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І. Питання бюджетної та податкової політики 
 

 

УДК 336.142.3 
Буряк П. Ю. 

АНАЛІЗ ВІДНОСНОЇ ПОДАТКОСПРОМОЖНОСТІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Анотація 
За результатами аналізу механізму розподілу трансфертів вирівнювання між 
Державним і місцевими бюджетами щодо забезпечення самоврядних повноважень на 
місцях для виконання затверджених соціально-економічних програм розроблено 
пропозиції для зміцнення дохідної бази територіальних громад. Запропоновано шляхи 
підвищення ефективності адміністрування податків і розширення податкової бази на 
місцевому рівні. 

Annotation 
This article considers proposals to strengthen the revenue base of local communities as a result 
of analysis of the mechanism of distribution equalization between the State and local budgets to 
ensure the self-governing powers in place to implement the approved social and economic 
programs. Ways of improving the efficiency of tax administration and broadening the tax base 
at the local level are proposed. 
 

Постановка проблеми. Для регіонів України велике соціально-економічне 

значення мають міжбюджетні відносини, що являють собою систему взаємовідносин 

між державою та місцевим самоврядуванням у сфері розподілу повноважень між 

органами державної та органами влади на місцях. Визначення об’єктивного рівня 

податкового потенціалу окремого бюджету відносно інших місцевих бюджетів 

здійснюється за допомогою індексу відносної податкоспроможності. Цей показник 

відображає рівень розвитку податкової бази відносно середнього по Україні рівня. 

Формування доходів органів державної влади кожного рівня є результатом 

двох заходів: розподілу податків і створення механізмів перерозподілу податкових 

надходжень за допомогою трансфертів як однієї із форм взаємовідносин Державного 

бюджету з бюджетами органів місцевого самоврядування, а також між місцевими 

бюджетами. Основне завдання трансфертів – вирішувати проблеми вертикальної 

незбалансованості, що виникає внаслідок невідповідності між відповідальністю за 

видатки та податкоспроможністю (можливостями збору податків на місцевому 

рівні). 

Основними характерними рисами системи трансфертів, що впливають на всю 

систему міжбюджетних відносин, є її передбачуваність та стимули, які створюються 

для всіх рівнів управління. Сьогодні механізму оцінювання відносної 

податкоспроможності регіонів і визначенню особливостей формування їхніх 

бюджетних ресурсів приділяється особлива увага. Зазначене актуалізує тематику 

щодо вирішення завдань активізації бюджетної політики, удосконалення 

міжбюджетних відносин з метою забезпечення сталого розвитку регіонів України. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. З’ясуванню сутності та критеріїв 

оцінювання податкоспроможності та податкового потенціалу регіону присвячені 

дослідження багатьох вітчизняних і закордонних науковців. 

Зарубіжні вчені під податковим потенціалом зазвичай розуміють 

потенційний дохід бюджету в розрахунку на душу населення, який можливо 

отримати органами влади за фінансовий рік у разі застосування на всій території 

країни єдиних умов оподаткування [1, с. 29]. 

Серед робіт вітчизняних фінансистів слід звернути увагу на дослідження 

Л. Л. Тарангул [2], яка вважає за доцільне розглядати податковий потенціал у 

вузькому та широкому розумінні. У першому випадку податковий потенціал – це 

фінансові ресурси, які підлягають акумуляції до бюджету через податкові платежі 

відповідно до діючої в країні системи оподаткування. У широкому розумінні 

податковий потенціал являє собою сукупність фінансових ресурсів, яка може бути 

потенційно мобілізована через систему оподаткування у певному регіоні. 

Методологічні та прикладні аспекти побудови оптимальної бюджетної 

політики на рівні держави і регіонів опрацьовувалися у працях багатьох вітчизняних 

економістів, зокрема: І. Алексєєва, С. Буковинського, П. Буряка, О. Василика, 

В. Геєця, Ю. Глущенка, О. Гордея, М. Долішнього, Б. Данилишина, В. Зайчикової, 

В. Коваленка, М. Корецького, В. Кравченка, М. Крупки, О. Кузьміна, 

М. Кульчицького, О. Лилика, І. Луніної, А. Лук’янченка, І. Михасюка, В. Опаріна, 

К. Павлюка, М. Палія, І. Руденко, С. Слухая, Л. Тарангул, М. Чумаченка. 

Однак нагальні завдання проведення бюджетної та адміністративно-

територіальної реформи вимагають подальших наукових пошуків. 

Мета і завдання статті. Метою статті є розроблення пропозицій щодо 

удосконалення механізму розподілу трансфертів вирівнювання між Державним і 

місцевими бюджетами для забезпечення самоврядних повноважень на місцях та 

виконання поставлених соціально-економічних завдань на основі аналізу цього 

механізму. 

Виклад основного матеріалу. Прийняття Податкового та Бюджетного 

кодексів України [3-4] створило умови для підвищення рівня податкоспроможності у 

регіонах. За даними Державного казначейства України, до загального та 

спеціального фонду місцевих бюджетів (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) 

у 2011 році надійшло 158,3 млрд грн, що на 18,8% (або на 25,1 млрд грн) більше за 

відповідний показник попереднього року. 

Різкі зміни в структурі спеціального фонду у 2010 році найбільшою мірою 

пов’язані зі змінами, що відбулись у доходах Державного бюджету через урахування 

бюджетного відшкодування ПДВ, оформленого облігаціями внутрішньої державної 
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позики, у розмірі 16,4 млрд грн. 

