широко використову-
ється в розвинутих країнах світу, зокрема у 
федеративних державах. Саме в структурі 
субнаціонального боргу федеративних кра-
їн зобов’язання за випуском облігацій міс-
цевих позик займали у 2014 р. в середньо-
му 30,6% (при чому в США та Канаді такі 
зобов’язання формують більше половини 
субнаціонального боргу – 56,8% та 59,1% 
відповідно). В США, як країні з найбільшою 
часткою світового ринку муніципальних об-
лігацій, основними інвесторами субнаціо-
нального рівня, а відповідно і утримувача-
ми облігацій місцевих позик є фізичні особи 
(після них – банківські установи, страхові 
компанії та ін.). Ключовими напрямами ви-
користання залучених коштів є фінансуван-
ня житлово-комунального господарства, 
туристичної інфраструктури, будівництва 
автомобільних доріг, аеропортів та ін. При 
цьому спостерігається тенденція спаду 
фінансування проектів промислового зна-
чення, а спрямування фінансових ресурсів, 
отриманих від здійснення запозичень у со-
ціальну сферу (освіту та охорону здоров’я) 
набуває пріоритетного статусу [7; 8]. Ефек-
тивність та успішність функціонування рин-

ку облігацій субнаціонального рівня США 
зумовлено пріоритетністю застосування 
дохідних облігацій для здійснення запози-
чень (“облігаційні позики залежно від спе-
цифіки поділяються на три основні групи: 
генеральні боргові зобов’язання – бездо-
хідні облігації, які гарантуються дохода-
ми бюджетів та майном органів місцевого 
самоврядування; дохідні облігації, що ви-
пускаються з метою розвитку комунальної 
інфраструктури, погашаються, як правило, 
за рахунок доходів, одержаних від діяль-
ності створених комунальних підприємств, 
і дають певний дохід власникам цінних па-
перів; облігації змішаного характеру, що не 
дають доходів, але погашаються за рахунок 
коштів, одержаних від діяльності спорудже-
них об’єктів” [9, c. 183–184]) та розвитком 
проектного фінансування. 

Окрім держав з федеративною фор-
мою державного устрою, практика здій-
снення місцевих облігаційних запозичень 
широко використовується і в деяких уні-
тарних країнах, в структурі субнаціональ-
ного боргу яких зобов’язання за випуском 
облігацій місцевих позик займають значну 
частку: Норвегія – 28,2%, Корея – 29,2%, 
Японія – 40,5% та ін. Проте у деяких уні-
тарних країнах заборгованість за обліга-
ціями місцевих позик повністю відсутня 
(Греція, Данія, Ізраїль, Ірландія, Ісландія, 
Люксембург, Словенія та Туреччина); а у 
деяких становить незначну частку (Велика 
Британія, Нідерланди, Польща, Португалія, 
Словаччина, Угорщина, Франція та Чехія), 
що спричинено обмеженнями на випуск 
облігацій місцевих позик, нерозвиненістю 
ринку муніципальних облігацій або низь-
кою активністю щодо застосування такого 
інструменту фінансування) (рис. 1).

Досвід застосування боргових інстру-
ментів фінансування засвідчив, що біль-
шість субнаціональних рівнів країн-членів 
ОЕСР залучають додаткові фінансові ре-
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сурси через отримання кредитів. Поряд з 
цим зростає й активність субнаціонального 
рівня на фондових ринках для здійснення 
необхідних запозичень. Проте застосуван-
ня механізму боргового фінансування ви-
магає врахування у деяких країнах низки 
обмежень його реалізації, що стосуються 
терміну здійснення запозичень та цільо-
вого спрямування залучених фінансових 
ресурсів; обмеження обсягу заборгованості 
чи витрат на обслуговування боргу щодо 
ВВП чи доходів субнаціонального бюдже-
ту; отримання кредитного рейтингу від 
рейтингових агенцій; дотримання субнаціо-
нальним рівнем правил, що накладаються 
центральними органами влади; втручання 

центральних органів влади у фінансову ді-
яльність субнаціонального рівня у випад-
ку недотримання останнім встановлених 
обмежень; у деяких країнах передбачено 
також підтримання певного рівня профіци-
ту субнаціонального бюджету, необхідного 
для погашення боргу та його обслуговуван-
ня (наприклад, в Італії та Норвегії [9]).

У переважній більшості країн дозволено 
здійснювати запозичення лише довгостро-
кового характеру для фінансування інвести-
ційних проектів (дотримання “золотого пра-
вила” здійснення запозичень), обмеження 
стосуються також необхідності схвалення 
запозичень, що здійснюються централь-
ними органами влади (а у деяких випадках 

Рис 1. Структура боргів субнаціонального рівня країн-членів ОЕСР у 2014 р.*
* Побудовано на основі [10, с. 113].
** В сукупний обсяг зобов’язань за статею “інша кредиторська заборгованість” включено комерційний борг, що є чинником 
формування достатньо високих значень відповідних зобов’язань в структурі субнаціонального боргу деяких країн.

**
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регіональним рівнем – у федеративних та 
квазі-федеративних країнах), неможливості 
отримувати запозичення з-за кордону та ін. 
В загальному обмеження, які застосовують 
щодо здійснення запозичень, визначаються 
системою взаємовідносин між органами вла-
ди різних рівнів країн-членів ОЕСР (табл. 2). 

Обмеження щодо здійснення запози-
чень особливо посилились після глобаль-
ної фінансової кризи, в контексті консолі-
дації наслідків якої в деяких країнах були 
запроваджені нові правила, а існуючі пра-
вила були посилені. Країни ОЕСР почали 
застосовувати додаткові правила щодо 

Таблиця 2
Загальні обмеження щодо здійснення запозичень  

субнаціональним рівнем країн-членів ОЕСР*

Обмеження

Країна

Немає 
обмежень на 
здійснення 
запозичень

Дотримання 
“золотого правила” 

здійснення 
запозичень

Здійснення запозичень 
вимагає їх погодження 

центральними 
органами влади

Здійснення 
запозичень вимагає 

їх погодження 
регіональним рівнем

Запозичення 
з-за кордону 
заборонені

Австралія √ (м) ** √ (м)

Австрія √ (р) *** √ (м)

Бельгія √ (м) √

Іспанія √ √ (р)

Канада √ (р) √ √ (м)

Німеччина √ √ (м)

США √

Швейцарія √

Великобританія √

Греція √

Данія √ √

Естонія √ √

Ірландія √

Ісландія √

Італія √

Корея √ √

Люксембург √

Нідерланди √

Норвегія √

Словаччина √ √ √

Словенія √ √ √

Туреччина √ √

Угорщина √

Фінляндія √

Франція √

Чехія √

Швеція √

* Побудовано на основі [3; 6; 11–13].
** – місцевий рівень;
*** – регіональний рівень.
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управління субнаціональним боргом, об-
слуговування боргу чи здійснення нових 
запозичень. Найбільш розповсюдженими 
обмеженнями було визначення граничного 
обсягу субнаціонального боргу чи обме-
ження на випуск нового боргу. Обмеження 
найчастіше виражалися як частка боргу у 
субнаціональних загальних чи поточних 
доходах, інколи у % до ВВП; у деяких ви-
падках – як встановлення верхньої межі за-
гального боргу. Відповідно до встановлених 
правил, верхня межа боргу субнаціональ-
ного рівня країн-членів ОЕСР повинна варі-
юватися від 60 до 150% загальних доходів, 
а обслуговування боргу – від 12 до 30% по-

точних доходів (при цьому у федеративних 
та квазі-федеративних країнах регіональ-
ний рівень часто встановлює граничний рі-
вень боргу чи обмеження щодо обслугову-
вання боргу місцевого рівня) (табл. 3). 

Посилення правил щодо здійснення 
боргового фінансування субнаціональним 
рівнем країн-членів ОЕСР запобігало ви-
никненню дефолту, зменшувало ризики 
здійснення такого фінансування. 

Важливим методом мінімізації ризиків 
субнаціонального рівня країн-членів ОЕСР 
є надання державних гарантій за цінними 
паперами субнаціонального рівня. При 
цьому гарантування місцевих запозичень 

Таблиця 3
Обмеження щодо здійснення запозичень субнаціональним рівнем країн-членів ОЕСР, 

запроваджені після глобальної фінансової кризи 2007–2009 рр.*

Країна Характеристика запроваджених обмежень

Австрія Загальний обсяг боргу на всіх рівнях органів влади повинен поступово знижуватись на 1/20 в рік; 
встановлено мораторій на здійснення нових запозичень усіма ланками бюджетної системи. 

Естонія Загальний обсяг боргу субнаціонального рівня не повинен перевищувати 60% його сукупних доходів.

Іспанія

Сукупний борг регіонального рівня не повинен перевищувати 13% ВВП, місцевого рівня – 3% 
ВВП. Субнаціональному рівню необхідно отримувати погодження міністра економіки і фінансів для 
здійснення запозичень (в 2014 р. 6 з 30 запитів були відхилені), при цьому заборонено здійснювати 
запозичення для фінансування поточних витрат.

Ісландія

Загальний обсяг боргу органів місцевої влади не повинен перевищувати 150% їх загальних доходів. 
Органам місцевої влади з рівнем боргів, що перевищує 150%, встановлено обов’язок знижувати обсяг 
заборгованості до верхньої граничної межі впродовж наступних 10 років, а тим органам місцевого 
самоврядування, у яких загальний обсяг боргу перевищує 250% їх доходів – заборонено здійснювати 
нові запозичення (за винятком використання запозичень для рефінансування боргу). 

Італія Платежі з обслуговування боргу для місцевих органів влади не повинні перевищувати 12% їх поточних 
доходів, а для регіонів – 25% доходів, отриманих від збору податків, трансфертів та продажу майна.

Польща Рівень боргу окремого місцевого органу влади не повинен перевищувати 60%  
його доходів за відповідний рік. 

Португалія Сукупний обсяг зобов’язань автономних регіонів та місцевих органів влади не повинен перевищувати 
1,5-кратного середнього значення чистих поточних доходів за останні три роки. 

Словаччина
Загальний обсяг боргу субнаціонального рівня не повинен перевищувати 60% його сукупних поточних 
доходів. Платежі з погашення та обслуговування боргу не повинні перевищувати 25% поточних доходів 
субнаціонального рівня за попередній рік. 

Туреччина Субнаціональний борг не може перевищувати 100% щорічних доходів субнаціонального рівня. 

Угорщина Всі нові запозичення субнаціонального рівня повинні бути схвалені центральними органами влади.

Чехія
Загальний обсяг боргу субнаціонального рівня не повинен перевищувати 60% середнього значення 
його доходів за останні 4 роки, при цьому сума обслуговування боргу не може бути вищою встановле-
ного рівня – 30% доходів субнаціонального рівня.

* Побудовано на основі [3; 6].
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у деяких країнах може здійснюватися при-
ватними організаціями чи регіональною 
владою (наприклад, у США гарантію му-
ніципальних цінних паперів забезпечують 
штати та приватні страховики – Асоціація 
страховиків муніципальних облігацій, Аме-
риканська корпорація страхування муніци-
пальних облігацій, Компанія гарантованого 
страхування облігацій інвесторів, Корпора-
ція фінансових гарантій інвестицій та Ком-
панія страхового гарантування капіталу) 
[14, c. 435, 437]. 

Висновки. Підсумовуючи, можемо 
констатувати, що у системі фінансового 
вирівнювання субнаціонального рівня кра-
їн-членів ОЕСР важливе місце відводиться 
механізму боргового фінансування, що є 
пріоритетним джерелом соціально-еконо-
мічного розвитку, свідченням формування 
місцевої ініціативи та розширення фінансо-
вої самостійності субнаціонального рівня. 
Боргова політика виступає ключовим засо-
бом залучення додаткових фінансових ре-
сурсів субнаціонального рівня країн-членів 
ОЕСР розвинених країн (особливо з феде-
ративною формою державного устрою). 

Натомість в Україні використання борго-
вих інструментів не набуло статусу пріори-
тетного джерела фінансового вирівнюван-
ня субнаціонального рівня (співвідношення 
субнаціонального боргу до ВВП України у 
2015 р. становило лише 0,75%).

Відтак, формування ефективної борго-
вої політики субнаціонального рівня влади 
України вимагає врахування таких основних 
аспектів ефективної реалізації механізму 
боргового фінансування субнаціонально-
го рівня країн-членів ОЕСР: спрямування 
залучених фінансових ресурсів виключно 
на інвестиційні цілі (дотримання “золотого 
правила” фінансування), що забезпечує 
уникнення витрачання коштів на поточні 
потреби чи появи “фінансових пірамід” та 
гарантує субнаціональним одиницям зрос-

тання рівня соціально-економічного розви-
тку; перевага фінансування проектів, що 
приносять дохід, створивши таким чином 
економічну віддачу, тобто фінансову базу в 
майбутньому для погашення та обслугову-
вання позик, залучених для фінансування 
таких проектів; розвиток методу проектного 
фінансування, за яким передбачені: чітка 
відповідність позичених коштів напрямам 
їх вкладання (тобто закріплення залуче-
них фінансових ресурсів за конкретним 
об’єктом, що дозволяє уникнути нецільово-
го спрямування коштів), довгостроковість 
та інвестиційний характер фінансування, 
забезпечення зобов’язань за проектом 
доходами, генерованими виключно від ді-
яльності самого проекту; створення спе-
цифічних інститутів фінансування субнаці-
онального рівня, що дозволяють залучати 
необхідні фінансові ресурси тими органами 
місцевого самоврядування, що, відповід-
но до встановлених законодавчих правил, 
обмежені у можливостях виходу на фінан-
сові ринки; заохочення фізичних осіб щодо 
інвестування власних фінансових ресурсів 
у облігації місцевих позик; запровадження 
механізму надання державних гарантій за 
муніципальними позиками, що підвищить 
рейтинг місцевих цінних паперів та їх при-
вабливість для потенційних інвесторів. 
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ІСТОРИЧНА ЛОГІКА СТАНОВЛЕННЯ  
СУСПІЛЬНИХ ФІНАНСІВ

Розкрито відмінності у поняттях “суспільні фінанси”, “публічні фінанси”, “державні 
фінанси”, “колективні фінанси” у контексті історичної трансформації. Розглянуто іс-
торичну логіку становлення сучасної концепції суспільних фінансів. Охарактеризовано 
феномен фінансової формації суспільства. Досліджено трансформацію форми та зміс-
ту фінансових інститутів у контексті зміни соціальних, політичних та економічних 
чинників. Проведено загальний інституційний аналіз історичних моделей організації 
централізованих фінансів держави.

Ключові слова: суспільні фінанси, публічні фінанси, державні фінанси, фінансова 
формація, суспільні блага, податки, бюджет.

Андрій ДЕРЛИЦЯ

УДК  336.1

Андрей ДЕРЛИЦА
Историческая логика становления общественных финансов
Раскрыты различия понятий “общественные финансы”, “публичные финансы”, “го-

сударственные финансы”, “коллективные финансы” в контексте исторической тран-
сформации. Рассмотрена историческая логика становления современной концепции 
общественных финансов. Дана характеристика феномена “финансовая формация об-
щества”. Исследована трансформация формы и содержания финансовых институтов 
в контексте изменения социальных, политических и экономических факторов. Прове-
ден общий институциональный анализ исторических моделей организации централи-
зованных финансов государства.

Ключевые слова: общественные финансы, публичные финансы, государственные 
финансы, финансовая формация, общественные блага, налоги, бюджет.

Andriy DERLYTSIA
Historical logic of public finance evolution
Introduction. The method of centralized state financial resources has evolved significantly 

over the historical development. This suggests the gradual change of state finances and the 
financial structure of society.

Purpose. In the article the historical logic of public finances is investigated in the light of 
the evolution the essence and form of financial institutions in the context of socio-economic and 
socio-political transformation.
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JEL Classіfіcatіon: H10, H30, H41, H50.

Method. The method of research – historical and logical approach in conjunction with the 
combined study of economic and institutional factors in history of finance.

Results. The characteristics of society financial formations at different historical stages – 
collective finance, monarchical finance, public finance and institutional features of used financial 
instruments was given.

Conclusion. The article consist conclusions about the optimal use by financial science 
concepts of public finances and state finances, given their historical logic.

Keywords: public finance, state finance, financial formation, public goods, taxes, budget.

Постановка проблеми. Фінансова на-
ука оперує різними поняттями та категорія-
ми для опису явищ у сфері функціонування 
централізованих ресурсів, якими розпоря-
джається держава. Серед цих понять ви-
користовуються дотичні та взаємодопов-
нюючі, а іноді і взаємовиключні дефініції. У 
вітчизняній теорії фінансів традиційно вико-
ристовують термін “державні фінанси”. Од-
нак сьогодні набувають поширення також і 
альтернативні поняття – “публічні фінанси”, 
“суспільні фінанси”, “урядові фінанси”. Ці 
віяння ідуть переважно із зарубіжної еко-
номічної думки, зокрема фінансової науки 
Заходу, де досліджувана проблематика має 
термін “public finance”, який можна перекла-
дати і як суспільні, і як публічні фінанси. Чіт-
ке розмежування цих понять лише шляхом 
вивчення їх семантичних відтінків є пробле-
матичним. Адже, очевидно, що за кожним із 
них стоїть певний феномен, що має власний 
сенс, економічний зміст та форми, яких на-
бирають фінансові інститути.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. До цієї проблеми вже привертали увагу 
провідні вітчизняні вчені-фінансисти В. Фе-
досов, П. Юхименко та В. Опарін, наголо-
шуючи на існуванні сутнісних відмінностей 
у дефініціях та обґрунтовуючи необхідність 
введення до категоріально-понятійного 
апарату фінансової науки терміна “публічні 
фінанси” [1, с. 9]. Одночасно слід навести 

приклади успішного використання і поняття 
“суспільні фінанси” [2]. Загалом же орієнти-
ри наукового трактування сутності фінансів, 
якими оперує держава, закладені у роботах 
цілої плеяди вітчизняних науковців: В. Ан-
друщенка, О. Василика, В. Дем’янишина, 
О. Десятнюк, О. Кириленко, А. Крисоватого, 
І. Луніної, К. Павлюк, С. Слухая, В. Сутормі-
ної, С. Юрія та багатьох інших.

Мета статті долучитися до дискусії у 
спосіб розгляду історичних особливостей 
трансформації моделей централізованих 
фінансів. Діалектичний погляд на взаємо-
дію явища та його сутності у історичному 
вимірі вказує на те, що окремі із власти-
востей явищ упродовж розвитку процесів у 
часі можуть проявлятись більшою або мен-
шою мірою, бути тимчасово прихованими, 
і знову набувати посиленого прояву. Саме 
тому окремі історичні етапи переважно є 
фрагментарним представленням сутності і 
лише у сукупності весь історичний розвиток 
може повністю розкрити усі глибинні харак-
теристики досліджуваного феномена. Це 
сприятиме кращому розумінню й розмеж-
уванню понять.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Попередній погляд на проблему 
взаємного співвідношення вказаних кате-
горій із позицій історичної логіки наводить 
на думку про правомірність використання 
кожного із термінів, оскільки вони підходять 
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до опису різних систем організації фінансо-
вого господарства держави. В історичному 
вимірі централізовані фінансові ресурси 
трансформувались через низку змістовних 
моделей. Первинно вони переважно носи-
ли риси монархічних фінансів (практично 
одноосібних), які складно назвати держав-
ними, оскільки їх головним розпорядником 
виступав монарх, імператор, князь, або ін-
ший суб’єкт, що уособлював собою держа-
ву. З розвитком суспільних інститутів вони 
набули форми конституційних фінансів, 
коли обмеження королівської влади з боку 
представницького органу – парламенту, що 
набув ключових бюджетних повноважень, 
призвело до розмежування фінансів дер-
жави та королівської скарбниці, реалізува-
лось у виді республік. 

Окремою історичною формою можна 
виділити й класичні державні фінанси, у 
їх “чистому” вигляді, як це мало місце у 
колишньому Радянському Союзі та інших 
авторитарних суспільствах, де централі-
зовані фінансові ресурси були у повному 
розумінні фінансами держави, але не сус-
пільства, перебуваючи у значному відри-
ві від потреб і запитів громадян. Сучасна 
ж західна цивілізація тяжіє переважно до 
моделі, яку за сукупністю рис правомір-
но характеризувати як суспільні фінанси. 
Йдеться про найбільш досконалу історич-
ну форму організації централізованих фі-
нансових ресурсів, яка, завдяки механізму 
суспільного вибору, надає їм загально-
суспільного характеру із високим рівнем 
представлення інтересів усіх прошарків 
населення. Кожна з історичних форм має 
особливості у використовуваних фінансо-
вих інструментах, перерозподільчих пара-
метрах, розмежуванні податкового тягаря 
та благ серед населення.

Сьогодні у різних країнах світу ми ма-
ємо приклади одночасного існування усієї 
палітри із вказаних типів: класичних дер-

жавних фінансів, суспільних фінансів і на-
віть монархічних. Однак загалом зв’язок між 
ними характеризується як певний вектор 
розвитку феномена в історичному сенсі –  
розгортання сутності фінансів суспільства 
від простого до складного. Виходячи із вка-
заних міркувань, предметом дослідження 
є історична логіка становлення суспільних 
фінансів, а завданням – розгляд еволюції 
змісту та форми фінансових інститутів у 
контексті соціально-економічних і суспіль-
но-політичних трансформацій.

Поставлені завдання окреслили метод 
дослідження – історико-логічний підхід у 
поєднанні з інституційним. Він полягає у 
спробі виокремлення послідовних моделей 
розвитку феномена від простого до більш 
досконалого не стільки в історичному ас-
пекті (оскільки історичний досвід трансфор-
мації фінансових систем у певних країнах 
завжди має певні особливості, характери-
зуючись взагалі відсутністю окремих ета-
пів). А саме у історико-логічному вимірі – як 
виокремлення узагальненої черговості про-
яву сутності понад конкретним державним 
історичним досвідом.

В основу такого історико-інституційного 
аналізу економічною наукою покладено два 
концептуальних положення, обґрунтовані 
одним із найавторитетніших вчених мину-
лого століття, розробником проблематики 
економіки та фінансів – Й. Шумпетером. 
Перше з них полягає у визнанні історичної 
спадковості суспільних порядків, коли ствер-
джується, що виникнення певних сучасних 
форм визначається розвитком і трансфор-
мацією попередніх станів, а пояснення еко-
номічних феноменів неможливе без вивчен-
ня історичних фактів, виокремлення певного 
“історичного сенсу” досліджуваних явищ. 
Цим визнається, що за формою та змістом 
сучасні особливості не є довільними, а до-
волі жорстко детермінованими історичним 
контекстом обставин та умов і попередніми 
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етапами розвитку явища. Друге, що на еко-
номічні процеси впливає широкий спектр 
чинників не лише економічного характеру. 
Тому необхідним є врахування не лише 
ролі економічних чинників, а й інституційних 
умов [3, с. 12]. А в цілому, за Й. Шумпете-
ром, найбільш повно сутність економічних 
феноменів розкривається лише при поєд-
нанні дослідження економічних та інститу-
ційних чинників з історичним підходом.

На перший погляд, незалежно від іс-
торичного періоду фінансові інститути за-
вжди представлені у формі доходів, ви-
датків, боргу держави та інших фінансових 
інструментів. Однак їх глибинний зміст стає 
зрозумілим лише через призму впливу на 
добробут суспільства (тим, хто несе подат-
ковий тягар, виступає отримувачем вигод, 
приймає рішення). Він також розкрива-
ється факторами, які зумовлюють стан та 
особливості самих фінансових інститутів, 
тобто у широкому соціальному, політико-
владному та власне економічному контек-
сті. Такий контекст формує для кожного 
суспільства в конкретному історичному пе-
ріоді комбінацію детермінуючих зв’язків –  
інституційну єдність економічних, соціаль-
них, політичних і фінансових інститутів сус-
пільства. Кожна модель настільки унікаль-
на, а її параметри є не довільними, а чітко 
визначеними, що виникає феномен, який, 
на наш погляд, доцільно характеризувати 
як фінансову формацію суспільства – іс-
торично-встановлену модель організації 
фінансів суспільства, втілену в особливих 
рисах форми та змісту фінансових інсти-
тутів на основі економічних, соціальних та 
економічних умов. Кожна формація харак-
теризується унікальним поєднанням трьох 
ключових складових – економічної (як ба-
зису, передумови для будь-яких подальших 
перерозподільчих процесів), соціальної 
(у вимірі представлених прошарків насе-
лення, серед яких відбувається розподіл 

податкового тягаря та генерованих дер-
жавними інститутами благ) і суспільно-по-
літичною (що пояснює витоки управління 
фінансовими процесами та механізми при-
йняття рішень). У сукупності цей контекст 
пояснює природу фінансів суспільства та 
детермінує їх історичні форми.

Виникає закономірне питання – з якої 
точки починати відлік появи досліджува-
ного феномена, та, відповідно, його тео-
ретичне трактування. Традиційний для ві-
тчизняної фінансової науки підхід виходить 
із диспозиції фінансових явищ, як атрибуту 
держави, їх невіддільності від функціону-
вання державного організму. І дійсно, саме 
з моменту виникнення держави чітко окрес-
люються усі складові процесів, що ста-
новлять предмет дослідження фінансів –  
виробництво суспільних благ на основі фіс-
кальних заходів, перерозподіл ресурсів між 
верствами/членами суспільства.

Власне держава з’являється як пев-
не інституційне вдосконалення надання 
суспільству благ безпеки, правопорядку, 
управління, на основі одночасного засто-
сування державного примусу для засто-
сування фіскальних заходів. Відбувається 
оформлення перерозподільчих процесів 
шляхом перекачування ресурсів через спе-
ціально створені інститути. Слід наголоси-
ти, що первинні форми перерозподільчих 
процесів реалізуються переважно не у гро-
шовому вимірі. Ранній фіск більшою мірою 
є виконанням повинностей, а продукування 
суспільних благ не завжди здійснюється у 
вигляді видатків як грошових виплат.

Прийнято вважати, що зародження 
державності відбулось у період 4–3 тис. ро-
ків до н. е. на основі еволюції соціальних 
відносин від первісної общини до родової 
та сусідської громад, племен, їх союзів. Од-
нак очевидним є й те, що до виникнення 
державності існували значні за обсягами 
спільноти людей, які певним чином орга-
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нізовували власне колективне існування у 
плані економічної, соціальної та управлін-
ської взаємодії. Логічно постає питання: у 
який спосіб забезпечувалась підтримка по-
рядку, безпеки, оборони від зовнішніх за-
гроз і чи існували перерозподільчі процеси 
до виникнення державності, зокрема у пер-
вісно-общинному, племінному ладі?

Характеристику такого давнього за іс-
торичними мірками та відсталого з погля-
дів на організацію суспільства не складно 
здійснювати з кількох причин. Для цього 
можна вдаватися не лише за допомогою 
до істориків та антропологів, але і до до-
слідження спільнот, які й сьогодні перебу-
вають на аналогічному, або близькому рівні 
розвитку [4, с. 26]. Адже й у сучасному світі 
ми маємо численні приклади спільнот, що 
не практикують хліборобства, живуть лише 
збиранням, рибальством, полюванням та 
мають слабо розвинуті соціальні інститути.

Попри це, вже на такому етапі розвитку, 
очевидними є переваги колективного над 
індивідуальним. Першочергові для людини 
потреби у безпеці та захисті (як від тварин, 
так і інших людей), піклуванні та підтримці 
тих, хто тимчасово, або у зв’язку із віком її 
потребує, передаванні знань і вмінь, забез-
печенні духовних потреб, лікуванні хворих, 
розподілі праці, спільному полюванні (ефек-
тивність якого зростає при більшій кількості 
учасників), стають доступними лише у міц-
ній общині. При цьому збільшення її розмірів 
дає кращі гарантії стабільності та надійності 
надання цих колективних благ, паралельно 
ускладнюючи організаційні аспекти та меха-
нізми соціальної взаємодії.

Таку модель можна характеризувати як 
процес спільного виробництва колективних 
благ, які є праобразом суспільних благ, що 
продукує держава, лише у рамках значно 
меншої спільноти. Детальний економічний 
аналіз групової взаємодії у плані мотивації 
для об’єднання, розподілу затрат і вигод 

проведено М. Олсоном у його відомій пра-
ці “Логіка колективних дій”. Американський 
вчений довів здатність незначних за обся-
гом груп “забезпечувати себе колективним 
благом, не покладаючись на насилля” [5, 
с. 30]. Укрупнення громади вимагає усклад-
нення інститутів управління, які вже у пле-
мінному утворенні набувають все більшого 
розвитку і визначають розподіл функцій за 
окремими членами громади, зумовлюють 
появу перерозподільчих ефектів внаслідок 
різного внеску окремих індивідів у колек-
тивну діяльність.

В інституційному вимірі така модель є 
колективною участю у створенні суспільних 
благ в мовах відсутності фіскальних захо-
дів. Кожен індивід своїм особистим служін-
ням громаді забезпечує їх продукування, 
одночасно виступаючи споживачем. Наго-
лосимо, що тут не спостерігається інститу-
ційного розриву у вимірі індивід – податок –  
держава – благо – споживач, як це має міс-
це у розвинутому суспільстві за умов наяв-
ності інституту держави, де фіскальні захо-
ди і видатки, виробництво благ розірвані в 
часі, просторі, особистісному вимірі. Тобто 
система може бути охарактеризована як ін-
ституційна єдність створення колективних 
благ: індивід – особисте служіння – благо –  
індивід.

Підсумовуючи трактування додержав-
ної формації задоволення колективних 
потреб, можна стверджувати, що витоки 
та прообраз процесів, що є предметом до-
слідження фінансової науки, закладені ще 
у додержавний період розвитку цивіліза-
ції. Уже в цей час мали місце процеси пе-
рерозподілу корисності, ресурсів, а також 
постачання благ колективного характеру. 
Таку фінансову формацію можна характе-
ризувати як натуральні колективні фінанси. 
Відсутність грошової форми не заперечує 
наявності вартісно-перерозподільчих ас-
пектів, оскільки, як вказує подальший іс-
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торичний розвиток, вони набули остаточної 
денатуралізації лише із завершенням епо-
хи феодалізму.

Розглянемо ключові риси фінансових 
формацій характерних державним утво-
ренням. За формою правління переважно 
ранні держави виникають як абсолютні мо-
нархії. Це характерно для епохи рабовлас-
ництва, а пізніше і феодалізму. Тому першу 
фінансову формацію з моменту виникнен-
ня державності можна характеризувати 
як монархічні фінанси. Фінансові основи 
перших державних утворень закладались 
шляхом владного примусу до виконання 
населенням певних повинностей і збору 
натуральних поборів. Іншим важливим 
джерелом поповнення ресурсів держави 
було проведення загарбницьких воєн і гра-
бунків. Ці дві форми поєднувались в кожній 
із стародавніх імперій у різних пропорціях, 
залежно від того, якими були географічні, 
територіальні, демографічні, кліматичні 
умови, розвиток економіки. Остання форма 
характерна і для Древньої Греції та Риму, 
які проводили широку зовнішню експансію 
та створили великі колонії, і для менш ци-
вілізованих імперій. Загалом можна ствер-
джувати, що характер фіску стародавнього 
світу носив риси “фінансового насилля”, а 
саме оподаткування, очевидно, еволюціо-
нувало з пограбувань та зборів із понево-
лених народів. При цьому жодного крите-
рію легітимності та раціональності до такої 
системи підвести неможливо. Саме такий 
висновок робить професор П. Гензель: 
“Стародавній світ знає лише фінансове на-
силля і застосовує його до підкорених і по-
неволених народів” [6, с. 37].

Ситуація, коли суспільство черпає ре-
сурси переважно із зовнішніх джерел, є осо-
бливою, неприродною формою фінансової 
формації, притаманною раннім державним 
утворенням. Проте паралельно оподатку-
ванню стає притаманною ще одна риса: 

різне ставлення до власних і завойованих 
територій. Так, уже в Римі імператорської 
епохи “оподаткування в провінціях і в Іта-
лії докорінно відрізнялось одне від одного: 
що для одних становило данину і ганебне 
позбавлення власності, то для інших носи-
ло почесний характер, характер виконання 
цивільно-правового зобов’язання” [6, с. 41]. 
Отже, вже тоді можна помітити дві зміс-
товно відмінні характеристики, яких може 
набувати фіск. Якщо про першу можна го-
ворити як про просте “фінансове насилля”, 
то друга є прообразом цілком протилежних 
відносин – фіскального обміну притаманно-
го сучасним ефективним демократіям. 

Фінансові формації із переважною орі-
єнтацією на внутрішньодержавні джерела 
доходів виникають на території Європи із 
зародженням феодалізму. На цьому істо-
ричному відрізку кордони країн стали від-
носно окресленими, а взаємовідносини 
між державами доволі цивілізованими, що 
обмежувало можливості для застосування 
фінансового насилля. Тому формування 
доходів казни з цього часу відбувається пе-
реважно за рахунок внутрішніх джерел.

З появою держави як суспільного ін-
ституту проглядається, на наш погляд, 
важлива відмінність від простих, розгля-
нутих вище, умов колективних фінансів 
додержавної доби. Відбувається поява 
єдиного спеціалізованого механізму при-
йняття рішень та постачання суспільних 
благ – цим механізмом стає держава. У до 
цього простому інституційному ланцюжку: 
індивід – особисте служіння – колективне 
благо, відбувається важливе інституційне 
розмежування. Відтепер він ускладнюєть-
ся: індивід – повинність/податок – держава 
(суб’єкт прийняття рішень та постачальник 
благ) – суспільні блага.

Економічне підґрунтя монархічних фі-
нансів становили характерні для періоду ра-
бовласництва та феодалізму умови. Основу 
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економіки формувало сільське господар-
ство, продуктивність якого була надзвичай-
но низькою як з технологічних, так і з орга-
нізаційно-управлінських причин. У зв’язку з 
цим стан добробуту сільського населення 
був досить низьким. Врожайність зернових, 
як основи усього тогочасного сільського гос-
подарства, була гнітюче малою – “врожай 
часто-густо є лише п’ятикратним, а інколи й 
набагато нижчим”, що орієнтовно відповідає 
6 центнерам з гектара [7, с. 93]. Тому два 
поганих врожаї поспіль часто призводили 
до соціальної катастрофи [7, с. 50]. Історія 
європейських держав перемежована при-
кладами локального та загального голоду, 
кількість таких складних років у окремі сто-
ліття нараховується до двох десятків і ситу-
ація у ХVIII ст. практично мало відрізняється 
від Х століття [7, с. 52]. 

Тому тривалий час характер фіскаль-
ної спроможності сільського населення є 
досить однозначним – існували можливості 
примусу до виконання натуральних пови-
нностей, певних робіт, меншою мірою вилу-
чення продуктів праці, тільки не грошових 
податкових стягнень. Враховуючи соці-
альну структуру населення, а сільське на-
селення у співвідношенні до міського три-
валий час на території Європи становило 
10 до 1, зрозумілою стає обмеженість фіс-
кальних можливостей у ті часи. При цьому 
дворянство і духовенство володіли значни-
ми привілеями.

Низький рівень продуктивності праці 
у сільському господарстві та ремісництві 
зумовлював практичну відсутність достат-
ньої доданої вартості для здійснення зна-
чних перерозподільчих заходів. Вкупі зі 
соціальними параметрами це прямо вли-
вало на форму та зміст фінансових інсти-
тутів. Отримання готівкових коштів ставало 
для монарха доступним лише із джерел, 
пов’язаних із оподаткуванням торгівлі шля-
хом обкладання митом та іншими зборами. 

При цьому ставки застосовувалися достат-
ньо низькі за сучасними уявленнями, на-
приклад, у Римі в середньому 5% [8, с. 18]. 
У середньовіччі з причини недостатньої по-
ширеності грошового обігу навіть ці збори 
не завжди були грошовими. Для прикладу, 
мито на сіль у Франції в обов’язковому по-
рядку почали виплачувати грошима лише з 
1547 року [7, с. 375]. Це пояснює переважа-
ючу і доволі історично затяжну натуральну 
форму оподаткування.

Тому ресурсна основа функціонування 
державного організму базувалась не на по-
датках, а більше на доходах від власності. 
Ще в Греції та Римі держава сама експлу-
атувала власні землі, користуючись при 
цьому працею рабів. Вже цього періоду 
стосуються перші випадки складання фі-
нансових планів. Зокрема, складання дер-
жавних кошторисів здійснювалось уже у 
Стародавньому Римі, за часів імператора 
Августа. Чи не вперше в історії, однак на 
короткий історичний термін, відбувається 
відділення державної скарбниці (аерарій) 
від скарбниці імператора – фіск (fiscus), 
який був власною скарбницею імператора 
як державної особи [8, с. 17]. Остаточно ці 
принципи фінансова практика реалізує у 
Європі лише у ХVII ст. У римську ж епоху це 
є прикладом того, як на ранніх етапах істо-
ричного розвитку з’являються сутнісні риси 
– паростки тих майбутніх форм, яких набу-
де явище з часом, однак які поки приховані.

На ранніх етапах становлення фео-
далізму (з V та практично до ХV ст.) коро-
лівська влада формувала свої доходи так 
само, як і будь-яка приватна особа, тобто 
шляхом експлуатації земель, лісів, надр, 
веденням торгівлі, рибної ловлі – ресурсів, 
що перебували у власності короля. По суті, 
сам монарх виступав найбільшим поміщи-
ком, торговцем у державі. Цьому сприяла 
концентрація в його руках найбільшої влас-
ності: землі, лісів тощо. Державна влас-
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ність, або домени, вважалась найкращим 
джерелом утримання держави, оскільки 
вона виступала заміщенням, прийнятною 
альтернативою оподаткуванню. Інша час-
тина земель була роздана королями своїм 
васалам спочатку в користування протягом 
життя на період несення певної служби, 
найчастіше військової (бенефіція), а далі 
на постійній основі з правом наслідування 
й умовою сплати певних платежів (феод). 
Історична система, у якій формування до-
ходів держави відбувається переважно за 
рахунок доходів від власності короля, отри-
мала у фінансовій науці назву доменіаль-
ного устрою [9, с. 45].

При поступовому зменшенні власності, 
яка була зосереджена в руках королівської 
влади, доходи від експлуатації домен ста-
ють недостатніми для покриття зростаючих 
видатків держави. Тому монархи вдають-
ся до інших методів наповнення держав-
ної скарбниці, які були б зручними у ви-
користанні та не викликали б негативного 
сприйняття з боку суспільства. З цією ме-
тою встановлювалися різноманітні збори: 
плата за проїзд мостами, судноплавство 
ріками. Королівська влада монополізувала 
різні види торгівлі та виробництва, завдяки 
чому встановлювала монопольну ціну на 
таку продукцію. Якщо в епоху доменіально-
го устрою король продавав продукти влас-
ного господарства на загальних підставах, 
отримуючи лише середній прибуток, поді-
бно до будь-якого іншого підприємця, за-
йнятого цією діяльністю, то монополізація 
діяльності в руках держави дозволяла фор-
мувати додаткові монопольні прибутки. Такі 
методи формування доходів казни, ґрунто-
вані на особливих правах та привілеях дер-
жави (монарха) на отримання певних видів 
доходів, отримали назву регалії (від лат. 
regalis – царський). Найбільш поширеними 
були: судова, винна, лісова, соляна, монет-
на, мисливська, річкова, морська регалії. У 

більш пізні періоди – поштова, телеграфна, 
гірнича, тютюнова регалії та ін.

В історичному плані система форму-
вання доходів держави від регалій займає 
проміжне місце між доменіальним устроєм 
та наступною податковою моделлю. Рега-
лії – збірне поняття для характеристики ба-
гатьох різних видів доходів, які одночасно 
володіють рисами як податків (бо мають 
примусовий характер), так і плати та збо-
рів (оскільки збираються за певну послугу, 
іноді мають і цільовий характер). За своєю 
економічною природою регалії – держав-
ні монополії на ведення певної діяльності 
або торгівлі окремими видами товарів. Їх 
існування стає можливим лише завдяки 
застосуванню державного примусу щодо 
обмеження конкуренції та прав власності. 
У подальшому багато видів регалій транс-
формувались у непряме оподаткування 
(наприклад, соляна, сірникова, винна, тю-
тюнова регалії). Із розвитком капіталістич-
них засад функціонування економіки, по-
жвавленням руху капіталу, із промисловою 
революцією (особливо з ХVІІІ століття), 
регалії, як метод формування доходів, ста-
ли перешкоджати конкуренції та приватній 
ініціативі. Вони виявилися невигідними для 
буржуазії, яка виступала за скасування 
будь-яких торгово-економічних бар’єрів.

Одним із важливих джерел доходів 
монарха традиційно виступали дарування 
та пожертви. Первинно вони носили до-
бровільний і тимчасовий характер. Коли 
королю було недостатньо власних доходів 
(часто з причини певних надзвичайних об-
ставин, наприклад воєн), він звертався до 
суспільних прошарків з пропозицією збору 
коштів (так званих субсидій). На етапі до-
меніального устрою такі заходи ще носили 
тимчасовий характер та формально вважа-
лись добровільними. У подальшому вони 
поступово трансформувались у примусові 
збори – податки. 
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Тому і в теорії, і у практиці фінансів по-
датки тривалий час розглядались як над-
звичайне джерело доходів держави. Король 
звертався до суспільних прошарків і для 
полегшення збору коштів щорічно скликав 
представників основних верств населення 
(духовенства, дворян та жителів міст) з ме-
тою погодження розмірів субсидії. Саме ці 
скликання в подальшому отримали назву 
парламентів, які й стали щорічно схвалюва-
ти розміри збору коштів. Наприклад, в Ан-
глії парламент закріпив свої податкові права 
уже з кінця ХІІІ ст. У разі схвалення субсидії, 
суспільні стани самі розкладали загальну 
суму платежу поміж окремими регіонами, 
містами й особами переважно відповідно до 
майнового достатку, або просто поголовно 
(прообраз подушного та майнового подат-
ків). Зручність такого методу пояснюється 
також і низькою податковою технікою у ті 
часи, адже сучасна модель, яка передбачає 
обкладання податками, потребує наявності 
інформації про об’єкт оподаткування, певно-
го механізму збору та контролю тощо. Саме 
тому первинними формами оподаткування 
були саме майнове або подушне, оскільки 
вони не потребували додаткових витрат на 
адміністрування податків.

Умови абсолютизму накладали обме-
ження на структуру та обсяги державних 
витрат. Коло функцій, що виконувала дер-
жава, було дуже обмеженим. Це, головним 
чином, були видатки на управління (утри-
мання монарха), оборону країни, підтримку 
правопорядку, судочинство, мінімальними 
були й економічні функції держави (пе-
реважно розвиток інфраструктури – до-
ріг, мостів тощо). Вказане обмежене коло 
функцій держава виконувала практично 
до початку ХІХ століття – видатки ж на такі 
звичні сьогодні напрямки, як освіта, охоро-
на здоров’я, а особливо на програми пере-
розподілу доходів, соціальний захист, пен-
сійне забезпечення державою практично 

не проводились. Окремі приклади вирішен-
ня цих питань знаходимо у муніципальних 
і міських фінансах. Громади були змушені 
самі вирішувати соціальні питання, попри 
повну відсутність інтересу до них з боку за-
гальнодержавної влади.

Тривалий час навіть військові витрати 
були незначними, адже регулярних армій 
у сучасному розумінні не існувало. Напри-
клад, у Стародавній Греції кожен громадя-
нин був одночасно також і воїном та повинен 
був озброюватись за власний кошт. Військо-
ві видатки стають постійними та суттєво 
зростають з виникненням регулярних армій 
у ХІV ст., зміною військового мистецтва та 
застосовуваних озброєнь. Витрати на ви-
робництво пороху, гармат, іншої вогнепаль-
ної зброї, їх експлуатацію, утримання зрос-
таючого військового флоту стають суттєвою 
постійною видатковою статтею бюджетів 
лише з ХVI століття. Так, забезпечення без-
пеки Венеції вимагало запасів пороху, що за 
вартістю “перевищував річні надходження 
власне венеціанського бюджету” [7, с. 336].

Соціальна складова фінансів на за-
гальнодержавному рівні була практично 
нереалізованою. Первинні приклади появи 
соціальної функції переважно починають 
виконуватись містами, як осередками, де 
ці проблеми загострюються особливо у не-
врожайні роки. Ця функція не підноситься 
ще на загальнодержавний рівень, і є про-
блемою місцевих громад, яка вирішується 
часто у досить оригінальний та доволі жор-
стокий спосіб. У більш ранні періоди міста 
намагаються дати харч, іноді дрібні гроші 
та випровадити знедолених за межі міста, 
направивши їх на іншу територію. Пізніше 
з’являються будинки для бідних у статусі 
напівтюрем, де поселена туди людина фак-
тично є “засудженою до примусової праці” 
(наприклад, очищення міських кюветів та 
каналів) [7, с. 53]. Це стосується і проблеми 
дітей без опіки – у Парижі в 1780 році на 
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30 тис. немовлят налічувалось 7–8 тис. по-
кинутих дітей [7, с. 423].

Як вказує історія, фінансова практика 
йшла паралельними шляхами. Держава 
зосереджувалась на своєму рівні на од-
них функціях, а міста на інших, тих, що не 
були винесені на рівень загальнодержавної 
проблеми. Міста, які приходять у занепад 
із розпадом Римської імперії, починають 
відроджуватись на суспільно-політичній та 
економічній палітрі Європи лише з ХІ сто-
ліття. Вони вносять свій вклад в еволюцію 
фінансової практики – знаходять передові 
підходи до функціонування фінансів, подат-
ків, громадського кредиту, митниці. Саме 
тут винайшли державні позики, карбували 
монету та відкрили цінні папери [7, с. 442].

На зміну монархічній фінансовій фор-
мації, в міру подолання абсолютизму у 
країнах Європи, приходить наступна, яку 
можна характеризувати як конституційні 
фінанси. Утвердження конституціоналіз-
му та парламентаризму змінює фіскальні 
та перерозподільчі процеси, виступаючи 
інструментом стримування теоретично аб-
солютного права феодального короля роз-
поряджатися власністю своїх підданих [10, 
с. 192]. Внаслідок буржуазних революцій 
ХVІІ та ХVІІІ ст. було реалізовано розме- 
жування королівської і загальнодержавної 
казни у конституційних монархіях та по-
вний контроль над публічними фінансами 
у республіках. Парламенти остаточно за-
кріпили свої повноваження у сфері держав-
них фінансів, ставши центром формуван-
ня фінансової політики та затвердження  
бюджету як за доходами, так і за видатками.

Обмеження абсолютизму було новим 
кроком до інституційного удосконалення 
фінансової формації суспільства. Якщо до 
цього монарх, володіючи усією повнотою 
влади, самостійно визначав та реалізовував 
фінансову політику, то встановлення консти-
туціалізму шляхом розподілу гілок влади ви-

ділило в окрему ланку механізм колективно-
го прийняття рішень, виокремивши його від 
механізму постачання суспільних благ. Важ-
ливу функцію почав виконувати парламент. 
Нову ускладнену інституційну модель мож-
на показати наступним логічним ланцюж-
ком: індивід – податок – механізм прийняття 
колективних рішень – механізм постачання 
благ – суспільне благо.

З цього часу фінанси держави стали 
продуктом колективного погодження, хоча 
все ще не носили загальносуспільний ха-
рактер з причини відсутності ефективного 
механізму суспільного вибору. Адже пра-
вом голосувати та обиратися до тогочас-
них парламентів користувались лише до-
сить заможні громадяни. Існував виборчий 
ценз, прив’язаний до власності або обсягу 
сплачених податків. Як зазначає У. Петті, 
це навіть змушувало окремих осіб плати-
ти завищені податки, аби користуватись 
привілеєм участі у виборах [11, с. 48]. Для 
прикладу, до 1832 року право голосу в Ан-
глії мали лише 5% дорослого населення, 
а всі повнолітні мешканці графств чолові-
чої статі отримали його тільки в 1884 році, 
жіночої – в 1928 [12, с. 82]. У США на по-
чатку XІX ст. виборче право в більшості 
штатів пов’язувалося з володінням неру-
хомою власністю, або з виплатою податків. 
На кінець століття прямий майновий ценз 
було скасовано, хоча в деяких штатах від 
виборців вимагалося бути грамотним, або 
сплачувати податки [13, с. 37]. Виборче за-
конодавство, яке пов’язувалось зі сплатою 
особою прямих податків, фактично було 
інструментом недопущення впливу на дер-
жавні фінанси незаможних. При цьому лу-
кавство існуючої системи полягало в тому, 
що основна маса доходів держави форму-
валась за рахунок непрямих податків, тягар 
яких несли на собі бідні [14, с. 8]. Буржу-
азія, яка на цьому етапі досягає вершини 
впливовості й економічної могутності, вико-
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ристовує свої політичні переваги для кори-
гування фіскальних процесів: “економічний 
і політичний тріумф буржуазії збігається з 
загальним і систематичним справлянням 
непрямих податків” [15, с. 27].

Саме з цього моменту, на наш погляд, 
можна говорити про появу концепції консти-
туційних фінансів, яка й досі притаманна 
багатьом недосконалим демократіям, пере-
розподільчі процеси у яких перебувають під 
впливом окремих класів чи груп, причетних 
до формування влади. Конституційна фі-
нансова формація має місце у суспільстві, 
що інституційно організувало колективний 
характер управління фінансами, перей-
шовши від моделі авторитарності, забез-
печивши певний рівень їх публічності, але 
все ще не досягнувши загальнокорисності. 
У таких країнах пропорції перерозподілу 
ресурсів відображають результати класо-
вого протистояння, боротьби олігархічних 
та лобістських груп, а фінансова політика 
держави обслуговує їх інтереси.

Слід зауважити, що промислові рево-
люції у другій половині XVIII ст. – XIX ст. змі-
нили економічний базис фінансових проце-
сів. Зростання доданої вартості відкриває 
можливості для розширення кола функцій 
держави та обсягів державного перерозпо-
ділу. Істотне зростання видатків держави 
спричиняє синергія чинників економічного, 
соціального та політичного характеру:

– урбанізація та всезростаюча інтегро-
ваність суспільства, коли рівень освіти, до-
бробуту, стан здоров’я однієї людини без-
посередньо почав впливати на усіх інших, 
зумовила необхідність забезпечення досту-
пу кожного до таких благ, як освіта, охорона 
здоров’я, мінімальний рівень добробуту з 
метою недопущення епідемій, злочинності, 
суспільних конфліктів;

– після промислової революції суттєво 
зросла економічна роль держави, її участь 
у фінансуванні різноманітних економічних 

проектів, наприклад, будівництво залізних 
доріг, флоту з метою стимулювання еконо-
мічного зростання та отримання переваг у 
конкурентній боротьбі з іншими державами;

– боротьба за переділ світу та нама-
гання захоплення колоній зумовило в ХІХ 
та на початку ХХ ст. колосальне зростання 
державних витрат на військові цілі. Це осо-
бливо гостро проявилось у період Першої 
світової війни;

– збільшення державного боргу та 
витрат на його обслуговування спричини-
ло невпинне посилення перерозподільчої 
функції держави. Загалом військові витра-
ти й обслуговування боргу в європейських 
країнах на початку ХХ ст. становили від 50 
до 75 відсотків загальних видатків держав-
них бюджетів [9, с. 6];

– зміна політичних умов формування 
державної фінансової політики у більшості 
держав на початку XX століття характери-
зувалась повною відміною виборчого цензу. 
Це призвело до виходу на політичну арену 
нових суспільних сил, сприяло зростанню 
впливовості соціалістичних партій, які про-
пагували більшу соціальну спрямованість 
державної політики, що кардинально відо-
бразилось на бюджетах європейських кра-
їн. У вказаний період виникають різні види 
перерозподілу доходів, державні видатки 
починають спрямовуватися не тільки на ви-
конання традиційних державних функцій, а 
й на соціальний захист населення: страху-
вання робітників від нещасних випадків на 
виробництві, обмеження тривалості робо-
чого дня, встановлення пенсій по старості, 
допомоги по безробіттю, страхування по 
хворобі. Все це зумовлювало необхідність 
зростання видатків держави та надало їм 
соціальної спрямованості. 

На зламі ХІХ та ХХ століть відбувають-
ся кардинальні зрушення і у податкових 
системах розвинутих держав. Роль непря-
мих податків дещо знижується, виокремлю-
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ються податки на особисті доходи, подат-
ки на спадщину. З посиленням боротьби 
пролетаріату за свої права починає засто-
совуватись неоподатковуваний мінімум, 
прогресія в оподаткуванні, підвищене опо-
даткування доходів від капіталу. Остаточно 
встановлюються сучасні форми оподатку-
вання: у США – це запровадження феде-
ральних податків на прибуток корпорацій 
(1908 р.), на особисті доходи (1913 р.), на 
спадщину (1916 р.); у Великобританії – про-
гресивного оподаткування доходів і спад-
щини (1911 р.), податку з обороту (1916 р.); 
у Франції – прибуткового податку (1916 р.), 
податку з обороту (1920 р.); у Канаді – по-
датків на прибуток корпорацій (1916 р.), на 
індивідуальний доход (1917 р.), податку із 
продажів (1920 р.).

Під впливом зазначених політичних, 
економічних і соціальних трансформацій у 
розвинутих державах Заходу відбулось кар-
динальне зростання перерозподільчої ролі 
держави: якщо в середньому у 1870 р. за-
гальні видатки найрозвинутіших держав від-
носно ВВП становили лише близько 10%, 
то сьогодні вони на рівні 45–55% від ВВП. 
Змінилися не лише масштаби, а й суть фі-
нансової моделі. У другій половині ХХ ст. на 
основі конституційних фінансів поступово 
вибудовується нова фінансова формація – 
суспільні фінанси. В інституційному вимірі 
її ключовою новаторською особливістю є 
опора механізму прийняття рішень у сфері 
фінансів на суспільний консенсус та баланс 
інтересів через процедури суспільного ви-
бору. Логічну послідовність можна показати 
наступним чином: індивід – суспільний вибір 
– механізм прийняття рішень – податки – по-
стачання суспільних благ. Саме всенародне 
формування влади і фінансової політики 
відрізняє дану фінансову формацію від по-
передніх і зумовлює детермінованість фі-
нансово-розподільчих пропорцій балансом 

всесуспільних інтересів, а не результатом 
вузькогрупової боротьби.

У практиці сучасних демократичних 
держав встановилась специфічна модель 
взаємодії суспільного вибору та державних 
фінансів. Її характерною рисою є незначні 
коливання параметрів фінансової системи, 
обсягів, напрямків та структури державних 
витрат, ставок оподаткування під впливом 
почергових змін партій, що перебувають 
при владі. В основі таких коливань лежать 
зрушення у суспільній свідомості та запи-
тах громадян, реагування на які гнучко за-
безпечує демократичний механізм шляхом 
зміни парламентських коаліцій та урядів.

Суспільні фінанси, як певний якісний 
стан організації фінансового господарства, 
ґрунтуються не лише на законності, як від-
повідності діючій системі юридичних норм. 
Адже таку рису забезпечують собі навіть 
найбільш авторитарні системи. Суспільні 
фінанси володіють характеристикою вищо-
го порядку – легітимністю – загальною під-
тримкою та суспільним консенсусом, відпо-
відністю балансу суспільних інтересів щодо 
фінансової діяльності держави та встанов-
леним пропорціям перерозподілу. Постійне 
приведення у відповідність із суспільною 
волею та коригування закономірно виника-
ючих у процесі розвитку відхилень забез-
печується механізмом суспільного вибору 
та надає такій державі властивостей “транс-
фертної держави”, якій притаманна квазіле-
гітимність розподільчих процесів [16, с. 47].

Окремо слід сказати про фінансову 
формацію, притаманну державам тоталі-
тарного та авторитарного типу. Стосовно 
фінансової системи такої держави, най-
більш правомірним є застосування терміна 
“державні фінанси”. Її інституційні параме-
три мало чим відрізняються від монархіч-
них фінансів, оскільки механізми прийняття 
фінансових рішень та механізми їх реаліза-
ції перебувають в одних руках, відірвані від 
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суспільних запитів і потреб населення. Ви-
явлення й врахування останніх взагалі не 
ставиться. Цей процес підміняє державна 
ідеологія, як задана система уявлень щодо 
політичного життя та прагнень населення. 
Домінант держави в економічній сфері не 
залишає для приватного, індивідуального 
майже нічого. Як і в монархічних фінансах 
джерелом ресурсів стає державна влас-
ність, а самі державні фінанси не мають 
рис публічності.

Висновки. Повертаючись до пробле-
ми використання термінів у сучасній ві-
тчизняній фінансовій науці, та з огляду на 
проведений аналіз історичної логіки транс-
формації фінансових систем, можна підсу-
мувати наступне. По-перше, правомірним 
є використання як поняття “публічні фінан-
си”, так і “суспільні фінанси”. Про публічні 
фінанси більш доцільно говорити при на-
маганні підкреслити їх якісну властивість 
відкритості для суспільства, як такі, що 
знаходяться в центрі уваги усіх членів сус-
пільства. В історичному вимірі про появу 
рис публічності можна говорити з моменту 
втрати одноосібного управління фінанса-
ми, їх трансформації із особистих фінансів 
короля у певний колективний феномен. 
Значний ступінь публічності притаманний 
уже і раннім республікам. Ситуацію в су-
часній Україні можна характеризувати саме 
як конституційні, навіть публічні фінанси, 
однак не суспільні.

По-друге, для характеристики фінансової 
формації у найбільш розвинутих державах 
світу більш правомірним є поняття “суспіль-
ні фінанси” – як ідеалізований варіант орга-
нізації фінансового життя суспільства. На 
користь використання терміна “суспільні фі-
нанси” говорить і те, що він корелює з іншими 
встановленими термінами, які використову-
ються фінансовою наукою та не мають дво-
значного перекладу – “суспільні блага” (public 
goods) та “суспільний вибір” (public choice).
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ  
БЮДЖЕТНИХ ВИДАТКІВ

Досліджено теоретичні положення видатків бюджету. Розглянуто питання ви-
трачання бюджетних коштів у наукових дослідженнях в історичній ретроспективі. 
З’ясовано, що на початковому етапі науки про бюджет, вчені зазвичай оминали питан-
ня витрачання коштів, а фокусувалися винятково на доходах. Зазначено, що проблема 
видатків бюджету стала предметом наукових досліджень лише у ХVIII столітті. Роз-
винуто науковий дискурс про первинність видатків у дослідженні суспільних фінансів. 
Набуло подальшого розвитку вчення про принципи витрачання бюджетних коштів. 
Проведено критичний аналіз доступних у науковій літературі принципів бюджетних 
видатків, вказано на їх переваги та упущення. Запропоновано систему принципів ви-
датків бюджету.

Ключові слова: видатки бюджету, вчення про бюджетні видатки, формування бю-
джетних видатків, суспільні послуги, принципи бюджетних видатків.

Богдан МАЛИНЯК 

УДК  336.5.01

Богдан Малыняк
Теоретические основы формирования бюджетных расходов
Исследованы теоретические аспекты расходов бюджета. Рассмотрены вопросы 

бюджетных средств в научных исследованиях в исторической ретроспективе. Выя-
снено, что на начальном этапе науки о бюджете, ученые обычно обходили вопрос рас-
ходования средств, а фокусировались исключительно на доходах. Отмечено, что про-
блема расходов бюджета стала предметом научных исследований только в ХVIII веке. 
Развит научный дискурс о первичности расходов в исследовании общественных фи-
нансов. Получило дальнейшее развитие учение о принципах расходования бюджетных 
средств. Проведен критический анализ доступных в научной литературе принципов 
бюджетных расходов, указано на их преимущества и упущения. Предложена система 
принципов расходов бюджета.

Ключевые слова: расходы бюджета, учение о бюджетных расходах, формирование 
бюджетных расходов, общественные услуги, принципы бюджетных расходов.

Bohdan Malyniak
The theoretical aspects of budget expenditure
Introduction. The doctrine of budget expenditures is a relatively new direction of scientific 

research. Scientists debate on many fundamental issues today. It stimulates the deepening 
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theoretical bases of budget expenditures, improve understanding of their purpose in solving 
problems of social and economic development.

Purpose. Development the theoretical bases of budget expenditure, analysis the evolution 
of problems of budget spending in scientific research, development the doctrine of the principles 
of budget spending.

Results. The theoretical approaches of budget expenditures are investigated. The evolution 
of the issue of budget spending is considered. Proved that at the initial stage of development 
of science of budget, scientists generally have not studied the issue of budget spending. The 
author also indicated that the problem of budget expenditures has been the subject of scientific 
research only in the eighteenth century. The scientific discourse of the antecedence of budget 
expenditures is developed. Further research could be the study of principles of budget spending. 
The critical analysis of principles of budget expenditures is conducted, and also their advan-
tages and shortcomings are indicated. The system of principles of budget expenditures (orienta-
tion of the society, economic pragmatism, compliance to the goals and opportunities, efficiency, 
earmarking, protection from abuse) is proposed.

Conclusion. Arguments about priority of budget expenditures to budget revenues are devel-
oped this discussion in public finance. Proposed principles of budget expenditure are important 
for the further development of conceptual aspects of financial science about budget expenditures.

Keywords: budget expenditures, the doctrine of budget expenditures, public services, the 
principles of budget expenditures.

Постановка проблеми. На розвиток 
економічної та соціальної сфери будь-якої 
країни значний вплив справляють бюджет-
ні видатки, які виступають джерелом забез-
печення суспільних потреб. Від успішності 
управління бюджетними видатками безпо-
середньо залежить не лише добробут на-
селення й економічний поступ, а й прогрес 
у розвитку держави загалом, її місце у сві-
товій економіці та політиці. Отож, питання 
витрачання бюджетних коштів завжди було 
об’єктом пильної уваги як науковців, прак-
тиків, так і широкої громадськості країни. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблеми теоретичних аспектів форму-
вання видаткової частини бюджетів висвітлені 
у працях вітчизняних науковців В. Андрущен-
ка, О. Кириленко, М. Мітіліно, В. Опаріна, 
Ю. Пасічника, Л. Сафонової, В. Федосова 
та ін. Ґрунтовно досліджували теоретичні 

основи формування бюджетних видатків та-
кож західні фінансисти Дж. Б’юкенен, Р. Ма-
сґрейв, Ю. Немец, Дж. Е. Стігліц, Дж. Стрік, 
А. Хілман, Х. Ціммерман. Проте потребують 
подальшого розвитку питання, присвячені 
еволюції бюджетних видатків як предмета 
наукових досліджень, науковій дилемі про 
первинність доходів чи видатків бюджету, 
формулюванню принципів видатків бюджету.

Метою статті є розвиток теоретичних 
основ бюджетних видатків, аналіз еволю-
ції проблематики витрачання бюджетних 
коштів у наукових дослідженнях, розвиток 
вчення про принципи витрачання бюджет-
них коштів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У науковій літературі проблема-
тика бюджетних видатків досліджується 
зазвичай невідривно від питань бюдже-
ту. З огляду на це, розуміння економічної 
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сутності бюджету визначає трактування 
поняття видатків бюджету, його впливу на 
соціально-економічний розвиток та ролі у 
фінансовій системі країні тощо.

Дослідники історії бюджету зазначають, 
що бюджет не був інституцією, притаманною 
державі на всіх етапах її розвитку. Впродовж 
тривалого періоду всі європейські країни 
збирали доходи, здійснювали видатки і таку 
діяльність вели відповідно до чинних право-
вих актів [1, с. 197]. Втім бюджет у сучасному 
його розумінні з’явився значно пізніше. Нау-
ковці О.П. Кириленко [2, с. 41], В.М. Федосов 
[3, с. 16] зазначають, що вперше бюджет був 
складений у 1781 р., коли міністр фінансів 
Франції Жак Неккер подав звіт королю Лю-
довіку ХVІ про стан фінансів нації. За своїм 
змістом він був максимально схожим на доку-
мент, який пізніше почали називати бюджет. 
Інші вчені, зокрема, Ю.В. Пасічник [4, с. 323], 
Є.В. Пономаренко, В.А. Ісаїв [1, с. 197], 
схильні вважати, що бюджет у сучасних фор-
мах з’явився на початку ХІХ ст. Не розвива-
ючи дискусії про точну дату започаткування 
практики формування бюджету і застосуван-
ня цього поняття в наукових дослідженнях, 
зазначимо, що у сучасному розумінні бюджет 
є відносно новим явищем. 

Через це не дивно, що в працях кла-
сичної економічної теорії вчені не наводи-
ли трактування поняття “бюджет”. Засно-
вник теорії класичної економіки Адам Сміт 
окреслив найважливіші напрямки видатків 
держави: видатки на оборону, здійснен-
ня судочинства, утримання громадських 
установ для сприяння торгівлі й оплата 
громадських робіт, утримання освітніх за-
кладів, а також на підтримання діяльності 
правителя. З метою забезпечення макси-
мальної ефективності використання коштів 
централізованих фондів Адам Сміт пропо-
нував формувати їх за рахунок доходів від 
оподаткування тих осіб, котрі одержувати-
муть вигоду в результаті державних витрат 

[5, с. 446]. Описаний підхід свідчить про 
те, що бюджетним видаткам була відведе-
на обмежена роль лише у тих сферах, від 
яких залежало функціонування держави. У 
наведеному твердженні відомого вченого 
привертає увагу факт відшукування ста-
більних джерел фінансового забезпечення 
державних видатків, які, до того ж, покла-
далися б на тих осіб, які одержують від них 
вигоду. Таким чином можна було забезпе-
чити бездефіцитність бюджету та мінімізу-
вати перерозподіл фінансових ресурсів між 
різними економічними суб’єктами.

Англійський економіст Д. Рікардо прак-
тично не приділяв уваги бюджету як специ-
фічному економічному явищу. В наукових 
працях він описував проблеми функціо-
нування податків, необхідних державі для 
її функціонування [5]. Схожі ідеї розвивав 
Д. Міль – основна увага приділялася опо-
даткуванню, а проблема бюджету залиша-
лася не розкритою. 

Саме тому на початку ХХ століття ви-
датний італійський вчений Ф. Нітті зазна-
чав, що багато економістів відмовляються 
розглядати питання про державні видатки, 
оскільки вони, на їх думку, повинні цікавити 
політиків, а не фінансову науку [7, с. 101]. 
У таких умовах дослідження економістів 
обмежувалися сферою бюджетних надхо-
джень та їх впливу на економічне життя. 
Такий підхід Ф. Нітті справедливо вважав 
помилковим, адже поза увагою залиша-
лися важливі проблеми використання бю-
джетних коштів.

Таким чином, з середини ХІХ ст. еконо-
місти все більше уваги почали приділяти 
питанню витрачання бюджетних ресурсів. 
У дослідженнях зазвичай видатки роз-
глядали як інструмент реалізації функцій 
держави та інструмента досягнення урядо-
вих цілей. До того ж еволюція поглядів на 
роль держави знайшла своє відображення 
у розвитку науки про бюджет та видатки. 
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Професор В.Л. Андрущенко справедливо 
зазначає, що тему видатків поставив на 
чільне місце у фінансовій науці А. Вагнер, 
який вивів емпіричний закон розширення 
державної діяльності [8, с. 93]. Відповідно 
до закону Вагнера, обсяг державних видат-
ків збільшується більш швидкими темпа-
ми, ніж валовий національний продукт, під 
впливом розширення попиту на державні 
послуги в індустріальних країнах.

Зростання уваги вчених до проблем 
видатків бюджету призвело до того, що 
наприкінці ХІХ ст. питання бюджетних ви-
датків виходить на чільне місце в дослі-
дженнях бюджету та державних фінансів. 
Досліджуючи суспільні доходи та видатки в 
комплексі, деякі науковці почали віддавати 
пріоритет видаткам. Аргументом при цьому 
було те, що, на відміну від приватної фірми 
чи домогосподарства, в держави існують 
значно більші можливості для отримання 
необхідних коштів для своїх потреб (напри-
клад, збільшення податкового навантажен-
ня). Тому важливо спочатку визначитись із 
видатковими потребами, щоб знати, який 
обсяг доходів потрібно залучити до бюдже-
ту. З цього приводу відомий французький 
фінансист Рене Штурм стверджував: “Госу-
дарство берет из кармана других, чего не 
делают частные лица... Эта прерогатива 
обязывает его сначала установить нуж-
ную сумму, чтобы, зная потребности, опре- 
делить величину жертв, которых оно затем 
потребует” [9, с. 177].

Таким чином, у другій половині ХІХ ст. 
було розпочато науковий дискурс щодо ро-
зуміння природи взаємної залежності ви-
датків і доходів та пошуку у цій взаємодії 
домінуючої компоненти. Розпочата декіль-
ка століть тому дискусія є доволі активною 
серед вчених-фінансистів і не вичерпана до 
сьогодні. З позиції техніки планування бю-
джету, така дискусія виглядає доволі див-
ною, адже бюджетні доходи перебувають 

в органічній єдності з видатками бюджету. 
Відтак, дискутування про первинність ко-
трогось з елементів часто позбавлене кон-
кретного прикладного значення, адже існує 
величезна кількість чинників, які впливають 
як на дохідну частину бюджету, так і ви-
даткову, при цьому бюджет має бути зба-
лансованим. Це передбачає використання 
відмінних підходів до формування різних 
видатків і доходів бюджету для досягнення 
збалансованості бюджету. Незважаючи на 
зазначене, дискусія про домінування дохо-
дів чи видатків в системі управління бюдже-
том має глибокий філософський зміст, який 
розриває розуміння ролі бюджету в країні 
з ринковою економікою та демократичним 
суспільством.

У сучасній фінансовій літературі автори 
частіше надають домінуючу роль саме ви-
даткам держави. Так, у підручнику Дж. Сті-
гліца “Економіка державного сектору” роз-
діли “Теорія державних витрат”, “Програми 
витрат” передують розділу “Оподаткуван-
ня: теорія” [10, с. 8–14]. Схожої позиції 
дотримується А. Хілман – в навчальному 
посібнику “Держава і економічна політи-
ка: можливості і обмеження управління” 
він розмістив розділ “Оподаткування” на 
восьмому місці після розділів, присвячених 
витратам [11, с. 5–10]. В класичному під-
ручнику Річарда А. Масгрейва і Петті Б. Ма-
сгрейва “Державні фінанси: теорія і практи-
ка” розділ “Принципи оподаткування” також 
розташований після розділу “Структура і 
політика видатків” [12, с. 709–710]. Такої 
ж логіки дотримувалися інші представни-
ки західної фінансової науки –Дж. Стрік 
[13, с. 394–396], Р. Тресч (R. Tresch) [14, 
с. 8–10], Х. Далтон (H. Dalton) [15, p. X–
XI], Н. Кочерлакова (N. Kocherlakota) [16, 
p. 7–8], К. Стенфорд (C. Sandford) [17, 
p. VII], Г. Ульбріх (H. Ulbrich) [18, p. 5–6] та ін. 
Аналогічні підходи спостерігаються також у 
працях, присвячених місцевим фінансам. 
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Так, Хорст Цімерман в підручнику “Муніци-
пальні фінанси” главу 3 “Предмети відання 
і видаткові повноваження місцевих органів 
влади” передує главі “Доходи місцевих бю-
джетів: комунальні платежі, місцеві подат-
ки і муніципальний кредит” [19, с. 344–346]. 
Питання, присвячені видаткам, розташова-
ні перед матеріалами, які розкривають до-
ходи, також в працях інших вчених, зокрема 
Девіда Вільдасена (D. Wildasin) [20, p. 11]. 
Вчені у пострадянських країнах традиційно 
розглядали спочатку питання бюджетних 
надходжень, а проблеми видатків розкри-
вали після цього. Втім впродовж останніх 
років спостерігаються приклади застосу-
вання іншого підходу. Так, у підручнику 
“Економіка і фінанси суспільного сектору” 
професорів Є.В. Пономаренка і В.А. Ісаєва 
домінуюча роль належить видаткам держа-
ви [1, с. 422–425]. Але такі приклади є по-
одинокими, швидше винятками із загально-
го бачення логіки пріоритетності доходів і 
видатків бюджету.

Вирішуючи доволі складну дилему – 
якій складовій бюджету віддати доміну-
вання у його формуванні, зазначимо, що 
ми поділяємо позицію тих науковців, котрі 
виступають за надання пріоритету видат-
кам перед доходами. На нашу думку, це 
відкриває більше можливостей не лише 
у дослідженні ролі видатків в економічній 
системі та соціальній сфері, а й формуван-
ні раціональної бюджетної політики. Осно-
вна перевага, яка при цьому здобувається, 
полягає у сприйнятті бюджету як активного 
інструмента реалізації завдань для досяг-
нення цілей, а не засобу накопичення ре-
сурсів, що підлягають розподілу між певни-
ми галузями. Зазначений підхід передбачає 
першочергове визначення функцій, які при-
таманні державі з ринковою економікою, 
для реалізації яких планують бюджетні ви-
датки. Таким чином, межі державного втру-
чання окреслюватимуться доцільністю, а 

не спроможністю державного апарату за-
лучити фінансові ресурси в державні фон-
ди, що зазвичай передбачає максимізацію 
податкового навантаження. Це дає змогу 
сформувати видаткову частину бюджету на 
основі оцінювання ефективності видатків, 
здійсненого відповідно до положень тео-
рії споживної вартості, а не просто надати 
пропозиції щодо розподілу наявних дохо-
дів. Отже, створюються передумови для 
пошуку неефективних видатків, які недо-
цільно включати до бюджету, що має пози-
тивний вплив на економічну систему.

Визначення домінуючої ролі видатків 
бюджету перед доходами має не менш 
важливе значення для суспільно-політич-
ної сфери. Адже першопочатково ведеться 
дискусія стосовно благ, які одержуватиме 
суспільство, а після цього – про податковий 
тягар, який держава покладає на громадян 
для фінансування цих благ. Це цілком ло-
гічно, адже відчуваючи певне податкове на-
вантаження, люди вже мають інформацію 
про те, які суспільні блага будуть профінан-
совані. Відтак формуються сприятливі пе-
редумови для більш якісної комунікації між 
владою і населенням у бюджетній сфері.

У фінансовій літературі розрізняють 
поняття забезпечення товарів і послуг за 
рахунок бюджетних коштів та безпосеред-
нього їх виробництва [21, с. 367]. Тому про-
цес надання блага можна розглядати як 
взаємозв’язок двох елементів – його фінан-
сування та виробництва. При цьому послу-
ги забезпечені бюджетним фінансуванням 
(охорона здоров’я, прибирання міських ву-
лиць, тощо) не обов’язково повинні нада-
вати державні установи. В умовах ринкової 
економіки, коли суб’єкти різних організацій-
но-правових форм мають право займати-
ся широким спектром діяльності, послуги 
населенню можуть надаватися державою 
та місцевим самоврядуванням в особі бю-
джетних установ, або відбуватися їх при-
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дбання у приватному секторі. Для цього 
владні інститути можуть укладати угоди з 
приватними підприємствами про надання 
певних суспільно важливих послуг, які бу-
дуть оплачуватися за рахунок бюджету або 
осіб, які їх отримують.

Наявність різноманітних варіантів на-
дання бюджетних послуг дає змогу вибира-
ти найкращий з них. В умовах багаторічного 
існування державної монополії на засоби 
виробництва в Радянському Союзі навіть не 
йшлося про те, щоб населення отримувало 
певні послуги за рахунок бюджетних коштів 
від недержавних організацій. Однак досвід 
розвинених країн Заходу засвідчує позитив-
ні результати вдалого поєднання переваг 
державного та приватного секторів.

У цьому ракурсі перевагою приватних 
структур є вища мотивація досягнення 
кращих результатів діяльності. Завдяки 
використанню цієї переваги недержавних 
організацій можна підвищити ефективність 
бюджетних видатків. Ще в 20-х рр. минуло-
го століття М.І. Мітіліно стверджував, що 
“урядовець чи робітник на державному гос-
подарчому підприємстві не зацікавлений в 
наслідках його діяльності і не може, мов-
ляв, конкурувати з приватною ініціативою 
приватного виробника” [22, с. 27].

Досвід економічно розвинених демокра-
тичних країн дає змогу переконатися в тому, 
що оптимальне поєднання участі суб’єктів 
підприємницької діяльності та влади  
сприяє значній економії бюджетних коштів. 
Так, залучення приватних підприємств до 
прибирання вулиць і приміщень бюджетних 
установ у багатьох випадках призвело до 
зменшення видатків у 1,5 раза; приблизно 
такий рівень економії спостерігався в сфе-
рі постачання води, метеопрогнозування 
тощо. В будівництві відмінності між сумою 
видатків державних і приватних організацій 
становлять приблизно 20%, а в автобусному 
сполученні – 160% [23, с. 290]. Таким чином, 

забезпечення конкурентного середовища у 
сфері надання послуг населенню сприяє, з 
одного боку, економії бюджетних коштів, а з 
іншого – підвищенню якості послуг.

Розглядаючи теоретичні засади бюджет-
них видатків, необхідно з’ясувати принципи 
їх формування. Попри важливість цього пи-
тання, в науковій літературі вони висвітле-
ні доволі слабо. Значно більше уваги вчені 
приділяють дослідженню принципів бюдже-
ту, бюджетної системи. Попри те, що видат-
ки бюджету є його складовою частиною, що 
передбачає поширення загальних принци-
пів також на видаткову частину, вона є не 
лише одним з елементів бюджету, яка підпо-
рядковується загальній логіці бюджетної по-
літики, а й відіграє винятково важливу роль 
у забезпеченні належного функціонування 
самого бюджету й ефективної взаємодії з 
іншими його елементами. Відтак, видаткам 
притаманні особливі властивості, що зумов-
лює потребу в застосуванні відмінних під-
ходів до формулювання принципів бюджет-
них видатків. З огляду на це, обґрунтування 
принципів бюджетних видатків має не лише 
важливу наукову цінність, а й важливе при-
кладне значення.

Серед небагатьох вчених, які дослі-
джували принципи бюджетних видатків, 
варто звернути увагу на принципи вико-
ристання коштів, описані Н.В. Бакшою, 
В.В. Гамукіним та А.П. Свинцовою. Вони 
запропонували застосовувати наступні 
принципи: пропорційності, безперервнос-
ті, раціональності, соціальності, макси-
мальності, адекватності та збалансова-
ності [21, с. 285–291].

Принцип пропорційності вчені трактують 
як відповідність прав і зобов’язань щодо ви-
користання коштів кожної ланки бюджетної 
системи. Погоджуємось з авторами, що цей 
принцип є одним з основних у сфері суспіль-
них фінансів. Сутність його полягає в тому, 
що закріплення видаткових зобов’язань за 
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певними бюджетами має відповідати перед-
баченим у них доходах, а також наділеними 
органів влади відповідного рівня повнова-
женнями щодо самостійного визначення 
напрямів використання цих ресурсів. Лише 
в разі дотримання цього принципу можна 
говорити про можливість використання всіх 
переваг децентралізованого забезпечення 
благ. Проте, на нашу думку, вчені, наводячи 
тлумачення принципу пропорційності, необ-
ґрунтовано обмежилися повноваженнями 
і зобов’язаннями влади. Вважаємо, варто 
намагатися досягнути відповідності між спо-
живною вартістю суспільних послуг, що на-
даються за рахунок видатків бюджету, та 
податковим навантаженням. Це сприятиме 
розвитку стимулів для ефективного викорис-
тання бюджетних ресурсів.

Поняття принципу безперервності, на 
думку Н.В. Бакші, В.В. Гамукіна та А.П. Свин-
цової, полягає в тому, що бюджетні видатки 
необхідно розглядати, як безперервний про-
цес руху фінансових потоків. У цьому кон-
тексті витрачання коштів бюджету, з одного 
боку, є кінцевим етапом руху бюджетних ко-
штів, а з іншого – доходами для працівників 
бюджетних установ, які отримують заробіт-
ну плату, виручкою суб’єктів підприємниць-
кої діяльності, які постачали товари та по-
слуги для потреб бюджетних установ тощо. 
Вважаємо, що застосування цього принципу 
в наукових дослідження є вкрай важливим, 
оскільки дає змогу цілком зрозуміти дію фі-
нансових інструментів, які визначають по-
стійних рух вартості.