У структурі доходів загального фонду порівняно з попередніми роками 

відбулося певне зростання частки податкових і неподаткових надходжень з 

одночасним зменшенням доходів від операцій з капіталом і надходженнями до 

цільових фондів. 

Без урахування міжбюджетних трансфертів доходи загального фонду 

місцевих бюджетів на 84,5% сформовані податковими надходженнями. Їх обсяг 

склав 73,1 млрд грн, що на 8,2% більше, ніж аналогічний показник 2010 р. Слід 

також відзначити зменшення частки податку з доходів фізичних осіб на 0,9 в.п. і 

частки інших податкових надходжень на 0,6 в.п. Водночас частка місцевих податків 

і зборів зросла на 1,9 в.п., що в основному пов’язано із зарахуванням до їх складу 

єдиного податку. 

У 2011 році до місцевих бюджетів платежів, контроль за справлянням яких 

покладено на ДПС України, надійшло на суму 4,3 млрд грн, що більше надходжень 

попереднього року на 8%. Однак до зведеного бюджету 2011 р. надійшло 

266,4 млрд грн, що на 29,1% більше надходжень попереднього року, а до 

Державного бюджету – 192,1 млрд грн, що більше на 39,6%. Таким чином, 

результати аналізу показують, що приріст надходжень до місцевих бюджетів суттєво 

нижчий, ніж приріст надходжень до Державного і зведеного бюджетів. 

Особливе значення для удосконалення системи бюджетного вирівнювання 

має податкоспроможність регіону, яка враховується у процесі визначення 

міжбюджетних трансфертів. У зарубіжній практиці це поняття застосовується лише 

у контексті податкоспроможності самоврядної адміністративно-територіальної 

одиниці й використовується для визначення її податкового потенціалу від власних 

доходів. 

Індекс податкоспроможності бюджетів місцевого самоврядування 

визначається як відношення середньодушового кошика доходів, що враховуються 

для визначення обсягу трансфертів бюджету, до аналогічного кошика в середньому 

за місцевими бюджетами України. З метою стимулювання органів місцевого 

самоврядування до нарощування доходів індекси відносної податкоспроможності 

переглядають раз на три роки. 

Розрахунок прогнозованого обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за 

місцевими бюджетами (RD izak ), проводиться у межах прогнозованого обсягу доходів 

зведеного бюджету, визначеного на підставі основних прогнозних макропоказників 

економічного та соціального розвитку України на планований бюджетний період, а 

також із застосуванням індексу відносної податкоспроможності адміністративно-

територіальної одиниці за такою формулою: 
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                                  RD izak  = (K i5  х N i3  х D u5 ) / N u3 ,                          (1) 

 

 

де K i5  – індекс відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної 

одиниці (з чотирма знаками після коми); 

N i3  – чисельність наявного населення адміністративно-територіальної 

одиниці за відповідний рік базового періоду (станом на 1 січня року, що настає за 

базовим); 

D u5  – прогнозований обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за всіма 

місцевими бюджетами, на планований бюджетний період; 

N u3  – чисельність наявного населення України за відповідний рік базового 

періоду (станом на 1 січня року, що настає за базовим). 

Індекс відносної податкоспроможності (K i5 ) визначається за формулою (2): 

 

                                   K i5  = (D ri  / N i3 ) / (еD ri  / N u3 ),                               (2)

 

де D ri  – попередній прогноз обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за 

місцевими бюджетами, який проводиться у межах прогнозованого обсягу доходів 

зведеного бюджету України, визначеного на підставі основних прогнозних 

макропоказників економічного та соціального розвитку на планований бюджетний 

період, а також із застосуванням індексу відносної податкоспроможності 

адміністративно-територіальної одиниці; 

е –число Ейлера (математична стала, яка приблизно дорівнює 

2,71828182846). 

Щодо Львівщини, то питома вага місцевих податків і зборів у структурі 

податкових надходжень до міського бюджету Львова у 2011 році становить 3%. Цей 

показник нижчий середнього по Україні на 1,49%. Натомість питома вага місцевих 

податків і зборів у структурі всіх податкових надходжень до місцевого бюджету 

Львова становить 5,6%, а по Україні – 3,4%, що дозволяє охарактеризувати ситуацію 

в області як відносно позитивну. 

Загальна характеристика Львівської області за кількісними параметрами 

наведена у табл. 1. 

Користуючись даними табл. 1, а також іншими даними, що відіграють 

важливу роль у процесі планування бюджетного процесу (про дохідну частину 

загального фонду місцевих бюджетів Львівської області, про надходження податків і 

зборів до загального фонду місцевих бюджетів у розрахунку на одного мешканця), 

можна визначити індекси податкоспроможності за доходами загального фонду до 

місцевих бюджетів (табл. 2). 
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Таблиця 1 

Характеристика Львівської області станом на 1 січня 2010 року 

Назва міст і 
районів 

Площа, 
км² 

Чисельність 
населення, 
тис. осіб 

Кількість 
населених 
пунктів, 
одиниць 

Кількість 
органів 
місцевого 
самовряду-
вання, 
одиниць 

Кількість 
сіл на 
одну 

сільську 
раду, 
одиниць 

Кількість 
населення на 
одну сільську 

раду, 
тис. осіб 

Обласний бюджет       1  -  - 
Львів 171,0 761,7 4 4  -  - 
Борислав 30,7 37,3 2 2  -  - 

Дрогобич 44,5 99,2 2 2  -  - 
Моршин 20,0 6,1 1 1  -  - 
Новий Розділ 55,0 28,5 1 1  -  - 