Принцип раціональності передбачає 
необхідність ефективного використання 
коштів бюджетів. Як зазначає Н.В. Бакша, 
В.В. Гамукін та А.П. Свинцов, при плануван-
ні та здійсненні бюджетних видатків, одним 
із найважливіших завдань є не лише фор-
мування оптимальних фінансових потоків, 
а й забезпечення найбільш оптимальної 
форми і змісту цього руху [21, с. 287]. Ви-

лучаючи із приватного сектору кошти для 
суспільних потреб, кожного разу владі не-
обхідно доводити виборцям раціональність 
їх використання. Бюджетні видатки мають 
бути досліджені на предмет ефективного 
їх використання, адже без належного оці-
нювання результатів діяльності суспільного 
сектору важко відповісти на запитання про 
оптимальний баланс між суспільним і при-
ватним сектором [24, с. 68].

Видатки бюджетів відповідно до прин-
ципу соціальності повинні спрямовуватися 
на вирішення безпосередніх потреб насе-
лення. Це зумовлено тим, що бюджет за 
своєю суттю є суспільним фондом, що пе-
редбачає залучення громадськості до його 
формування, а також оприлюднення звіту 
про його виконання. Крім того, бюджетні 
кошті виступають основним джерелом фі-
нансування переважної більшості об’єктів 
соціальної інфраструктури. 

Крім того, роль соціальних видатків 
бюджетів зростає в умовах перехідної еко-
номіки, коли значна частина населення не 
володіє достатніми засобами для прожи-
вання. На наш погляд, тлумачення принци-
пу соціальності видатків доцільно вдоско-
налити. Насамперед, він має передбачати 
об’єктивну оцінку ефективності соціальної 
складової видатків, яка міститься в кожно-
му напрямку використання бюджетних ко-
штів. Це дасть змогу застосовувати сучасні 
методи оцінювання ефективності видатків 
та сприятиме включенню до видаткової 
частини тих видатків, які мають найвищі 
показники, що розраховані з урахуванням 
соціальної ефективності.

На думку Н.В. Бакші, В.В. Гамукіна та 
А.П. Свинцова, одним з важливих принци-
пів формування видатків є принцип макси-
мальності [21, с. 289–290]. Вони вважають, 
що для забезпечення фінансовими ресур-
сами необхідні суспільні заходи, важливо 
не лише визначити максимально можливий 
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перелік таких заходів, а й забезпечити їх 
фінансовими ресурсами при виконанні бю-
джету. Вважаємо, що зазначений принцип 
не може бути прийнятним, оскільки метою 
фінансової політики не може бути збільшен-
ня бюджетних видатків відірвано від аналі-
зу об’єктивних потреб і результатів, а також 
оцінки наслідків пов’язаного з цим збільшен-
ня фіскального навантаження на економіку. 
Одним із принципів бюджетних видатків є 
принцип адекватності. Зважаючи на те, що 
обсяг і структура видатків бюджету мають 
значний вплив на всі сфери життєдіяльності 
суспільства, заплановані бюджетні видатки 
мають бути адекватними пріоритетам, які 
визначені в прогнозі соціально-економічного 
розвитку регіону [21, с. 289]. На нашу думку, 
виокремлення цього принципу не обґрунто-
ване, оскільки дублює принцип співрозмір-
ності, який не лише передбачає забезпечен-
ня зв’язку між цілями розвитку і видатками 
бюджету, а й визначає величину залежності 
між цими чинниками.

Погоджуємося з позицією вчених, що 
ключовим принципом формування видат-
ків є принцип збалансованості [21, с. 287]. 
Його застосовують як щодо формування 
бюджету в цілому, так і щодо окремих його 
складових. Перше його значення полягає в 
тому, що сума видаткової частини бюджету 
повинна дорівнювати доходам бюджету, а 
також надходженням із джерел фінансу-
вання його дефіциту. Друге значення прин-
ципу ґрунтується на необхідності забез-
печення тривалої в часі та пропорційній в 
обсязі відповідності одних статей видатків 
іншим. Структурну збалансованість видат-
ків можна розуміти в двох значеннях:

1) зовнішню збалансованість, під 
якою розуміють необхідність забезпечення 
рівності окремих напрямів видатків певним 
надходженням. Необхідність дотримання 
цього принципу зумовлена цільовим харак-
тером окремих надходжень. 

2) внутрішню структурну збалансова-
ність, яка означає необхідність збалансова-
ного розподілу видатків місцевих бюджетів 
між окремими напрямами. Так, надзвичай-
но важливо забезпечити, наприклад, зба-
лансований розподіл видатків споживання 
та видатків розвитку бюджету або розподіл 
видатків соціального й економічного спря-
мування.

Економіст Міжнародного валютного 
фонду А. Премчанд згрупував принципи 
бюджетних видатків до трьох груп (табл. 1). 
Вважаємо недоцільним групувати прин-
ципи за ознакою належності до різних ас-
пектів управління бюджетними видатками. 
Перелічені принципи є універсальними, а їх 
застосування стосується як різних складо-
вих управління бюджетними видатками, так 
і різних стадій бюджетного процесу. Втім 
склад принципів і їх трактування, на наш 
погляд, вартий прискіпливої уваги вчених і 
є важливим внеском у розвиток науки про 
видатки бюджету. Імпонує виокремлення 
А. Премчандом принципів, спрямованих на 
забезпечення відповідального управління 
бюджетними видатками, таких як принципи 
обачності, врахування наслідків для ма-
кроекономіки, забезпечення економного й 
ощадного використання обмежених фінан-
сових ресурсів [25, с. 37]. Перелічені прин-
ципи мають особливо важливе значення в 
період досягнення бюджетними видатками 
великих обсягів. Особлива цінність запро-
понованих вченим заходів полягає у ви-
окремленні цілої групи принципів, поклика-
них забезпечити інформацією про видатки 
бюджету. Це особливо важливо в умовах 
інформаційного суспільства для побудови 
дієвих комунікацій влади і суспільства у 
сфері використання бюджетних ресурсів. 
Безумовно, наявність розгорнутої інформа-
ції має важливе значення також для запо-
бігання корупції та іншим зловживанням у 
фінансовій сфері.
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Слабким місцем обґрунтованих А. Пре-
мчандом складу принципів, вважаємо, від-
сутність у ньому принципів, пов’язаних з 
суспільною належністю бюджету та забез-
печенні соціальної спрямованості видат-
ків бюджету. На наш погляд, це негативно 
впливає на побудову системи орієнтирів 
бюджетної політики. В умовах демократич-
ної форми правління це неможливо, оскіль-
ки саме громадяни та їх представники у 
владі справляють вирішальний вплив на 
формування витрат бюджету.

Провівши аналіз принципів форму-
вання видатків бюджету, запропонованих 
вченими, вважаємо за доцільне запропону-
вати систему принципів бюджетних видат-
ків. Цінні поради для формування системи 
принципів дає відомий фінансист В.А. Ан-
друщенко. Він зазначає, що поняття “прин-
цип” має відповідати високим вимогам з 
боку форми і змісту. Ці вимоги такі:

– принцип має бути внутрішньо несу-
перечливим;

– відображати ясність і повноту змісту 
більш лаконічно;

– нести в собі ознаки обов’язковості;
– виражати оригінальну позицію авто-

ра принципу [26, с. 30].
Враховуючи зазначене, запропонуємо 

систему принципів видатків бюджету, яка 
може враховуватися не лише при напрацю-
ванні політики щодо використання бюджетних 
коштів, а й в управлінні державним сектором 
економіки. Авторське розуміння принципів ви-
датків бюджету наведене у табл. 2.

Запропонований перелік принципів 
утворює цілісну систему підходів, які ма-
ють бути в основі формування видатків 
бюджету. Сфера застосування розробле-
них принципів може бути доволі широкою. 
Їх використання в наукових дослідженнях 
сприяє не лише розвитку теоретичних кон-
цепцій бюджетних видатків, а й аналізу 
адекватності політики витрачання коштів 
та формулювання пропозицій щодо її удо-
сконалення.

Таблиця 1
Принципи бюджетних видатків, обґрунтовані А. Премчандом [25, с. 37]

Категорія Принцип Мета, котрій слугує принцип

Вибір видатків

Обачності Розумна оцінка перспективних доходів: чого можна 
досягти і з якими витратами

Врахування 
макроекономічного впливу

Чітке визнання і оцінювання взаємозв’язку між бюджетом 
та економікою

Встановлення пріоритетів  
і щорічне коригування

Встановлення пріоритетів з урахуванням згаданих вище 
оцінок і чітке визнання необхідних коригувань

Реалізація  
програм

Правильність Використання коштів на цілі, затверджені законодавчими 
органами

Економне використання Економна, ефективна і дієва реалізація політики і програм

Адекватність системи 
надання послуг

Наявність необхідних механізмів для забезпечення 
своєчасного та чіткого обслуговування

Інформація

Перевірка забезпеченості 
ресурсами

Наявність всестороннього обліку і звітності. Процес, 
в межах якого обсяг вироблених послуг і доходи 
порівнюються з вартістю послуг одного періоду

Зіставлення Однотипні методи обліку і класифікації

Своєчасності Своєчасне одержання інформації для використання 
державними органами управління і суспільством
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Висновки. Таким чином, наука про бю-
джетні видатки є доволі молодою. Втім за 
дуже короткий проміжок часу вона набула 
популярності. Розглянуті в статті теоретич-
ні положення бюджетних видатків, зокрема 
запропоновані принципи, сприяють більш 
ґрунтовному дослідженню концептуальних 
положень формування видаткової частини 
бюджету, розвитку методології оцінювання 
видатків, а також аналізу бюджетної політики.
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Таблиця 2
Система принципів видатків бюджету*

Назва Тлумачення

Орієнтованості  
на суспільство

Бюджетні видатки мають задовольняти суспільні потреби. На всіх етапах управління 
видатками суспільні інституції повинні мати визначальний вплив на спрямування 
бюджетних коштів. Використання бюджетних коштів має бути підзвітне і підконтрольне 
суспільству, характеризуватися високим критерієм справедливості, а владні інституції 
нести в тому числі політичну відповідальність перед суспільством за ухвалені рішення.

Економічного 
прагматизму

Видатки бюджету перебувають у взаємному нерозривному зв’язку з національною 
економікою. Відтак використання бюджетних коштів покликане сприяти економічному 
розвитку, вирішенню системних проблем та посилювати конкурентоспроможність 
національної економіки у світовій економічній системі.

Відповідності 
цілям  
і можливостям

Цінність бюджетних видатків забезпечується дотриманням гармонії з цілями розвитку 
країни (адміністративно-територіальної одиниці). Видатки бюджету мають також 
відповідати пріоритетам реформування бюджетного сектору та спроможності останнього 
надавати якісні суспільні послуги з метою забезпечення відповідності вартості суспільних 
послуг обсягам сплачених суспільством податків. Важливо забезпечувати еластичність 
бюджетних видатків для того, щоб відповідати динаміці економічних і суспільних змін.

Ефективності

Досягнення економічної ефективності передбачає якомога повніше задоволення потреб 
населення у суспільних послугах, сприяння економічного розвитку та досягнення інших 
важливих цілей та забезпечення при цьому ощадливого й раціонального використання 
бюджетних ресурсів. Досягнути цього неможливо без застосування методик оцінювання 
ефективності видатків.

Цільового  
спрямування

Використання коштів бюджету має відповідати цілям, затвердженим представницьким 
органом влади. 

Захищеності  
від зловживань

Великі обсяги ресурсів, що використовуються з бюджету, завжди генерують значні 
ризики різноманітних зловживань. Відтак система витрачання коштів потребує захисту 
від різноманітних зловживань, у тому числі проявів корупції. Для цього потрібна дієва 
система фінансового контролю за бюджетними видатками.

* Складено автором.
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ  
МІЖ КОРПОРАТИВНИМИ ФІНАНСАМИ  

ТА РИНКОМ КАПІТАЛІВ

Проаналізовано сучасні концепції трактування причинно-наслідкових зв’язків між 
корпоративними фінансами та ринком капіталів. Визначено, що свою сутність кор-
поративні фінанси та ринок капіталу виявляють через комплекс функцій, які зна-
чним чином накладаються одна на одну. Обґрунтовано, що у процесі формування 
власного та середньо- і довгострокового боргового капіталу корпоративних під-
приємств має місце накладання фінансових відносин, що є притаманними як для 
корпоративних фінансів, так і для ринку капіталів. Доведено, що для обох катего-
рій, окрім загальновідомих функцій, характерними є функції управління поведінкою 
учасників фінансових відносин та інформаційно-комунікаційна, які можна інтерпре-
тувати як допоміжні.

Ключові слова: корпоративні фінанси, ринок капіталів, фінансові та грошові від-
носини, управління поведінкою, конфлікт інтересів, інформаційна асиметрія, тунелінг.
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Николай СТЕЦЬКО
Функциональные связи между корпоративными финансам и рынком капиталов
Проанализированы современные концепции трактовки причинно-следственных 

связей между корпоративными финансами и рынком капиталов. Определено, что 
свою сущность корпоративные финансы и рынок капитала проявляют через ком-
плекс функций, которые в значительной степени накладываются друг на друга. 
Обосновано, что в процессе формирования собственного, среднесрочного и долгос-
рочного долгового капитала корпоративных предприятий имеет место совмещение 
финансовых отношений, свойственных как для корпоративных финансов, так и для 
рынка капиталов. Доказано, что для обеих категорий, кроме общеизвестных фун-
кций, характерны функции управления поведением участников финансовых отно-
шений и информационно-коммуникационная, которые можно интерпретировать как 
вспомогательные.

Ключевые слова: корпоративные финансы, рынок капиталов, финансовые и де-
нежные отношения, управление поведением, конфликт интересов, информационная 
асимметрия, туннелинг.
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Mykola STETSKO
Functional Relations Between Corporate Finance and Capital Market
Introduction. Cause and effect relationships of corporate finance and capital market lie in 

the area of capital movement and financial relations emerging during its mobilization and usage.
Purpose. The purpose of the article is to highlight cause and effect relationships between 

corporate finance and capital market from the point of view of existing information asymmetry 
and conflicts of interest that occur among members of financial relations.

Results. It is determined that corporate finance and capital market manifest their essence 
through the complex of functions which coincide significantly. It is proved that coincidence of 
financial relationships occurs in the process of equity, medium and long term debt capital forma-
tion that are typical for both corporate finance and capital market. It is proved that the function of 
behavior management of financial relations members and the function of information and com-
munication are typical for both categories, except well-known functions. These functions can 
be interpreted as additional ones, as they are necessary to perform the basic functions (capital 
formation, capital transformation).

Conclusion. Information and communication function is the product of evolutionary devel-
opment of information function, as it involves not only providing information but also the use of 
modern methods of analysis, information sharing techniques and feedback. It is determined that 
the nature of those functions logically comes from the concept of principal-agent relationship. 
The above mentioned functions are objective and involve the functions of analysis and control.

Keywords: corporate finance, capital market, financial and monetary relations, behavior 
management, conflicts of interest, information asymmetry, tunneling.

Постановка проблеми. Сучасна еко-
номіка має яскраво виражений тренд до 
широкого використання інформаційно-ко-
мунікаційних технологій, впровадження 
інноваційних розробок на рівні усіх фінан-
сово-господарських процесів, тобто йдеть-
ся про інформаційно-інноваційну модель 
розвитку. До нових економічних реалій 
мають бути адаптовані не лише виробни-
чі процеси на підприємствах, а й процеси 
прийняття фінансових рішень. Враховуючи 
архаїчний характер фінансових відносин, 
що мають місце на більшості вітчизняних 
підприємств, висновок про те, що “нова 
економіка” вимагає “нового економіксу” 
набуває для корпоративного сектору еко-
номіки України особливої актуальності [1, 
с. 29]. З огляду на появу новітніх методів 

і технологій оцінювання ризиків, залучення 
капіталу, раціоналізації інвестицій оновле-
них підходів вимагає не лише трактування 
економічної природи та суспільного призна-
чення корпоративних фінансів, а й розумін-
ня їхніх функцій та взаємозв’язків з ринком 
капіталів. Згідно з усталеним визначенням, 
ринок капіталів – це складова фінансово-
го ринку, яка спрямована на забезпечення 
підприємств середньо- та довгостроковим 
капіталом. До цього сегмента належить 
ринок акцій та середньо- і довгострокових 
боргових інструментів. Очевидно, що голо-
вне призначення ринку капіталів полягає в 
обслуговуванні фінансових та інвестицій-
них потреб корпоративних підприємств. З 
іншого боку, переважну частину свого капі-
талу корпоративні підприємства формують 
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на ринку капіталів. Відтак, проблематика 
функціонування корпоративних фінансів 
і ринку капіталів багато у чому збігається. 
Подібними є також концептуальні підходи 
до її вирішення.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. У вітчизняній науково-практичній лі-
тературі мають місце фрагментарні спроби 
адаптувати понятійний та функціональний 
апарат фінансів мікроекономічного рівня 
та ринку капіталів до міжнародних трендів і 
вимог так званої “нової економіки”. Досить 
ґрунтовними, з точки зору обґрунтування 
сучасних тенденцій, сутності та об’єктів 
корпоративних фінансів і ринку капіталів, 
є праці В. Зимовця [6], А. Крисоватого [9], 
Н. Рязанової [5; 9], О. Терещенка [1; 6], 
В. Федосова [5; 9]. Водночас, у більшості 
наукових джерел проблематику фінансо-
вих відносин, що мають місце на рівні кор-
поративних фінансів і на ринку капіталів, 
прийнято досліджувати дещо автономно. 
Однак каузальність та однотипність зга-
даних фінансових відносин є апріорною. 
Окрім цього, поза увагою дослідників за-
лишаються питання допоміжних функцій 
корпоративних фінансів і ринку капіталів, 
необхідність яких випливає з невиконання 
останнім критеріїв ефективності.

Метою статті є висвітлення причинно-
наслідкових зв’язків між корпоративними 
фінансами та ринком капіталів під кутом 
зору наявної інформаційної асиметрії та 
конфлікту інтересів, що мають місце між 
учасниками фінансових відносин.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Для з’ясування причинно-наслідко-
вих зв’язків між корпоративними фінансами 
та ринком капіталів дослідимо функції зазна-
чених категорій, суспільне призначення та 
проблематику. Дискусію щодо сутності кор-
поративних фінансів доцільно розпочати з 
типового визначення фінансів підприємств. 
Відповідно до дефініції, яка обґрунтована 

Г.Г. Намом, фінанси підприємств – це еко-
номічні відносини, пов’язані з рухом грошей, 
формуванням грошових потоків, розподілом 
і використанням доходів і грошових фондів 
суб’єктів господарювання у процесі відтво-
рення [2, 7]. Для свого часу наведене визна-
чення досить повно характеризувало сут-
ність фінансів підприємств як економічної 
категорії. Водночас, з плином часу, разом з 
поступом нової інформаційно-інноваційної 
економіки змінювалися пріоритети в розви-
тку й інтерпретації фінансів мікрорівня. Все 
більших відмінностей набували економічні 
відносини, фінансові методи, технології, що 
мають місце на корпоративних та унітарних 
підприємствах. До останніх належать дер-
жавні та комунальні підприємства, а також 
ті, що засновані на власності об’єднання 
громадян, релігійної організації або на при-
ватній власності засновника. На відміну 
від корпоративних, унітарні підприємства 
створюються одним засновником, який ви-
діляє необхідне для того майно, формує 
статутний капітал, неподілений на частки 
(паї), затверджує статут, розподіляє доходи 
безпосередньо або через керівника, який 
ним призначається, керує підприємством 
і формує його трудовий колектив, вирішує 
питання реорганізації та ліквідації підприєм-
ства [3]. Втрачають значення грошові фонди 
підприємств, які у більшості суб’єктів госпо-
дарювання сьогодні не формуються взагалі. 
З розвитком новітніх критеріїв оцінювання 
результативності діяльності переоцінюється 
також роль доходів підприємств і значення 
їхнього розподілу. Окрім цього, на фінансо-
во-інвестиційну діяльність підприємств все 
більший вплив чинять інститути та інстру-
менти ринку капіталів.

З огляду на викладене, в наукових пра-
цях все більшого поширення набуває ди-
ференційований підхід до трактування сут-
ності фінансів підприємств і корпоративних 
фінансів як їхньої визначальної складової. 
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Водночас, різні автори вкладають у поняття 
“корпоративні фінанси” різний зміст. Досить 
часто під згаданою дефініцією розуміють 
фінанси великих транснаціональних корпо-
рацій (вузьке розуміння). В інших джерелах 
зустрічаємо трактування корпоративних фі-
нансів у широкому значенні, як фінансів усіх 
підприємств, що належать до реального 
сектору економіки. Інтерпретацію “фінансів 
суб’єктів господарювання (корпоративних 
фінансів)” у широкому та вузькому розумін-
ні знаходимо, для прикладу, у монографії 
І.П. Васильчук [4, 189]. Широким тракту-
ванням корпоративних фінансів оперують 
також Н.С. Рязанова та В.М. Федосов, які, 
окрім іншого, вказують, що корпорація ство-
рюється з метою ринкового виробництва 
товарів і послуг для принесення фінансової 
чи іншої вигоди власнику, має можливість 
обмінюватися правами власності з іншими 
інституційними одиницями [5, 44]. У контек-
сті корпоративних фінансів В.В. Зимовець 
та О.О. Терещенко обґрунтовують необхід-
ність використовувати термін “корпоратив-
не підприємство”, а не “корпорація”. Відтак, 
об’єктом досліджень у сфері корпоративних 
фінансів має бути фінансове господарство 
та процеси прийняття фінансово-інвестицій-
них рішень на рівні корпоративних підпри-
ємств, що належать як до реального, так і 
до фінансового сектору економіки [6, 82-83]. 
Предметом корпоративних фінансів є широ-
кий спектр фінансових відносин, що вини-
кають на рівні корпоративних підприємств. 
Йдеться про специфічні відносини, що ма-
ють місце у процесі формування капіталу, 
його використання (освоєння) та контролю 
за рухом капіталу.

Трактування корпоративних фінансів у 
широкому та вузькому розумінні, окрім іншо-
го, пояснюється неоднозначною інтерпрета-
цію понять “корпорація” та “корпоративний 
сектор”. У вузькому розумінні терміном “кор-
порація” прийнято характеризувати великі 

транснаціональні корпорації, організовані у 
формі акціонерних товариств, а до сфери 
корпоративних фінансів – відносити лише 
фінанси великих корпорацій. Вважаємо та-
кий підхід досить поверхневим, бо він вра-
ховує досить обмежене коло характеристик 
корпоративної форми організації бізнесу. У 
цьому контексті слушною є теза Д.А. Плет-
ньова, який звертає увагу на те, що, як 
суб’єкт права, корпорація передбачає на-
явність більше одного учасника, об’єднання 
майна, наявність спільної мети та відокрем-
лення управління від волі учасників. Акці-
онерна ж форма корпорації – це окремий 
випадок більш загальної, єдиної моделі 
організації суб’єктів в економіці [7, с. 49]. 
Відтак, недоречно ставити знак рівності між 
корпораціями та великими акціонерними 
товариствами. З іншого боку, термін “корпо-
ративні фінанси” не варто використовувати 
лише для характеристики фінансових відно-
син, що виникають у процесі функціонуван-
ня корпорацій.

Більш адекватним є підхід, за яким 
корпоративні фінанси характеризують фі-
нансові відносини на рівні корпоративних 
підприємств, до яких, окрім акціонерних то-
вариств, відносяться й інші “капітальні това-
риства”, зокрема, товариства з обмеженою 
відповідальністю, командитні товариства та 
низка інших організаційно-правових форм. 
Так, представники американської школи 
фінансів С. Росс [S. Ross], Р. Вестерфілд 
[R. Westerfield] та Б. Джордан [B. Jordan], які 
є авторами фундаментального підручника з 
корпоративних фінансів, до корпоративних 
підприємств відносять акціонерні товари-
ства (англ. “joint stock companies”), публічні 
товариства з обмеженою відповідальністю 
(англ. “public limited companies (PLC)” чи 
товариства з обмеженою відповідальністю 
(англ. “limited liability companies (LLC)”) [8, 
c. 6–7]. Вітчизняне законодавство цілком 
виправдано відносить до корпоративних 
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підприємств суб’єктів господарювання, які 
утворюються, як правило, двома або біль-
ше засновниками за їхнім спільним рішен-
ням (договором), діють на основі об’єднання 
майна та/або підприємницької чи трудової 
діяльності засновників (учасників), їхнього 
спільного управління справами, на осно-
ві корпоративних прав, у тому числі через 
органи, що ними створюються, участі за-
сновників (учасників) у розподілі доходів і 
ризиків підприємства. Корпоративними є ко-
оперативні підприємства, що створюються у 
формі господарського товариства, а також 
інші підприємства, в тому числі засновані 
на приватній власності двох або більше осіб 
[3]. Отже, корпоративні фінанси характери-
зують фінансові відносини, що виникають у 
процесі діяльності усіх типів корпоративних 
підприємств, у тому числі великих транс-
національних корпорацій, застосованих у 
формі публічних акціонерних товариств, а 
також невеликих за обсягами товариств з 
обмеженою відповідальністю, що діють на 
локальному рівні.

Відповідно до визначення І.П. Василь-
чук, корпоративні фінанси у широкому ро-
зумінні – це сукупність специфічних еконо-

мічних відносин, що виникають у процесі 
діяльності економічних агентів, пов’язаної з 
формуванням, розподілом і використанням 
фінансових ресурсів. У вузькому розумінні 
поняття “корпоративні фінанси” трактують 
як формування фінансових ресурсів, що 
передбачає відносини у поєднанні “по-
стачальник-реципієнт”, тобто відносини 
взаємодії суб’єктів на фінансовому ринку 
(включають аспект інвестування та аспект 
фінансування) [4, с. 189]. На наш погляд, 
зазначене визначення втілює в собі стан-
дартний набір думок вітчизняних науковців 
щодо сутності корпоративних фінансів як 
складової фінансів підприємств.

Вважаємо, що важливою характеристи-
кою корпоративних фінансів є те, що вони 
передбачають активне використання ринку 
капіталів як інструменту залучення та ви-
користання фінансових ресурсів. Ця влас-
тивість корпоративних фінансів проявля-
ється у численних фінансових відносинах 
підприємств, що так чи інакше пов’язані з 
функціонуванням ринку капіталів. В табл. 1 
наведено ключові функціональні характе-
ристики категорій “корпоративні фінанси” 
та “ринок капіталів”.

Таблиця 1
Ключові характеристики категорій “корпоративні фінанси та “ринок капіталів”*

Характерис-
тики Корпоративні фінанси Ринок капіталів

Визначення

Характеризують фінансові відносини з при-
воду формування, розподілу та використан-
ня капіталу корпоративних підприємств для 
забезпечення максимізації їхньої вартості.

Складова фінансового ринку, яка спрямова-
на на забезпечення підприємств середньо- 
та довгостроковим капіталом.

Суспільне  
призначення

Задоволення інтересів шехолдерів та стейк-
холдерів через зростання вартості капіталу 
корпоративних підприємств.

Узгодження попиту та пропозиції на серед-
ньо- та довгостроковий капітал.

Функції
Формування, розподілу та використання ка-
піталу; інформаційно-комунікаційна; вартіс-
но-формуюча; управління поведінкою.

Трансформації (строків, обсягів, ризиків); 
збалансування; алокації капіталу; інформа-
ційно-комунікаційна; управління поведінкою.

Учасники 
фінансових 

відносин
Шеходери та широка група стейкхолдерів.

Емітенти, інвестори, фінансові посередники, 
представники інфраструктури ринку, регуля-
тивні та контролюючі органи.

* Складено автором.
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Згідно з дослідженнями А.I. Крисо-
ватого, В.М. Суторміної, В.М. Федосова, 
Н.С. Рязанової та інших, як корпоративні 
фінанси, так і ринок капіталів належать до 
економічних (фінансових) категорій, оскіль-
ки мають певне суспільне призначення, ви-
ражають грошові відносини, виявляються 
за допомогою визначених функцій та мають 
об’єктивний характер. Вони є теоретичною 
абстракцією, що лише узагальнено відо-
бражає характерні риси фінансових відно-
син, які формують сферу їхнього функціо-
нування. Їм притаманне власне особливе 
місце в ієрархії фінансових категорій (се-
ред яких фінанси, державні доходи та ви-
датки, бюджет, податок, фінанси домогос-
подарств, фінансовий ринок, міжнародні 
фінанси), вони мають специфічне суспіль-
не призначення, ознаки, форми прояву, 
функції та роль [9, с. 12].

Серед праць, присвячених фінансам 
мікроекономічного рівня та ринку капіта-
лів, варто виокремити дослідження одного 
з фундаторів фінансової наукової школи 
України – професора В.М. Суторміної. Вва-
жаючи фінанси корпорацій економічною ка-
тегорією, вона характеризує їх як юридично 
оформлені грошові відносини між корпора-
цією й іншими агентами ринку з приводу 
формування капіталу корпорації та його 
розподілу з метою поліпшення добробуту 
акціонерів. Формуються такі відносини в 
характерних для ринкової економіки умо-
вах невизначеності та ризику [10, с. 12–26]. 
На думку В.В. Зимовця та О.О. Терещенка, 
корпоративні фінанси є самодостатньою 
субкатегорією фінансів. Об’єктом дослі-
джень у сфері корпоративних фінансів є 
фінансове господарство та процеси при-
йняття фінансово-інвестиційних рішень на 
рівні корпоративних підприємств (сектор 
нефінансових корпорацій або “реальний 
сектор”), а також організацій фінансового 
сектору, попри окремі концептуальні відмін-

ності у фінансових відносинах, які виника-
ють у цих секторах [6, с. 86]. Узагальнюючи 
наведені думки, вважаємо, що корпоратив-
ні фінанси як економічна категорія харак-
теризують фінансові відносини з приводу 
формування та використання капіталу кор-
поративних підприємств.

Як справедливо наголошують Н.С. Ря-
занова та В.М. Федосов, саме термін “капі-
тал”, а не “фінансові ресурси”, найбільш точ-
но передає сутність того, що відбувається у 
процесі фінансових відносин корпорацій з 
іншими економічними агентами [5, с. 45]. Ін-
ституційною площадкою, на якій формують-
ся фінансові відносини між корпоративними 
підприємствами та їхніми шехолдерами і 
стейкхолдерами, є ринок капіталів. У процесі 
формування власного та середньо- і довго-
строкового боргового капіталу корпоратив-
них підприємств має місце накладання фі-
нансових відносин, що є характерними як для 
корпоративних фінансів, так і для ринку капі-
талів. Відтак, капітал є тим ресурсом, який 
об’єднує категорії корпоративних фінансів і 
ринку капіталів. Як ресурс корпоративних фі-
нансів, капітал слугує засобом накопичення 
(капіталізації) та платежу. Формами прояву 
фінансових взаємовідносин корпорації є про-
цеси формування капіталу, його розподілу та 
споживання (використання). Саме у ході та-
ких процесів капітал реалізує свою здатність 
капіталізуватися та у разі необхідності бути 
засобом платежу [5, с. 45–46]. Концентрація 
різних типів грошових відносин корпоратив-
них підприємств з приводу формування та 
використання капіталу здійснюється на ор-
ганізованому чи неорганізованому ринку ка-
піталів, який власне і призначений для узго-
дження попиту та пропозиції на середньо- та 
довгостроковий капітал.

У класичному розумінні ринок капіта-
лів репрезентує сукупність усіх інституцій 
та трансакцій, які забезпечують попит та 
пропозицію на середньо- та довгостроко-
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вий капітал. Здебільшого під ринком капі-
талів розуміють фондовий ринок або ринок 
цінних паперів, у тому числі боргових цін-
них паперів. Однак в окремих випадках до 
сегмента ринку капіталів відносять також 
кредитний ринок. У нашому дослідженні 
ми підтримуємо класифікацію сегментів фі-
нансового ринку, відповідно до якої кредит-
ний ринок є самодостатнім сегментом, який 
не належить до ринку капіталів (рис. 1).

Ефективність функціонування корпо-
ративних фінансів і ринку капіталів визна-
чається якістю виконання ними своїх функ-
цій. Систематизуючи результати численних 
наукових досліджень, В.В. Зимовець та 
О.О. Терещенко виокремлюють традиційні 
та новітні функції корпоративних фінансів. 
До традиційних відносяться функції форму-
ванням фінансових ресурсів, їхнього розпо-
ділу, контролю за ефективним формуванням 
та розподілом ресурсів, а до новітніх –  
функція трансформації, функція впливу на 
поведінку учасників фінансових відносин, 
вартісно-формуюча функція та функція пе-
редачі (трансферу) інформації [6, с. 80–81]. 
Вважаємо, що зазначений перелік функцій 
досить вичерпно характеризує усі аспекти 

функціонування корпоративних фінансів. 
Водночас, із розвитком економічних відно-
син, технологій, методів та інструментів при-
йняття фінансових рішень можуть виникати 
нові функції або ж отримувати оновлену 
інтерпретацію раніше обґрунтовані. Вра-
ховуючи сучасні тренди у розвитку корпо-
ративних фінансів, а саме, зростання ролі 
вартісно-орієнтованого підходу й орієнтацію 
на оптимізацію рішень щодо залучення та 
використання капіталу підприємств, вважа-
ємо, що традиційні функції корпоративних 
фінансів можна дещо доповнити та моди-
фікувати. З урахуванням власного бачення 
сутності корпоративних фінансів їхні функції 
сформулюємо наступним чином:

– функція формування капіталу, яка 
виявляється у процесі формування власно-
го та боргового капіталу. Це класична функ-
ція, необхідною умовою успішної реалізації 
якої є вихід підприємств на різні сегменти 
фінансового ринку;

– функція розподілу та використання 
капіталу – реалізується під час розподілу та 
використання підприємствами обмеженого 
ресурсу “капітал”, зокрема, під час прийнят-
тя інвестиційних рішень, а також у процесі 

 ФІНАНСОВИЙ РИНОК 

Грошовий ринок Ринок капіталів 

Ринок боргових 
цінних паперів 

Організований ринок Неорганізований ринок 

Ринок 
корпоративних 

прав (акцій) 

Кредитний ринок 

Рис. 1. Сегменти фінансового ринку*
* Побудовано автором.
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реалізації дивідендної політики, розподілу 
та використання прибутку. Виконання обох 
вищезгаданих функцій корпоративних фі-
нансів прямо чи опосередковано залежить 
від функціонування локального ринку капі-
талів, від рівня його капіталізації, ліквідності, 
здатності збалансовувати потоки капіталів і 
встановлювати об’єктивні ціни на ресурси;

– вартісно-формуюча (або вартість-
формуюча) функція – репрезентує наці-
леність фінансового менеджменту кор-
поративних підприємств на максимізацію 
вартості активів і, відповідно – капіталу. 
Відтак, вона створює умови для уможлив-
лення руху мінової вартості капіталу та її 
зростання. Обґрунтовуючи “вартість-фор-
муючу” функцію корпоративних фінансів, 
Н.С. Рязанова та В.М. Федосов зазначають, 
що у процесі реалізації фінансових відно-
син має місце рух мінової вартості капіталу, 
і саме у ході такого руху формуються умо-
ви зростання мінової вартості капіталу [5, 
с. 47]. Забезпечення генерування доданої 
вартості здійснюється через реалізацію 
всіх інших функцій корпоративних фінансів;

– інформаційно-комунікаційна функція 
є відповіддю на експансію нової, інформа-
ційно-інноваційної економіки [1, с. 31]. Вона 
реалізує об’єктивну потребу в якісному ін-
формаційному забезпеченні процесів фор-
мування, використання та приросту капіта-
лу корпоративних підприємств. У сучасних 
умовах розвитку економічних відносин без 
ефективної інформаційно-комунікаційної по-
літики фінансовий менеджмент підприємств 
не в змозі виконати ті завдання, що ставлять 
перед ним. У науково-практичних джерелах 
виокремлюють інформаційну функцію кор-
поративних фінансів. Соціально-економічне 
призначення цієї функції полягає у зменшен-
ні або ж повному усуненні невизначеності [5, 
с. 50]. На наш погляд, інформаційну функцію 
варто трансформувати в інформаційно-ко-
мунікаційну, оскільки йдеться не лише про ін-

формаційне забезпечення прийняття фінан-
сових рішень, а й про комунікацію з широким 
колом учасників фінансових відносин. Інфор-
маційно-комунікаційна функція є продуктом 
еволюційного розвитку інформаційної функ-
ції, бо передбачає не лише надання інфор-
мації, а й використання сучасних методів її 
аналізу, каналів обміну та зворотного зв’язку. 
Особлива потреба у такій комунікації виникає 
у разі виходу підприємства на ринок капіта-
лів. У цьому випадку потенційні інвестори та 
кредитори мають отримувати не лише пер-
винну інформацію, а й фінансову аналітику 
щодо підприємства;

– функція управління поведінкою учас-
ників фінансових відносин покликана забез-
печити ухвалення раціональних фінансових 
рішень усіх суб’єктів фінансових відносин 
в умовах різновекторності їхніх цілей та ін-
формаційної асиметрії. На наш погляд, вона 
поглинає таку традиційну функцію фінан-
сів підприємств, як контроль за процеса-
ми формування та використання капіталу. 
Необхідність виокремлення цієї функції ви-
пливає з нерівномірного розподілу інфор-
мації й об’єктивно наявного конфлікту інте- 
ресів між учасниками фінансових відносин, 
у тому числі всередині підприємства. Для 
зменшення негативних наслідків конфлікту 
інтересів, що можуть виявлятися у процесі 
формування, використання та розподілу ка-
піталу підприємств, необхідним є забезпе-
чення перманентного аналізу, моніторингу 
та контролю за відповідними процесами.

Доцільність виокремлення інформацій-
но-комунікаційної функції та функції управ-
ління поведінкою учасників фінансових від-
носин пояснюється об’єктивно наявними 
конфліктами інтересів, що мають місце у 
процесі принципал-агент-відносин, не за-
вжди раціональною поведінкою економіч-
них агентів та інформаційною асиметрією. У 
рамках теорії “принципал-агент”, як прави-
ло, досліджуються три типи конфліктів інте- 
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ресів між учасниками фінансових відносин, 
що зумовлено дивергенціями їхніх цільових 
функцій. По-перше, йдеться про конфлікти 
між власниками та менеджментом підпри-
ємств, що зумовлені відокремленням функ-
ції управління від власності. По-друге, кон-
флікти між групами власників, які складають 
більшість, та міноритаріями через нерівні 
можливості впливу на процеси прийняття 
рішень на підприємстві. По-третє, конфлікти 
між капіталодавцями-інвесторами, що фор-
мують власний капітал та кредиторами, що 
формують борговий капітал через різний 
вплив на процеси прийняття рішень і різно-
направленість інтересів [11, с. 315].

За першого типу конфліктів виникає так 
званий моральний ризик (Moral Hazard), що 
провокує менеджмент до поведінки, спря-
мованої на максимізацію його індивідуаль-
ної функції корисності, а не на максимізацію 
вартості підприємства та оптимальні резуль-
тати його діяльності з точки зору власників. 
Така поведінка зумовлена цілим комплек-
сом причин, до яких належить інформацій-
на асиметрія, різні часові преференції щодо 
дохідності та ризиків, наявність ідіосинкра-
тичних ризиків (специфічні ризики, пов’язані 
з діяльністю конкректного підприємства). 
Переваги менеджменту полягають у тому, 
що він має повніший доступ до інформації 
щодо ситуації на підприємстві. Натомість, 
капіталодавці мають можливості диверси-
фікувати свої ризики, тобто до певної міри 
мінімізувати ідіосинкратичні ризики. У ре-
зультаті того, що менеджмент увесь свій 
людський капітал вкладає в конкретне під-
приємство, йому властива аверсія ризику 
(averce of risk), що полягає у негативному 
ставленні до нього. Натомість, власники за 
своєю природою є нейтральними щодо ри-
зиків. Таким чином, виникає конфлікт з при-
воду різних преференцій щодо ризику [12, 
с. 114]. Окрім цього, поведінка менеджменту 
значною мірою визначається часовими рам-

ками. Він зацікавлений у максимізації показ-
ників результативності у короткостроковому 
періоді та в часових межах, протягом яких 
він планує співпрацювати з певним підпри-
ємством. Як наслідок прояву зазначених 
факторів менеджмент діє раціонально щодо 
власної вигоди, однак щодо інтересів влас-
ників та підприємства – нераціонально або 
ж квазіраціонально. Наприклад, приймають-
ся рішення щодо інвестицій та проектів, які 
принесуть прибуток (а отже, максимізують 
винагороду менеджерам) у короткостроко-
вому періоді, а не зростання вартості під-
приємства у довгостроковому періоді.

Для нейтралізації опортуністичної по-
ведінки менеджменту (як агента) щодо 
власників або інвесторів (як принципалів) 
в арсеналі корпоративних фінансів є низ-
ка механізмів. До складу таких механізмів 
К. Ейзенхард [K. Eisenhardt], М. Дженсен 
[M. Jensen], В. Меклінг [W. Meckling] відно-
сять зменшення рівня інформаційної аси-
метрії, контроль діяльності менеджменту 
та якісні системи мотивації [11, с. 316; 13, 
с. 61]. Системи мотивації мають бути по-
будовані таким чином, щоб з погіршенням 
показників результативності підприємства 
зменшувався рівень матеріальної винаго-
роди менеджменту. Проблема, однак, по-
лягає в тому, що менеджмент може мані-
пулювати показниками результативності у 
короткостроковому періоді. Саме тому при 
виборі зазначених показників варто керува-
тися принципами довгостроковості та міні-
мальних можливостей маніпулювання ме-
неджментом. Такі характеристики мають, 
приміром, вартісно-орієнтовані показники.

Другий тип принципал-агент конфліктів 
зумовлений ігноруванням інтересів мінори-
тарних власників при прийнятті фінансових 
рішень. Власники контрольного пакету кор-
поративних прав використовують капітал, 
наданий міноритаріями для максимізації 
власної вигоди. У наукових дискусіях ця про-
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блема позначається як “Tunneling” (“ефект 
тунелю”) або “Self-Dealing” (трансакції “сам 
із собою”). Поняття “ефект тунелю” харак-
теризує трансакції, результатом яких є при-
ховане виведення з підприємства активів і 
прибутків на користь та в інтересах власни-
ка контрольного пакету корпоративних прав 
(осіб, які контролюють підприємство). Згідно 
з дослідженнями С. Джонсона [S. Johnson], 
Р. Ла Порти [R. La Porta], F. Лопеза де Сі-
ланес [F. Lope-de-Silanes] та А. Шлайфера 
[A. Shleifer], тунелінг проявляється у двох 
формах: акціонери, що становлять біль-
шість, переводять ресурси компанії на влас-
ну користь шляхом трансакцій між собою 
або ж здійснюють “розмивання” часток дріб-
них акціонерів [14, с. 24]. Досить виразно ця 
проблема виявляється в країнах з недостат-
нім рівнем захисту прав власності, до яких 
належить Україна. Незахищеність дрібних 
власників зумовлена як неурегульованістю 
порядку використання переважних прав на 
придбання корпоративних прав нової емісії, 
інсайдерським характером фондового рин-
ку, так і недосконалістю судової системи, 
що є толерантною до проявів рейдерства. 
Окреслені питання тісно пов’язані з пробле-
матикою “розмивання” прав власності.

Ще одним полем для конфліктів інте- 
ресів є відносини між різними групами ка-
піталодавців, які мають різні преференції 
щодо ризиків вкладень у підприємство. 
Йдеться, перш за все, про конфлікти між 
кредиторами та власниками підприємства. 
Для гарантованого отримання відсотків та 
основної суми кредиту кредитори зацікав-
лені у якомога менш ризиковій діяльності 
боржника. Натомість, власники зорієнтова-
ні на максимізацію вартості підприємства 
та чистого прибутку. Досить часто приросту 
вартості можна досягти, лише вдаючись до 
ризикових операцій чи інвестицій. Відтак, 
вкладаючи кошти у ризикові проекти, ме-
неджмент підприємства фактично збільшує 

ризики для кредиторів. Іншими словами, 
зростання доходів власників здійснюється 
за рахунок підвищених ризиків кредиторів. 
Для уникнення додаткових ризиків креди-
тори мають вживати заходів щодо впливу 
на поведінку власників і менеджменту. До 
переліку таких заходів належить нагляд і 
контроль за цільовим використанням бор-
гового капіталу у рамках супроводження 
кредитів, штрафні санкції за порушення 
умов кредитних договорів, умов залучення 
коштів шляхом емісії облігацій тощо.

Таким чином, у рамках нейтралізації 
конфліктів інтересів між учасниками фінан-
сових відносин необхідно вживати комп-
лекс заходів впливу на управління їхньою 
поведінкою. Важливою складовою таких 
заходів є контроль за діяльністю груп учас-
ників з різними інтересами, які пов’язані із 
процесами формування та використання 
капіталу підприємств. Відтак, поглинання 
функцією управління поведінкою функції 
контролю є логічним та об’єктивним. Зага-
лом же, у рамках реалізації функції управ-
ління поведінкою необхідно активно ви-
користовувати принципи корпоративного 
управління у частині забезпечення прозо-
рості показників фінансово-господарської 
діяльності підприємства, контролю та моні-
торингу за діяльністю менеджменту.

Реалізація зазначених вище функцій 
корпоративних фінансів значною мірою 
здійснюється шляхом виходу підприємств 
на ринок капіталу. Останній, у свою чер-
гу, виконує низку основних і допоміжних 
функцій. Більшість західних дослідників ви-
окремлюють такі функції ринку капіталів:

– трансформації (строків, обсягів, ри-
зиків);

– збалансування (попиту та пропозиції на 
капітал і відповідні фінансові інструменти);

– алокації (спрямування капіталів за 
найбільш раціональними з точки зору спів-
відношення “ризик-дохідність” напрямками);
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– інформаційна (забезпечення інвес-
торів максимально повною інформацією 
щодо об’єктів вкладень).

Визначальною є перша зі згаданих 
функцій. Трансформація обсягів капіталів 
полягає в трансформації різних за величи-
ною вкладень інвесторів у значні за обся-
гами капітали корпоративних підприємств. 
Трансформація строків означає узгодження 
термінів вкладень капіталів у підприємство 
відповідно до інтересів інвесторів та об’єкта 
інвестицій. Функція трансформації ризиків 
передбачає, що ризики вкладень у конкрет-
не підприємство розподіляються серед зна-
чної групи інвесторів. Ступінь необхідності 
інших функцій, які умовно можна назвати 
допоміжними, залежить від рівня доскона-
лості (ефективності) ринку капіталів. Від-
повідно до неокласичних постулатів ринок 
капіталів є ефективним (досконалим), якщо:

– має місце вільний доступ до ринку 
усіх його учасників;

– на ринку відсутня інформаційна аси-
метрія;

– відсутні трансакційні витрати;
– вплив оподаткування на ринкові опе-

рації є нейтральним (або рівномірним);
– наявна досконала конкуренція на 

ринку та обмежені можливості впливу окре-
мих учасників на ринкові кондиції;

– має місце раціональна поведінка (ра-
ціональні рішення) учасників фінансових 
відносин та їхні гомогенні очікування щодо 
майбутніх грошових потоків.

Для обґрунтування доцільності вио-
кремлення допоміжних функцій ринку капі-
талів та їхнього складу з’ясуємо, чи викону-
ються критерії досконалості ринку капіталів 
на практиці. З цією метою визначимо коло 
учасників фінансових відносин, які пересі-
каються на відповідному ринку, та їхні мо-
тивації. У процесі реалізації функцій ринку 
капіталів виникає комплекс фінансово-еко-
номічних відносин, учасниками яких є кор-

поративні підприємства, банки, інституційні 
інвестори, держава. Залежно від ролі та ці-
лей участі у процесі кругообороту капіталу 
учасників фінансових відносин можна кла-
сифікувати таким чином:

– емітенти корпоративних цінних папе-
рів (пайових і боргових);

– інвестори, що мають вільні грошові 
кошти та вкладають їх в інструменти ринку 
капіталів;

– фінансові посередники;
– агенти, що формують інфраструктуру 

ринку капіталів;
– регуляторні та контролюючі органи.
Не потребує доведення та обставина, 

що об’єктивно між зазначеними учасниками 
фінансових відносин виникають конфлікти 
інтересів, аналогічні тим, які досліджува-
лися у рамках теорії принципал-агент від-
носин. Через недотримання критерію ін-
формаційної симетрії, фактичної наявності 
трансакційних витрат поведінка учасників 
ринку є не завжди раціональною (щонай-
менше, щодо принципалів). Саме тому для 
забезпечення критеріїв ефективності ринок 
капіталів, оперуючи своїм інструментарієм, 
має впливати на поведінку зазначених груп 
учасників з різними інтересами для знижен-
ня рівня конфліктності, опортунізму та не-
раціональної поведінки. Таким чином, ана-
логічно до корпоративних фінансів, окрім 
загальноприйнятних функцій, ринок капіта-
лів має виконувати як інформаційно-кому-
нікаційну функцію, так і функцію управління 
поведінкою. Причому потреба у виконанні 
зазначених функцій є тим вищою, чим менш 
розвиненим є ринок капіталів. Інструмента-
ми реалізації зазначених функцій є заходи, 
що реалізуються регуляторними та контро-
люючими органами, механізми, які передба-
чені принципами корпоративного управлін-
ня, глобальні регуляторні акти (наприклад, 
Акт Сарбейнса-Окслі (Sarbanes-Oxley Act), 
прийнятий у США в 2002 р.).
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Висновки. Підсумовуючи, можемо кон-
статувати, що корпоративні фінанси та ри-
нок капіталу належать до переліку ключових 
категорій фінансової науки, які характеризу-
ють фінансові відносини з приводу руху ка-
піталу. Свою сутність ці категорії виявляють 
через комплекс функцій, які значним чином 
накладаються одна на одну. Враховуючи 
економічну природу корпоративних фінан-
сів і ринку капіталів, їхні функції та суспіль-
не призначення, можна констатувати, що 
ефективне функціонування корпоративних 
фінансів неможливе без розвинутого ринку 
капіталів, і навпаки. Відтак, неможливо ав-
тономно розвивати інфраструктуру ринку 
капіталів без запровадження ринково-орієн-
тованого фінансового менеджменту на рівні 
корпоративних підприємств.

Враховуючи обмеженість ресурсу “ка-
пітал”, для корпоративних фінансів пріори-
тетною є функція формування капіталу, яка 
у прикладному плані реалізується шляхом 
використання інструментів, методів і тех-
нологій фінансування корпоративних під-
приємств. Якісне фінансове забезпечення 
підприємств, його інвестиційні можливості 
значною мірою обмежуються дефіцитами 
в інформаційному забезпеченні, нераціо-
нальними фінансовими рішеннями та недо-
статнім рівнем розвитку локального ринку 
капіталів. Щоправда, за відсутності надійно 
функціонуючого локального ринку великі 
підприємства мають змогу вийти на гло-
бальні ринки. З іншого боку, за недостатньої 
потужності локальних корпоративних фінан-
сів сформувати ліквідний та капіталомісткий 
локальний ринок капіталів неможливо.

Ключовою функцією ринку капіталів є 
функція трансформації капіталів (за обсяга-
ми, строками, ризиками). Однак, враховуючи 
недосконалість глобального ринку капіталів 
загалом і локальних ринків зокрема, для 
ефективного виконання функції трансфор-
мації необхідним є виконання інформаційно-

комунікаційної функції та функції управління 
поведінкою учасників фінансових відносин. 
Зазначені функції (з певними особливостя-
ми) є притаманними як категорії “корпоратив-
ні фінанси”, так і категорії “ринок капіталів”. 
Їхня необхідність легко доводиться у рамках 
концепції принципал-агент відносин.
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САНАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА  
ЯК ДІЄВИЙ МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВОЇ  

СТАБІЛІЗАЦІЇ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

Розкрито сутність санації та з’ясовано основні її характерні ознаки. Запропоно-
вано визначати сутність санації за змістом, формою прояву, перспективною спрямо-
ваністю, обумовлюючими чинниками, джерелами фінансування. За допомогою наукових 
методів аналізу, синтезу і логічного узагальнення запропоновано власне визначення по-
няття “санація”. Розглянуто сутність організаційно-економічного механізму управлін-
ня санацією підприємства, охарактеризовано його складові. Визначено основні інстру-
менти організаційно-економічного механізму, що забезпечують ефективне управління 
санацією підприємства на основі формування санаційної стратегії. Запропоновано ал-
горитм запровадження механізму санації, що дозволить реалізувати та досягти його 
основної мети.

Ключові слова: санація підприємств, управління санацією, організаційно-економіч-
ний механізм, джерела фінансування санаційних заходів, санаційна спроможність, пла-
тоспроможність.

Володимир КОСТЕЦЬКИЙ 

УДК  658.15:338.43

Владимир КОСТЕЦКИЙ
Санация предприятия как действенный механизм финансовой стабилизации 

его деятельности
Раскрыта сущность санации и выяснены основные ее характерные признаки. 

Предложено определять сущность санации по содержанию, форме проявления, пер-
спективной направленности, обусловливающими факторами, источниками финанси-
рования. С помощью научных методов анализа, синтеза и логического обобщения 
предложено свое определение понятия “санация”. Рассмотрена сущность организа-
ционно-экономического механизма управления санацией предприятия, охарактеризо-
ваны его составляющие. Определены основные инструменты организационно-эко-
номического механизма, которые обеспечивают эффективное управление санацией 
предприятия на основе формирования санационной стратегии. Предложен алгоритм 
внедрения механизма санации, которая позволит реализовать и достичь его основ-
ной цели.

Ключевые слова: санация предприятия, управление санацией, организационно-
экономический механизм, источники финансирования санации, санационная способ-
ность, платежеспособность.
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JEL Classіfіcatіon: G30.

Volodymyr KOSTETSKYY
Readjustment of enterprise as an effective mechanism for financial stabilization of 

its activities
Introduction. In a market economy readjustment of enterprises has significant economic 

potential, is an important instrument for regulating structural changes and is part of the most 
effective mechanisms for financial stabilization of enterprises.

Purpose. Grounded theoretical and methodological foundations and practical recommen-
dations for improving organizational and economic mechanism of reorganization of enterprises 
in the conditions of instability of the national economy.

Results. The essence of readjustment on various aspects of the study including. A new 
approach in determining the nature of rehabilitation is getting functions readjustment of the 
position of macro and micro levels. The study found the main characteristics of rehabilitation as 
an economic category and asked to determine its nature in key areas: content, in the form of 
manifestation by promising direction for causing factors by source of funding. Using scientific 
methods of analysis, synthesis and logic synthesis proposed definition of “readjustment” The 
essence of the organizational and economic mechanism considered in the article and described 
his components. The basic tools of organizational and economic mechanism defined to ensure 
the effective management of readjustment on the basis of formation rehabilitation strategy. 
The algorithm implementation mechanism of reorganization proposed that will implement it and 
achieve the main goal of rehabilitation.

Conclusion. Readjustment is successful when using internal and external sources of fi-
nancial, organizational and production and technical improvements, the company is recovering 
from the crisis and ensure its profitability and competitiveness in the long run. However, the 
development of readjustment measures and finding sources of funding necessary to examine 
the specifics of the enterprise, take into account all internal and external factors affecting its ac-
tivities. In determining the possible ways to finance anti-crisis measures at the enterprise must 
determine their relevance and flexibility, if the impact of unpredictable environmental factors.

Keywords: readjustment of enterprise, management, organizational and economic mecha-
nism, sources of financing readjustment measures, financial stability, solvency.

Постановка проблеми. Ринкові умо-
ви господарювання зумовили не лише по-
зитивні зрушення в економіці країни, а й 
призвели до того, що більшість українських 
підприємств внаслідок негативного про-
яву економічної кризи, повільної адапта-
ції управлінського апарату до нових умов 
господарювання стали неплатоспромож-
ними, збитковими і відчувають великі фі-
нансові труднощі. Ситуація, що склалася, 
зумовлює вагомість досліджень щодо об-
ґрунтування дієвого механізму санації під-

приємств-боржників, що забезпечить їх 
оздоровлення, збереження робочих місць, 
виробничого потенціалу і, отже, економічну 
безпеку країни. Тому санація підприємств 
має значний економічний потенціал, є важ-
ливим інструментом регулювання струк-
турних змін і входить у систему найбільш 
дієвих механізмів фінансової стабілізації 
діяльності підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Розробці цієї проблеми присвячені пра-
ці багатьох учених: І.А. Бланка [2], Т.М. Біло-
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коня [1], В.І. Накарякової [7], Л.М. Несена, 
Н.Г. Повстенюк [10], А.М. Поддєрьогіна [16], 
Б.А. Райзберга [11], Е.Е. Румянцевої [12], 
О.О. Терещенка [13], О.М. Тридіда, А.В. Че-
репа та інших. Однак наявність низки не-
врегульованих питань зумовлює потребу 
формування загальної концепції управлін-
ня санацією підприємства, обґрунтування 
ефективної структури й інструментарію ор-
ганізаційно-економічного механізму управ-
ління санацією підприємства.

Метою статті є обґрунтування теоре-
тико-методологічних основ і практичних 
рекомендацій щодо удосконалення орга-
нізаційно-економічного механізму санації 
підприємств за умов нестабільності вітчиз-
няної економіки.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У сучасній теорії фінансів просте-
жуються два підходи до поняття фінансового 
оздоровлення: правовий і фінансово-еко-
номічний. З позиції права фінансове оздо-
ровлення розглядається в рамках інституту 
банкрутства через проведення санації. 

Фінансово-економічний підхід роз-
криває фінансове оздоровлення з пози-
ції антикризового управління. При цьо-
му фінансове оздоровлення розуміється 
як: завершальна стадія антикризового 
управління; основний етап антикризового 
управління; вихід з банкрутства на осно-
ві довгострокових програм, бізнес-планів 
фінансового оздоровлення; відновлення 
платоспроможності та встановлення фінан-
сової рівноваги між доходами і витратами 
шляхом усунення причин, що спричинили 
фінансову кризу; виявлення та швидке ви-
користання наявних резервів, щоб якомога 
швидше вийти з кризової ситуації; поєднан-
ня кардинальних змін у діяльності підпри-
ємства і вирішенні проблем накопичених 
боргових зобов’язань тощо [4, с. 34].

Підхід до фінансового оздоровлення 
через систему антикризового управління 

означає, що воно повинно випереджати 
неплатоспроможність і запобігати неспро-
можності підприємства, а в стратегічному 
плані – забезпечувати підприємству протя-
гом тривалого часу такі конкурентні пере-
ваги, які дозволять виробляти затребувану 
ринком продукцію й отримувати достатні 
кошти для оплати всіх зобов’язань.

Основним зовнішнім механізмом фі-
нансового оздоровлення підприємства є 
його санація, сукупність заходів фінансово-
го оздоровлення підприємства, що реалізу-
ються під час кризової ситуації чи загрози 
банкрутства самим підприємством, сторон-
німи юридичними або фізичними особами.

Розглянемо та проаналізуємо підходи 
економістів, вчених щодо визначення по-
няття “санація”. Аналіз теоретичних дже-
рел показав, що немає єдиної думки з при-
воду визначення санації.

Так, І.А. Бланк під санацією розуміє 
систему заходів з фінансового оздоров-
лення підприємств, що реалізуються за до-
помогою сторонніх осіб та спрямовані на 
запобігання визнання підприємства-борж-
ника банкрутом і його ліквідації [2, с. 514]. 
Б.А. Райзберг вважає, що санація – це сис-
тема державних і банківських заходів з ме-
тою запобігання банкрутству підприємств 
для поліпшення їх фінансового стану через 
такі заходи, як кредитування, реорганізація 
підприємства, диверсифікація [11, с. 383]. 

На думку Е.Е. Румянцевої, санація – це, 
насамперед, реорганізаційна процедура, 
яка спрямована на оздоровлення підпри-
ємства-боржника, як правило, протягом 
певного терміну. Реорганізаційна процеду-
ра передбачає фінансову допомогу, кошти 
на яку надають кредитори, власник підпри-
ємства-боржника, інші зацікавлені особи. 
На прийняття рішення про надання фінан-
сової допомоги впливає наявність реальної 
можливості відновити платоспроможність 
підприємства-боржника, для чого попере-
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дньо робиться аналіз і оцінка фінансово-
економічної діяльності підприємства для 
подальшого продовження його діяльності 
[12, с. 534]. В.І. Орєхов також вважає, що 
санація – це реорганізаційна процедура 
передачі власності підприємства-боржника 
особам або організаціям, які зацікавлені у 
подальшому продовженні діяльності під-
приємства, для чого надають фінансову 
допомогу для його оздоровлення [9, с. 112]. 
На думку В.І. Накарякової, “санацією нази-
вається комплекс реорганізаційних заходів 
з відновлення платоспроможності підпри-
ємства, його життєстійкості, попередження 
банкрутства” [7, с. 130].

О.О. Терещенко зазначає, що “санація −  
це система фінансово-економічних, вироб-
ничо-технічних, організаційно-правових і 
соціальних заходів, які спрямовані на досяг-
нення або відновлення платоспроможності, 
ліквідності і конкурентоспроможності підпри-
ємства-боржника у довгостроковому періоді” 
[13, с. 52]. А.М. Поддєрьогін пропонує роз-
глядати санацію як комплекс послідовних, 
взаємопов’язаних заходів фінансово-еконо-
мічного, виробничо-технічного, організацій-
ного та соціального характеру, спрямова-
них на виведення суб’єкта господарювання 
з кризи і відновлення або досягнення його 
прибутковості та конкурентоспроможності в 
довгостроковому періоді. Це сукупність усіх 
можливих заходів, які здатні привести під-
приємство до фінансового оздоровлення [16, 
c. 467]. Т.М. Білоконь та Л.М. Несен ствер-
джують, що “санація – це система послідов-
них, взаємопов’язаних заходів з оздоровлен-
ня підприємства-боржника, що здійснюються 
для відновлення його платоспроможності, 
досягнення прибутковості та конкуренто-
спроможності в довгостроковому періоді за 
участю всіх зацікавлених сторін” [1, с. 11]. 
Н.Г. Повстенюк під санацією вважає комп-
лексну процедуру прийняття управлінських 
рішень, що стосуються однієї, декількох або 

всіх сфер діяльності суб’єкта господарюван-
ня, метою яких є оздоровлення або віднов-
лення процесу його функціонування, зміна 
діяльності на більш конкурентну на основі 
ефективних ресурсних або організаційно-
структурних змін [10, с. 875].

Таким чином, існує безліч поглядів на 
те, яким чином треба долати кризові явища 
у функціонуванні підприємства і що є зміс-
том санаційних заходів. 

Перший підхід об’єднує учених, які роз-
глядають санацію як інструмент зовнішньо-
го управління або зовнішньої фінансової 
підтримки (І.А. Бланк, Б.А. Райзберг). Це 
твердження обґрунтоване не лише еконо-
мічними, а й правовими аспектами санації.

Згідно з другим підходом вчені визна-
чають санацію як різновид реорганізаційної 
процедури (В.І. Орєхов, В.І. Накарякова, 
Е.Е. Румянцева).

Прихильники третього підходу визна-
чають санацію як оздоровлення фінансо-
вого стану підприємства, що спрямоване 
на запобігання банкрутства та підвищен-
ня конкурентоспроможності підприємства 
(Т.М. Білоконь, Л.М. Несен, Н.Г. Повстенюк, 
А.М. Поддєрьогін, О.О. Терещенко).

Проведений аналіз дозволив зробити 
висновок, що визначення санації, пред-
ставлені в економічній теорії і практиці, 
мають як переваги, так і недоліки. До недо-
ліків можна віднести те, що якщо у визна-
ченнях наголошується на комплексності у 
проведенні санаційних заходів, то вони, як 
правило, обмежуються фінансовими й еко-
номічними заходами; у визначеннях досить 
поверхнево йдеться про систему заходів 
запобігання банкрутству, без окреслення 
конкретних заходів; немає зазначених стро-
ків санаційних заходів, що проводяться при 
реструктуризації; як джерело санації вказу-
ється використання зовнішньої підтримки.

З іншого боку, до переваг деяких ви-
значень санації, на наш погляд, можна 
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віднести такі: санація є профілактичною 
процедурою недопущення банкрутства 
підприємства; санація – комплексна міра, 
метою якої є підвищення конкурентоспро-
можності продукції підприємства на ринку 
товарів, робіт і послуг.

З огляду на вищезазначене, санація, як 
механізм оздоровлення економіки підпри-
ємств, є складним структурованим проце-
сом, до здійснення якого не існує єдиного 
підходу, як серед вчених теоретиків, так і 
серед фахівців-практиків. Це можна пояс-
нити тим, що сама процедура санації ха-
рактеризується багатоаспектністю, оскіль-
ки, з одного боку, є елементом правового 
регулювання механізму банкрутства, з ін-
шого – економічним інструментом віднов-
лення платоспроможності, який охоплює 
фінансову, соціальну й інші складові. Все 
це обумовлює необхідність розгляду існую-
чих підходів до здійснення санації, методів, 
моделей і механізмів її проведення. 

Тому, на підставі аналізу існуючих по-
глядів, можна узагальнити, що санація –  
це система заходів щодо підприємства (не 
обов’язково близького до банкрутства), 
спрямована на поліпшення його фінансо-
во-економічного становища, метою якої є 
підвищення його конкурентоспроможності, 
вирішення соціальних завдань збереження 
підприємства до застосування щодо нього 
процедури банкрутства; розгляд санації як 
оперативної процедури, яка використову-
ється у певному часовому проміжку за ра-
хунок як власних, так і залучених коштів.

Згідно з чинним законодавством сана-
ція підприємства може проводитись у таких 
випадках:

1) за своєю ініціативою до порушення 
кредиторами справи про банкрутство, якщо 
підприємство (в спробі виходу з кризового 
стану) вдається до зовнішньої допомоги;

2) підприємство звертається до госпо-
дарського суду із заявою про визнання його 

банкрутом й одночасно пропонує умови 
своєї санації (ситуація часто зустрічається 
при санації унітарних підприємств);

3) за рішенням господарського суду на 
основі пропозицій, що надійшли від креди-
торів.

У першому випадку йдеться про досудо-
ву санацію, в двох останніх випадках санація 
здійснюється за рішенням господарського 
суду в процесі провадження справи про бан-
крутство підприємства за умови згоди зборів 
кредиторів зі строками виконання їх вимог. 

Санація, що ініціюється підприємством 
до порушення кредиторами справи про 
його банкрутство, має упереджуваний ха-
рактер. Вона підпорядкована цілям і за-
вданням антикризового управління та від-
повідає заходам внутрішнього фінансового 
оздоровлення.

Санація боржника до порушення спра-
ви про банкрутство – це система заходів 
щодо відновлення платоспроможності 
боржника, які може здійснювати засновник 
(учасник, акціонер) боржника, власник май-
на (орган, уповноважений управляти май-
ном) боржника, кредитор боржника, інші 
особи з метою запобігання банкрутству 
боржника шляхом вжиття організаційно-
господарських, управлінських, інвестицій-
них, технічних, фінансово-економічних, 
правових заходів відповідно до законодав-
ства до порушення провадження у справі 
про банкрутство [5].

Першочерговими антикризовими захо-
дами зазвичай є: заходи щодо економії по-
стійних (умовно-постійних, що не залежать 
або слабо залежать від обсягу випуску 
продукту) витрат підприємства; невідклад-
ні нововведення в управлінні персоналом; 
нововведення щодо організації роботи із 
замовниками (покупцями) і постачальника-
ми (підрядниками).

Тому в ході розробки стратегії фінансо-
вого оздоровлення важливо розглянути й 
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оцінити можливі сценарії майбутнього роз-
витку з урахуванням прогнозованих змін 
зовнішнього середовища і внутрішнього по-
тенціалу підприємства.

У такому випадку підприємство може 
використовувати так звану стратегію пре-
вентивної санації [8, с. 160], яка передба-
чає комплексне економічне оздоровлення 
підприємства, з метою його переходу на 
траєкторію сталого розвитку. За спостере-
женнями антикризових консультантів, ви-
користання стратегії превентивної санації 
можливо за низки умов: здатність бізнесу 
генерувати доходи; існування нових джерел 
фінансування; залучення сильної команди 
менеджерів. Превентивна санація доціль-
на на тих підприємствах, які ведуть або 
здатні вести основну виробничу діяльність, 
при цьому їх майновий комплекс, персонал 
і система управління працездатні. 

В умовах спаду, стратегія превентивної 
санації спрямована на утримання показників 
в допустимих для конкретного суб’єкта гос-
подарювання межах, підготовку її до стадії 
системної трансформації і скорочення три-
валості спаду. Коли спад відбувається нерів-
номірно по галузях і регіонах, превентивна 
санація пов’язана, з одного боку, із прове-
денням диверсифікації, а з іншого – із пере-
несенням витрат на контрагентів. У рамках 
такої стратегії вирізняють наступні елементи: 
моніторинг; критична оцінка продуктів і про-
цесів; прогноз змін середовища; створення 
запасу міцності; зниження ризиків. 

Залежно від достатності ресурсів, мож-
ливі різні варіанти стратегії превентивної 
санації. Якщо підприємство володіє достат-
німи ресурсами для виведення бізнесу з кри-
зи, воно може використовувати наступальну 
стратегію [14]. Така стратегія передбачає 
підвищення ділової активності на основі 
зростання, яке спрямоване на розширення 
асортименту конкурентоспроможної продук-
ції, виходу на нові ринки, продуктову дифе-

ренціацію, збільшення чисельності торгових 
точок і т. д. Джерелом ресурсозабезпечення 
цієї стратегії є перерозподіл грошових по-
токів із другорядних і малоперспективних 
видів діяльності в бізнес-напрямки з більш 
високим потенціалом зростання. У результа-
ті реалізації наступальної стратегії, підпри-
ємство отримує шанс переламати ситуацію 
і ввійти до лідерів. 

При гострому дефіциті ресурсів на під-
приємствах доцільно використовувати обо-
ронну стратегію [14]. В рамках цієї стратегії 
на підприємствах проводиться послідовне 
зміцнення раніше досягнутих позицій, ско-
рочення неперспективних видів діяльнос-
ті, залучення зовнішньої допомоги. У разі, 
якщо не вдається зберегти покупців, ви-
никає необхідність у реструктуризації. При 
виборі оборонної стратегії санації можливі 
декілька варіантів реструктуризації про-
мислового підприємства: радикальний; по-
мірний; консервативний.

Для радикального варіанта реструкту-
ризації характерним є повне перепрофі-
лювання бізнес-діяльності підприємства. 
У деяких кризових ситуаціях доцільно ор-
ганізувати бізнес з чистого аркуша. В тако-
му випадку проводиться розпродаж активів 
кризового підприємства з організацією но-
вого виду бізнесу. Більш помірний варіант 
реструктуризації передбачає обмежене 
оновлення бізнес-діяльності підприємства. 
При цьому необхідні заходи щодо розігріву 
бізнесу можуть супроводжуватися пере-
озброєнням виробництва і певним скоро-
ченням персоналу підприємства.

У рамках консервативного варіанта 
реструктуризації зберігається існуючий біз-
нес з незначними його коригуваннями. У 
цьому випадку можливо стиснення бізнесу 
для збереження ключових виробничих по-
тужностей і працівників підприємства. Для 
обраного варіанта реструктуризації розра-
ховується ресурсне забезпечення, яке є га-
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рантією проведення санації. Якщо ресурсів 
недостатньо, необхідно коригувати заходи. 
Як результат, ці заходи повинні забезпечу-
вати очікувану ефективність і допустимий 
рівень ризиків.

Мета санації вважається досягнутою, 
якщо за рахунок реорганізаційних заходів 
всередині підприємства або за рахунок зо-
внішньої фінансової допомоги суб’єкт гос-
подарювання зміг нормалізувати господар-
ську діяльність та уник оголошення себе 
банкрутом з подальшою ліквідацією.

Щодо судового провадження санації, 
то справа про банкрутство порушується 
господарським судом, якщо безспірні ви-
моги кредитора (кредиторів) до боржника 
сукупно становлять не менше трьохсот 
мінімальних розмірів заробітної плати, які 
не були задоволені боржником протягом 
трьох місяців після встановленого для їх 
погашення строку.

Під санацією, у цьому випадку, розумі-
ється система заходів, що здійснюються під 
час провадження у справі про банкрутство 
з метою запобігання визнанню боржника 
банкрутом та його ліквідації, спрямована на 
оздоровлення фінансово-господарського 
становища боржника, а також задоволення 
в повному обсязі або частково вимог креди-
торів шляхом реструктуризації підприємства, 
боргів і активів, або зміни організаційно-пра-
вової та виробничої структури боржника [5].

Основна мета процедури санації – ор-
ганізаційне забезпечення розробки та ре-
алізації програми антикризових заходів. 
Процедура санації передбачає низку дій, 
що здійснюються менеджером щодо виве-
дення підприємства з кризи. Кожна проце-
дура сприяє вирішенню деякого комплексу 
завдань. Детальна конкретизація процеду-
ри і її тривалість залежать від характеру за-
вдань, що стоять перед менеджером.

Згідно з класичною моделлю санації, 
процес фінансового оздоровлення підпри-

ємства починається з виявлення (ідентифі-
кації) фінансової кризи. Наступним етапом 
є проведення причинно-наслідкового ана-
лізу фінансової кризи. На підставі комп-
лексного аналізу господарської діяльності 
підприємства визначаються зовнішні і вну-
трішні фактори кризи, вид кризи, її глибина 
та реальний фінансовий стан.

У рамках аналізу здійснюється експерт-
на діагностика фінансово-господарського 
стану підприємства, аналізуються його силь-
ні та слабкі сторони. На підставі результатів 
причинно-наслідкового аналізу робиться ви-
сновок про санаційну спроможність підпри-
ємства, доцільність чи недоцільність санації 
відповідної господарської одиниці.

Якщо підприємство має реальну мож-
ливість відновити платоспроможність, лік-
відність і прибутковість, володіє достатньо 
підготовленим персоналом, ринками збуту 
товарів, то приймається рішення про роз-
робку санаційної концепції з метою прове-
дення фінансового оздоровлення із одно-
часним визначенням цільових орієнтирів. 

Окремим аналітичним блоком у класич-
ній моделі є формування стратегічних ці-
лей і тактики проведення санації. Головною 
стратегічною метою санації є відновлення 
ефективності діяльності підприємства в 
довгостроковому періоді. Для досягнення 
цієї мети слід узгодити тактичні цілі, а саме: 
сферу діяльності, асортимент продукції 
та її споживачів; основні вартісні цільові 
показники (виручка, прибуток, ліквідність 
тощо); соціальні цілі.

Відповідно до обраної стратегії розро-
бляється програма санації, тобто система 
прогнозованих, взаємозв’язаних заходів, 
спрямованих на виведення підприємства з 
кризи.

Наступним елементом класичної моделі 
санації є її проект, який створюється на базі 
санаційної програми і містить у собі техніко-
економічне обґрунтування санації, розраху-
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нок обсягів фінансових ресурсів, необхідних 
для досягнення стратегічних цілей, конкрет-
ні графіки та методи мобілізації фінансового 
капіталу, строки освоєння інвестицій та їх 
окупності, оцінку ефективності санаційних 
заходів, а також прогнозовані результати ви-
конання проекту [15, с. 165].

Необхідно зазначити, що класична 
модель санації може служити в якості ке-
рівництва з питань розробки конкретних 
санаційних заходів, проте не претендує на 
обов’язковість її використання в незмінно-
му вигляді. Це тільки схематичне виражен-
ня концепції санаційних дій у довго- та ко-
роткостроковому періодах.

Кризові явища щодо окремого суб’єкта 
господарювання вимагають детального 
розгляду причин кризи й індивідуального 
підходу до її подолання, при цьому необ-
хідно враховувати специфіку галузі, орга-
нізації, регіональний і соціальний аспекти, 
пріоритети державної економічної політики, 
тобто всі фактори, що визначають зовнішнє 
і внутрішнє середовище підприємства.

У процесі санації найбільш важливу роль 
відіграють заходи фінансово-економічного 
характеру, оскільки вони дозволяють ви-
явити внутрішні резерви санації та зовнішні 
джерела фінансування санаційних заходів. 
Джерела можуть бути дуже різними, такими 
як власні резерви підприємства, допомога 
кредиторів, державна фінансова підтримка в 
різних формах, фінансування приватними ві-
тчизняними та іноземними інвесторами.

Фінансування санації підприємства 
може здійснюватися за рахунок власних 
коштів: прибутку, амортизаційних відраху-
вань; коштів засновників, зменшення ста-
тутного капіталу; за рахунок кредиторів, 
позик, державної фінансової підтримки, 
яка надається у вигляді прямої фінансової 
допомоги або непрямих методів сприяння 
санації: податкових пільг, особливих умов 
підприємницької діяльності та ін.

Виходячи із особливостей фінансу-
вання, розрізняють такі форми санації [15, 
с. 165]:

– санація без залучення додаткових 
фінансових ресурсів (автономна санація): 
зменшення номінального капіталу підпри-
ємства (товариства); конверсія власності 
у борг; конверсія боргу у власність; добро-
вільне зменшення заборгованості; самофі-
нансування;

– санація із залученням додаткових 
фінансових ресурсів (зовнішня санація): 
зменшення номінального капіталу з по-
дальшим його збільшенням (двоступінчата 
санація); безповоротна фінансова допомо-
га власників, персоналу; емісія облігаційної 
конверсійної позики; залучення додаткових 
позик;

– санація з прямим і непрямим залу-
ченням державних коштів;

– чиста санація, суть якої полягає у 
санації балансу неспроможного підприєм-
ства і спрямована на формальне покрит-
тя засвідчених у балансі збитків. Санація 
балансу потрібна для залучення зовнішніх 
джерел – коштів інвесторів.

За внутрішнього фінансування капітал, 
який було вкладено у необоротні та обо-
ротні (за винятком грошових еквівалентів) 
активи, вивільняється і трансформується у 
ліквідні ресурси, у вигляді частини виручки 
від реалізації та інших доходів, які зали-
шаються на підприємстві після сплати всіх 
податків. Внутрішні джерела фінансової са-
нації – це та частина фінансових ресурсів 
підприємства, джерелом формування якої 
є операційна й інвестиційна діяльність і 
яка не пов’язана із залученням ресурсів на 
ринку капіталів.

Мобілізацію внутрішніх резервів фі-
нансової стабілізації здійснюють за такими 
основними напрямами:

– реструктуризація активів;
– зменшення (заморожування) витрат;
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– збільшення виручки від реалізації.
Найбільш зацікавленими в санації не-

спроможного підприємства особами є його 
власники (акціонери, пайовики тощо). Вони, 
як правило, несуть значний тягар фінансу-
вання санаційних заходів. Фінансування 
санації власниками може здійснюватися 
шляхом: збільшення (зменшення) статут-
ного капіталу; надання позичок; надання 
цільових внесків на безповоротній основі. 

Фінансова участь кредиторів у санації 
боржників може відбуватися у таких формах:

– реструктуризація наявної заборгова-
ності (трансформація боргу у власність, кон-
версія короткострокової заборгованості в 
довгострокову, пролонгація строків сплати);

– зменшення або списання заборгова-
ності;

– надання санаційних кредитів;
– поручительство або надання гаран-

тій кредитного забезпечення. 
Форма участі кредиторів у санації зна-

чною мірою визначається характером їхніх 
фінансових і господарських взаємовідно-
син з боржником.

Якщо мобілізованих фінансових ресур-
сів із децентралізованих джерел не виста-
чило для успішного проведення санації чи 
реструктуризації, то у певних випадках може 
бути ухвалене рішення про надання держав-
ної фінансової підтримки. Згідно із чинним 
законодавством у разі збиткової діяльності 
підприємств держава, якщо вона визнає про-
дукцію цих підприємств суспільно необхід-
ною, може надавати їм дотації чи інші пільги.