Самбір 13,0 35,0 1 1  -  - 
Стрий 17,0 60,4 1 1  -  - 

Трускавець 77,4 29,8 1 1  -  - 

Червоноград 17,0 82,9 3 3  -  - 

Всього по містах 445,6 1140,9 16 16 0,0 0,0 
Бродівський 1157,0 60,9 103 26 4,0 2,3 
Буський 856,0 46,6 83 28 3,0 1,7 
Городоцький 727,0 69,7 80 33 2,4 2,1 

Дрогобицький 1217,0 74,3 76 48 1,6 1,5 
Жидачівський 996,0 72,4 118 34 3,5 2,1 
Жовківський 1295,0 109,4 165 46 3,6 2,4 
Золочівський 1097,0 70,4 110 36 3,1 2,0 
Кам’янко-Бузький 867,0 57,6 78 25 3,1 2,3 

Миколаївський 675,0 63,5 58 28 2,1 2,3 
Мостиський 845,0 57,5 112 34 3,3 1,7 
Перемишлянський 918,0 40,9 89 30 3,0 1,4 
Пустомитівський 946,0 111,8 104 42 2,5 2,7 

Радехівський 1144,0 49,0 71 34 2,1 1,4 
Самбірський 934,0 70,0 110 39 2,8 1,8 
Сколівський 1471,0 47,1 56 35 1,6 1,3 
Сокальський 1573,0 94,0 106 38 2,8 2,5 
Старо-Самбірський 1245,0 78,5 115 45 2,6 1,7 
Стрийський 809,0 62,0 71 41 1,7 1,5 
Турківський 1193,0 50,4 67 34 2,0 1,5 
Яворівський 1548,0 122,7 138 38 3,6 3,2 
Всього по районах21 513,0 1408,7 1910 714 2,7 2,0 
Разом 21 958,6 2549,6 1926 731 2,7 2,0 
Джерело: [5, с. 2]. 
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Таблиця 2 

Індекси податкоспроможності за доходами загального фонду до місцевих 
бюджетів 

Назва міст і районів 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 

Львів 1,1270 1,1321 1,1494 1,1580 1,1548 1,1603 1,1627 

Борислав 0,8061 0,7863 0,6964 0,7021 0,6341 0,6483 0,7148 

Дрогобич 0,7319 0,6962 0,6681 0,6342 0,6392 0,6059 0,6410 

Моршин 0,9721 1,2386 1,2302 1,2444 1,3290 1,3749 1,3461 

Новий Розділ 0,2946 0,3583 0,3032 0,2843 0,2859 0,2956 0,2571 

Самбір 0,9132 0,7840 0,7681 0,7853 0,7673 0,7551 0,7907 

Стрий 0,8862 0,7994 0,8137 0,8128 0,8313 0,8232 0,8600 

Трускавець 1,1677 1,2612 1,1133 1,1249 1,1899 1,1102 1,1151 

Червоноград 0,5516 0,5941 0,5764 0,5288 0,5466 0,5639 0,4415 

Всього по містах 0,8278 0,8500 0,8132 0,8083 0,8198 0,8152 0,8143 

Бродівський 1,2716 1,1719 1,2720 1,2718 1,2006 1,1458 1,3106 

Буський 0,8500 0,8619 0,8610 0,8889 0,9156 0,8683 0,9111 

Городоцький 0,9341 0,8588 0,8101 0,8258 0,8427 0,8258 0,8446 

Дрогобицький 0,4797 0,4954 0,4532 0,4397 0,4357 0,4565 0,4236 

Жидачівський 1,2671 1,2428 1,0537 1,0348 1,1243 1,0272 1,0378 

Жовківський 0,9747 1,0265 1,0223 0,9698 0,9517 0,9365 0,9104 

Золочівський 0,8875 0,9323 0,9035 0,8990 0,8925 0,8893 0,8885 

Кам’янко-Бузький 1,4681 1,4205 1,4422 1,4119 1,4394 1,4824 1,4337 

Миколаївський 1,1942 1,1062 1,0644 1,0483 1,1131 1,3309 1,1824 

Мостиський 0,7853 0,7810 0,9147 0,8572 0,8755 0,8431 0,8659 

Перемишлянський 0,8252 0,7849 0,7553 0,7711 0,7558 0,7788 0,9529 

Пустомитівський 0,9934 1,1143 1,1194 1,3318 1,2540 1,2007 1,1866 

Радехівський 0,8551 0,8896 0,9000 0,9173 0,8985 0,9299 0,9941 

Самбірський 0,2884 0,3929 0,4888 0,5146 0,4816 0,4936 0,5479 

Сколівський 1,0357 1,0739 1,0680 1,1716 1,1422 1,0529 1,2945 

Сокальський 1,5663 1,4627 1,5431 1,2540 1,3705 1,5343 1,1978 

Старо-Самбірський 0,6499 0,5594 0,5658 0,6084 0,6178 0,6200 0,6469 

Стрийський 1,7432 1,7882 1,6185 1,6880 1,6831 1,7700 1,9027 

Турківський 0,5544 0,6143 0,6242 0,6593 0,6318 0,6348 0,6688 

Яворівський 1,1113 1,1060 1,1518 1,1331 1,0907 0,9676 0,9504 

Всього по районах 0,9868 0,9842 0,9816 0,9848 0,9858 0,9894 1,0076 
Джерело: розраховано на основі даних [5, с. 26]. 
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Індекс податкоспроможності (коефіцієнт, що визначає рівень 

податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці у порівнянні з 

аналогічним середнім показником по містах/районах у розрахунку на одного 

мешканця) у 2010 році проти 2009 року, коли він становив 0,9894, зріс до 1,0076. 

Механізм розподілу міжбюджетних трансфертів робить можливим 

формування місцевих бюджетів залежно від величини податкових надходжень. 

Проте законодавчо встановлений алгоритм визначення індексу 

податкоспроможності в умовах Львівщини не можна вважати коректним, адже він не 

враховує цілу низку чинників. Зокрема, йдеться про додаткові витрати на 

збереження історико-архітектурної спадщини, про специфіку функціонування 

соціально-культурної та туристичної сфер, географічні особливості, транскордонну 

співпрацю, інвестиційну привабливість регіону тощо. 

Тому необхідним кроком, на нашу думку, повинно стати удосконалення 

механізму розподілу трансфертів вирівнювання між Державним та місцевими 

бюджетами щодо забезпечення самоврядних повноважень на місцях для виконання 

затверджених соціально-економічних програм. 

Висновки. Необхідність регулювання державою міжбюджетних відносин 

зумовлена наявністю різних фіскальних дисбалансів, спричинених дією об’єктивних 

і суб’єктивних факторів. Міжбюджетні відносини зазнають постійних перетворень, 

тому потребують ефективних регулюючих заходів. 

Результати аналізу стану виконання бюджету Львівської області протягом 

2009–2011 років свідчать про постійне, хоча і незначне, недовиконання бюджету за 

доходами. За цей період відсоток виконання коливався у межах 99,3-99,1%. При 

цьому у 2010 році недовиконання бюджету становило 88,1 млн грн (або 97,6%). Це 

зумовлено значним недоотриманням надходжень з доходів від операцій з капіталом, 

а саме надходжень від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності 

(2010 р. – 3,5 млн грн, або 69,3% затвердженого плану; 2011 р. – 2 млн грн, або 

38,3% затвердженого плану). 

В Україні самостійність місцевих бюджетів забезпечується наявністю 

власних і закріплених дохідних джерел з правом визначення напрямів їх 

використання. Найважливішим інструментом бюджетного регулювання залишається 

система міжбюджетних трансфертів, що певною мірою зменшує можливість на 

місцях самостійно вирішувати відповідні проблеми через залежність від дотацій 

та/або вилучення з місцевих бюджетів «зайвих» коштів. 

На регіональному рівні податкова система повинна стати ефективним 

інструментом державного регулювання економічної політики та реального 

наповнення місцевого бюджету. Втім, на сьогодні у нашій країні не розроблена 

податкова політика, яка системно забезпечувала би регіональний розвиток. 
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Законодавчо регламентований порядок розподілу міжбюджетних трансфертів 

передбачає залежність їх обсягу від обсягу податкових надходжень. При цьому 

практично не враховуються регіональні особливості, соціально-економічний та 

екологічний стан на місцях, інфраструктурне середовище, архітектурні чи природні 

особливості тощо. 

Для розвитку країни та її регіонів необхідно, зокрема, досягти такого рівня, 

щоб планові податкові надходження відповідали податкоспроможності регіонів. 

Розглядаючи регіон як фінансово-економічну систему з функцією подальшого 

соціально-економічного розвитку, що передбачає розширення бази оподаткування, 

відносний показник податкоспроможності відображатиме соціально-економічно 

переваги (недоліки) одного регіону у порівнянні з іншими. Використання 

регіональних особливостей у процесі наближення реальної податкоспроможності до 

потенційної сприятиме розширенню податкової бази на основі залучення всіх 

суспільно-територіальних переваг і фінансово-економічних особливостей, 

забезпечуючи належні економічні переваги. 
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Ватаманюк-Зелінська У. З. 

ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ЗАСІБ 

ПІДВИЩЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ 

Анотація 
У статті аналізуються засоби забезпечення фінансової незалежності органів місцевого 
самоврядування за рахунок власних надходжень місцевих бюджетів у частині 
надходжень від суб’єктів підприємницького сектору економіки. Рекомендуються заходи 
із підвищення бюджетного потенціалу регіону. 
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Annotation 
The questions of forming the territory financial potential are analyzed in the article. The 
measures of securing of financial independence of local management bodies due to 
appropriation of incomes of local budgets in part of incomes from subjects of entrepreneurship 
are considered. The measures of increasing budget potential of the region are proposed. 
 

Постановка проблеми. В умовах обмежених фінансових ресурсів 

актуалізується завдання пошуку додаткових фінансових джерел для забезпечення 

власних повноважень органів місцевого самоврядування. Це передбачає пошук 

резервів збільшення бюджетного потенціалу регіонів, а також ефективне 

використання наявних фінансових ресурсів за умови планування видатків місцевих 

бюджетів із застосуванням нових методів бюджетування. З огляду на зазначене 

важливо вирішити проблему підвищення фінансової самодостатності регіонів. 

Одним із напрямів її розв’язання стає розширення повноважень місцевих органів 

влади щодо наповнення місцевих бюджетів, а також пошук і практичне застосування 

механізмів залучення до формування відповідних бюджетів невикористаних 

бюджетних ресурсів регіонів. Не останню роль при цьому відіграє сектор 

підприємництва, адже надходження від суб’єктів підприємницької діяльності 

частково включені до джерел доходів, закріплених за відповідними місцевими 

бюджетами, і трактуються як власні доходи бюджетів місцевого самоврядування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань, пов’язаних 

із формуванням підприємницького середовища, зокрема його фінансової складової, 

приділили увагу такі вітчизняні науковці, як З. С. Варналій, О. І. Тимченко, 

К. О. Ващенко, В. Є. Воротін, В. М. Геєць, Е. М. Кужель, Г. В. Козаченко, 

М. А. Козоріз та ін. 