Централізована санаційна підтримка 
може здійснюватися:

1) прямим бюджетним фінансуванням 
(бюджетні позики, субсидії, дотації, повний 
або частковий викуп державою акцій підпри-
ємств, що перебувають на межі банкрутства);

2) з використанням непрямих форм 
державного впливу.

Проте використання внутрішніх фінан-
сових резервів та інструментів стабілізації 
дає змогу не тільки істотно знизити загрозу 
банкрутства, а й значною мірою зменшує 
потребу в залученні капіталу із зовнішніх 
джерел. По-перше, у зв’язку з тим, що здій-
снення капітальних вкладень є складовою 
частиною процесу фінансового оздоровлен-
ня підприємства, внутрішні джерела санації 
збігаються з внутрішніми джерелами фінан-
сування капітальних вкладень: прибуток від 
реалізації продукції, фондів, нематеріаль-
них активів і матеріальних цінностей, над-
ходження від здачі майна в оренду, інших 
операцій, а також амортизаційні відраху-
вання. По-друге, використання внутрішніх 
фінансових резервів є необхідною умовою 
залучення зовнішнього капіталу. 

Відновлення платоспроможності підпри-
ємства може здійснюватися за допомогою 
зменшення зовнішніх і внутрішніх фінансо-
вих зобов’язань, з одного боку, і збільшення 
ліквідних активів, – з іншого. Вибір заходів 
проведення санації виробничої діяльності 
підприємства слід здійснювати з урахуван-
ням основних причин його виробничо-тех-
нічної неспроможності й оцінки гнучкості 
чинників подолання неспроможності.

Виробничо-економічному аспекту са-
наційного механізму приділяється значно 
менше уваги, хоча саме він здатний склас-
ти методологічну основу функціонально-
галузевого підходу до названої проблеми. 
В основі виробничо-економічного санацій-
ного механізму, на наш погляд, повинні пе-
ребувати процесні інновації, спрямовані на 
удосконалення організаційних і виробничих 
технологій та обладнання. Процесні іннова-
ції щодо удосконалення технологій і еконо-
мії змінних операційних витрат вимагають, 
як правило, значних капіталовкладень. Од-
нак вони дають і більш вагомий ефект, який 
до того ж має довгостроковий характер та 
зберігається навіть при переході підприєм-
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ства на виробництво іншої продукції. Для 
впровадження дрібних дискретних ново-
введень менеджер повинен скористатися 
принципом пофазного контролю виробни-
чого процесу. Достатня кількість дрібних 
змін процесу може дати помітний ефект. 
Чим менше пропоноване вдосконалення, 
тим легше ним керувати і тим менше по-
тенційних ризиків. Більшість пропозицій 
щодо спрощення робіт повинно надходити 
від робітників і службовців, ініціативу яких 
слід заохочувати різними способами моти-
вації. Виробничо-технічні санаційні заходи 
пов’язані, насамперед, з модернізацією та 
оновленням виробничих фондів, зі змен-
шенням простоїв і підвищенням ритмічнос-
ті виробництва, скороченням технологіч-
ного часу, поліпшенням якості продукції та 
зниженням собівартості, вдосконаленням 
асортименту продукції, що випускається, 
пошуком та мобілізацією санаційних резер-
вів у сфері виробництва.

Впровадження та реалізація санацій-
них заходів передбачає підвищення са-
наційного потенціалу, який в перспективі 
сприятиме підвищенню антикризового по-
тенціалу всього підприємства.

Реалізація ефективної санації, крім 
досягнення мети – погашення зобов’язань 
і відновлення платоспроможності, сприя-
тиме підвищенню рівня санаційного потен-
ціалу, а отже, й антикризового потенціалу 
підприємства в цілому. Зростання сана-
ційного потенціалу буде свідчити про до-
сягнення глобальних цілей санації, а саме, 
створення конкурентних переваг, розши-
рення ринків збуту, диверсифікації бізне-
су та поновлення інвестиційної діяльності 
підприємства. Часткове досягнення цілей 
свідчитиме про необхідність подальшого 
управління санацією підприємства, що пе-
редбачає визначення відхилень реально-
го санаційного потенціалу до початкового 
рівня.

Висновки. Проведене дослідження дає 
змогу зробити висновки про те, що санація 
є успішною, коли за допомогою зовнішніх і 
внутрішніх фінансових джерел, проведен-
ня організаційних та виробничо-технічних 
удосконалень підприємство виходить з 
кризи і забезпечує свою прибутковість та 
конкурентоспроможність у довгостроково-
му періоді. Однак при розробці санаційних 
заходів та пошуку джерел їх фінансуван-
ня, необхідно детально вивчити специ-
фіку роботи підприємства, врахувати усі 
внутрішні та зовнішні чинники впливу на 
його діяльність. При визначенні можливих 
шляхів фінансування антикризових заходів 
на підприємстві, необхідно з’ясувати їх до-
цільність і гнучкість, за наявності впливу 
непередбачуваних чинників зовнішнього 
середовища.

Проаналізувавши підходи до проведен-
ня санації, вважаємо за необхідне наголо-
сити на таких аспектах: 

– незважаючи на деяку однотипність 
етапів санації, не існує єдиного підходу до 
її проведення, що підтверджується відсут-
ністю нормативного законодавчого мето-
дичного забезпечення цього процесу; 

– на тлі досить ретельного вивчення 
процесу фінансової санації, що характери-
зується інтересом до цієї проблеми з боку 
науковців і менеджерів-практиків, потріб-
не подальше систематичне дослідження 
питань формування загальної санаційної 
стратегії підприємства, що включає орга-
нізаційно-правові, техніко-технологічні та 
інші ресурсні складові; 

– вимагає подальшої розробки сис-
тема інструментів санації, яка відображає 
високий динамізм зміни зовнішнього сере- 
довища підприємства і нелінійний характер 
його розвитку; 

– саме заходи оперативної реорганіза-
ції промислового підприємства, своєчасного 
прийняття рішення щодо неприпустимос-
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ті різкого зниження показників діяльності 
суб’єкта господарювання мають головне 
значення у прогнозованому й упереджу-
вальному характері санаційних заходів; 

– радикальні санаційні дії можливі, 
якщо це стосується впровадження у вироб-
ничий процес нових видів техніки, застосу-
вання нової технології, модернізації вироб-
ництва на рівні оперативних дій; 

– аналіз наукових джерел в частині на-
прямів класифікації санації переконує, що 
найчастіше санація поєднує в собі фінан-
сову санацію і реструктуризацію. До того ж 
проведення реструктуризації без здійснення 
санації фінансової сфери не дасть позитив-
ного довгострокового ефекту; 

– вимагає більш повного уточнення ін-
струментарій, який використовується при 
розробці та реалізації комплексу управ-
лінських рішень щодо локалізації розвитку 
кризи на підприємстві.
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БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Досліджено тенденції розвитку банківського сектору економіки на регіональному рівні 
та визначено його вплив на розвиток економічних систем регіонів України. Проаналізова-
но інституціональну забезпеченість регіонів банківськими послугами, а також розглянуто 
ресурсний потенціал банківського сектору в регіональному розрізі. Проведено порівняльний 
аналіз показників соціально-економічного розвитку регіонів України та показників розвитку 
банківського сектору, акцентовано увагу на поглибленні міжрегіональної фінансової диферен-
ціації та посиленні тенденції переливання фінансових ресурсів із сектору домогосподарств 
і малого бізнесу в корпоративний сектор. Визначено основні завдання щодо діяльності бан-
ківського сектору для подальшого ефективного соціально-економічного розвитку регіонів.

Ключові слова: банківський сектор, міжрегіональна диференціація, тенденція, со-
ціально-економічний розвиток, регіон.
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Ирина СТОРОНЯНСКАЯ, Светлана ПУХИР 
Экономическая сущность и виды финансовых услуг
Исследованы тенденции развития банковского сектора экономики на региональном 

уровне, определено его влияние на развитие экономических систем регионов Украины. 
Проанализировано институциональное обеспечение регионов банковскими услугами, 
рассмотрен ресурсный потенциал банковского сектора в региональном разрезе. Прове-
дено сопоставление показателей социально-экономического развития регионов Украи-
ны и показателей развития банковского сектора. Акцентировано внимание на углубле-
нии межрегиональной финансовой дифференциации и усилении тенденций переливания 
финансовых ресурсов из сектора домохозяйств и малого бизнеса в корпоративный сек-
тор. Определены основные задания в сфере деятельности банковского сектора для 
дальнейшего эффективного социально-экономического развития регионов.

Ключевые слова: банковский сектор, межрегиональная дифференциация, тенден-
ция, социально-экономическое развитие, регион.

Iryna STORONIANSKA, Svitlana PUKHYR
Banking sector in the system of social and economic development of region
Introduction. In conditions of declining economic activity the importance of the problem of 

determining the ways and mechanisms to encourage economic development increased. Bank-
ing sector has the powerful potential to stimulate the economic activity.

Purpose. Assessed trends in the banking sector at the regional level and established its 
influence on the development of economic regions of Ukraine.
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JEL Classіfіcatіon:  G21, G24, R58.

Results. The trends of the banking sector development of economics at the regional level 
are researched and its impact on the economic systems of the regions of Ukraine is defined. 
Institutional provision of regional banking services, hereinafter, is analyzed and the resource 
potential of the banking sector in the regions is examined. Comparison of indicators of social 
and economic development of the regions of Ukraine and the performance of the banking sec-
tor is conducted. Attention is focused on the deepening of intra-regional differentiation and the 
strengthening of financial trends of the transfusion of financial resources from the household 
sector and small business into the corporate sector. The main tasks for the banking sector for 
further effective socio-economic development of the regions are established. 

Conclusion. The modern development of the banking system of Ukraine is characterized 
by excessive interregional differentiation and polarization. The process of outflow of financial 
resources from poorer regions to more developed reduced their resource base and can not cre-
ate growth points, affecting the economic development of the state.

Keywords: banking sector, inter-regional differentiation, trend, social and economic deve- 
lopment, region.

Постановка проблеми. В умовах зни-
ження економічної активності в державі 
вагомого значення набуває питання визна-
чення шляхів і механізмів стимулювання 
розвитку економіки. Потужним стимулю-
ючим потенціалом наділений банківський 
сектор економіки, який може виступити ру-
шієм економічного зростання шляхом акти-
візації механізмів банківського кредитуван-
ня та інвестування. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Слід зазначити, що в сучасній еко-
номічній науці існує низка підходів до ви-
значення впливу банківського сектору на 
економічний розвиток регіонів. Один із них 
полягає у тому, що діяльність фінансово-
кредитних інституцій не здійснює суттєвого 
впливу на довгострокові темпи економічно-
го зростання. Такої думки дотримувались 
Р. Лукас [R. Lucas] [2] та Р. Солоу [R. Solow] 
– представники неокласичної теорії еко-
номічного зростання. Іншої думки Дж. Ро-
бінсон [J. Robinson] [4], яка стверджує, що 
банки мають значний вплив на економічний 
розвиток, зокрема у високо розвинутих регі-
онах, де функціонують великі підприємства. 
Третій підхід, сформований Й.Шумпетером 

[J. Schumpeter], полягає у тому, що кредитна 
активність фінансово-кредитних інституцій 
стимулює економічний розвиток регіонів.

Крім неоднозначного тлумачення зв’язку 
між економічним зростанням і якістю функ-
цій, які виконує банківський сектор, у рамках 
існуючих економічних теорій немає єдиної 
думки з питання пріоритетних інструментів 
впливу банківського сектору на розвиток 
економіки і нівелювання кризових явищ. Од-
нак всі науковці сходяться на думці, що бан-
ки можуть здійснювати позитивний вплив 
на економічний розвиток через підвищення 
якості фінансового посередництва, ефек-
тивності використання акумульованого капі-
талу та підвищення норми заощаджень.

Зазначене вище дозволяє стверджу-
вати про необхідність на сучасному етапі 
налагодження тісного взаємозв’язку банків-
ського сектору з іншими секторами еконо-
міки регіону, розвитку інфраструктури регі-
ональної банківської системи, заснованої 
на принципах корпоративного управління і 
сучасних технологіях банківського бізнесу, 
котра необхідна для ефективного функці-
онування ринкового механізму. Це перед-
бачає зміцнення і розвиток банківського 
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сектору в кожному регіоні України, капіталі-
зацію банків, безперебійне здійснення роз-
рахунків, розширення спектра фінансових 
послуг і кредитування виробництва, роз-
робку нових банківських продуктів тощо.

Метою статті є оцінювання тенденцій 
розвитку банківського сектору економіки на 
регіональному рівні та встановлення його 
впливу на розвиток економічних систем ре-
гіонів України.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Банківський сектор активно роз-
вивається, змінюючи свою структуру і при-
сутність у різних регіонах України. Одним 
із найважливіших чинників, який зумовлює 
особливості розподілу банківських відді-
лень на території України, є потреба міс-
цевого бізнесу в банківських послугах. Для 
банків фактор розвиненості та структурної 
досконалості мережі філій значною мірою 
визначає їх конкурентоспроможність на фі-
нансовому ринку України, адже дозволяє 
не лише збільшити масштаби й обсяги опе-
рацій, а й суттєво поліпшити їх якість.

Інституціональна забезпеченість ре-
гіонів банківськими послугами важлива і з 
огляду виконання банківським сектором по-
середницької та соціальної функцій, що ви-
магає розвиненої інфраструктурної мережі 
банківських установ. Адже лише в такому 
разі може бути забезпечена їх територі-
альна доступність. Вагомою проблемою в 
цьому напрямку залишається відсутність у 
деяких областях України хоча б одного бан-
ку – юридичної особи. 

Дослідження доводять, що регіональна 
структура розміщення центральних офісів 
банківських установ залишається сталою 
вже впродовж останніх десяти років. Однак 
відсутність регіональних банків не заважає 
деяким регіонам займати високі позиції за 
рівнем насиченості банківськими послугами. 
Так, Миколаївська та Черкаська області пе-
ребувають серед регіонів-лідерів за кількістю 

установ на 100 тис. осіб [8]. Показник забез-
печеності банківськими послугами дає змогу 
стверджувати, що регіони досить рівномірно 
насичені банківською інфраструктурою (що 
підтверджується незначним значенням дис-
персії (0,5974). Це пояснюється розвитком 
регіональної мережі філій провідних банків, 
що є наслідком посилення конкуренції у бан-
ківській системі країни. Наявність певної ди-
ференціації у забезпеченні областей банків-
ськими послугами, насамперед, обумовлено 
нерівномірністю їх розвитку. 

На початок 2014 р. кількість банківських 
точок продажів в Україні склала 19,5 тис. 
підрозділів, або більше 43 одиниць у пере-
рахунку на 100 тис. жителів. Показник на-
сиченості населення банківськими підрозді-
лами є одним із найвищих в СНД (у Молдові 
на 100 тис. осіб припадає в середньому 
36 банківських підрозділів, в Республіці Бі-
лорусь – 35, в Російській Федерації – 32, в 
Казахстані та Киргизії – 13 і 16, відповідно). 
Також однією з найвищих є територіальна 
щільність мережі – на 1000 квадратних кі-
лометрів території припадає понад 30 від-
ділень банків.

Регіональна концентрація територіаль-
ної присутності точок продажів України ва-
ріюється від 27 точок продажу на 100 тис. 
осіб (у Тернопільській області) до 72 – у 
столиці, але є переважно високою – в 14 
областях вона становить 40 і більше бан-
ківських відділень на 100 тис. осіб [7].

Зазначимо, що ситуація щодо насиче-
ності регіонів банківською інфраструктурою 
дещо погіршилась упродовж 2014–2015 рр. 
Так, у 2015 р. кредитні установи скоротили 
свої регіональні мережі на рекордні 759 від-
ділень. Це було обумовлено скороченням 
регіональної мережі Ощадбанку відразу на 
292 відділення до 4255 одиниць [7].

Станом на 01 січня 2016 р. ліцензію 
НБУ на здійснення банківської діяльності 
мали 120 банківських установ, з яких функ-
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ціонували 117 (3 – неплатоспроможні). Про-
тягом 2015 р. Національний банк України: 
ухвалив рішення про віднесення 59 банків 
до категорій проблемних і неплатоспро-
можних; відкликав ліцензію на здійснення 
банківської діяльності та ініціював процеду-
ру ліквідації 43 банків; ухвалив рішення про 
ліквідацію двох банків, банківську ліцензію 
яких відкликано у 2014 р. Головною причи-
ною цих рішень було здійснення банками 
ризикової діяльності, яка суперечила вимо-
гам законодавства. 

За результатами дій з очищення сис-
теми відбулися кількісні та якісні зміни у 
складі й структурі учасників банківського 
сектору. Суттєво зросла частка державних 
банків і банків з іноземним капіталом: ста-
ном на початок 2016 р. частка держави у 
статутному капіталі платоспроможних бан-
ків становила 37,9%, а частка іноземного 
капіталу – 39,4%. Частка активів найбіль-
ших п’яти банків зросла до 54% наприкінці 
2015 р., порівняно з 45% у 2014 р. Збільши-
лась і концентрація за коштами фізичних 
осіб – 62%, що пов’язано як із виведенням 

багатьох банків із ринку, так і збільшенням 
довіри вкладників до великих банків [8].

Поглиблений аналіз взаємозв’язків між 
регіональним розміщенням банків – юри-
дичних осіб, філій та відділень виявив, що 
розподіл їх загальної кількості має експо-
ненціальний характер та описується рів-
нянням виду:

( ) xexf 26108,0217 ⋅=             (1).
Тобто, Україні притаманний поляризо-

ваний розвиток регіональної банківської 
інфраструктури – кілька регіонів з надви-
сокими (порівняно з середніми по країні) 
значеннями та значна кількість регіонів 
(55,8%) із дуже низькими значеннями. 

Якщо розглянути територіальний роз-
поділ мережі банків, філій та відділень 
(рис. 1), то можна з’ясувати, що існує неіс-
тотний зв’язок між кількістю банків і філій, 
що можна пояснити взаємозамінністю та 
взаємодоповнюваністю їх функцій для спо-
живача послуг. Натомість між чисельністю 
відділень та філій у регіонах наявний істот-
ний зв’язок (r=0,790), що підтверджується 
однією формою розподілу таких структур.

а)                                                                             б)
Рис. 1. Регіональний розподіл мережі банків та філій (а), філій та відділень (б)*

* Розроблено авторами.
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Оскільки значна частина регіонів Украї-
ни має лише діючі філії банків, можна гово-
рити про те, що домінанту роль у розвитку 
вітчизняної банківської системи відіграють 
філії банків. 

Слід зазначити, що чисельність бан-
ківських установ у розрізі регіонів прямо 
пов’язана із чисельністю суб’єктів господа-

рювання на їх території. Тобто, чим біль-
шою є чисельність суб’єктів господарю-
вання регіону, тим більшою є і чисельність 
банківських установ, що відповідає теорії 
розвитку територіальних ринків капіталу 
(рис. 2, рис. 3). При цьому розвиток госпо-
дарства регіону (кількість господарюючих 
суб’єктів) відіграє значно більшу роль, аніж 

Рис. 2. Кореляція між чисельністю банківських установ та суб’єктів  
господарювання в регіонах України*

* Розроблено авторами.

Рис. 3. Кореляція між чисельністю банківських установ та населення  
в регіонах України*

* Розроблено авторами.



ISSN 1818-5754 Світ фінансів 4 (49)/ 2016 125

БАНКІВСЬКА СПРАВА

чисельність населення при визначенні ко-
реляції із показниками інфраструктури бан-
ківського сектору регіону.

Зв’язок між цими показниками відобра-
жає регресійне рівняння:

Ib=0,19n+0,37p               (2),
де Ib – кількість об’єктів банківської інфра-
структури, n – населення регіону, p – кіль-
кість суб’єктів господарювання в регіоні. 
Коефіцієнт детермінації рівняння складає 
R2=0,69.

Кризовий період функціонування еко-
номіки регіонів України дещо вплинув і на 
переорієнтацію банківського сектору з ре-
ального на сектор домогосподарств, які 
продемонстрували свій потенціал щодо 
формування ресурсної бази розвитку еко-
номічної системи регіону. Однак все ж не-
достатній рівень довіри до банківського 
сектору України стримує наявні позитивні 
тенденції.

Аналіз регіонального розподілу активів 
банків-юридичних осіб засвідчує, що без-
умовними лідерами є регіони, в яких розмі-
щено найбільше материнських банківських 
установ – м. Київ та Дніпропетровська об-
ласть, до них приєднуються Харківська, 
Одеська та Львівська області. 

Подібна тенденція простежується і при 
оцінці забезпеченості банківських секторів 
регіонів власним капіталом – у лідерах за-
лишаються ті ж регіони. 

Однак, якщо проаналізувати активи 
банківської системи не за банками – юри-
дичними особами, а за територіальною 
прив’язкою до філій, то міжрегіональна ди-
ференціація суттєво зменшується. Такий 
підхід до аналізу вважаємо раціональні-
шим, оскільки саме філії відіграють осно-
вну роль щодо наповнення фінансовими 
ресурсами тих регіонів, в яких немає влас-
них регіональних банків. 

Важливим показником, що характеризує 
потенціал банківського сектора регіону, є 

співвідношення його сукупних активів до об-
сягу валового регіонального продукту (ВРП). 
Як зазначає В. Сенчагов [10, c. 334], опти-
мальний рівень такого співвідношення має 
становити 80–100%. Проведені розрахунки 
свідчать, що на початок 2014 р. рівень цього 
показника був найвищим у м. Севастополі, 
Чернівецькій, Тернопільській, Закарпатській, 
Волинській областях та АР Крим. Низькими 
значеннями цього показника характеризува-
лися Дніпропетровська, Донецька, Київська, 
Луганська та Полтавська області, а також м. 
Київ. Це дозволяє стверджувати, що бан-
ківські системи зазначених регіонів більше 
задіяні та працюють на розвиток економіки 
інших областей, аніж власної.

Важливим напрямком дослідження є по-
рівняння показників соціально-економічного 
розвитку регіонів України та показників роз-
витку банківського сектору. Це дозволить 
дати відповідь на деякі питання. Чи сприяє 
банківська система зменшенню значних дис-
пропорцій, якими характеризується на су-
часному етапі регіональний розвиток в Укра-
їні? Яким чином – позитивно чи негативно 
– впливає банківський сектор на дисперсію 
економіки країни в регіональному розрізі?

Аналіз ситуації в регіонах України за 
основним економічним показником – ва-
ловим регіональним продуктом і за осно-
вними банківськими показниками на одну 
особу дозволяє стверджувати, що реальна 
ситуація є такою: за показником ВРП роз-
мах асиметрії – 4,9 раза. Якщо ж в розра-
хунок взяти лише м. Київ, то різниця збіль-
шиться до 7 разів. Це очевидне свідчення 
колосальної концентрації економічного по-
тенціалу в Київському регіоні. 

Натомість розмах варіації за показником 
“депозити на одну особу” між лідером (Київ-
ським регіоном (місто + область)) та аутсай-
дером (Закарпатською областю) становить 
15,5 раза. За показником “кредити на одну 
особу” асиметрія між столичним регіоном та 
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Житомирською областю склала 21,5 раза. 
Слід звернути увагу на те, що розбіжність 
за показником депозитів менша, ніж за по-
казником кредитів. Це означає, що за інших 
однакових умов має місце не просто надмір-
на диференціація, а ще й така, що спричи-
няє перерозподіл коштів на користь багатих 
регіонів. Отже, діюча система кредитування 
сприяє відпливу коштів із бідних регіонів до 
багатих та підсилює дисбаланс в економіці (і 
підсилюватиме й надалі, якщо не зміниться 
сама система кредитування). А це свідчить 
про наявність системної перешкоди на шля-
ху розвитку економіки країни в цілому.

Поряд із посиленням міжрегіональної 
фінансової диференціації на сучасному 
етапі розвитку фінансового сектору України 
має місце ще одна тенденція – переливання 
фінансових ресурсів із сектору домогоспо-
дарств та малого бізнесу в корпоративний 
сектор. Так, за станом на 01.05.2015 р. за-
гальна сума наданих українськими банками 
кредитів становила 1074 трлн. гривень (з 
яких 856,894 млрд. грн., або 79,8% видано 
юридичним особам і 191,869 млрд. грн., або 
21,2% – фізичним особам) [8]. Загальна сума 
зобов’язань комерційних банків становила 
1168,63 млрд. гривень (із них 416,4 млрд. гри-
вень, або 35,6% – фізичних осіб) [8]. 

Це означає, що за інших однакових 
умов, по-перше, банківською системою 
України здійснюється постійне переливан-
ня коштів домашніх господарств у корпора-
ції; по-друге, ця практика має негативний 
вплив на розвиток малого і середнього біз-
несу, оскільки вона розширює економічний 
простір для корпоративного бізнесу.

Таким чином, банківський сектор на су-
часному етапі:

– по-перше, перерозподіляє гроші з не-
заможних регіонів у багаті;

– по-друге, перерозподіляє гроші, залу-
чені у громадян на користь корпоративного 
сектору економіки.

Стабільне економічне зростання та ін-
новаційно-інвестиційний розвиток регіону 
безпосередньо залежить від здатності бан-
ківського сектору регіону залучати довго-
строкові депозити (на два і більше років) та 
надавати довгострокові кредити суб’єктам 
економіки (на п’ять та більше років), тобто 
від спроможності акумулювати “довгі гроші” 
у національній валюті. 

Незважаючи на те, що у переважній 
більшості українських регіонів має місце 
зростання обсягів довгострокових креди-
тів, виданих суб’єктам господарювання, 
показник співвідношення довгострокових 
кредитів до ВРП характеризується тенден-
цією до зниження за досліджуваний період. 
Виняток становлять лише Волинська та 
Київська області. Частково таку тенденцію 
можна пояснити впливом фінансово-еко-
номічної кризи, однак вважаємо такий стан 
довгострокового кредитування загрозли-
вим для розвитку економіки регіонів. По-
зитивно вплинути на подолання зазначе-
них тенденцій, може поширення інститутів 
спільного інвестування та фондового ринку.

Висновки. Отже, сучасний розвиток 
банківської системи України характеризу-
ється надмірною міжрегіональною дифе-
ренціацією та поляризацією. Процес відто-
ку фінансових ресурсів з бідніших регіонів у 
більш розвинуті скорочує їх ресурсну базу і 
не дозволяє сформувати точки зростання, 
що негативно впливає на економічний роз-
виток всієї держави.

З точки зору подальшого ефективного 
соціально-економічного розвитку регіонів, 
діяльність банківського сектору стає однією 
з його вирішальних умов. У зв’язку з цим 
постають наступні завдання: 

1) посилення співпраці між регіональ-
ними банками та місцевими органами влади 
через надання банкам привілеїв обслугову-
вати місцеві бюджети, що може стати факто-
ром розвитку регіонів, оскільки виникає дво-
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стороння вигода для фінансових установ та 
регіонів у реалізації інвестиційних проектів;

2) утворення робочих груп на зразок 
“платформ місцевих ініціатив”, досвід яких 
широко використовується у Франції, за 
участю регіональних органів влади, керів-
ників банків, директорату провідних під-
приємств, які здатні визначати пріоритети 
інвестування економіки регіону й обирати 
стратегію взаємодії місцевих компаній з 
іноземними компаніями, що діють в еконо-
міці регіонів [6, с. 281];

3) формування системи стимулів регіо-
нальним банкам, які інвестують кошти у со-
ціальні та інноваційні проекти, важливі для 
активізації регіонального соціально-еко-
номічного середовища у цілому. Зокрема, 
можуть пропонуватися права на обслугову-
вання: емісії комунальних цінних паперів, 
потреб місцевих бюджетів, кредитів, отри-
маних місцевими органами влади, у тому 
числі – обслуговування муніципальних об-
лігацій.
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КОНТРОЛІНГ РИЗИКІВ У БАНКУ:  
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Обґрунтовано необхідність формування контролінгу ризиків в комерційних банках 
України в період виходу з економічної кризи. З’ясовано, що використання послуг банків-
ського контролінгу є поширеним у світі, але недостатньо розвиненим процесом в Укра-
їні для мінімізації банківських ризиків. Аргументовано, що контролінг ризиків потребує 
подальшого дослідження, аналізу та використання зарубіжного досвіду з урахуванням 
рівня розвитку банківської системи України.

Ключові слова: контролінг ризиків, банківська сфера, банківський менеджмент, ін-
вестиційна політика, інформаційні технології, управління ризиками, ризик-менеджмент.
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УДК  336.74

Наталия ОСТРОВСКАЯ
Контролинг рисков в банке: теоретический аспект
Обоснована необходимость формирования контролинга рисков в коммерческих 

банках Украины в период выхода из экономического кризиса. Выяснено, что исполь-
зование услуг банковского контролинга – распространенный в мире, но не развитый 
процесс в Украине для минимизации банковских рисков. Аргументировано, что контро- 
линг рисков нуждается в дальнейшем исследовании, анализе и использовании зарубеж-
ного опыта с учетом уровня развития банковской системы Украины.

Ключевые слова: контролинг рисков, банковская сфера, банковский менеджмент, 
инвестиционная политика, информационные технологии, управление рисками, риск-
менеджмент.

Natalia OSTROVSKA
Controlling of risks in the bank: theoretical aspects
Introduction. The authors highlighted the theoretical aspects and the need for the forma-

tion of risks controlling in commercial banks of Ukraine in the period of economic crisis recovery. 
The use of banking controlling is a widespread process, yet it is not highly developed technique 
to minimize banking risks in Ukraine and a little attention is paid to expand these services. 
Therefore, this issue needs further investigation, analysis and use of foreign experience with 
account to the current level of banking system development in Ukraine for the improvement of 
bank management as a result of the research. 

Purpose. The existing problems of banking risks minimization give impetus to form the theo-
retical basis of the current practice of bank risks controlling organization, to identify scientific and 
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methodological grounds for organizational functioning of the banking risks controlling system and 
to efficient subdivision of powers aimed at searching innovative ways towards improvement of the 
controlling services functioning based on the foreign experience regarding this issue.

Results. Recenttrends of the banking system development in Ukraine and the economy as 
a whole have demonstrated that it is crucial to apply innovative and improved systems of man-
agement as well as the methodology of the managerial decision making. One of such systems 
is controlling. Banking Controlling is a system of managerial methods aimed at achieving the 
ultimate goals of the bank by means of making rational managerial decisions, the key elements 
of which are analysis, planning, control and information security.

Conclusion. The implementation of banking risks controlling is becoming more and more 
up-to-date for the Ukrainian commercial banks that require significant innovations in the sphere 
of bank management and in the sphere of banking risks minimization. This issue is important 
since bank controlling is not merely managerial system, but the system that involves careful ac-
counting, planning, marketing and budget control, it is by far the new way of thinking a manager 
must have to be able to analyze and forecast future actions.

Controlling is aimed at maintaining the accepted level of bank risk by means of broad scope 
of tools and methods for its regulation and in case of the risk expansion its key task is to provide 
timely response in the specific situation and to develop grounded and economically reasonable 
recommendations for the bank management.

Keywords: risks controlling, banking, bank management, investment policy, information 
technology, risk management.

Постановка проблеми. За останні 
два з половиною десятиліття, світ банків-
ської індустрії безпрецедентно змінився і 
буде змінюватися й надалі, але ще швид-
шими темпами. Слідом за тенденцією гло-
балізації наступила економічна криза, яка 
змусила банківську систему повернути в 
іншому напрямку щодо формування і ре-
алізації банківських продуктів та ризиків їх 
неприбутковості. Така позиція банків по-
значилась на інших економічних галузях, а 
фінансова індустрія вступила у фазу стро-
гої економії та виживання. Проте вийти на 
докризові масштаби діяльності банківській 
сфері так і не вдалося, а тому довелося шу-
кати нові шляхи забезпечення стабільності 
фінансово-кредитного механізму.

З появою більшої міжнародної забез-
печеності фінансовими послугами і активі-

зацією міжнародних злиттів у фінансовому 
секторі, тенденція у напрямку до інтерна-
ціоналізації захопила банківську сферу, 
що створило нові виклики для банків. Такі 
тенденції зумовили пошук нових вимог до 
управління та регулювання банківської ді-
яльності з метою гарантування безпеки і 
стабільності банківського сектору, й еконо-
міки в цілому. Ці зміни є наслідком глибин-
них макроекономічних процесів у світовій 
економіці, вони зачіпають всі банки, неза-
лежно від рівня їх розвитку та власників. 
Оскільки банківський бізнес заснований, 
насамперед, на довірі та практичному до-
свіді, то основне в цій сфері – відновити до-
віру населення до фінансових установ, які 
потребують нового підходу до управління 
банківськими ресурсами, контролінгу в бан-
ківській сфері в цілому та контролінгу ри-
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зиків, зокрема. Існуючі проблеми мінімізації 
банківських ризиків змушують сформувати 
теоретичні основи організації діючої прак-
тики з контролінгу ризиків в банку, визначи-
ти науково-методичні засади організаційно-
го забезпечення функціонування системи 
контролінгу ризиків у банку й ефективного 
поділу повноважень, а також пошуку на-
прямків удосконалення роботи контролін-
гових служб на основі використання здо-
бутків зарубіжного досвіду.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Принципові проблеми контролінгу фінан-
сових установ знайшли відображення в пра-
цях Д. Хана [D.Hahn], X. Фольмута, А. Дайле, 
Е. Майєр [E. Meyer], С. Данілочкіної, О. Кар-
минського, О. Примака, С. Фалько, Ф. Пісчасо-
ва [7], Д. Попова та інших. Певні дослідження 
у сфері контролінгу були проведені вітчиз-
няними фахівцями, а саме: Л. Кіндрацькою, 
О. Макаренко [4], С. Петренко, М. Пушкарем, 
І. Савченко [8], І. Стефанюк [9], Л. Сухарєвою 
та іншими. Проте ключові питання удоскона-
лення діючої організації контролінгу в банках 
та введення нових напрямів роботи в цій сфе-
рі залишаються невирішеними.

Метою статті є дослідження теоретич-
них і науково-методичних засад контролін-
гу ризиків в банку, процесу функціонування 
системи ризик-менеджменту банків з об-
ґрунтуванням необхідності впровадження 
комплексних систем управління.

Викладення основного матеріалу 
дослідження. В умовах сьогодення важко 
передбачити як зміниться робота банків-
ської сфери після очікуваної інфляції чи 
прийняття законодавчої бази щодо певних 
обмежень. Обидва фактори можуть бути 
стимулюючими щодо зберігання грошових 
коштів на депозитних рахунках, якщо насе-
лення буде довіряти банківському сектору і 
навпаки, якщо населення розцінить ці фак-
тори як чергову спробу банків не виконува-
ти свої зобов’язання. Ймовірність розви-

тку таких сценаріїв вимагає від банківської 
установи вдосконалювати сервісні підтрим-
ки управління ризиками. Тому, природно, 
що проблема ризику є однією з основних у 
фінансово-господарській діяльності кожно-
го комерційного банку. Ризик є перманент-
ною складовою їх роботи, якої неможливо 
уникнути. Всі види ризиків взаємопов’язані 
між собою і діють системно на будь-яку фі-
нансово-кредитну установу (рис.1).

Економічну сутність банківського ризику 
можна розкрити через такі характерні риси:

1) неможливо характеризувати бан-
ківський ризик як дію, оскільки ризик іс-
нує незалежно від того, відбуваються чи 
ні будь-які дії з боку банку. Банк змушений 
працювати в зоні ризику, але може його мі-
німізувати;

2) ризик виникає в умовах невизначе-
ності, коли немає вичерпної інформації про 
умови прийняття рішень. Тобто, невизначе-
ність є середовищем виникнення ризику, і 
для банку важливо визначити його ступінь. 
Від цього буде залежати якість оцінки події та 
вибір інструментарію ризик-менеджменту. 
Оскільки “невизначеність” і “вірогідність” –  
це ознаки ризику, тому трактування ризику 
лише як невизначеність (невпевненість) 
результату або як вірогідність настання по-
дії не відображає повною мірою сутність 
цього поняття [6];

3) ризик виникає тоді, коли існує аль-
тернативність вибору. Вибір варіантів за-
лежить від суб’єктивних уподобань і схиль-
ності банку до ризику;

4) встановивши рівень невизначеності 
і обравши допустимі альтернативи, необхід-
но оцінити вірогідність настання очікуваних 
подій, оскільки вірогідність є мірилом ризику. 
В оцінках бажано керуватися статистичними 
методами, але не менш важливо оцінювати 
вірогідність експертним шляхом;

5) якість управлінського рішення вияв-
ляється в кінцевій реалізації події, при цьому 
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результативність може бути наступною: ко-
мерційний банк отримає негативний резуль-
тат, тобто збиток або втрату можливостей, 
або позитивний результат, тобто прибуток. 

Отримані висновки дають змогу ви-
значитися із поняттям банківського ризику. 
Отже, банківський ризик – це можливість 
прийняття управлінського рішення, в рам-
ках якого можна дати вірогідну оцінку дії 
факторів невизначеності, підсумком чого є 
отримання банком фінансового результату.

Оскільки ринкові умови і структури 
банків є різними, не існує єдиної системи 
управління ризиками (ризик-менеджменту), 
прийнятної для всіх банків. Кожна устано-
ва розробляє власну програму та системи 
управління ризиками, відповідно до своїх 
потреб і обставин [1]. Ризик-менеджмент 

банку обов’язково пов’язаний з рівнем його 
розвитку і в міру еволюції банку від фінан-
сового інституту початку 1990-х років до 
високотехнологічної, конкурентоспромож-
ної кредитної установи проходить всі етапи 
розвитку від “паперового ризик-менедж-
менту” до інтегрованого бізнес-процесу.

Ризик-менеджмент банку можна визна-
чити як один із основних напрямів сучасного 
банківського менеджменту, що вивчає про-
блеми управління установою банку загалом, 
або окремими її підрозділами з урахуванням 
ризик-факторів, в коло яких входить створен-
ня ефективної системи управління ризиками, 
елементи якої взаємодіють за затверджени-
ми правилами і в узгодженій послідовності 
(схемі), опираючись на певні концепції, зако-
ни, принципи і методи [8, с. 130].

 

 

Банківські ризики 

Кредитний ризик

Ризик ліквідності

Стратегічний ризик 

Ризик зміни процентної ставки

Ринковий ризик

Валютний ризик

Операційно-технологічний ризик

Ризик репутації

Юридичний ризик 

Рис.1. Класифікація банківських ризиків (за методикою НБУ)
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Останні тенденції розвитку банківської 
системи України та низький рівень організа-
ції системи ризик-менеджменту показали, 
що в сучасних умовах необхідно застосо-
вувати нові, адаптовані моделі управління 
банківськими ризиками, які мають стати 
підвалинами надійності банку. Однією з 
таких систем є контролінг. Він виник у ре-
зультаті виокремлення його як підсистеми 
менеджменту для сервісно-економічної 
підтримки управління діяльністю суб’єктів 
господарювання [5, с. 745]. Ф. Пісчасов та 
Е. Попов зазначають: “Під контролінгом в 
банку розуміємо функціональну систему 
планування, контролю й аналізу відхилень, 
координації, внутрішнього консалтингу та 
загального інформаційного забезпечення 
керівництва банку. Основною метою контро- 
лінгу є орієнтація управлінського процесу 
на досягнення цілей банку” [7, с. 92].

Розглянувши сутність банківського 
контролінгу й узагальнивши різні точки 
зору, можна сказати, що це поняття є сис-
темою постійного і систематичного нагляду 
й аналізу банківської діяльності, виявлення 
слабких місць у ризик-менеджменті та їх ко-
рекції, удосконалення системи управління 
та ухвалення обґрунтованих управлінських 
рішень, що базується на концепції інтегро-
ваного менеджменту. Якщо ризик–менедж-
мент – це напрямок банківського менедж-
менту, який вивчає проблеми управління 
банками з урахуванням різних ризик-фак-
торів, то він має на меті забезпечення 
максимальної ефективності управління 
банками в цілому, а банківський контролінг 
покликаний мінімізувати ризики. Контролінг 
і контроль у банківській, як і в будь-якій ін-
шій підприємницькій діяльності, співвідно-
сяться між собою як загальне й часткове 
поняття, тобто контроль є лише однією з 
функцій контролінгу.