Втім, проблема розвитку підприємницького сектору для забезпечення 

зростання бюджетного потенціалу регіонів залишається актуальною, адже така 

сфера економічної діяльності, як мале підприємництво безпосередньо впливає на 

реальний сектор економіки, оскільки має власну специфіку у контексті становлення, 

функціонування та поширення у різних галузях національного господарства. 

Мета і завдання статті. Метою статті є розроблення пропозицій задля 

підвищення фінансової забезпеченості територій. Завданнями дослідження є: 

- аналіз системи формування доходів місцевих бюджетів і розроблення 

рекомендацій стосовно покращення ефективності та обґрунтованості використання 

бюджетних коштів на програми розвитку підприємництва; 

- оцінювання соціально-економічного ефекту бюджетного фінансування 

суб’єктів підприємницької діяльності на прикладі сфери малого підприємництва; 

- розроблення заходів із підвищення фінансової забезпеченості регіонів 

України в умовах дефіциту фінансових ресурсів; 

- представлення оптимальних управлінських рішень для органів місцевого 

самоврядуваня щодо місцевого оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності, 
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які є платниками єдиного податку. 

Виклад основного матеріалу. Підприємництво поширене у різних галузях 

національного господарства. Тому ефективні підприємницькі процеси у 

пріоритетних галузях економіки можуть забезпечити збалансований розвиток 

регіонів країни, а надходження від підприємницького сектору поповнять дохідну 

частину місцевих бюджетів власними доходами. 

Програмне фінансування передбачає ефективне витрачання бюджетних 

коштів. Так, сьогодні бюджетному фінансуванню підприємництва (у т.ч. малого та 

середнього) приділяється увага як на державному, так і на місцевому рівнях. 

Ефективність такої підтримки розглянемо на прикладі фінансування програм 

фондами підтримки підприємництва (ФПП). 

Регіональними, міськими та районними програмами на 2011 рік було 

заплановано виділити з бюджетів різних рівнів 43,9 млн грн. З цих коштів обсяг 

планового фінансування заходів програм, виконавцями яких є ФПП, становив 

28,8 млн грн (65,6% від загального обсягу фінансування), інші виконавці – 

15,1 млн грн (34,4% від загального обсягу фінансування). При цьому з бюджетів 

різних рівнів (включаючи поворотні бюджетні кошти бюджетів минулих років) на 

виконання заходів програм підтримки малого підприємництва у 2011 році фактично 

на рахунки ФПП надійшло лише 9,3 млн грн, що складає близько 32,3% від 

запланованого відповідними програмами обсягу бюджетних коштів [1]. Динаміка 

фінансування регіональних програм через ФПП відображена на рисунку. 

12474.33
7606.55

8263.38
6038.68

9845.89

7104.45

17419.45

9287.89

0

5000

10000

15000

20000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Рисунок. Динаміка фінансування регіональних програм через ФПП у 2004–2011 рр., 
тис. грн 

Джерело: [2]. 

Кошти обласних бюджетів спрямовувалися на реалізацію бізнес-проектів, 
створення нових об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва, навчання та 
перепідготовку незайнятого населення з орієнтацією на підприємницьку діяльність у 
майбутньому тощо. Інформація про соціально-економічний ефект фінансово-
кредитної підтримки фондами підтримки підприємництва суб’єктів малого бізнесу у 
2010–2011 рр. наведена у таблиці. 
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Таблиця 
Соціально-економічний ефект фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого 

підприємництва ФПП за період 2010–2011 рр. 
Кількість 
профінан-
сованих 
проектів, 
од. 

Сума 
наданої 
фінансової 
допомоги, 
тис грн 

Створено 
суб’єктів 
малого 
підприєм-
ництва, од.

Створено 
робочих 
місць, 
од. 

Збережено
робочих 
місць, 
од. 

Збільшено 
надхо-
джень 
в бюджет, 
% 

Збільшено 
обсяг 
вироб-
ництва, % 

 
 
Назва ФПП 
 
 
 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

ФПП АРК 4 20 145,3 545,1 0 0 6 76 0 0 0 0 0 0 
РФПП по 

Вінницькій 

області 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Волинський 

обласний ФПП 
5 0 249,4 0 0 0 7 5 187 43 23 24 26,46 50 

ДО «РФПП по 

Донецькій 

області» 

10 9 415,9 450,0 0 0 71,5 14 431 213 43 63 62 64 

Придніпровський 

РФПП 
2 2 43 28,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ДО «РФПП в 

Запорізькій 

області» 

0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

РФПП по Івано-

Франківській обл. 
12 7 1 500 975 0 1 49 26 80 65 6,14 5,45 16 10,2 

РФПП в 

Луганській 

області 

11 16 11642,2 1291,52 0 0 69 133 142 300 * * * * 

РФПП по 

Полтавській 

області 

24 38 1078 900,0 20 4 44 23 158 44 55 * * * 

РФПП по 

Хмельницькій 

області 

4 7 510,0 675,0 2 0 34 0 260 0 13 14 11 0 

РФПП по 

Херсонській 

області 

0 2 0 40,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

РФПП по 

Черкаській 

області 

19 23 1858 3126,5 0 0 24 0 133 0 0 0 26 0 

ДО «РФПП по 

Чернігівській 

обл.» 