На відміну від звичайного контролю, 
контролінг, що включається в систему за-

гального менеджменту банківськими ризи-
ками, охоплює:
− стратегічне планування діяльності банку 

(визначення цілей, обґрунтування на-
прямків розвитку);

− реінжиніринг банківських бізнес-процесів;
− удосконалення системи звітності та об-

ліку витрат;
− портфельний підхід при оцінці поточного 

стану відкритих ризикових банківських 
позицій (аналіз ситуації);

− коригування заходів управлінського 
впливу на банківські ризики. 

Отже, загально-банківська система 
контролінгу ризиків – це організаційна та 
інформаційно-методична система застосу-
вання процедур і способів обмеження, ней-
тралізації прийнятих банком ризиків, тобто 
можливих збитків від помилок управління 
активами та пасивами функціональними 
підрозділами або наслідків несприятливих 
подій. Процедури обмеження ризиків по-
винні застосовуватися для цілей забезпе-
чення стійкості і надійності банку в процесі 
здійснення ним основної діяльності, реалі-
зації стратегічного плану розвитку та досяг-
нення запланованих результатів.

Основне завдання контролінгу бан-
ківських ризиків полягає в системно-інте-
грованій інформаційній, аналітичній, ін-
струментальній та методичній підтримці 
ризик-менеджменту на етапах стратегічно-
го планування, ідентифікації, оцінки, управ-
лінського впливу, аудиту та коригування 
банківських ризиків. Його основними еле-
ментами є аналіз, планування, контроль та 
інформаційне забезпечення.

Система контролінгу, як складова бан-
ківського ризик-менеджменту, дозволяє 
діагностувати ймовірні проблеми в зміні 
ризикової позиції і коректувати управлінські 
рішення до того, як ці проблеми перерос-
туть в найгірші варіанти реалізації банків-
ських ризиків. Сама сутність контролінгу, як 
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надійного механізму банківського ризик-ме-
неджменту, виявляється в наступних його 
функціях:

1) розробка організаційних принципів, 
стратегій, політик, методик, процедур та ре-
гламентів щодо відстеження ризиків, яким 
піддається банківська діяльність;

2) оцінка ефективності проведеної по-
літики управління банківськими ризиками і 
здійснення її оперативного коригування;

3) попередній аналіз та поточний 
контроль рівня прийнятих функціональни-
ми підрозділами банківських ризиків;

4) можливий вплив зміни зовнішніх 
умов на структуру і величину ризиків банку;

5) планування заходів з хеджування 
ризиків;

6) планування структури і рентабель-
ності кредитного портфеля, портфеля цін-
них паперів, структури пасивів та інше;

7) розрахунок і затвердження лімітів;
8) аудит та оперативна корекція управ-

ління ризиковими позиціями банку, включа-
ючи здійснення конкретних процедур щодо 
своєчасної ліквідації “збоїв” у секторі бан-
ківських ризиків;

9) облік, підготовка та аналіз фінансо-
вої звітності банку;

10) подальший контроль над виконан-
ням відповідними підрозділами банку всіх 
встановлених процедур у сфері управління 
банківськими ризиками.

Організаційна побудова служби контро- 
лінгу залежить від його обраної моделі та 
концепції, величини й організаційної струк-
тури банку, інформаційних потреб менедж-
менту, асортименту банківських послуг, 
може бути представлена різними підрозді-
лами [5, с. 748].

Основним у банківській діяльності є 
контролінг кредитних ризиків. Під контро- 
лінгом кредитного ризику розуміється сис-
тема інструментів досягнення кінцевої 
мети банку щодо управління ризиком (його 

мінімізація), яка базується на прийнятті 
ефективних управлінських рішень на осно-
ві наявного інформаційного забезпечення, 
планів, аналізі та контролі за виконанням 
планів; надання обґрунтованих і доречних 
рекомендацій керівництву та кредитним 
підрозділам банку щодо заходів для під-
тримки величини прийнятого кредитного 
ризику на запланованому рівні, а також при 
необхідності зміни його величини.

Існують такі ключові завдання контр-
олінгу кредитного ризику:
− розробка принципів, стратегії кредитуван-

ня, кредитної політики, методик та проце-
дур щодо відстеження кредитного ризику;

− оцінка ефективності кредитної політики 
та її коректування;

− аналіз та контроль кредитним підрозді-
лом за прийнятим кредитним ризиком;

− дослідження зовнішніх умов та пошук 
можливого зменшення їх негативного 
впливу на рівень кредитного ризику;

− планування заходів щодо страхування 
кредитних ризиків;

− контроль за виконанням кредитним під-
розділом поставлених перед ним завдань 
щодо мінімізації кредитного ризику.

Ефективний контролінг кредитного ри-
зику безпосередньо залежить від компе-
тенції контролера та керівництва банку, а 
також від сприйняття цієї системи, як мето-
ду мінімізації кредитного ризику всім персо-
налом банку.

Причинами виникнення контролінгу ри-
зиків в банках стала необхідність захисту 
клієнта та проблеми функціонування бан-
ківської системи [9, с. 146]. Ці проблеми 
існували й раніше, але тенденції розвитку 
банківського сектору зумовлюють отриман-
ня асиметричної інформації, що провокує 
зростання “морального” ризику. Ключовими 
інструментами управління моральними ри-
зиками є регулювання та нагляд, які вили-
ваються у формування так званих “мереж 
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безпеки” центрального банку, як гаранту-
вання вкладів та кінцева відповідальність 
кредиторів. Банківські регулятивні пра-
вила та нагляд повинні замінити ринкову 
дисципліну, витіснену захисною мережею. 
Фактично, мета ефективного контролінгу –  
укріпити, підсилити розсудливий “вибір із 
альтернативних варіантів” між вартістю 
можливості поточного державного контро- 
лінгу і дисциплінарною діяльністю та ви-
тратами, пов’язаними із залишковою ймо-
вірністю можливих кризових явищ [13].

На практиці в банківській діяльності є 
два різні види нагляду, а саме банківський 
контролінг ризиків, продиктований розсуд-
ливістю нагляду, і ведення банківського на-
гляду залежно від стану економіки в цілому. 
Банківський контролінг має на меті убезпе-
чити платоспроможність, безпеку і стійкість 
фінансових установ, тоді як ведення банків-
ського нагляду зосереджується на взаємодії 
фінансових установ з їх клієнтами, оскільки 
це – головна проблема в міжнародному бан-
кінгу [10, с. 138].

Головним викликом для міжнародного 
банкінгу стало те, що законна організація 
банківських груп стала все менше відобра-
жати їхню оперативну організацію і проце-
дури управління ризиками. Єврокомісія ду-
блювала функції міжнародних наглядових 
органів, в яких централізація ділових функ-
цій призводила до розвитку банківських 
установ, де допоміжні і стратегічні ухвален-
ня рішень переносилися з місцевого управ-
ління й організовувалися на європейському 
рівні. Це нововведення включає централі-
зоване управління ліквідністю, європей-
ське управління активами, зобов’язаннями 
і консолідоване управління ризиками [12].

Централізація управління ризиками 
означає, що фінансові установи все більше 
і більше вимірюють показники ризику в ре-
гіональному або навіть глобальному масш-
табі. Об’єднуючи всі показники від різних 

країн, індивідуальні дочірні підприємства 
або філії, часто залишаються предметом 
істотних ризиків, навіть якщо загальний ри-
зик групи оцінений як адекватний. 

Скорочення філіальної мережі та асор-
тименту послуг відповідно відбивається на 
ризиковості банківської діяльності. Актив-
не скорочення банківського бізнесу поряд 
із традиційними ризиками, притаманними 
банку як посереднику на фінансовому рин-
ку, призводить до виходу на перший план 
таких ризиків, як операційний і стратегіч-
ний. Крім того, стабільний розвиток може 
підтримуватися лише за умови, якщо разом 
із удосконаленням операцій відбуваються 
якісні зміни корпоративної культури й ор-
ганізаційної структури банку. Потрібно вра-
ховувати і те, що в майбутньому українські 
комерційні банки вийдуть на європейський 
рівень обслуговування клієнтів і заявлять 
про себе у європейському просторі як рів-
ноправні фінансові посередники. 

Зрозуміло, що великий банк, який 
здійснює свою діяльність на різних націо-
нальних ринках, може бути задоволений 
диверсифікацією ризиків, тоді як регіональ-
на діяльність обмежується його ринком та 
збільшує концентрацію ризику, таким чи-
ном, стаючи більш уразливою до потрясінь, 
характерних для країни.

Для передбачення та мінімізації ризиків 
важливим фактором є інноваційні методи 
управління. Інноваційні технології відігра-
ють дуже важливу роль не тільки в еконо-
міці, а й в банківські сфері зокрема. Тому 
нове бачення розвитку сфери банківських 
послуг повинно ґрунтуватися на нових кон-
цепціях “банків майбутнього”. При створен-
ні банку майбутнього інноваційні технології 
в сфері банківських послуг – це такі тех-
нології, яким притаманний “стратегічний 
ефект” убезпечення від ризиків, приросту 
клієнтської бази, зацікавлення інвесторів, 
зменшення витрат на здійснення банків-
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ських операцій при оптимальному рівні 
операційного ризику й операційних затрат. 
У цьому аспекті також до основних особли-
востей інноваційної діяльності у банківській 
сфері можна віднести й контролінг ризиків.

Насамперед, треба зауважити, що че-
рез специфіку своєї діяльності банки не 
настільки чутливі до системи державного 
регулювання інноваційної діяльності та 
створення ефективних механізмів її фінан-
сування, як виробничі структури, але вони 
чутливі до роботи регулятора, а його вплив 
не завжди є традиційним [3]. В Україні від-
сутня єдина методологічна база інтегро-
ваної системи управління ризиками. Все 
більше банки звертаються до іноземних 
методологій мінімізації банківських ризиків, 
а саме до використання інструментарію 
банківського контролінгу ризиків. Завдан-
ням якого є не лише звіт про фактично 
здійснені витрати або отримані прибутки, 
а забезпечення топ-менеджменту компанії 
повною і якісною інформацією для при-
йняття рішень щодо планування майбутніх 
доходів і витрат. Основною та найскладні-
шою проблемою контролінгу банківських 
ризиків, які супроводжують здійснення 
банківської діяльності, є оцінка ймовірнос-
ті виникнення ризиків, вимірювання обсягу 
можливих втрат, а також визначення опти-
мальних шляхів мінімізації. 

У сучасних умовах контролінг, як сис-
тема управління, може використовуватися 
комерційним банком при плануванні впро-
вадження передової технології, або при 
створенні та розвитку нового банківського 
продукту (удосконалення існуючого). Як 
правило, раніше в таких випадках створю-
валась робоча група з реалізації проекту і, 
на жаль, не завжди з кваліфікованих спе-
ціалістів. Тривалий час за умов жорсткої 
бюрократії затверджували плани, бюджети, 
регламентуючі документи, визначали та 
делегували завдання по проекту. За таких 

умов найчастіше проект виявляється мало-
ефективним, трудо- та ресурсовитратним, 
а терміни реалізації поставлених цілей зна-
чною мірою затягувалися.

Ступінь деталізації в системі контролін-
гу повинен приводитись до оцінки вартості 
капіталу банку, або вартості проекту, який 
запроваджується. Адже вартість капіталу є 
визначальним чинником ефективності ме-
неджменту установи в будь-якій сфері: мар-
кетингу, надання послуг, технологій і фінансів 
[11, с. 92]. Інструментом створення вартості є 
контролінг з чіткою постановкою фінансових 
цілей і ефективною структурою капіталу в 
масштабах всієї інфраструктури банку.

З метою зменшення негативних на-
слідків щодо нераціональних управлінських 
рішень, найбільш ефективними є сучасні 
тенденції використання послуг контролінго-
вої компанії, які застосовуються у світовій 
практиці. Використання послуг банківсько-
го контролінгу є поширеним, але не розви-
неним процесом в Україні і тому потребує 
подальшого дослідження, аналізу та ви-
користання зарубіжного досвіду. У рамках 
надання контролінгових послуг в зазначені 
строки контролінгова компанія виконує низ-
ку функцій, а саме: розробку стратегії роз-
витку бізнесу, підготовку регламентуючих 
документів, положень, методик, планів ви-
конання, навчання персоналу, співпрацю з 
клієнтською базою, а також інші необхідні 
дії. Спеціалісти такої компанії забезпечують 
банку виконання зазначених кінцевих цілей. 
Але за нинішніх умов роботи банку, окремі 
функції контролінгу в банку слід передати на 
аутсорсинг контролінговій компаній. 

Проблеми вивчення іноземного досвіду 
контролінгу ризиків та його адаптація до 
реальної роботи вітчизняних комерційних 
банків пов’язані не лише із забезпечен-
ням певного обсягу грошових коштів, а й з 
необхідністю створити умови, які стимулю-
ватимуть взаємодію фінансового, промис-
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лового, страхового та інших капіталів у цій 
сфері, та забезпечити їх функціонування і 
взаємозв’язки.

В Україні вже функціонують кілька 
компаній, які на умовах аутстаффінгу та 
аутсортингу надають послуги контролінгу. 
Кількість таких компаній буде збільшувати-
ся, оскільки контролінг стає все більш по-
пулярним та затребуваним на банківському 
ринку. До того ж використання контролінго-
вих послуг є економнішим для банку з фі-
нансової точки зору.

Керівництво більшості вітчизняних бан-
ків, які вже досягли певних вершин, поступо-
во переходить до переосмислення перспек-
тив власного бізнесу і його ефективності. 
Забезпечення фінансової стійкості вітчизня-
них банків на сучасному етапі їхнього роз-
витку потребує використання нових управ-
лінських технологій, ефективність яких 
підтверджується зарубіжною практикою. 
Все більше банки звертаються до іноземних 
методологій мінімізації банківських ризиків, 
а саме використання інструментарію банків-
ського контролінгу ризиків, завданням якого 
є забезпечення топ-менеджменту компанії 
повною і якісною інформацією для прийнят-
тя рішень щодо планування майбутніх дохо-
дів і витрат. Тому, для створення ефективної 
єдиної методологічної бази інтегрованої сис-
теми управління ризиками, банку необхідно 
гармонійне поєднання в процесі управління 
ризиками банківського контролінгу, а також 
фінансового планування, процентної та ва-
лютної політики.

Висновки. Таким чином, з появою ве-
ликої кількості видів фінансових послуг і 
міжнародних злиттів у фінансовому секторі, 
тенденція у напрямку до інтернаціоналізації 
охопила й банківську справу. Поява нових 
викликів для банків призвела до нових ви-
мог у регулюючій і контролюючій системі, 
що були розроблені для гарантування без-
пеки і стабільності у банківському секторі, а 

отже, і в економіці в цілому. У зв’язку з євро-
інтеграційними вектором України особливо 
важливим є перехід до європейського пра-
вового регулювання банківської діяльності, 
яке має на меті створення гарантії стабіль-
ності банківської системи та розробку меха-
нізмів протидії негативним явищам у сфері 
надання банківських послуг. Євроінтеграцій-
на спрямованість розвитку економіки Украї-
ни вимагає конкретних заходів для відповід-
ної адаптації банківського сектору з метою 
запобігання ризикам від євроінтеграційного 
курсу України.

Відтак, для українських комерційних 
банків, які на сучасному етапі розвитку по-
требують значних інновацій як у сфері управ-
ління, так і у сфері мінімізації банківських 
ризиків, яким піддаються його окремі опера-
ції, впровадження контролінгу ризиків набу-
ває особливої актуальності, оскільки остан-
ній є не просто управлінською системою, 
яка увібрала в себе функції обліку, плану-
вання, маркетингу і бюджетного контролю,  
а якісно новий зразок мислення менедже-
ра, спрямований у майбутнє. Контролінг 
покликаний, використовуючи в своєму 
арсеналі широкий набір інструментів та 
методів, контролювати дотримання при-
йнятного для банку рівня ризику, а в разі 
його збільшення – своєчасно зреагувати на 
конкретну ситуацію та розробити ґрунтовні 
й економічно доцільні рекомендації для ке-
рівництва банку.
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ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРОДАЖУ БАНКІВСЬКИХ 
ПОСЛУГ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ 

КАНАЛІВ ДИСТРИБУЦІЇ

Розглянуто теоретичні та практичні аспекти продажу банківських послуг для 
фізичних осіб. Проаналізовано вплив сучасних цифрових технологій на специфіку дис-
трибуції роздрібних банківських продуктів, пов’язану із проникненням інформаційних 
технологій у фінансовий сектор. Наведено практичні приклади та проаналізовано до-
свід розвитку роздрібного банківського бізнесу в окремих розвинутих країнах Заходу. За-
пропоновано низку методичних рекомендацій щодо імплементації зарубіжного досвіду у 
вітчизняний банківський сектор. Визначено напрямки трансформації моделі обслугову-
вання клієнтів в контексті переходу до цифрових каналів обслуговування.

Ключові слова: банківські послуги, небанківські послуги, цифрові канали продаж, 
дистрибуція послуг.
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ных развитых странах Запада. Предложены методические рекомендации, касающиеся 
имплементации зарубежного опыта в отечественный банковский сектор. Определены 
направления трансформации модели обслуживания клиентов в контексте перехода на 
цифровые каналы обслуживания.

Ключевые слова: банковские услуги, небанковские услуги, цифровые каналы про-
дажи, дистрибьюция услуг.

Serhiy KYRYLENKO
Change of banking services sales paradigm in terms of digital distribution channels
Introduction. This article contains analysis of the impact of modern digital technology to the 

distribution of retail banking products, practical examples and experience of the retail banking 
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business in developed countries, and number of guidelines for the implementation of interna-
tional experience in the domestic banking sector.

With the development of information technology, accompanied by global penetration of mo-
bile Internet access and digital services, changes occur in the provision of financial services. 
The implantation of new technologies requires banks to review the methodology and process of 
banking services according to changes in customer behavior. 

Purposes. The aim of this article is to determine the changes in the retail banking busi-
ness with the spread of information technology, systematization of modern trends in banking 
services with the use of remote sales channels, analyze their impact on the provision of retail 
banking services and provide practical recommendations on the implementation experience 
of banks.

Conclusion. Switching banks in the digital age in practice means a change in the banking 
infrastructure:

– Creating a fully digital products that do not require paper documents.
– The tight integration of banking software systems with CRM-systems and software that al-

lows to track client activity, analyze the information and build forecasts for the future customer 
needs.

– Simplification of banking services and products along with provision of non-banking ser-
vices.

Keywords: banking, non-banking services, digital sales channels, distribution services.

Постановка проблеми. З розвитком 
інформаційних технологій, що супроводжу-
ється глобальним проникненням мобільно-
го доступу до Інтернету та цифрових по-
слуг, змінюється і процес надання послуг, в 
тому числі фінансових. Банківський сектор 
тривалий час вважали досить консерватив-
ним у контексті використання новітніх тех-
нологій. Однак сьогодні банківські установи 
та фінансові компанії не можуть дозволити 
собі залишатись осторонь технологічного 
прогресу, насамперед, через істотне підви-
щення конкуренції з боку фінансових ком-
паній та стартапів, сфера діяльності яких 
безпосередньо стосується надання банків-
ських та інших послуг.

Дедалі більше банківських установ роз-
винутих країн спрямовують свої зусилля 
на розвиток мобільних додатків і дистан-

ційне обслуговування клієнтів. Скорочення 
кількості банківських відділень вже стало 
цілком реальною тенденцією не тільки се-
ред великих, а й регіональних банків країн 
Західної Європи та світу. Із поширенням 
інформаційних технологій змінюється по-
рядок взаємодії із кінцевим користувачем 
банківських послуг. Сьогодні не потрібно 
звертатись у відділення банку для здійснен-
ня базових операцій. Натомість все більше 
банків пропонує клієнтам низку додаткових 
послуг, використання яких посилює лояль-
ність клієнтів і забезпечує конкурентні пе-
реваги банківським установам.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Обслуговування клієнтів банківських 
установ є невід’ємною частиною маркетин-
гових комунікацій. Теоретичним та прак-
тичним аспектам маркетингу в банківських 
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установах та фінансових компаніях чимало 
уваги приділяють вітчизняні дослідники. 
Серед найбільш відомих вчених, хто за-
ймався питаннями маркетингу, розробками 
та актуалізацією теорії лояльності клієнтів, 
а також стратегічним менеджментом, варто 
відзначити таких вітчизняних науковців, як: 
О. Брегеда [1], О. Колодізєв [2], І. Лютий [3], 
А. Ніколаєнко [4], Л. Романенко [5], О. Со-
лодка [3], В. Ткачук [6], В. Швець [7] та ін. 

Стрімкий розвиток технологій і зміни, 
що виникають внаслідок його впливу на 
фінансовий сектор, залишають багато тео-
ретичних аспектів не з’ясованими і такими, 
що потребують подальшого вивчення та 
систематизації. Саме це обумовлює акту-
альність вказаної проблеми і потребу в по-
дальшому її вирішенні.

Метою статті є визначення змін, що від-
булися в роздрібному банківському бізнесі 
із поширенням інформаційних технологій. 
Завдання статті полягає у систематизації 
сучасних тенденцій надання банківських 
послуг із використанням дистанційних ка-
налів продаж, обґрунтуванні їх впливу на 
надання роздрібних банківських послуг та 
окреслення практичних рекомендацій із 
імплементації досвіду банківських установ 
розвинутих країн.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Стрімкий розвиток інформаційних 
технологій та їх проникнення у повсякден-
не життя призводять до радикальних змін 
у поведінці споживачів. Розглядаючи осо-
бливості надання фінансових послуг, вар-
то зауважити, що істотний вплив новітніх 
технологій на формування маркетингової 
стратегії банківських і фінансових компаній 
призводить до переосмислення побудови 
взаємодії продавця та споживача послуг.

У банківському бізнесі за останні деся-
тиліття відбулося багато змін, у тому числі 
пов’язаних із впровадженням новітніх тех-
нологій, що ведуть до повного переосмис-

лення моделі надання роздрібних послуг. 
Насамперед, варто виокремити чинники, 
що призводять до зміни стратегії продаж 
банківських послуг, це:

1. Зростання кількості користувачів Ін-
тернет. Сьогодні все більше людей вико-
ристовують онлайн-доступ для отримання 
інформації, здійснення покупок та отриман-
ня інших послуг.

2. Перехід бізнесу в онлайн-режим. 
Все більше компаній, чия сфера діяльнос-
ті стосується надання роздрібних послуг 
та торгівлі, відкривають представництва 
у глобальній мережі для охоплення більш 
широкої цільової аудиторії.

3. Збільшення кількості фінансових 
компаній та фінансово-технічних старта-
пів, що надають, в тому числі, і банківські 
послуги – переказ коштів, онлайн-платежі, 
кредитування тощо. Раніше ці послуги вва-
жалися прерогативою банківських установ, 
однак останніми роками подібні компанії 
все більше конкурують з банками на ринку.

Аналізуючи вплив новітніх цифрових 
технологій на взаємодію із клієнтом банку 
та продаж банківських продуктів, слід за-
значити і глобальні зміни, що відбувають-
ся в сучасну цифрову епоху та їх вплив на 
управління, а також на планування і здій-
снення маркетингових заходів:

1. Технологічна складова банківської 
інфраструктури стає фундаментальною 
основою для розвитку банку та його функ-
ціонування. Розвиток мобільних технологій 
вимагає адаптації технологічної платформи, 
а також інтеграції банківського програмного 
забезпечення із клієнтськими додатками та 
іншими каналами продаж – банкоматами, 
терміналами самообслуговування тощо.

2. Зростання впливу зовнішньої (фінан-
сово-технічні компанії) та внутрішньої (інші 
комерційні банки) конкуренції вимагає по-
силення заходів щодо залучення нових та 
утримання існуючих клієнтів. Завдяки циф-
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ровим каналам обслуговування та техноло-
гічній можливості накопичення й обробки ін-
формації відкриваються широкі можливості 
для вивчення поведінки клієнтів з метою 
подальшого створення ціннісної пропозиції 
та підвищення релевантності персональ-
них пропозицій продуктів і послуг.

Вплив вищевказаних факторів підтвер-
джується сучасними тенденціями, що уосо-
блюють бурхливий розвиток і становлення 
так званої “цифрової епохи”. Оскільки сьо-
годні практично будь-яку послугу чи товар 
можна замовити й оплатити через Інтернет, 
все більше користувачів надають перевагу 
саме цьому каналу взаємодії із продавцями. 
Економія часу, простота, зручність та до-
ступність послуг у будь-який момент є клю-
човими характеристиками онлайн-обслу-
говування. Фінансові послуги та банківські 
продукти тривалий час були доступні клі-
єнтам переважно у відділеннях банківських 
установ. Лише упродовж останніх 5 років 
популярність онлайн-доступу до рахунків і 
можливість здійснення базових операцій без 
відвідування відділення банку стали широко 
доступними для індивідуальних клієнтів.

Проте надання клієнтам, передусім 
фізичним особам, можливості у дистанцій-
ному режимі перевірити баланс рахунку, 
отримати виписку та здійснити інші базові 
операції не є достатньою умовою для утри-
мання банком ринкових позицій та подаль-
шого зростання. Цей факт підтверджується 
прикладами серед небанківських компа-
ній, які є основними конкурентами банків 
на ринку фінансових послуг. Так, компанія 
Google нещодавно запровадила можли-
вість проведення зручних розрахунків і 
переказу коштів за допомогою ідентифіка-
тора електронної пошти. Компанія PayPal, 
що вже багато років пропонує подібну мож-
ливість, вирішила піти далі і розробляє уні-
версальну платіжну картку, емітентом якої 
виступатиме сама компанія. Для власних 

дистриб’юторів світовий рітейлер Amazon 
пропонує кредитні послуги і за кількістю та-
ких клієнтів компанія може претендувати на 
показники великого банку [8]. Ці та ще ба-
гато інших прикладів одностайно свідчать 
про поступове посилення загроз банкам, 
що виражаються у зростанні конкуренції.

Спрямовуючи свої зусилля на пере-
осмислення стратегії розвитку та марке-
тингових комунікацій, банкам слід звернути 
увагу на наступні напрямки:

1. Багатоканальне обслуговування. Не-
зважаючи на те, що класичні банківські від-
ділення все ще відіграють значну роль як 
канал дистрибуції та комунікації зі спожи-
вачем, їх стратегічне значення поступово 
зменшується із розвитком цифрових техно-
логій. Перелік каналів продажу послуг збіль-
шується за рахунок розширення функцій 
банкоматів (приймання готівки, здійснення 
платежів тощо), розповсюдження терміна-
лів самообслуговування та створення зруч-
них мобільних додатків, що дозволяють клі-
єнтам скористатися все більшою кількістю 
банківських послуг.

2. Орієнтація на споживача послуг з 
його потребами та бажаннями. Такий під-
хід має фундаментальне значення, а його 
здійснення відбувається за рахунок ство-
рення ціннісної пропозиції на основі даних 
про поведінку клієнта. Одним із чинників, 
що викликають роздратування у клієнтів, є 
отримання ними нерелевантних рекламних 
посилань з пропозицією послуг. За рахунок 
систематичного накопичення інформації 
про використання клієнтом банківських 
послуг та її подальшим аналізом, банки 
можуть більш достовірно прогнозувати 
потреби клієнта та формувати персональ-
ні пропозиції, що з більшою вірогідністю 
будуть сприйняті споживачем і стануть 
актуальними для нього. Окремо варто 
відзначити важливість як “realtime banking” –  
комунікації з клієнтом та продаж послуг на 
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основі його поточних запитів та за допомо-
гою різних каналів дистрибуції. Прикладом 
цього є послуга “ПриватБанку”, що дозво-
ляє отримати готівку в банкоматі без наяв-
ності платіжної картки. Клієнту достатньо 
увійти в мобільний додаток або зателефо-
нувати до центру обслуговування клієнтів 
і подати заявку на зняття готівки. Далі він 
отримує спеціальний код, який вводить у 
банкоматі та отримує свої кошти.

3. Надання супутніх та небанківських 
послуг. Розширення спектра послуг банка-
ми є невід’ємною частиною стратегії роз-
витку “цифрової екосистеми”, як однієї з 
моделей банку майбутнього. У своєму до-
слідженні компанія Accenture вирізняє три 
моделі банків майбутнього: 1) “мультика-
нальний банк”, основною ознакою якого 
є розвинута технічна інфраструктура та 
багато каналів дистрибуції; 2) “соціаль-
но залучений банк”, прерогативою якого 
в комунікації з клієнтами є присутність в 
онлайн-режимі, а саме в соціальних мере-
жах; 3) “цифрова екосистема”, т. б. банк з 
розвинутою технічною платформою, що на-
дає клієнтам комплексний сервіс, включаю-
чи небанківські послуги [9, с. 3].

Саме остання модель є, на нашу думку, 
однією з найбільш актуальних з огляду на 
особливості поведінки користувачів банків-
ських послуг. Як свідчить приклад вітчиз-
няних (“ПриватБанк”) та багатьох зарубіж-
них банків, потенційні клієнти зацікавлені 
в отриманні комплексних послуг, що вихо-
дять за рамки суто банківських продуктів, 
до них можна віднести:

– оплату рахунків та комунальних пла-
тежів;

– здійснення переказів;
– купівлю товарів та послуг;
– оформлення підписок;
– планування поїздок та оплата тран-

спортних витрат;
– оформлення полісів страхування;

– отримання консультацій та сервісної 
допомоги;

– юридичні послуги тощо.
З огляду на проникнення мобільних 

технологій і можливість використання клі-
єнтського додатку в якості універсальної 
платформи для отримання комплексних 
послуг це є суттєвою передумовою і до під-
вищення лояльності клієнтів. Підтверджу-
ють цей висновок дослідження Бостонської 
консалтингової групи, за якими понад 21% 
опитаних скористались іншими послугами 
через канали продажу банку через їх зруч-
ність і доступність [10, с. 10].

Саме мобільні додатки і можливість дис-
танційного оформлення і використання бан-
ківських послуг є рушійною силою розвитку 
роздрібного банкінгу. В окремих регіонах та 
країнах проникнення мобільних технологій 
є надзвичайно високим. Наприклад, за да-
ними досліджень компанії Bain & Company 
в таких країнах, як Нідерланди та Південна 
Корея понад 80% користувачів мобільних 
телефонів віддають перевагу використанню 
мобільних додатків для переважної біль-
шості послуг, в тому числі банківських [11, 
с. 4]. В Об’єднаних Арабських Еміратах та 
сусідніх країнах понад 98% клієнтів банків-
ських установ володіють сучасними смарт-
фонами, але показник використання бан-
ківських послуг через мобільні додатки та 
онлайн-доступ тут менший [9, с. 16].

Значний потенціал цифрових техноло-
гій та інноваційних послуг у структурі до-
ходів банківських установ підтверджують 
дані дослідження компанії KMPG. Серед 
респондентів опитування, що мало місце 
серед представників банків, понад 36% 
вбачають перспективи зростання доходів 
саме через запровадження інноваційних 
та небанківських послуг. Кросс-продажам 
віддають перевагу близько 38% опитува-
них [12, с. 7]. Дані цього ж дослідження де-
монструють динаміку скорочення кількості 
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нових відділень банками. Близько 31% 
великих міжнародних банків мають наміри 
скоротити кількість звичайних відділень в 
період 2015–2017 рр. [12, с. 15].

Перехід банків в цифрову епоху на прак-
тиці означає не лише розробку мобільних 
додатків і забезпечення віддаленого досту-
пу до базових банківських послуг. На прак-
тиці це означає тотальну трансформацію 
банківської інфраструктури та зміну моделі 
управління банківською установою, а саме:

1. Створення повністю цифрових про-
дуктів, що не потребують паперового до-
кументообігу. Такий підхід значною мірою 
залежить від чинної законодавчої бази, але 
поступово більшість гравців ринку банків-
ських послуг переходять до повністю відда-
леного обслуговування клієнтів. Початкова 
ідентифікація клієнта є найбільшим обме-
женням на цьому шляху, але завдяки елек-
тронному цифровому підпису та інструмен-
там цифрової ідентифікації стає можливим 
в теорії використання банківських послуг 
новими і діючими клієнтами зовсім без від-
відування установи банку.

2. Тісна інтеграція банківських програм-
них комплексів із CRM-системами та про-
грамним забезпеченням, що дозволяє від-
стежувати активність клієнтів, аналізувати 
отриману інформацію та будувати прогнози 
щодо подальших потреб клієнта на основі 
його досвіду. Використання штучного інте-
лекту та нейронних мереж сьогодні відкри-
ває широкі можливості для статистичного 
аналізу та прогнозування поведінки. Саме 
від надання релевантних пропозицій і мож-
ливості задовольнити попит кожного клієн-
та залежать показники лояльності і, як на-
слідок, зростання клієнтської бази банку.

3. Спрощення послуг і порядку взаємо-
дії із клієнтом з одночасним розширенням 
кількості надаваних послуг. Єдиний простір, 
платформа чи додаток, в якому клієнт може 
скористатися максимальною кількістю не-

обхідних для нього послуг, дає змогу одно-
часно забезпечити досягнення двох цілей –  
зростання лояльності клієнта і збільшення 
даних про його поведінку. Завдяки останньо-
му банк має можливість більш точно про-
гнозувати потреби клієнта в майбутньому і 
пропонувати йому ті послуги, в яких клієнт з 
великою вірогідністю буде зацікавлений.

В контексті обслуговування клієнтів 
перед банками постають нові виклики, 
пов’язані з активним переходом на мобіль-
ні цифрові технології та втілення концепції 
“цифрового банкінгу”, що виражаються в 
наступних трендах:

1. Сьогодні клієнти банківських установ 
можуть легко змінювати обслуговуючий 
банк і тому перше враження має істотне 
значення. Клієнт не буде зацікавлений в 
подальшому обслуговуванні, якщо банк не 
в змозі надати йому, окрім базових послуг, 
додаткові продукти, котрі зможуть викону-
вати такі функції для клієнта, як економія 
часу, економія коштів або отримання до-
даткового доходу, можливість отримання 
інших послуг чи продуктів завдяки комплек-
сній пропозиції, доступній в каналах прода-
жу банку. При цьому цінові характеристики 
послуг банку відіграють не першу роль.

2. Цифрові канали обслуговування де-
монструють зростання кількості транзакцій 
та їх обсягів. Це означає, що банки мають 
приділяти увагу доступності мобільних до-
датків та віддалених каналів обслуговуван-
ня для всіх категорій клієнтів. Важливим є 
спрощення цих інструментів, оскільки все 
ще велика частка клієнтів, особливо стар-
шого віку, вважає такі засоби та інструмен-
ти надто складними для використання.

3. Клієнти та споживачі банківських 
послуг, що переважно використовують 
онлайн-канали обслуговування, бажають 
отримати широкий перелік послуг, що не 
обмежується класичними банківськими 
продуктами. Саме це є причиною популяр-
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ності тих банківських додатків, які надають 
клієнтам широкі можливості для отримання 
інформації та одержання супутніх послуг.

Висновки. Підсумовуючи вищевказа-
не, слід зазначити, що розвиток цифрових 
технологій та мобільного доступу до Інтер-
нет значною мірою впливає на діяльність 
навіть тих банків, котрі не є технологічними 
лідерами, а радше належать до категорії 
“послідовників”. Якщо раніше клієнту від 
установи банку, в якому він обслуговуєть-
ся, потрібно було лише отримання обме-
женого переліку суто банківських послуг, 
то сьогодні більшість банків конкурують за 
кількістю надаваних послуг та можливістю 
їх отримання й використання у дистанцій-
ному режимі.

Серед регулярних послуг, що базують-
ся на використанні платіжних інструментів, 
більшість належить до регулярних, це:

– оплата комунальних платежів;
– замовлення та оплата непродоволь-

чих товарів та продуктів харчування в 
інтернет-магазинах;

– замовлення квитків на транспорт та їх 
оплата;

– переказ коштів іншим фізичним особам, 
а також оплата послуг юридичних осіб 
за реквізитами (охорона, дитячі садки 
тощо, т.б. такі послуги, що не належать 
до стандартного набору комунальних).

Якщо споживач банківських послуг має 
змогу в єдиному додатку або каналі обслу-
говування здійснити всі вищевказані опе-
рації, то він з великою вірогідністю стане 
постійним клієнтом цього банку. Чим біль-
ша кількість послуг надається клієнту, тим 
вищі показники лояльності клієнтів.

Загалом перехід до цифрових каналів 
обслуговування призводить до трансфор-
мації моделі обслуговування клієнтів, тобто:

– розширення спектра послуг, що на-
даються клієнтам за допомогою віддале-
них каналів продаж;

– створення єдиної системи, що може 
бути втілена у вигляді клієнтського додатку 
або онлайн-платформи, яка дає змогу клі-
єнту отримати комплекс послуг, в тому чис-
лі небанківських;

– спрощення та оптимізація процесу 
надання послуг з метою досягнення макси-
мально швидкого обслуговування. На сьо-
годні швидкість отримання послуг є одним 
із ключових факторів клієнторієнтованої 
стратегії. Онлайн-обслуговування має бути 
простим та зручним, щоб задовольнити 
потреби клієнтів різних категорій – людей 
старшого покоління, котре традиційно зна-
ходиться осторонь нових технологій, моло-
ді, якій важливо отримати послугу якнай-
швидше і з мінімальними затратами часу 
на вивчення деталей, та інших;

– через засилля рекламної інформації 
у багатьох джерелах клієнти більш негатив-
но ставляться до рекламних повідомлень. 
Завдяки інформаційним технологіям сьо-
годні стає можливим накопичувати інфор-
мацію про клієнта, вивчати та прогнозувати 
його поведінку. Це відкриває широкі можли-
вості для створення персоніфікованих про-
позицій для кожного потенційного спожива-
ча чи існуючого клієнта.
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ГЛОБАЛЬНА ЦИРКУЛЯРНА ЕКОНОМІКА  
ЯК ЗАСІБ ПОБУДОВИ НОВОГО ЕКОЛОГІЧНО 

СТІЙКОГО СУСПІЛЬСТВА

Систематизовано орієнтири циркулярної економіки в різних країнах, зокрема, Шве-
ції, Данії, Японії, Канаді, Люксембурзі, Нідерландах, Австралії, США та Китаї. Розкрито 
підхід Фінляндії до побудови нового екологічно стійкого суспільства та переходу до цир-
кулярного мислення. Визначено пріоритетні сфери Фінляндії у побудові циркулярної еко-
номіки. Підсумовано орієнтовні заходи переходу до циркулярної економіки ЄС в цілому. 
Окреслено короткострокові перешкоди на шляху до формування циркулярної економіки.

Ключові слова: циркулярна економіка, ланцюг створення вартості, глобальний 
екодизайн, управління викидами та відходами, глобальні екологічні виклики та загрози, 
утилізація.
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Ирина ЗВАРИЧ
Глобальная циркулярная экономика как способ построения нового экологи-

чески устойчивого общества
Систематизированы ориентиры циркулярной экономики в разных странах, в част-

ности, Швеции, Дании, Японии, Канаде, Люксембурге, Голландии, Австралии, США и 
Китае. Раскрыто подход Финляндии к построению нового экологически устойчивого 
общества и перехода к циркулярному мышлению. Определены приоритетные сферы 
Финляндии в построении циркулярной экономики. Подытожены ориентировочные шаги 
перехода к циркулярной экономики ЕС в целом. Определены краткосрочные препятст-
вия на пути к циркулярной экономики.

Ключевые слова: циркулярная экономика, цепь создания стоимости, глобальный 
экодизайн, управления выбросами и отходами, глобальные экологические вызовы и уг-
розы, утилизация.

Iryna ZVARYCH
Global circular economy as way of building a new sustainable ecological society
Introduction. Circular economy is a new alternative economic model, which focuses on 

the reuse of materials, and creates added value through services and smart solutions. Circular 
economy implies that the value chain is organized in way the output of one chain are inputs for 
another, reducing dependency on the new raw materials. Globally circular economy is very im-
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JEL Classіfіcatіon: Q570, Q500. 

portant, because value of global circular economy is over one thousand billion dollars according 
to international organizations evaluation. 