4 7 510,5 1026,4 0 0 19 17 85 121 33,0 28 45,0 30 

РФПП по 

Чернівецькій 

області 

5 0 216,0 0 0 0 12 0 22 0 0 0 0 0 
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Кількість 
профінан-
сованих 
проектів, 
од. 

Сума 
наданої 
фінансової 
допомоги, 
тис грн 

Створено 
суб’єктів 
малого 
підприєм-
ництва, од.

Створено 
робочих 
місць, 
од. 

Збережено
робочих 
місць, 
од. 

Збільшено 
надхо-
джень 
в бюджет, 
% 

Збільшено 
обсяг 
вироб-
ництва, % 

 
 
Назва ФПП 
 
 
 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

ФПП в 

Немирівському 

районі 

5 4 62,0 45,0 2 2 12 10 14 12 1,8 1,8 3,0 3,0 

РФПП у 

Львівській області 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Славутицький 

міський ФПП 
0 0 0 0 0 0 3 0 9 0 5 0 10 0 

РФПП в 

Миколаївській 

області 

0 0 0 0 0 2 0 2 0 5 0 0 0 0 

Запорізький 

міський ФПП 
3 1 80,0 90,0 0 0 2 0 60 7 7,42 2 9,0 2 

РФПП по 

Закарпатській 

області 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

РФПП в Одеській 

області 
0 3 0 460,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

РФПП по 

м. Донецьку 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Херсонський 

міський ФПП 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Київський ОДК 

ФПП 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВСЬОГО 108 139 18310,4 9653,03 24 19 352,5 306 1581 810 20,8** 19,75** 23,2** 26,53** 

Примітки: *дані відсутні; **усереднений показник. 
Джерело: складено за даними [2; 3]. 
 

У рамках реалізації регіональних програм на місцевому рівні 

упроваджувалися механізми підтримки суб’єктів малого підприємництва, зокрема 

здійснювалося часткове відшкодування з місцевих бюджетів процентів за кредити, 

залучені суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації 

інвестиційних проектів. Впродовж 2010–2011 рр. фінансово-кредитна підтримка 

суб’єктам малого бізнесу надавалася фондами підтримки підприємництва (на 

конкурсних засадах), кредитними спілками (шляхом середньо- та довгострокового 

кредитування), комерційними банками та за кредитними лініями міжнародних 
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фінансових організацій. 

При цьому перевага надавалася тим суб’єктам господарювання, які 

створювали нові робочі місця, впроваджували новітні технології виробництва 

товарів, використовували місцеві сировинні ресурси. Для фінансування 

регіональними фондами використовувалися кошти місцевих бюджетів і залучалися 

додаткові кошти (отримані від власної діяльності фондів і добровільних внесків 

суб’єктів підприємництва). Водночас в деяких областях спостерігається системне 

недофінансування регіональних (місцевих) програм розвитку підприємництва та 

несвоєчасне виділення коштів на такі програми.Через відсутність відповідного 

цільового фінансування регіональних і міських програм підтримки та розвитку 

малого підприємництва не здійснюють фінансово-кредитну підтримку на зворотній 

основі деякі ФПП, зокрема РФПП по Вінницькій області, Київський обласний 

державно-комунальний ФПП, РФПП в Миколаївській області, РФПП по 

Чернівецькій області, РФПП у Львівській області, РФПП по Закарпатській області, 

фонди підтримки підприємництва у містах Донецьку, Херсоні та Славутичі [1]. 

Ефективність використання державних коштів на фінансову підтримку 

суб’єктів малого підприємництва ілюструє середня вартість створення одного 

робочого місця. У 2011 році вона складає приблизно $3,95 тис, тоді як згідно з 

наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури № 13 від 

19.07.2002 норматив вартості створення одного робочого місця встановлено на рівні 

5-43,7 тис доларів у гривневому еквіваленті [4]. 

Сьогодні становлення місцевого самоврядування в Україні перебуває під 

загрозою браку власних фінансових ресурсів, що викликано обмеженістю доходів 

місцевих бюджетів, включаючи частину надходжень від суб’єктів підприємництва, 

яка закріплена за відповідними місцевими бюджетами. Щорічне істотне 

недофінансування, наявність великих обсягів кредиторської заборгованості суб’єктів 

підприємницької діяльності та нерівномірне забезпечення соціально-економічного 

розвитку територій трансфертними коштами шляхом фінансування бюджетних 

програм розвитку підприємництва – все це також суттєво обмежує самостійність 

місцевих бюджетів, призводить до посилення залежності від центральної влади, 

гальмує економічний та соціальний розвиток регіонів. 

Висновки. Вважаємо, що для підвищення фінансової самозабезпеченості 

регіонів необхідно надати органам місцевої влади більш широкі повноваження у 

сфері бюджетного забезпечення сталого розвитку та нарощування підприємницького 

потенціалу територій. Варто акцентувати увагу і на досягненні ними реальної 

бюджетної самостійності та фінансової децентралізації. Визначення таких орієнтирів 

діяльності органів місцевого самоврядування та удосконалення системи формування 

місцевих бюджетів буде сприяти зміцненню дохідної бази і забезпечуватиме 

виконання соціально-економічних завдань розвитку регіонів шляхом активізації 
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підприємницьких процесів. Дуже важливо при цьому врахувати наступне: 

- покращення ефективності використання бюджетних коштів на програми 

розвитку підприємництва повинно передбачати розроблення та реалізацію заходів 

стимулюючого впливу для суб’єктів підприємництва, вид діяльності яких для 

розвитку окремої адміністративно-територіальної одиниці є пріоритетним. 