Purpose. Describe the features of formation of circular mentality and circular economy to 
implement a sustainable, ecological, carbon-neutral economy in its main countries-adepts.

Results. For major system changes implementation, everyone should contribute: informa-
tion, operating models, elimination of administrative barriers, business expertise, practical test-
ing and piloting, network, ability to take responsibility, innovative mentality, and cooperation. 
Circular economy also offers significant environmental and social benefits, in particular, repre-
sents a significant opportunity to increase the number of work places in Finland. Therefore, for a 
country that seeks new growth, this type of economy is a good opportunity. The Finnish govern-
ment has set a goal to make Finland a global leader of circular economy by 2025.

Conclusion. Circular economy creates new and unprecedented opportunities for wealth 
creation and prosperity, and is the main engine for achieving the UN goals of sustainable devel-
opment until 2030. The world really needs pioneers of seeking operational model of economic 
growth and prosperity without excessive consumption of fossil fuels and the natural resources. 
Climate change and the depletion of natural resources are the two most pressing global prob-
lems. Therefore, the waste can be reduced by switching to a circular economy. In this economic 
system, waste materials and their formation is minimized. In practical terms, it may mean that 
the product must be designed in such way that its materials were subjected separable and re-
cyclable. Addressing climate change and conservation of natural resources has led to a global 
business model with a very rapid growth rate.

Keywords: circular economy, value chain, global ecodesign, emissions and waste man-
agement, global environmental challenges and threats, utilization.

Постановка проблеми. Циркулярна 
економіка є новою економічною моделлю, в 
якій акцент робиться на повторне викорис-
тання матеріалів, а також на створення до-
даної вартості за допомогою послуг та інте-
лектуальних рішень. Циркулярна економіка 
передбачає, що ланцюг створення вартості 
організований так, що виходи одного ланцю-
га стають входами для іншого, знижуючи за-
лежність від нових видів сировини.

У глобальному сенсі циркулярна еконо-
міка є дуже актуальною, адже, за оцінками 
міжнародних організацій, глобальне зна-
чення ринку циркулярної економіки стано-

Використовувати знову, а не викидати –  
“циркулярна економіка” як новий тренд.

Професор Erasmus University Рональд Хайсман

вить понад трильйон доларів США. Відпо-
відно, нині приватний і державний сектори 
працюють на міжнародному рівні у сприян-
ні здійснення ініціатив щодо усунення пере-
шкод і створення нових рішень, які приско-
рили б перехід до циркулярної економіки. 
Сучасний стан циркулярної економіки на 
рівні ОЕСР, ООН і ЄС розглядається як за-
сіб прискорення переходу суспільства до 
більш ресурсозберігаючої системи, тим са-
мим підвищуючи конкурентоспроможність і 
реагування на глобальні екологічні виклики 
та загрози. Китай і США, які є найбільшими 
в світі за викидами парникових газів і спо-
живачами ресурсів, також нещодавно ви-
знали можливості циркулярної економіки. 
Водночас ЄС, який відомий жорсткими еко-
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логічними нормами, у 2015 р. представив 
документарний пакет циркулярної економі-
ки, що спрямований на підвищення ефек-
тивності витрат, сальдо рахунку поточних 
операцій, підвищення самодостатності, 
збільшення кількості нових робочих місць 
та досягнення цілей у боротьбі з кліматич-
ними змінами. 

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Директор заводу Renault в місті 
Шуазі-ле-Руа Ф. Луазель зазначає: “Цир-
кулярна економіка починається із задумів. 
Ми переосмислюємо концепцію наших 
механічних деталей для спрощення їхньо-
го демонтажу та переробки деталей, щоб 
максимізувати повторне використання”. 
Менеджер відділу циркулярної економіки 
та управління відходами при Національній 
агенції довкілля та управління ресурсами 
(ADEME, Нідерланди) М. Орфелен конста-
тує: “Коли компанія стає на шлях циркуляр-
ної економіки, її рентабельність зростає. І 
це, як мінімум, з двох причин. По-перше, 
компанія заощаджуватиме на вартості си-
ровини, а також на вартості управління 
відходами наприкінці виробничого циклу. 
Зросте рентабельність і через те, що еко-
логічно чисті товари краще продаються, це 
стане вагомим аргументом для маркетингу 
і продажів” [7]. Професор Вільного універ-
ситету Брюсселя, директор Центру дослі-
джень зі сталого розвитку Е. Заккаї звертає 
увагу на важливість елементів імплемента-
ції циркулярної економіки.

Ф. Деккер [F. Decker], Г. Кротова, 
Дж. Крамер [J. Kramer], Ж. Даджайн 
[Zhu. Dajian], Л. Хуньянь [Lju. Hunjan], Л. Ар-
теменко розробляли проблеми циркулярної 
економіки різних країн. Дослідження впли-
ву ресурсоефективності на економічний 
розвиток в країнах – лідерах “зеленої” мо-
дернізації досліджували вчені: К. Гейзер, 
Б. Данилишин, Л. Мусіна, Т. Кваша, Д. Пу-
джарі, С. Морх, К. Самерс. 

Мета статті – розкрити особливості 
формування парадигми циркулярного мис-
лення та концепції циркулярної економіки 
з метою імплементації стійкої, екологічної, 
вуглецево-нейтральної економіки в осно-
вних її країнах-адептах.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Основна ідея ЄС стосовно цирку-
лярної економіки – це глобальний екоди-
зайн, а не просто встановлення цільових 
показників з утилізації. ЄС прийняв ціліс-
ний, на системному рівні підхід до цирку-
лярної економіки. 

Наприкінці 2016 р. Європейський пар-
ламент буде голосувати за пакет циркуляр-
ної економіки і пропозиції щодо його поліп-
шення запропонувавши більш суворі умови 
реалізації підходів циркулярної економіки, 
зокрема: 
– Європарламент пропонує, щоб рецирку-

ляція досягла 70% для комунальних від-
ходів до 2030 р.; 

– розширення відповідальності виробників 
щодо упаковки, електричного і електронно-
го обладнання, батарей і акумуляторів); 

– вимоги щодо експлуатації біоекономіки, 
особливо шляхом роздільного збору біо-
відходів;

– зменшення викидів у моря і океани тощо.
Окрім вищезазначеного, ЄС повинен за 

наступні п’ять років реалізували Дорожню 
карту ресурсозберігаючої Європи. Оскіль-
ки ці дії є обов’язковими для усіх країн ЄС, 
вони мають потенціал, щоб здійснити вели-
кий вплив як всередині, так і за межами ЄС. 
Значення циркулярної економіки в одній 
лише Європі оцінюється до 570 млн. євро 
щорічно.

Поряд з діями на рівні ЄС, деякі єв-
ропейські країни розробили бачення на-
ціональної циркулярної економіки (див. 
табл. 1). У Сполучених Штатах Америки 
немає цілей національної політики щодо 
сприяння циркулярній економіці, але деякі 
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заходи були розпочаті на державному і міс-
цевому рівні. Це важливий крок, оскільки 
довгострокові державні і місцеві заходи в 
США, як правило, масштабуються для на-
ціонального законодавства. Наприклад, у 
2013 р. в Нью-Йорку схвалено закон, що 
забороняє використання одноразових пі-
нополістирольних упаковок для продуктів 
харчування і напоїв у ресторанах і про-
дуктових магазинах. Штат Колорадо має 

“Green Building and Green Points” програму, 
що вимагає переробки принаймні 50% буді-
вельних відходів. 

Китай прийняв закон про сприяння 
циркулярній економіці ще в 2009 р., яка 
зосереджена на скороченні використання 
ресурсів, їх повторному використанні і пе-
реробці. На думку експертів, циркулярна 
економіка в Китаї на практиці здійснюється 
ширше, ніж була закладена її мета та дії. 

Таблиця 1
Цільові орієнтири циркулярної економіки в різних країнах

№ Країна Візія Мета і цілі

1. Данія “BECOMING  
THE STATE OF GREEN”

Ідея циркулярної економіки у правильному використанні ресурсів. 
Данія вирішила стати першою країною в світі з економікою, яка по-
вністю незалежна від викопного палива до 2050 р.

2. Нідерланди
“A GLOBAL HOTSPOT FOR 

CIRCULAR ECONOMY  
IN 2016”

Програму для просування циркулярної економіки було розпочато в 
Нідерландах, приділяючи особливу увагу, зокрема, вдосконаленню 
технологічних вимог до циркулярної економіки, усунення бар’єрів і 
підвищення рівня знань та поінформованості щодо відходів та еко-
планування. 

3. Шотландія “MAKING THINGS LAST”

Шотландія фокусує свою стратегію циркулярної економіки на 
чотирьох різних напрямках: їжа та напої; переробка; будівництво та 
навколишнє середовище; управління енергетичною інфраструктурою. 
Управління викидами та відходами є одним із ключових напрямків, 
що об’єднує всі чотири сфери. Мета Шотландії полягає у тому, щоб 
70% усіх відходів переробляти до 2025 р.

4. Канада

“A STRONGER, CLEANER 
ECONOMY THAT BUILDS  

A BETTER FUTURE  
FOR ALL CANADIANS”

Стратегія циркулярної економіки в Канаді – “Смарт Процвітання” 
(2016). В ширшому розумінні “розумне благополуччя” означає здорову 
економіку, здорове навколишнє середовище і високу якість життя. 
Наприклад, у 2020 р. Канада планує стати країною, яка поєднує в 
собі екологічно чисте економічне управління з економічним успіхом. 

5. Люксембург

“A KNOWLEDGE CAPITAL  
AND TESTING GROUND  

FOR THE CIRCULAR 
ECONOMY”

Стратегія циркулярної економіки Люксембургу була запропонована в 
2014 р. Основна увага приділяється економічній конкурентоспромож-
ності, зайнятості та поліпшенню стану навколишнього середовища. 
Однак є потреба в детальних планах і діях.

6. Швеція

“SWEDEN WILL BE A WORLD 
LEADER IN THE INNOVATIVE 

AND SUSTAINABLE 
INDUSTRIAL PRODUCTION  
OF GOODS AND SERVICES”

Швеція не має фактичного плану або бачення циркулярної економіки. 
Вона прагне реалізувати свою “Смарт-Індустрію” у чотирьох основних 
напрямках: промисловість (залучення потенціалу діджиталізації); 
стале виробництво; промислові навички (забезпечення промислової 
компетентності); створення привабливих інновацій Швеції (test bed).

7. Японія

NO ACTUAL VISION, BUT 
JAPAN IS CONSIDERED  
A RECYCLING PIONEER  

IN THE WORLD

Японія не має фактичної стратегії циркулярної економіки або її 
бачення. Вона є піонером у сфері утилізації. Країна зосередила 
свої зусилля на регулюванні поводження з відходами, прийняла 
революційне законодавство про відходи. Зокрема, кожен житель під 
час покупки автомобіля зобов’язаний платити за його утилізацію.

8. Австралія

NO ACTUAL VISION, BUT 
STRATEGIC STEPS HAVE 

BEEN TAKEN TOWARD THE 
CIRCULAR ECONOMY IN THE 
STATE OF SOUTH AUSTRALIA.

Нова стратегія відходів 2015–2020 рр. фокусується на утилізації 
органічних відходів. Створена державна урядова організація Green 
Industries SA, метою якої є моніторинг реалізації стратегії управлін-
ня відходами. Держава може досягти своєї мети – нульових чистих 
викидів до 2050 р.

* Складено на основі [1-5].
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Проте “Еллен МакАртур”1 прогнозує, що 
Китай стане великим гравцем серед країн 
циркулярної економіки в майбутньому. 

Південна Австралія зробила перший 
стратегічний крок на шляху до циркулярної 
економіки. Зокрема, 75–80% звалищ відхо-
дів нині переробляють. Викиди парникових 
газів знизилися до рівня нижче 1990 р., хоча 
економіка виросла більш ніж на 60% за той 
самий період. Майже 40% енергії держави 
– це енергія вітру і сонця. Південна Австра-
лія останнім часом зробила важливі кроки в 
напрямку циркулярної економіки і, зокрема: 
– прийнято нову стратегію відходів 2015–

2020, що фокусується на утилізації орга-
нічних відходів; 

– проголошено досягнення мети – “чисті 
викиди 2050”.

Також за оцінками Австралійської ака-
демії наук, в аналітичних звітах науково-до-
слідних і консалтингових компаній наголошу-
ється, що, порівняно з лінійним сценарієм, 
циркулярна економіка може створити на 
25700 робочих місць більше до 2030 р., а 
також скоротити викиди парникових газів на 
7700 тонн (в еквіваленті діоксиду вуглецю), 
що становить менше викидів на 27% порів-
няно з лінійною моделлю економіки. 

Незважаючи на те, що циркулярна еко-
номіка є актуальною темою на міжнародно-
му рівні, проте поточні зобов’язання здій-
снюються на рівні регіонів. При цьому цілі 
та плани дій не відображають їх цілісність 
і системність. Країни просувають циркуляр-
ну економіку за допомогою цільових по-
казників на високому рівні або кількох зон 
фокусування.

Винятком може бути Фінляндія, яка роз-
робила першу в світі Дорожню карту цирку-
лярної економіки на 2016–2025 рр., що опи-

1 У 2014 р. в Давосі Фонд “Еллен МакАртур” (головний ініціатор 
ідеї циркулярної економіки) представив другий звіт про “цир-
кулярну економіку”, де було підраховано, що середньостатис-
тичний громадянин ОЕСР щороку купує для споживання 800 
кг їжі і напоїв, 120 кг упаковки і 20 кг нового одягу та взуття. І 
практично 80% цих товарів не використовується заново.

сує кроки до сталого успіху країни. Фінляндія 
має реальну можливість створити стійке 
благополуччя та успішну декарбонізовану 
циркулярну економіку протягом найближчих 
5–10 років. Світ потребує новаторських рі-
шень для забезпечення економічного зрос-
тання без нераціонального використання 
природних ресурсів. Циркулярна економіка 
максимізує використання матеріалів і збері-
гає своє значення в циклі якомога довше. У 
циркулярній економіці матеріали та вартість 
залишаються в обігу протягом максималь-
но можливого часу, тоді як послуги і розумні 
рішення підвищують цінність продуктів. Під-
приємства та промисловість будуть відігра-
вати вирішальну роль у глобальному пере-
ході до вуглецево-нейтральної циркулярної 
економіки. Якщо фінські підприємства ді-
ятимуть швидко, то у них є шанс увійти до 
переліку провідних світових постачальників 
стійких рішень економічного розвитку. 

Побудова нового екологічно-стійкого 
суспільства та перехід до циркулярного 
мислення у Фінляндії вже розпочалися. 
Останніми роками SITRA2 заснував ме-
режу FISU фінських спільнот, що сприяло 
створенню стійких бізнес-екосистем серед 
компаній (промисловий симбіоз) гірничо-
добувного сектору, фінської енергетичної 
асоціації відновлюваних джерел енергії та 
ради з питань клімату (CLC), яка покликана 
допомогти діловим і промисловим секто-
рам зрозуміти і максимізувати можливості, 
пов’язані з боротьбою зі зміною клімату. В 
червні 2017 р. в Гельсінкі (Фінляндія) відбу-
деться World Circular Economy Forum 2017, 
де представлятимуть кращі світові рішення 
циркулярної економіки. 

За обережними оцінками, циркулярна 
економіка, як очікується, може забезпечи-
ти національну економіку Фінляндії з 2-х до 
3-х млрд. євро доданої вартості до 2030 р. 

2 Фінський інноваційний фонд майбутнього, який співпра-
цює з партнерами з різних секторів дослідження, реалізації 
сміливих нових ідей.
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в галузях техніки та обладнання, лісової 
промисловості, скорочення харчових від-
ходів. Для європейської економіки чиста 
вигода циркулярної економіки оцінюється 
у 1800 млрд. євро до 2030 р. Циркулярна 
економіка також пропонує значні екологічні 
та соціальні вигоди, зокрема, представляє 
значні можливості для збільшення кількості 
робочих місць у Фінляндії. За даними до-
слідження, проведеного Римським клубом, 
повне прийняття циркулярної економі-
ки створить більше 75000 нових робочих 
місць до 2030 р. Таким чином, для країни, 
яка прагне нового зростання, такий тип 
економіки формує потенціал економічного 
зростання. Фінський уряд поставив перед 
собою мету зробити Фінляндію світовим 
лідером циркулярної економіки до 2025 р. 
Така візія підкреслює роль держави у спри-
янні прогресивної платформи зростання, 
що є сприятливим фактором для внутріш-
нього ринку і компаній. Фінляндія прагне до 
провідної ролі, зосередивши увагу на п’яти 
взаємопов’язаних пріоритетних сферах: 

1) стійка продовольча система;
2) використання лісів; 
3) техніка;
4) транспорт і логістика;
5) спільні дії. 
Відправною точкою повинна бути опти-

мізація циркуляції вартості, а не запобіган-
ня утворенню відходів. Іншими словами, 
Фінляндія прагне до максимізації обсягу 
відходів, що спрямовуються на повторне 
використання у вигляді сировини або як 
джерело енергії.

Фінляндія вже пройшла довгий шлях 
введення практики циркулярної економіки 
в багатьох галузях економіки країни. Пе-
редусім, це стосується ефективності ви-
користання енергії в целюлозно-паперовій 
промисловості, переробки пляшок, блоши-
ні ринки та інше. Проте багато що є тільки 
у планах, зокрема, лише 54% усіх відходів 

в Фінляндії перероблені або повторно ви-
користані і, аналогічно, це має відношення 
до кількох інноваційних концепцій послуг, 
що має на меті обслуговування, повторне 
використання або переробку обладнання. 

Таким чином, щоб ввести в дію вели-
кі системні зміни, кожен повинен зробити 
свій внесок: інформація, операційні моделі, 
усунення адміністративних перешкод, біз-
нес-досвід, практичні випробування, піло-
тування, мережі, здатність брати на себе 
відповідальність, думати по-новаторськи, 
працювати з іншими людьми та з ентузіаз-
мом. Проект Sitra сприяє циркулярній еко-
номіці в Фінляндії за рахунок розвитку До-
рожньої карти у співпраці з іншими гравцями 
з розробкою бізнес-моделей для компаній 
при переході до циркулярної економіки.

Загалом можна виокремити орієнтовані 
кроки переходу до циркулярної економіки 
ЄС в цілому:
– утилізація 65% побутових відходів до 

2030 р.; 
– утилізація 75% пакувальних відходів до 

2030 р.;
– зменшення звалищ до максимум 10% 

побутових відходів до 2030 р.;
– просування економічних інструментів з 

метою протидії звалищам;
– спрощені та узгоджені методи розрахунку 

для ставок переробки на всій території ЄС;
– конкретні заходи щодо сприяння по-

вторному використанню і стимулювання 
промислового симбіоз-перетворення по-
бічного продукту однієї галузі в сировину 
іншої галузі.

Поряд із довгостроковими вигодами від 
переходу до циркулярної економіки є і корот-
кострокові перешкоди на цьому шляху. Таки-
ми викликами та загрозами можуть бути: 
– складність просування системних змін; 
– економічні виклики (циркулярна економі-

ка може бути збитковою в короткостро-
ковій перспективі); 



154 ISSN 1818-5754 Світ фінансів 4 (49)/ 2016

ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ І УКРАЇНА

– недосконалі ринки (відсутність необхід-
них продуктів та інфраструктури, конку-
ренції, знань і/або стимулів на ринку); 

– недосконале регулювання (недосконале 
законодавство і/або реалізація);

– соціальні фактори (недостатні знання і 
навички, пов’язані з циркулярною еконо-
мікою); 

– недостатність сортування відходів;
– труднощі в отриманні відповідного фі-

нансування; 
– відсутність узгоджених процедур у різних 

сферах. 
Ці фактори мають різний вплив залеж-

но від галузі і ланцюга створення вартості. 
Вирішення цих проблем вимагає системних 
дій на державному, регіональному, і місце-
вому рівнях ЄС. Одним з ключових напрям-
ків циркулярної економіки пакета ЄС є ви-
явлення й усунення істотних вузьких місць, 
які впливають на кілька виробничо-збуто-
вих ланцюгів та виробників.

Висновки. Підсумовуючи вищезазна-
чене, можна констатувати, що циркулярна 
економіка створює нові і безпрецедентні 
можливості для створення багатства і бла-
гополуччя, а також є основним двигуном 
для досягнення програми ООН 2030 р. і ці-
лей сталого розвитку. Світ дійсно потребує 
країн-піонерів, які шукають операційні мо-
делі економічного зростання та підвищення 
добробуту без надмірного споживання ви-
копних видів палива і природних ресурсів.

Зміна клімату і виснаження природних 
ресурсів – дві найбільш гострі глобальні 
проблеми. Тому відходи можуть бути зни-
жені за рахунок переходу до циркулярної 
економіки. У такій економічній системі від-
ходи матеріалів і їх утворення зведено до 
мінімуму. У практичному плані це може 
означати, що продукт повинен бути скон-
струйований таким чином, щоб його мате-
ріали були віддільні і піддавалися вторин-
ній переробці. Пошук шляхів вирішення 

проблеми зміни клімату та збереження 
природних ресурсів обумовило створення 
глобальної бізнес-моделі з дуже швидким 
темпом зростання. У циркулярній економіці 
найважливіше значення полягає не в мате-
ріальних потоках або відходах, а в набагато 
цінніших методах, таких як технічне обслу-
говування, повторне використання та пере-
робка обладнання. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 
ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ

Розглянуто становлення та розвиток екологічного оподаткування, окреслено 
практичні і теоретичні аспекти. Виявлено позитивні ефекти запровадження еколо-
гічних податків. Проаналізовано діючі системи екологічного оподаткування розвинених 
країн світу та розглянуто перспективи використання зарубіжного досвіду в Україні. 
Обґрунтовано напрямки подальшої модернізації екологічно орієнтованих фіскальних ін-
струментів в Україні з урахуванням європейського досвіду.

Ключові слова: податкове регулювання, екологічні податки, екологічне оподат-
кування, податкова політика, податкова система, навколишнє природне середовище.
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Современное состояние и тенденции развития экологического налогообложения
Рассмотрено становление и развитие экологического налогообложения, определе-

ны его практические и теоретические аспекты. Выявлены положительные эффекты 
внедрения экологических налогов. Проанализированы действующие системы экологи-
ческого налогообложения развитых стран мира и рассмотрены перспективы исполь-
зования зарубежного опыта в Украине. Обоснованы направления дальнейшей модерни-
зации экологически ориентированных фискальных инструментов в Украине с учетом 
европейского опыта.

Ключевые слова: налоговое регулирование, экологические налоги, экологическое 
налогообложение, налоговая политика, налоговая система, окружающая среда.

Andriy NIKITISHYN 
Current state and trends in the development of environmental taxation
Introduction. Under modern conditions, the need to pursue efficient policy in the sphere of 

environment protection increases the importance of solving a number of theoretical and practi-
cal problems related to interaction of the economy and the nature. In many countries, taxes are 
one of the main tools of efficient environmental policy; however, it is hardly used in Ukraine. 

Purpose. The purpose of the study is to identify the specifics of applying environmental 
taxes by foreign countries, and to develop recommendations for their use in the Ukraine.

Methods. The comparative analysis applied in the study helped identify possible practical 
use of foreign experience when introducing environmental taxes.

Results. We have analyzed the current environmental taxation, made conclusions about 
the specifics of tax instruments in different countries, and offered recommendations on applying 
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environmental taxes in the Ukraine. Revealed the most significant aspects of this tool applica-
tion when implementing measures that enable to achieve the required environmental objectives.

Conclusions. The proposed approach to dividing environmental taxes into fiscal and stimu-
lating allows making certain conclusions about the functions performed by environmental taxes 
and charges in foreign countries. The considered initiatives and evaluation of the practice of 
levying environmental taxes in Great Britain, Switzerland and Sweden may be used for working 
out the environmental taxation system in Ukraine.

Keywords: tax regulations, environmental taxes, environmental taxation, tax policy, the tax 
system, natural environment

Постановка проблеми. Побудова су-
часних правил оподаткування має здійсню-
ватися не лише на традиційних принципах 
справедливості, економічного ефекту й 
адміністративної доцільності, а й врахову-
вати додатковий принцип – вплив діючого 
податкового інструментарію на навколишнє 
природне середовище.

Звичайно, головне призначення по-
датків – це отримання податкових надхо-
джень до бюджетів. Проте досить важли-
вим є інше призначення – зміна поведінки 
забруднювачів навколишнього природного 
середовища: зниження виробництва і спо-
живання екологічно шкідливої продукції, 
зменшення забруднення та його уперед-
ження, компенсація екологічних збитків, 
сприяння збереженню природних ресурсів.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Теоретичні та практичні аспекти 
екологічного оподаткування розглянуті в 
наукових працях таких вчених, як: О. Ве-
клич [1], С. Лизун [2], Ю. Маковецька [3], 
В. Міщенко [3], Т. Омельяненко [3], М. Хве-
сик [2], О. Чала [4]. Проте умови сьогодення 
показують, що низка важливих питань цієї 
проблеми поки не знайшла свого науково-
практичного вирішення. Саме тому виникає 
необхідність поглибленого аналізу сучасно-
го екологічного оподаткування.

Метою статті є дослідження сучасного 
стану та тенденцій в екологічному оподат-
куванні, розкриття впливу екологічних по-
датків на викиди забруднюючих речовин у 
навколишнє природне середовище.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. За кордоном для позначення еко-
логічних податків використовують термін 
“environmental taxes” [5]. 

Згідно з визначенням Європейсько-
го екологічного агентства (European 
Environment Agency) екологічні податки – 
це “всі податки, база стягнення яких має 
специфічний негативний вплив на навко-
лишнє середовище” [6, с. 13].

У Великобританії екологічні податки 
вважаються такими, якщо відповідають 
трьом принципам:

– податок пов’язаний з урядовими еко-
логічними цілями;

– основна мета такого податку – стиму-
лювати екологічно позитивні зміни в пове-
дінці забруднювачів;

– чим більше поведінка забруднювача 
шкодить навколишньому природному се-
редовищу, тим більшим буде такий податок 
[6, с. 13–14]. 

Як зазначив федеральний суддя у 
сфері екологічного права Бразилії Консу-
ело Яцуда Моромізато (Consuelo Yatsuda 
Moromizato): “Аргументація проста: так 
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само, як ті, хто порушують закон, отриму-
ють негативні санкції, ті, хто дотримуються 
його, повинні отримати економічні перева-
ги”. Саме тому останні пропозиції до бра-
зильської податкової реформи стосуються 
трьох основних положень:

– вводиться новий принцип “extrafis-
cality”, який означає можливість викорис-
тання податків як інструментів заохочення 
або перешкоджання діяльності;

– запроваджується податковий іму-
нітет для товарів і послуг, що вважаються 
екологічно безпечними;

– розподіл доходів від податків 
суб’єктів Федерації буде здійснюватися з 
використанням екологічних критеріїв [7].

Таким чином, екологічні податки вико-
нують наступні функції:

– зміна моделі поведінки платників 
податків – забруднювачів і отримання до-
даткових фінансових ресурсів (податки на 
шкідливу продукцію);

– скорочення викидів і скидів в навко-
лишнє природне середовище забруднюю-
чих речовин (податки за забруднення).

У світовій практиці існують певні відмін-
ності у податкових ставках, які застосову-
ються до енергії в різних країнах “Великої 
20” і ОЕСР. Використання енергії обклада-
ється податками по-різному, залежно від 
сектору економіки (найвищі ставки податку 
застосовуються в транспортному секторі). 
Для порівняння, енергія, що використову-
ється в системах опалення, процесах із ви-
робництва електроенергії, оподатковуєть-
ся за нижчими ставками у всіх країнах, за 
винятком Бразилії.

Загалом екологічне оподаткування сти-
мулює до розвитку вітрової і малої гідро-
енергетики й інших відновлювальних дже-
рел енергії.

При цьому найвища ставка оподатку-
вання використання енергії у 2012 р. була 
в Люксембурзі – 6,58 євро за ГДж., Данії – 

6,26 євро за ГДж. та Швейцарії – 6,11 євро 
за ГДж. (табл. 1).

Вже з 1950-х рр. кілька держав–членів 
ЄС ввели енергетичні податки на споживан-
ня природного газу, вугілля, електроенергії 
та нафти. На сьогодні найвищою частка 
таких податків є у Данії (56% кінцевої вар-
тості природного газу припадає на податки 
і збори). Також дуже високою є частка по-
датків у кінцевій вартості природного газу 
для промислових споживачів у Нідерлан-
дах – 31,2%, Румунії – 31% [9, с. 25]. Щодо 
електроенергії, то висока частка податків у 
її ціні в Данії – 58,4% та Німеччині – 51,1% 
[9, с. 44].

Починаючи з 1950-х рр., деякі держа-
ви–члени ЄС почали вводити податки на 
бензин. Для прикладу, Данія ввела мита на 
бензин ще у 1950 р., а на мінеральні нафто-
продукти – у 1977 р. Поширене введення 
різних податків на нафту і бензин характер-
не для початку 1990-х рр. 

У початковому задумі податки на на-
фту мали приносити значні фіскальні над-
ходження до бюджету, але сьогодні вони 
досить часто розглядаються як інструмент 
реалізації державної політики у сфері зміни 
клімату, через що багато країн світу внесли 
зміни до своїх податків на нафту у 2010 р., 
таким чином забезпечуючи комплексний 
підхід у реалізації податкової політики.

Орієнтація на використання відновлю-
вальних джерел енергії й енергоефектив-
ність стали основною метою екологічних 
податкових реформ держав–членів ЄС.

Держави–члени ЄС ввели різні види 
податків, пов’язані з транспортними засо-
бами, залежно від їх ваги, цілей викорис-
тання, викидів забруднюючих речовин. Од-
нією з перших країн, яка ввела у 1958 р. 
податки на транспортні засоби (як легкові, 
так і вантажні), є Фінляндія. У 1958 р. ця 
країна запровадила податок на реєстрацію 
транспортних засобів. Більшість країн ЄС 
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почали адмініструвати податки, пов’язані із 
транспортними засобами, починаючи з по-
чатку 1990-х рр.

Такі податки регулюють використання 
транспортних засобів з низькою паливною 
ефективністю, коригуючи споживчі уподо-
бання у бік купівлі електромобілів і гібрид-
них автомобілів.

Переважна більшість країн ЄС ще в 
1990-ті рр. провели значні реформи в еко-
логічному оподаткуванні, переслідуючи 

стратегічну мету – вирішення проблеми 
глобальної зміни клімату. Акцент було зро-
блено на оподаткуванні палива, яке є од-
ним із основним джерел викидів вуглекис-
лого газу (CO2).

Екологічні податки дали змогу отриму-
вати значні доходи: у 2014 р. вони забез-
печили дохід, що дорівнював 1,56 ВВП кра-
їн–членів ОЕСР (табл. 2).

За підрахунками, якщо забезпечити ре-
алізацію тільки Канкунських угод / Копен-

Таблиця 1
Оподаткування використання енергії у 2012 р. (середня ефективна податкова ставка  

на використання енергії в євро за ГДж) [8]

Країна В цілому  
по економіці Транспорт Опалення  

і нагрів
Виробництво  
електроенергії

Люксембург 6,58 10,06 0,23 0,1

Данія 6,26 14,31 2,34 6,11

Швейцарія 6,11 17,89 1,51 1,21

Нідерланди 5,85 15,92 2,05 6,39

Ізраїль 5,39 16,91 2,24 0,35

Італія 5,02 16,69 1,07 1,18

Великобританія 4,6 18,94 0,58 0,6

Німеччина 3,96 15,42 1,07 1,71

Норвегія 3,95 13,72 1,07 2,07

Фінляндія 3,85 15,49 2,33 1,52

Іспанія 2,92 9,22 0,69 0,11

Туреччина 2,89 14,74 0,43 0,84

Японія 2,6 12,47 0,25 0,79

Франція 2,55 12,72 0,47 0,1

Естонія 2,31 11,82 0,35 0,41

Польща 2,2 9,34 0,67 0,52

Угорщина 2,13 9,87 0,16 0,05

Корея 1,76 10,51 0,47 0,08

Австралія 1,58 6,7 0,26 0,01

Канада 0,43 1,68 0,09 0

Бразилія 0,35 0 0 1,56

Китай 0,31 2,78 0,19 0,01

США 0,31 1,09 0 0

Індія 0,28 2,12 0,14 0,1
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гагенської угоди, то в результаті введення 
податків на викиди вуглеводню, реалізації 
політики обмеження промислових викидів 
за допомогою квот (дозволів), що реалізо-
вуються на аукціонах, доходи бюджету за-
лучених до угод країн у 2020 р. становити-
муть 250 млрд. дол. США [10, с. 3]. 

Найбільш ефективна система еколо-
гічного оподаткування побудована та діє 
в Данії – надходження від податків, які на-
лежать до екологічних, у 2014 р. становили 
4,11% від валового внутрішнього продукту, 
або 8,18% від усіх податкових надходжень. 
На кожного громадянина Данії припадало 
1741,18 дол. США надходжень від таких 
податків (табл. 3).

За дослідженнями Європейської комі-
сії, тільки перенесення податкового тиску 
в 12 країнах–членах ЄС із податків на пра-
цю до податків на забруднення дасть змогу 
отримати близько 101 млрд. євро податко-
вих доходів, починаючи з 2025 р. (1,57% 
сукупного ВВП цих країн). У 2016 р. такий 

дохід становив близько 35 млрд. євро, або 
0,63% сукупного ВВП цих країн [11]. 

Значні податкові доходи від екологіч-
них податків мають місце в Німеччині –  
75239,04 млн. дол. США, Великобрита-
нії – 69142,55 млн. дол. США, Туреччи-
ні – 30551,55 млн. дол. США, Австралії – 
27745,65 млн. дол. США (табл. 4). 

Екологічні податки і збори є досить по-
ширеними ринковими інструментами дер-
жавної “зеленої” політики. Багато країн вво-
дять податки на транспорт, забруднення 
повітря і водних ресурсів. Податкові пільги, 
поряд із державними субсидіями, виступа-
ють дієвим інструментом підвищення енер-
гоефективності на транспорті, в будівель-
ній галузі і секторі домогосподарств. Це 
дає змогу стимулювати розвиток відновлю-
ваної енергетики і знижувати, таким чином, 
викиди парникових газів.

Сучасне оподаткування також сприяє 
розвитку ринку вітрової електроеренгети-
ки. У 2016 р. кількість електроенергії, яка 

Таблиця 2 
Динаміка доходів від екологічних податків у 2000–2014 рр., % ВВП [8].

№ Країна 2000 р. 2014 р. № Країна 2000 р. 2014 р.

1 Данія 4,98 4,11 16 Німеччина 2,29 1,95

2 Італія 2,89 3,85 17 Австралія 2,41 1,91

3 Туреччина 2,77 3,83 18 Іспанія 2,19 1,89

4 Ізраїль 2,65 2,97 19 Швейцарія 1,89 1,77

5 Австрія 2,93 2,89 20 ОЕСР 1,83 1,56

6 Фінляндія 3,1 2,88 21 Японія 1,73 1,5

7 Греція 2,25 2,79 22 Нова Зеландія 1,67 1,35

8 Угорщина 2,96 2,59 23 Китай 0,38 1,33

9 Естонія 1,59 2,56 24 Аргентина 1,56 1,3

10 Великобританія 2,84 2,31 25 Нідерланди 3,55 1,19

11 Південна Африка 1,8 2,29 26 Канада 1,34 1,15

12 Швеція 2,67 2,21 27 Індія 0,3 0,95

13 Португалія 2,61 2,2 28 США 0,96 0,72

14 Норвегія 2,84 2,12 29 Бразилія 0,61 0,6

15 Франція 2,24 1,97 30 Мексика 1,31 0,06
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вироблена у всьому світі за допомогою 
вітрогенераторів, перевищила кількість 
електроенергії, яка виробляється атомни-
ми станціями. В США розвиток ринку вітро- 
енергетики забезпечується за рахунок ви-

робничого податкового кредиту (Production 
Tax Credit) [13, с. 11]. 

Діючі в США податкові пільги на ка-
піталовкладення в сонячну енергетику, 
термін дії яких закінчується наприкінці 

Таблиця 3
Загальні показники надходжень від податків,  

які належать до екологічних, у 2014 р. [8]

№ Країна Як частка 
ВВП, %

Як частка від податкових  
надходжень, %

На душу населення,  
дол, США

1 Данія 4,11 8,18 1741,18

2 Італія 3,85 8,8 1234,74

3 Туреччина 3,83 13,31 692,84

4 Ізраїль 2,97 9,59 915,13

5 Греція 2,79 7,69 647,46

6 Естонія 2,56 7,95 646,18

7 Великобританія 2,31 7,2 886,94

8 Франція 1,97 4,36 737,78

9 Німеччина 1,95 5,38 826,44

10 ОЕСР 1,56 5,07 571,1

11 Китай 1,33 7,1 160,64

12 Канада 1,15 3,7 480,41

13 Індія 0,95 13,37 50,72

14 США 0,72 2,77 366,73

15 Бразилія 0,6 1,76 89,9

Таблиця 4
Податкові доходи від екологічних податків, у млн. дол. США [12]

№ Країна 2010 2011 2012 2013 2014

1 Австралія 23 215,88 27380,11 32685,82 32648,77 27745,65 

2 Австрія 11061,06 12517,63 11727,97 12204,81 12626,96 

3 Чилі 2247,78 2722,27 2998,15 3134,30 3115,87 

4 Естонія 570,47 626,54 624,45 639,61 677,26 

5 Німеччина 72741,36 81531,37 74877,87 76487,17 75239,04 

6 Греція 7301,55 7510,90 6736,53 6567,01 6562,02 

7 Угорщина 3597,31 3706,02 3533,05 3556,58 3587,67 

8 Туреччина 28787,73 28981,70 28631,98 33416,12 30551,55 

9 Великобританія 59164,47 62582,01 62462,98 63910,41 69142,55 

10 Аргентина 5000,90 5765,98 7264,16 7473,60 7086,82 
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2016 р., продовжені до 2021 р. За оцінка-
ми експертів, це дасть змогу залучити в 
розвиток сонячної енергетики додатково 
125 млрд. дол. США нових приватних ін-
вестицій. Це стосується і капіталовкладень 
у вітроенергетику [14]. А заповнивши і наді-
славши до Служби внутрішніх доходів фор-
му 5695 (Form 5695), можна скористатися 
федеральним податковим кредитом у разі 
встановлення, наприклад, геотермальних 
теплових насосів. 

Досить активно розвивається ринок 
відновлювальних джерел енергії в Німеч-
чині за рахунок стимулювання ринку фінан-
совими ресурсами, отриманими від еколо-
гічних податків. Лише з 1998 р. по 2002 р. 
в цій країні загальна площа усіх сонячних 
панелей зросла удвічі – до 4,2 млн. ква-
дратних метрів [15, с. 5]. 

У вітчизняній практиці оподаткуван-
ня необхідно надати право на віднесення 
витрат, на встановлення систем, які вико-
ристовують потенціал відновлюваних і не-

традиційних джерел енергії, до податкової 
знижки з податку на доходи фізичних осіб. 

З початку 1990-х рр. багато країн в основу 
оподаткування податками автомобілів закла-
ли викиди CO2 (вуглекислого газу). Перший 
податок на CO2 був запроваджений у Фін-
ляндії в 1990 р. Невдовзі його ввели Данія, 
Фінляндія, Німеччина, Нідерланди, Польща, 
Словенія, Швеція та Великобританія.

Доведено, що заходи податкового регу-
лювання в екологічному оподаткуванні при-
звели до значних змін у викидах вуглекислого 
газу, який є найзначнішим з антропогенних 
парникових газів. І хоча цей газ природного по-
ходження, саме через діяльність людини він 
утворюється у найбільшій кількості (табл. 5).

Як правило, найбільші викиди парнико-
вих газів пов’язані з такими промисловими 
процесами, як виробництво азотної й ади-
пінової кислоти, цементу, виробництво та 
споживання CO2, вапна, вапняку, соди, спо-
живання доломіту.

Таблиця 5
Зміна викидів вуглекислого газу (CO2) у відповідь на регулювання  

в екологічному оподаткуванні [16, 3]

Країна Період  
оцінювання Назва податку Вплив

Фінляндія 1990–2005 Податок на енергію  
і вуглець

Викиди CO2 є на 7% нижчими від показника у 
разі відсутності податку. Перехід від податку на 
викиди вуглецю до податку на електроенергію 
в 1997 р. може зменшити такий вплив.

Норвегія 1991–2007 Податки на вуглець  
і діоксин сірки

Із 14% національного скорочення викидів CO2 в 
1990-ті рр., 2% зумовлено впливом податку на 
викиди вуглецю.

Швеція 1990–2007 Податки на енергію  
і вуглець

Без податку викиди CO2 були б на 20% вищими 
від рівня 1990 р.

Нідерланди 1999–2007 Енергетичний податок
Викиди CO2 є на 3,5% нижчими від показника у 
разі відсутності податку. Низькі податкові ставки 
можуть мати обмежений вплив на викиди.

Німеччина 1999–2005 Податки на транспорт, 
паливо і електроенергію

У період до 2005 р. викиди CO2 є на 2-3% ниж-
чими від показника у разі відсутності податку.

Великобританія 2001–2010 Промисловий енерге-
тичний податок 

Викиди CO2 скоротилися на 2% в 2002 р. і 
2,25% в 2003 р., а загальні заощадження вугле-
цю до 2005 р. склали 16,5 млн. тонн. 
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Сьогодні простежується консолідація 
екологічних податків: в багатьох країнах 
скорочується їх кількість і перелік оподат-
ковуваних ними забруднюючих речовин. 
Країни починають широко застосовувати 
різні податки на екологічно шкідливі товари 
і матеріали (табл. 6).

Багато країн широко адмініструють й інші 
екологічні податки, зокрема, на такі товари і 
матеріали, як автомобільні шини, акумуля-
торні батареї, пестициди, одноразовий посуд, 
поліетиленові пакети, озоноруйнівні речови-
ни, азбестовмісні матеріали, люмінесцентні 
ртутовмісні лампи, озоноруйнівні речовини, 
фарби з вмістом розчинників та інші товари. 

Наведемо успішний досвід Ірландії у 
використанні податків, як фінансових ін-
струментів вирішення екологічних проблем 
суспільства. В цій країні одразу після вве-
дення оподаткування поліетиленових паке-

тів кількість їх споживання зменшилась із 
328 штук на душу населення до 21, дещо 
збільшившись згодом до 33 штук. В кінце-
вому підсумку споживання такого шкідли-
вого для навколишнього природного серед-
овища товару зменшилося до 14 штук на 
душу населення у 2012 р. [18, с. 16]. 

Поряд із використанням екологічних 
податків важливо створити умови для при-
йому і переробки шкідливих відпрацьова-
них товарів.

Екологічні податки на товари можуть 
впливати двома основними шляхами:

– уряд змінює споживчі переваги спожи-
вачів на користь “екологічно чистих” то-
варів, оскільки як більш високі податки 
на “екологічно брудні” товари збільшу-
ють їх вартість; 

– уряд стимулює виробників і розробників 
екологічно чистих товарів шляхом надан-

Таблиця 6 
Споживчі товари, що обкладаються екологічними податками в країнах ОЕСР [17]

№ Країни, в яких застосовуються податки Об’єкт оподаткування

1 Бельгія, Данія, Латвія Одноразовий посуд

2 Хорватія, Данія, Угорщина, Ісландія, Італія, Польща,  
Португалія, Словаччина, Швеція Батарейки

3 Бельгія, Данія, Угорщина, Ірландія Поліетиленові пакети

4 Бельгія Одноразові фотоапарати

5 Данія, Латвія, Словаччина Електричні лампи

6 Болгарія, Канада, Хорватія, Данія, Фінляндія, Угорщина, 
Латвія, Литва, Мальта, Португалія, Словаччина Автомобільні шини

7 Болгарія, Ісландія, Латвія, Литва, Польща, Португалія, Швеція Автомобільні акумулятори

8 Бельгія Алюмінієва фольга

9 Бельгія, Канада Фарба, інші товари,  
що містять розчинники

10 Чеська Республіка, Польща Озоноруйнівні речовини

11 Канада, Данія, Норвегія Пестициди

12 Канада, Хорватія, Фінляндія, Норвегія Автомобільні мастила  
та мастильні матеріали

13 Франція, Данія Текстиль

14 Канада, Угорщина, Італія, Мальта, Польща, Португалія, 
Словаччина Побутові електротовари
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ня можливості сплачувати менший пода-
ток порівняно з іншими виробниками.
Держава може регулювати споживання, 

встановлюючи рівень екологічного податку 
на товар, змінюючи таким чином співвідно-
шення ціни на “екологічно чистий” і “еколо-
гічно брудний” товар. 

При застосуванні екологічних податків 
в частині оподаткування шкідливих това-
рів і матеріалів, необхідно приділяти увагу 
встановленню таких податків відповідно до 
ціни, кількості, об’єму та ваги таких об’єктів 
оподаткування.

Іноді запровадити оподаткування еко-
логічно шкідливої продукції буває недостат-
ньо, щоб змінити поведінку споживача. Для 
того, щоб такий податок був ефективним, 
необхідна наявність більш екологічно “чис-
тих” товарів – замінників, а його розмір має 
стимулювати споживачів до переходу на 
споживання таких альтернативних товарів. 

Запровадження податків на екологічно 
шкідливу продукцію може надати стимули 
до зменшення забруднення. Для прикладу, 
податок на моторне паливо може призвести 
до зменшення його споживання (табл. 7).

Такі податки сприятимуть появі більш 
екологічно чистої продукції, можуть забез-
печити отримання урядом значних фінан-
сових ресурсів, які будуть спрямованні на 
фінансування цільових природоохоронних 
програм.

В країнах ОЕСР податки на екологічно 
шкідливу продукцію сплачують виробни-
ки продукції, яку важко утилізувати. Таким 
чином, уряди вирішують проблему фінан-
сування знищення або переробки відходів. 
За рахунок заходів податкового регулюван-
ня в екологічному оподаткуванні у Велико-
британії активні відходи, які вивозять на 
звалища, зменшилися на 14% у 1997–98 та 
2005–06 рр., а загальна кількість захороне-
них відходів зменшилася на 25%. (табл. 8).

Висновки. Підсумовуючи вищезазна-
чене, доводиться констатувати, що осно-
вне завдання податкової системи – забез-
печення уряду доходами у тій кількості, 
щоб він мав змогу виконувати свої функції і 
зобов’язання. Водночас екологічна складо-
ва оподаткування та її регулююча роль дає 
змогу уряду будувати і використовувати 
структуру податкової системи таким чином, 

Таблиця 7
Вплив транспортних податків на викиди забруднюючих речовин [16, 5]

Країна Період  
оцінювання Назва податку Вплив

Швеція
1980–1998  

Податок введе-
ний в 1991 р.

Податок на вміст 
сірки в автомо-
більному паливі

Вміст сірки в паливі впав на 80%  
в період з 1980 р. по 1998 р.

Швейцарія 2001–2002
Податок на ко-
мерційні тран-
спортні засоби

5% скорочення комерційних перевезень у перший 
рік оподаткування, порівняно з 7% збільшенням 
попереднього року

Великобританія

2002–2005 Акцизний збір  
з автомобілів

Бізнес-пробіг автомобілів скоротився на більш ніж 
300 млн. миль на рік. В цілому ефект був наступ-
ним: викиди вуглецю від компаній, які мали авто-
мобільний парк, скоротилися до 2005 р. на 0,7-1,8 
Мт. CO2, або на 1,5% всіх викидів CO2 від дорож-
нього транспорту в 2005 р.

1993–1999 Акцизний податок 
на паливо

Середня ефективність використання палива у 
вантажних автомобілях вагою понад 33 т збільши-
лася на 13% в період між 1993 і 1998 рр.
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щоб досягати екологічних цілей, вирішува-
ти або упереджувати екологічні проблеми 
суспільства.

В Україні необхідна переорієнтація 
екологічних податків від використання їх, 
головним чином, як джерел отримання 
бюджетних доходів до досягнення приро-
доохоронних цілей. Значну увагу при по-
дальшому регулюванні необхідно приді-
лити підвищенню екологічної ефективності 
таких інструментів, а не їх фіскальному по-
тенціалу, що дозволить знизити негативний 
вплив на навколишнє природне середови-
ще, а також збільшити інвестиції у “зелені” 
інновації. Це також стане чітким сигналом 
для бізнесу, скоротить час окупності його 
інвестицій, спрямованих на зниження еко-
логічної шкоди.

Виявлені тенденції в екологічному 
оподаткуванні обумовлюють необхідність 
подальших досліджень напрямів підви-
щення екологізації податкової системи, 
зокрема удосконалення оподаткування ре-
сурсної ренти та введення податків, які бу-
дуть пов’язані з виснаженням невідновних 
ресурсів.
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АЛЬТЕРГЛОБАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ  
РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ

Розкрито феномен декомпартменталізації ринків, його вплив на взаємозалежність 
суб’єктів та місце в трансфертній комерційній політиці. Здійснено оцінку ринкової во-
латильності, проаналізовано жорсткі умови фінансування та фактори їх коливання. 
Визначено рівень цін на сировинні товари, виокремлено ринки їх перенасичення та пер-
спективність до зростання. Встановлено тенденції ведення глобальної торгівлі та 
аргументовано напрями її розвитку. Досліджено різновекторний вплив глобальної тор-
гівлі на країни, аргументовано реконфігурацію торгово-виробничої моделі в альтергло-
бальних передумовах розвитку світової торгівлі.

Ключові слова: альтерглобалізація, волатильність, декомпартменталізація ринків, 
дисгармонія розвитку, глобальна торгівля, комерційна політика, різновекторний вплив.

Роман ЗВАРИЧ

УДК  339.982

Роман ЗВАРИЧ
Альтерглобальные предпосылки развития мировой торговли
Раскрыт феномен декомпартментализации рынков, его влияние на взаимозависи-

мость субъектов и место в трансфертной коммерческой политике. Проведена оценка 
рыночной волатильности, проанализированы жесткие условия финансирования и факто-
ры их колебания. Определен уровень цен на сырьевые товары, выделены рынки их перена-
сыщения и перспективность к росту. Установлены тенденции ведения глобальной тор-
говли, аргументированы направления ее развития. Исследовано разновекторное влияние 
глобальной торговли на страны и аргументировано реконфигурацию торгово-производ-
ственной модели в альтерглобальных предпосылках развития мировой торговли.

Ключевые слова: альтерглобализация, волатильность, декомпартментализация 
рынков, дисгармония развития, глобальная торговля, коммерческая политика, разно-
векторное влияние.

Roman ZVARYCH
Alterglobal drivers of world trade development
Introduction. Globalization does not soften but increases global inequality and create 

more trade and economic opportunities for large industrial companies. Large corporations for 
better understanding the environment, development synergy, risk distribution and cost reduc-
ing should provide own corporate identity and social responsibility to society. So, development 
and implementation the program of transformations is actual today and should be alternative 
and global.
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JEL Classіfіcatіon: F02. 

Purpose. Purpose of the article is research the status decompartmentalisation of markets; 
evaluation the impulses of volatility and terms of financing; analysis of commodity prices; determi-
nation the strength of global trade and its differently directed impact on the countries.

Methods. The method of content formalization the decompartmentalisation of markets is 
used; hypothetical-deductive method in evaluating the impulses of volatility and terms of financing 
is used; systematic approach to analyze commodity prices and strength of global trade is used; 
hypothesis method for reconfiguration of the commercial and industrial imagination to alterglobal 
drivers of world trade development is used.

Results. Globalization is not an absolutely special, modern, and maybe the highest stage of 
integration. Decompartmentalisation of markets expands the scope of industrial and commercial 
opportunities, but at the same time imposes numerous restrictions on companies, limiting their au-
tonomy and independence. Financial markets had a turbulent start of the year, reflecting concerns 
for the global economic outlook, amplified by a sudden repricing of credit risks. The weakness of 
commodity prices, especially for energy, persisted into 2016, pushing some prices to new lows at 
the start of the year. Global merchandise trade growth reached a post-crisis low in 2015, largely 
reflecting a marked deceleration in import demand from commodity exporters and slowing activity 
and economic rebalancing in China. Globalization increases the gap of economic and social de-
velopment between rich and poor countries; deepens social stratification, technogenic congestion 
and environmental degradation; weakens the national economy.

Conclusion. Lingering weakness in global merchandise trade diminishes the scope for pro-
ductivity gains through increasing specialization and diffusion of technologies in global value 
chains. A shortening of global supply chains towards regional ones could accentuate this process. 
The trend towards rising food prices and growing food insecurity – which is mainly due to the 
neglect of agriculture over the last three decades – may be exacerbated by an attempt to solve 
climate problems through mitigation policies that encourage the reallocation of land to biofuel 
crops, while in the meantime the rise of temperatures and sea level will affect agricultural yields. 
Alternative approaches to economic policy can provide the progress of human development in 
all its aspects. An important task of alterglobalization is reconfiguration of trade and production 
imagination and conceptualization of social change.

Keywords: alterglobalization, volatility, decompartmentalisation of markets, disharmony of 
development, global trade, commercial policy, differently directed impact.

Постановка проблеми. Глобалізація 
змінює роль держави як інституту органі-
зації життєдіяльності суспільства. Проте 
сам факт наявності торгових глобальних 
взаємозв’язків свідчить про суперечність 
національних пріоритетів та глобального 
масштабу організації не лише економіки, а 
й всього суспільного життя. Провідні дер-
жави світу, всупереч будь-якому ступеню 
глобалізації, зберігають власний силовий 

та економічний потенціал. Глобалізація не 
пом’якшує, а посилює світову нерівність і 
створює додаткові торгово-економічні мож-
ливості великим виробничим компаніям. 
Великі корпорації для кращого розуміння 
навколишнього середовища, розвитку си-
нергії, розподілу певних ризиків і зниження 
собівартості одиниці продукції повинні за-
безпечити власну корпоративну ідентич-
ність та суспільну відповідальність перед 
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суспільством. З огляду на зазначене, акту-
алізується завдання розробки та імплемен-
тації програми перетворень, що має бути 
альтернативною та глобальною.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Феномен глобалізації та парадоксальну 
динаміку світової торгівлі досліджували такі 
науковці, як: Д. Їпп, Д. Каванья, В. Козюк, 
Н. Кравчук, А. МакГрью, Д. Манде, Р. Ро-
бертсон, Є. Савельєв, Т. Фрідман, Т. Халт, 
Д. Хелд. Напрями в концептуалізації амбіва-
лентних рушійних сил та альтерглобаліза-
ції розглядали В. Іноземцев, Ф. Кернкросс, 
Е. Мілліот, А. Мокій, А. Панаріна, Д. Пле-
йерс, Дж. Розенау, Н. Турно. Проте немає 
єдиної думки щодо передумов розвитку гло-
бальної торгівлі, зокрема в умовах актуалі-
зації питання щодо нової альтерглобальної 
моделі розвитку світової економіки.

Метою статті є дослідження стану де-
компартменталізації ринків; оцінка ринкової 
волатильності та жорсткості умов фінансу-
вання; визначення рівня цін на сировинні 
товари; встановлення тенденцій ведення 
глобальної торгівлі та різновекторного її 
впливу на країни.

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Останнім часом домінує ідея 
економічної глобалізації, яка ґрунтовно від-
різняється від системи взаємопов’язаних 
національних економік. Міжнародна еконо-
міка в минулому була сукупністю індустрі-
альних, аграрних і видобувних об’єднань, 
які купували один в одного і продавали 
один одному ті чи інші продукти. Глобалі-
зація створює єдині світові ринки для окре-
мих типів товарів, провокуючи подальше 
становлення єдності й уніфікації, що най-
більш помітне сьогодні у господарській 
сфері. Такий тип взаємодії замінює колиш-
ні економічні відносини між державами. 
Можна припустити, що глобалізація не є 
абсолютно-особливим, сучасним і, цілком 
ймовірно, вищим етапом інтеграції. Суть 

процесу глобалізації полягає у становлен-
ні такого соціально-економічного простору, 
який дає змогу людині взаємодіяти з інши-
ми людьми, корпораціями та соціальними 
структурами, не вдаючись до посередниць-
кої ролі держави.

Декомпартменталізація ринків1, якщо її 
припустити, могла б призвести до того, що 
компанії не змогли б так вільно діяти в сві-
товому масштабі. Насправді, починаючи з 
середини ХХ століття, потік транскордонних 
вантажних перевезень прискорився, кількість 
галузей, що постраждали від міжнародної 
торгівлі, зростає, а важливість зарубіжних 
операцій, що здійснюють компанії, стає де-
далі вагомішою. У поєднанні з виникненням 
інформаційного суспільства, географічна, 
стратегічна й операційна свобода учасників 
виглядає особливо сильною. Декомпартмен-
талізація ринків, безсумнівно, розширює сфе-
ру промислових і комерційних можливостей, 
але, водночас, накладає численні обмеження 
на компанії, що обмежує їх самостійність і не-
залежність. Завдяки декомпартменталізації 
ринків, глобалізація посилює взаємозалеж-
ність суб’єктів (націй, організацій, неурядових 
організацій). Більш ніж будь-коли, це говорить 
про те, що світ потрібно аналізувати сис-
темно, для того, щоб виявити складну вза-
ємодію і взаємозв’язок. Дві сили, що описані 
вище – доповнюють та живлять одна іншу, а 
їх об’єднання породжує енергію, яка глибоко 
змінює методи роботи і функціонування біз-
несу. Водночас, парадокс виникає тоді, коли 
відбувається зв’язок ідеї свободи (декомпарт-
менталізація ринків) із втратою автономії (од-
носторонньої, двосторонньої або багатосто-
ронньої залежності суб’єктів) [1].

Кордони національних ринків завдяки 
глобалізації стають все більше відкритими 
для зовнішньоекономічної діяльності. Так 
поступово все більш розмитими стають та-
рифні бар’єри (мита, компенсаційні подат-

1 Декомпартменталізація – об’єднання, злиття, гомогенізація.
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ки, антидемпінгові мита), нетарифні бар’єри 
(стандарти, квоти, ліцензії на імпорт), регу-
ляторні бар’єри (валютний контроль, репа-
тріація валюти, локальна участь) і культурні 
бар’єри (традиційні торговельні цінності, спе-
цифічні купівельні звички, особливі умови ви-
користання). Феномен стає більш помітним із 
мультиплікацією зон вільної торгівлі, митних 
союзів, спільних ринків і економічних союзів. 
Кількість регіональних торгових угод, згідно 
з даними Генеральної угоди з тарифів і тор-
гівлі (1948–1994 рр.) та Світової організації 
торгівлі (СОТ), зросла зі 100 у 1990 р., до 625 
у 2016 р. (419 з яких є діючими). Практично 
експонентне зростання цього виду договору 
є результатом дуже чіткої комерційної відкри-
тості країн, яка дозволяє менеджерам ком-
паній переглянути свої сфери експлуатації і 
взятися за нові ринки [2].

Влада сприяє усуненню торгових 
бар’єрів за допомогою різних заходів: 
реалізації політики вільної торгівлі, при-
йняття міжнародних технічних стандартів, 
пом’якшення законів зайнятості, переходу 
до загальних правил торгівлі, підписання 
регіональних торговельних угод. Ці рішен-
ня сприяють міжнародним операціям щодо 
приватизації державних компаній, вони зні-
мають обмеження на міжнародний рух капі-
талу і товарів, а також надають можливість 

для потенційно нового розширення. Ринкові 
рушійні сили матеріалізуються в конверген-
ції купівельної спроможності (в промислово 
розвинених і нових індустріальних країнах), 
у відносній стандартизації способу життя, 
гомогенізації вимог споживання, геоцен-
тричному ставленні покупців, розвитку між-
народних каналів збуту і трансфертності ко-
мерційної політики. Ці фактори пропонують 
нові умови роботи, які, безсумнівно, полег-
шують процес глобалізації виробничої і ко-
мерційної діяльності. Більше того, глобаль-
ний попит деяких клієнтських компаній іноді 
змушує постачальників почати спеціаліза-
цію на конкретні країни. На початку 2016 р. 
покращилися умови на фінансових ринках, 
але потоки капіталу у виникаючі ринки та 
країни, що розвиваються, залишились ураз-
ливими до раптових змін ставлення інвесто-
рів до ризиків. Значно впали на початку року 
обсяги видобутку нафти та ціни на сировин-
ні товари, а їх повернення було нижчим про-
гнозованого. Через поєднання циклічних і 
структурних факторів глобальні торгові пер-
спективи на 2017 р. є досить невтішними [3].

Фінансові ринки характеризувались 
турбулентною поведінкою на початку року, 
що спричинило певні застереження щодо 
перспектив глобальної економіки та рапто-
ву переоцінку кредитних ризиків (рис. 1). 

 

Рис. 1. Динаміка глобальних фондових індексів*
* Побудовано на основі: [2; 4; 6].
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Різке зниження цін на нафту на початку 
2016 р. призвело до помітного збільшення 
кредитних спредів для компаній у нафтовій 
і газовій промисловості до рівня, який вос-
таннє спостерігався у 2008–2009 рр. на тлі 
побоювань дефолтних ризиків. Енергоком-
панії є найбільш динамічними позичальни-
ками коштів серед виникаючих ринків та 
країн, що розвиваються (EMDEs2), що обу-
мовлене більш ранніми очікуваннями висо-
ких цін на нафту і очікуваннями тривалого 
зростання попиту. Випуск облігацій велики-
ми державними нафтовими компаніями Ла-
тинської Америки зріс на 80% з 2010 р., а 
частка випуску облігацій енергетичних ком-
паній у всьому світі зросла за той самий пе-
ріод з 16% до 32%. Якщо падіння цін на на-
фту призвело до різкого зниження доходів і 
зниження вартості застави, то ослаблені ба-
лансові звіти можуть призвести до зростан-
ня базових процентних ставок у цьому сек-
торі. Кредиторські втрати будуть найбільш  
яскраво виражені на ринках облігацій, куди 
нафтові і газові компанії з виникаючих рин-
ків та країн, що розвиваються, залучили 
велику частку свого зовнішнього фінансу-
вання. В цілому, експозиція банківських 
балансових звітів в енергетичному сек-
торі залишається закритою інформацією,  
а тому більш точні прогнози варто очікувати 
в другому кварталі 2017 р. [5].

Крім впливу на кредитні ризики в енер-
гетичному секторі, побоювання щодо ре-
ального стану банківських балансових зві-
тів спричинили повільне зростання країн з 
розвиненою економікою та зниження рен-
табельності через перспективи постійно 
низьких чи негативних процентних ставок. 
Сьогодні багато міжнародних банків змогли 
компенсувати зниження процентних до-
ходів збільшенням обсягів кредитування, 
зниженням ризику резервування та збіль-
шенням зборів і доходів від приросту капі-

2 EMDE – Emerging Market and Developing Economy.

талу. Але політика стабільно низьких ставок 
може більш глибоко урізати прибутки банку, 
особливо це стосується Єврозони та Япо-
нії. В цілому, низькі процентні ставки склали 
значну частку зниження чистої процентної 
маржі в країнах із розвиненою економікою, 
а стрес на початку 2016 р. сконцентрувався 
на банківському капіталі і субординованих 
боргових ринках. Тоді, як банки Єврозони 
накопичили неліквідні активи і збиткові кре-
дити, банки США провели реструктуриза-
цію посткризових балансових звітів [6].

Після періоду інтенсивної волатиль-
ності на початку року, умови фінансування 
та потоки капіталу у виникаючих ринках та 
країнах, що розвиваються, покращилися 
тому, що провідні центральні банки довший 
час утримували процентні ставки на низь-
кому рівні, поки стабілізувалися ціни на 
сировинні товари і долар США. З початку 
2015 р. зросла кореляція оцінки активів ви-
никаючих ринків та країн, що розвивають-
ся, з цінами на нафту і долар США (рис. 2). 

Додаткове узгодження грошово-кредит-
ної політики в Європі і Японії також допо-
могло знизити тиск з боку очікуваної норма-
лізації грошово-кредитної політики США, а 
також надало додаткові можливості фінан-
сування за рахунок євро-деномінованих 
кредитних ринків. Покращення кон’юнктури 
ринку зі стабілізацією макропоказників 
Китаю стримувало емісію облігацій суве-
ренних і корпоративних позичальників ви-
никаючих ринків для зниження тиску акуму-
льованих накопичень [7].

Проте стійке відновлення банківських 
потоків капіталу може бути недостатнім че-
рез відсутність позитивних економічних зру-
шень. Рейтингові агентства продовжують 
переоцінку кредитних ризиків позичальни-
ків в країнах, що розвиваються, особливо в 
країнах–експортерах сировини (понижено 
кредитні ризики для Бахрейну, Бразилії, Ка-
захстану, Оману і Саудівської Аравії). Умови 
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ліквідності на світових фінансових ринках, в 
тому числі в країнах з розвиненою економі-
кою, залишаються крихкими, відповідно, за-
буті ринки схильні до раптових розворотів. 
Обсяги прямих іноземних інвестицій (ПІІ) у 
виникаючі ринки та країни, що розвивають-
ся, як правило, більш стабільні і менш враз-
ливі до короткострокових коливань глобаль-
них умов фінансування. Проте середовище 
низьких цін на сировинні товари негативно 
позначилось на інвестиціях у видобуток 
і розвідку, а отже, і на перспективі ПІІ. Як і 
попередніми роками, реінвестовані доходи 
та міжкорпоративні кредити будуть станови-
ти більше половини припливу ПІІ в 2017 р., 
причому особливо значний внесок у цьому 
зробить Китай [4].

Низькі ціни на сировинні товари, осо-
бливо на енергоносії, дають невтішні про-
гнози щодо їх нових можливих мінімумів на 
початку 2017 р. (рис. 3). Наявність великих 
запасів у більшості сировинних секторів 
пом’якшила перспективу зростання світо-
вої економіки й укріплення долара США та 
сприяла зниженню цін. Ціни почали підніма-
тись зі своїх мінімумів на тлі очікувань ско-
рочення майбутніх поставок та наявності ко-
ротких позицій на ф’ючерсних ринках. Проте 
більшість сировинних ринків залишаються 

добре забезпеченими достатніми запасами, 
що робить зростання цін малоймовірним [8].

Слабкий долар, високий попит на ім-
порт сировини в Китаї і перебої з постав-
ками в країнах–експортерах нафти (Ірак, 
Нігерія, ОАЕ) змінили настрої інвесторів 
і ціни на сиру нафту зросли з менш ніж 
30 дол. США за барель на початку року до 
46 дол. США. В грудні 2015 р. знизився об-
сяг видобутку нафти в США і, за оцінками 
управління з енергетичної інформації, в 
першому кварталі 2017 р. він знизиться ще 
на 12%. В середині 2016 р. країни–члени 
ОПЕК та інші експортери нафти не змогли 
домовитися про заморожування обсягів ви-
добутку на рівні січня поточного року. Від-
повідно, ринок нафти залишається добре 
укомплектованим, а запаси ОЕСР пере-
бувають на рекордно високому рівні, про-
те змінити поточний баланс може падіння 
видобутку країн–нечленів ОПЕК в другій 
половині 2016 р. Ціни на нафту станов-
лять в середньому 45 дол. США за барель 
(прогнозна ціна очікується 50 дол. США за 
барель в 2017 р.). Низькі і нестабільні ціни 
на нафту позначилися на інвестиціях в роз-
робку нових родовищ, особливо в США, не-
зважаючи на зниження витрат і підвищення 
ефективності видобування. В цілому, кра-

 

Рис. 2. Динаміка чистого припливу капіталу у виникаючі ринки та країни,  
що розвиваються*

* Побудовано на основі: [2; 4; 6].
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їни–нечлени ОПЕК, за прогнозами Міжна-
родного енергетичного агентства, отрима-
ють падіння майже на 0,8 млн. барелів на 
добу (очікується зниження на 0,4 млн. ба-
релів в США). За деяким винятком Канади 
і Росії, більшість інших виробників нафти 
прогнозують помірне зниження цін. В ре-
зультаті, світове виробництво скоротиться 
до рівня глобального споживання. Про-
гнозується зниження цін на природний газ 
через достатні його запаси, а експорт зрі-
дженого природного газу з Австралії і США 
триматиме низькі ціни на трьох основних 
ринках (США, Європа та Азія). Надмірне 
виробництво заохочує покупців все більше 
імпортувати скраплений газ, тобто відбува-
ється заміна більш дорогого законтракто-
ваного природного газу, що постачається 
трубопроводами [8].

Ціни на метали на кінець року також ви-
росли на тлі очікувань зростання попиту і від-
новлення балансу поставок через скорочен-
ня виробництва і зниження інвестицій в нові 
потужності. Як і у випадку з сирою нафтою, 
виробництво металів не відчуло значного 
впливу через зниження цін на сировину і 
знецінення валют країн-експортерів. Ціни 
на залізну руду і сталь зросли через попо-
внення запасів китайськими фабриками на-
передодні будівельного сезону. Проте ринки 

залишаються перенасиченими, з великими 
запасами та перспективами збільшення по-
тужностей за результатом попередніх інвес-
тицій, зокрема в залізну руду (Австралія), 
мідь (Перу) і алюміній (Китай). Закриття ве-
ликих цинкових рудників у 2015 р. (Австра-
лія і Ірландія) стало спробою підняти світо-
ві ціни на цинк. Загалом ціни на метали, за 
прогнозами, зменшаться на 15% у 2017 р. і 
помірно зростуть в середньостроковій пер-
спективі (терміни варіюються індивідуально 
на метали), оскільки сповільнюється розши-
рення потужностей [2].

Ціни на сільськогосподарську продук-
цію продовжили зниження протягом пер-
шого півріччя 2016 р., демонструючи спад 
сьомий поспіль квартал. Значні запаси про-
тягом останніх років демонстрували біль-
шість зернових і олійних ринків (рис. 4). 
Місцеві перебої з поставками сільськогос-
подарської продукції через Ель-Ніньйо3 

(особливо в Південній Америці та Східній 
Азії) були незначними і не завдали істот-
ного впливу на глобальні ринки. Оскільки 
сільське господарство є енергоємним сек-
тором, то спад цін на сільськогосподарську 
продукцію, насамперед, зумовлений низь-

3 Ель-Ніньйо – характерні для екваторіальної зони Тихого 
океану протилежні екстремальні значення температури води 
й атмосферного тиску, що тривають близько шести місяців.

 

Рис. 3. Динаміка промислових цін на сировинні товари*
* Побудовано на основі: [2; 4; 5; 10].
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кими цінами на енергоносії (так, зниження 
цін на енергоносії на 10% забезпечує зни-
ження цін на сільськогосподарську продук-
цію від 1,5 до 2%). Виробничі витрати на 
сільськогосподарські товари також знизи-
лися тому, що політика попиту на біопали-
во зрівняла конкуруючі між собою за землю 
сільськогосподарські культури з сільсько-
господарськими товарами [9].

Загалом ціни на сільськогосподар-
ську продукцію знизяться несуттєво, що 
пов’язано зі сприятливими погодними умо-
вами для більшості зернових і олійних куль-
тур у Південній півкулі, за винятком рису 
(постраждав в Східній Азії від Ель-Ніньйо). 
Потенційними до зростання залишаються 
ризики, пов’язані з Ла-Нінья4, які можуть 
вплинути на умови врожаю у 2017 р. [10].

Після декількох років кон’юнктурного 
спаду, глобальне зростання торгівлі това-
рами опустилось в 2015 р. до посткризово-
го мінімуму і багато в чому завдяки уповіль-
ненню попиту на імпорт країн–експортерів 
сировини та уповільненню економічної ак-
тивності й економічного збалансування в 
Китаї (рис. 5). За останніми звітами, близь-
ко двох третин від наявних уповільнень у 

4 Ла-Нінья – характерна незвичайно низька температура 
води в екваторіальній частині Тихого океану, порівняно з Ель-
Ніньо, яка характеризується незвичайно теплою температу-
рою води в тому ж регіоні. Ла-Нінья часто слідує за Ель-Ніньо.

глобальній торгівлі минулого року було на-
слідком поєднання структурних і циклічних 
змін. Більшість факторів уповільнення гло-
бальної торгівлі, як очікується, збережеться 
і в 2017 р. [4].

Зниження цін на сировинні товари, упо-
вільнення темпів економічного зростання 
Китаю і м’яка активність країн з розвине-
ною економікою були взаємодоповнюю-
чими драйверами зниження темпів зрос-
тання світової торгівлі товарами. Нижчі 
ціни на сировинні товари знизили реальні 
доходи і призвели до різкого здешевлення 
валют країн–експортерів сировинних то-
варів та зниження їх імпорту. Скорочення 
імпорту було особливо помітним в Бра-
зилії і Російській Федерації, але в цілому 
спад мав місце завдяки експортерам си-
ровинних товарів. Оскільки на експорт си-
ровинних товарів припадає близько 20% 
експорту виникаючих ринків та країн, що 
розвиваються, – це завдало негативного 
впливу економікам цих країн. Поступовий 
перехід від інвестування до споживання 
й уповільнення промислової активності в 
Китаї знизило попит на імпорт промисло-
вих і проміжних товарів. Це знизило ви-
робничу діяльність і капітальні витрати у 
секторі обробної промисловості в США та 
Єврозоні. Незначні глобальні інвестиції 

 

Рис. 4. Динаміка індексів цін на сировинні товари*
* Побудовано на основі: [4; 5; 9; 10].
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та їх посереднє зростання, послаблення 
тиску в країнах з розвиненою економікою, 
настання терміну погашення кредитів у 
виникаючих ринках та країнах, що розви-
ваються, можуть продовжити обмежен-
ня зростання торгівлі товарами в 2017 р. 
Глобальна торгівля послугами виявилася 
більш еластичною, ніж торгівля товарами, 
за рахунок зниження споживчих витрат і 
зростання доходів у країнах–імпортерах 
нафти. На торгівлю послугами сьогодні 
припадає 20% глобальних обсягів торгівлі 
і 50% глобальної торгівлі доданою вартіс-
тю. У той час як торгові бар’єри в секто-
рі послуг в усьому світі знизились, деякі 
економіки світу продовжували вдаватись 
до протекціонізму. Передбачається зрос-
тання частки торгівлі послугами, особливо 
в секторах, пов’язаних з інформаційними 
технологіями та передачею даних [2; 4].

Вплив глобалізації на країни–лідери 
світової економіки, до яких належать США, 
Канада, Німеччина, Японія, Франція, Вели-
кобританія, Італія та Китай є різновектор-
ним. Розвиток міжнародного поділу праці 
призводить до поступового домінування 
внутрішньогалузевого поділу, а високий 
рівень доходів у високорозвинених краї-
нах стимулює інноваційну діяльність, яка 

спрямована на створення нової продук-
ції, з одного боку, а з іншого, спрямована 
на зростання сукупного попиту цих країн. 
Структура попиту в країнах з майже од-
наковим рівнем розвитку однорідна. Від-
бувається зростання в структурі світової 
торгівлі частки готової продукції, основним 
постачальником якої є розвинені країни. 
Для країн–лідерів притаманна однорідна 
політико-правова система, що знаходить 
своє втілення у відповідних зовнішньо-еко-
номічних політиках цих країн. Ці країни ви-
ступають основними експортерами й імпор-
терами капіталу у світовому господарстві, 
завдяки активній діяльності ТНК. Водночас 
вони є основними імпортерами трудової 
міграції, визначають інноваційний розвиток 
людства та зберігають за собою монополію 
на нові знання і технології при одночасно 
відкритому доступу до природних ресурсів 
усіх країн світу, отже, їх позиції посиляться 
ще більше [11; 12].

Щодо впливу глобалізації на країни, 
що розвиваються, то найважливіша риса 
сучасної глобалізації – посилення ролі цих 
країн (“виникаючих ринків”), які виступа-
ють потужними гравцями на глобальному 
конкурентному ринку. Компанії з країн, 
що розвиваються, мають конкурентні пе-

 

 

Рис. 5. Прогноз зростання глобальної торгівлі товарами і послугами.
* Побудовано на основі: [2; 4].
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реваги і на ринках розвинутих країн, і на 
власних ринках. Вони краще вміють при-
стосувати свою продукцію до потреб не-
багатих ринків. Через те поле найбільших 
конкурентних баталій у глобальному біз-
несі – нові споживачі, серед яких зростає 
кількість платоспроможних і дуже багатих 
покупців. Компанії з країн, що розвива-
ються, виступають не лише реципієнта-
ми капіталів із розвинутих країн; вони все 
частіше поглинають відомі компанії. Таким 
чином глобалізація набирає двосторон-
нього руху: і від розвинутих країн до тих, 
що розвиваються, і у зворотному напрям-
ку, а також між самими країнами, що роз-
виваються [11; 13].

Дисгармонія розвитку, в свою чергу, по-
роджує нові виклики та загрози для світу, 
адже відбувається масова міграція насе-
лення до більш стабільних і сприятливих 
в економічному плані регіонів. У результаті 
відбувається збільшення розриву в рівнях 
економічного та соціального розвитку між 
бідними і багатими країнами; поглиблення 
соціального розшарування і несправед-
ливості в бідних країнах (ріст безробіття, 
бідність, безпритульність дітей, поширення 
злочинності); техногенне перенавантажен-
ня і деградація навколишнього середови-
ща; економічне послаблення національних 
держав, зниження ефективності й кількості 
національних держав через зростання їх 
необґрунтованої відкритості, фінансової 
залежності; пригнічення внутрішніх ринків і 
падіння попиту на продукцію національних 
виробників; зростання ступеня економічно-
го ризику; посилення негативного впливу 
глобальної конкуренції; зростання протиріч 
і конфлікту інтересів “старої” і “нової еконо-
міки” в країнах, що глобалізуються [15].

Висновки. Підсумовуючи вищезазна-
чене, доводиться констатувати, що, не-
зважаючи на еластичність послуг, прогно-
зи щодо динаміки глобальної торгівлі на 

2017 р. є дещо невтішними. Очікується, 
що у середньостроковій перспективі роз-
виток дистрибутивного ланцюга та лібе-
ралізація глобальних інвестиційних по-
токів повернуть темпи зростання торгівлі. 
Тривале глобальне уповільнення світової 
торгівлі зменшило можливості підвищення 
продуктивності за рахунок спеціалізації та 
поширення технологій у глобальних вироб-
ничо-збутових ланцюгах. Оскільки глобаль-
ні ланцюги створення вартості зростають 
більш повільними темпами, світова торгів-
ля, як очікується, буде зростати більш лі-
нійно до світового виробництва. Скорочен-
ня глобальних ланцюгів може загострити 
цей процес.

Разом з тим важливо зауважити, що 
процес торгово-економічної корекції і ре-
гулювання відбуватиметься вертикально 
(знизу-вверх) та досить динамічно, а су-
часна економіка вимагатиме нової системи 
і нових ідей. Проте занепокоєння виклика-
ють передумови попередньої фінансової 
кризи, що виникла в країнах з розвиненою 
економікою, але мала тривалий негатив-
ний вплив на виникаючі ринки та країни з 
ринками, що розвиваються. Крім того, ко-
ливання цін на продовольство і зростаюча 
продовольча небезпека можуть посилитися 
новими спробами вирішення кліматичних 
проблем. Тому необхідною є істотна зміна 
моделі економічного зростання на більш 
справедливу модель розвитку. Зокрема, 
одним з основних завдань, що стоять пе-
ред альтерглобалізацією, є реконфігурація 
торгово-виробничої моделі з урахуванням 
концепції соціальних змін. Така модель пе-
редбачає одночасне переслідування цілей 
економічного розвитку, соціального прогре-
су та захисту навколишнього середовища. 
З цієї точки зору, соціальний розвиток буде 
сприйматись як необхідна умова забезпе-
чення економічного розвитку та збережен-
ня навколишнього середовища.
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нною поштою: tneu.svitfin@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) список використаних джерел; 
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.financeworld.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/files/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”