Посилення контролю за раціональним та ефективним використанням коштів 

відповідного бюджету дозволить підвищити ефективність використання бюджетних 

коштів на програми розвитку підприємництва та сприятиме зниженню рівня 

непрозорості процесів їх освоєння; 

- заходи із стимулювання діяльності органів місцевої влади повинні 

передбачати юридичне оформлення повноважень місцевих органів влади щодо 

наповнення дохідної частини бюджетів місцевого самоврядування. Передусім 

йдеться про збільшення обсягів надходжень доходів, які не враховуються у процесі 

визначення обсягу міжбюджетних трансфертів у частині надходжень від суб’єктів 

підприємництва, у тому числі й через запровадження нових місцевих податків і 

зборів; 

- заходи з підвищення фінансової забезпеченості регіонів повинні 

передбачати зниження масштабів тінізації заробітної плати (за оцінками вітчизняних 

аналітиків, економія підприємств в умовах нелегальних розрахунків із найманими 

працівниками становить не менше п’ятої частини фонду оплати праці, а це по суті – 

недоотримані бюджетні надходження) і включати моніторинг економічної та 

фінансової діяльності суб’єктів господарювання, які мають або можуть мати 

відносини з офшорними компаніями; 

- управлінські рішення органів місцевого самоврядування у сфері реалізації 

власних повноважень щодо місцевого оподаткування суб’єктів підприємницької 

діяльності, які є платниками єдиного податку, необхідно приймати на основі 

визначених стратегічних напрямів підвищення фінансової забезпеченості регіонів. 

Для цього слід удосконалити облік платників податків – суб’єктів підприємницької 

діяльності, активізувати боротьбу з нелегальними конвертаційними центрами, 

розробити комплекс заходів щодо запобігання приховуванню доходів від 

оподаткування. 
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Анотація 
У статті здійснено аналіз основних нормативних актів, які регламентують обмін 
інформацією між органами виконавчої влади під час підготовки та виконання 
державного бюджету України. Вказано проблеми та шляхи удосконалення правового 
регулювання цього процесу. 

Annotation 
The article presents research of the basic legal acts governing the exchange of information 
among executive authorities during the preparation and execution of the State Budget of 
Ukraine. The problems and ways to improve legal regulation of this process are proposed. 
 

Постановка проблеми. В умовах глобалізації сучасної економіки, її 

нестабільності і частих криз актуальною є задача забезпечення стійкості бюджетної 

сфери держави. 

Існуюча в Україні система організації бюджетного процесу, сформована ще в 

радянські часи, постійно змінюється під впливом структурних перебудов, які 

відбуваються в суспільному житті держави. Крім того, процес підготовки та 

супроводження державного бюджету України в наш час пов’язаний з обміном 

великими масивами інформації між суб’єктами бюджетного процесу на різних 

рівнях, починаючи з центральних органів виконавчої влади та закінчуючи органами 

місцевого самоврядування. Такий обмін здійснюється з використанням 

комп’ютерних технологій і сучасних засобів комунікацій. Необхідною умовою 

ефективної реалізації всіх цих процесів є наявність актуального нормативно-

правового забезпечення. 
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Мета і завдання статті. Завданням статті є аналіз існуючого нормативно-

правового забезпечення інформаційної взаємодії учасників бюджетного процесу в 

Україні з метою розроблення рекомендацій щодо удосконалення його правового 

регулювання. 

Виклад основного матеріалу. Нормативні акти, які регламентують 

інформаційну взаємодію органів державної влади при організації бюджетного 

процесу, можна поділити на дві групи: 

- загальнодержавні акти (Бюджетний кодекс України, закони України, 

постанови, укази, накази тощо), що формують загальну методологію організації 

бюджетного процесу, регламентують інформаційні відносини, які є характерними 

для різних етапів підготовки і виконання державного бюджету, та ін.; 

- міжвідомчі документи (договори, протоколи, накази тощо), які 

забезпечують правове регулювання обміну інформацією між конкретними 

суб’єктами бюджетного процесу. 

Кожна група документів має свою сферу впливу та регулює інформаційні 

відносини відповідного рівня. 

Основним документом в організації бюджетного процесу є Бюджетний 

кодекс України, який регламентує інформаційні відносини, що виникають у процесі 

складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх 

виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства, а також питання 

відповідальності за порушення бюджетного законодавства тощо. 

Законами України, указами Президента України, постановами та 

розпорядженнями Кабінету Міністрів України забезпечується конкретизація щодо 

регулювання інформаційної взаємодії органів державної влади при організації 

бюджетного процесу. Так, наприклад, Закон України «Про державне прогнозування 

та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» від 

23 березня 2000 р. № 1602-ІІІ визначає правові, економічні та організаційні засади 

формування цілісної системи прогнозних і програмних документів економічного і 

соціального розвитку України, окремих галузей економіки та окремих 

адміністративно-територіальних одиниць як складової частини загальної системи 

державного регулювання соціально-економічного розвитку держави. Законом 

встановлюється загальний порядок розроблення, затвердження та виконання 

зазначених прогнозних і програмних документів, а також права та відповідальність 

учасників державного прогнозування та розроблення програм економічного і 

соціального розвитку. 

У постанові Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 621 «Про 

розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального 

розвитку та складання проекту державного бюджету» наведені: 

- порядок розроблення проектів прогнозних і програмних  документів 

 21 



 

економічного і соціального розвитку та державного бюджету; 

- структура прогнозних показників економічного і соціального розвитку 

України на середньостроковий період; 

- структура прогнозу економічного і соціального розвитку України на 

короткостроковий період та основних макропоказників економічного і соціального 

розвитку України на два роки, що настають за прогнозним; 

- структура Державної програми економічного і соціального розвитку 

України на короткостроковий період; 

- типова структура прогнозу економічного і соціального розвитку  

Автономної Республіки Крим, області, району, міста на  середньостроковий період; 

- типова структура програми економічного і соціального розвитку 

Автономної Республіки Крим, області, району, міста на  короткостроковий період; 

- типова структура прогнозу розвитку галузі економіки на  

середньостроковий період; 

- типова структура програми розвитку галузі економіки; 

- перелік галузей економіки, щодо яких розробляються прогноз на  

середньостроковий період та програма розвитку. 

Концепція застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі, 

схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2002 р. № 538-

р, визначає мету та основні принципи застосування ПЦМ у бюджетному процесі. 

До основних загальнодержавних нормативних актів, які регулюють 

бюджетний процес, слід віднести також інші постанови та розпорядження Кабінету 

Міністрів України [1-3]. 

Серед центральних органів державної влади найбільше нормативних актів у 

сфері бюджетного процесу формує Міністерство фінансів України, оскільки саме 

воно є головним органом з формування та забезпечення реалізації державної 

фінансової, бюджетної, а також податкової та митної політики [4]. До групи 

загальнодержавних актів цього типу можна віднести такі накази Міністерства 

фінансів України: 

- від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію»; 

- від 12.03.2012 № 333 «Про затвердження Інструкції щодо застосування 

економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування 

класифікації кредитування бюджету»; 

- від 29.01.2013 № 43 «Про затвердження Порядку казначейського 

обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету» та від 

24.12.2012 № 1407 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування 

державного бюджету за витратами», які регулюють відповідні процеси 

інформаційної взаємодії Державної казначейської служби із суб’єктами бюджетного 

процесу при обслуговуванні державного бюджету за доходами і витратами. 
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Аналізуючи інформаційну взаємодію учасників бюджетного процесу, 

доречно розглядати горизонтальну та вертикальну інформаційну взаємодію органів 

державної влади. 

Горизонтальна взаємодія здійснюється на найвищому рівні між 

центральними органами державної влади і на нижчих рівнях – між їх регіональними 

підрозділами. Регламентується вона, крім вищевказаних загальнодержавних 

документів, також міжвідомчими документами. Останні зазвичай регулюють 

інформаційні відносини між конкретними учасниками бюджетного процесу. 

Так, наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2011 № 1789 «Про 

затвердження Порядку взаємодії Міністерства фінансів України з центральними 

органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується 

Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України» визначає 

організаційні та процедурні питання взаємодії Міністерства фінансів України з 

Міністерством доходів і зборів України, Державною казначейською службою 

України, Державною пробірною службою України, Державною службою 

фінансового моніторингу України та Державною фінансовою інспекцією України  у 

процесі формування та реалізації державної політики у відповідних сферах. 

Горизонтальна взаємодія між основними учасниками бюджетного процесу 

(рисунок) регламентується відповідними наказами Мінфіну [5-8]. При цьому обмін 

даними здійснюється в електронному вигляді. 
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Державна  
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Рисунок. Схема горизонтальної інформаційної взаємодії між Міністерством фінансів 
та основними учасниками бюджетного процесу 

Джерело: авторська розробка. 

Наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 «Про 

затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» 

регламентується горизонтальна взаємодія учасників бюджетного процесу з органами 

Державної казначейської служби України на місцевому рівні. 

Обмін інформацією між регіональними органами Міністерства фінансів 

України і Держказначейством (горизонтальна взаємодія) регламентує наказ 

Міністерства фінансів України від 11.03.2008 № 373 «Про затвердження формату та 

регламенту обміну інформацією між місцевими фінансовими органами та 
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територіальними  органами Державного казначейства України». 

Серед інших міжвідомчих документів, які регулюють горизонтальну 

взаємодію учасників бюджетного процесу, можна назвати ще такі спільні 

документи: 

- наказ Державної податкової адміністрації України, Міністерства фінансів 

України, Державного казначейства України від 21.12.2010 № 974/1597/499 «Порядок 

взаємодії органів державної податкової служби, місцевих фінансових органів та 

органів Державного казначейства України в процесі повернення платникам податків 

помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань»; 

- наказ Державного казначейства України та Державної митної служби 

України від 31.07.2002 № 150/417 «Про затвердження Порядку взаємодії та обміну 

інформацією між органами Державного казначейства України та Державної митної 

служби України в процесі казначейського обслуговування державного бюджету за 

доходами, що контролюються митними органами»; 

- наказ Головного контрольно-ревізійного управління України та Державного 

казначейства України від 11.06.2002 № 141/105 «Про затвердження Порядку надання 

інформації про обсяги коштів державного та місцевих бюджетів, що виділялись 

головним розпорядникам бюджетних коштів та установам, організаціям і 

підприємствам». 

Однак у зв’язку з реорганізацією та оптимізацією фінансових і фіскальних 

органів державної влади [9-11] необхідно внести відповідні зміни до документів, які 

регулюють їх інформаційну взаємодію. 

Вертикальна інформаційна взаємодія здійснюється між відповідними 

центральними органами державної влади та їх регіональними відділеннями, 

Мінфіном і головними розпорядниками бюджетних коштів тощо. 

Наказ Міністерства фінансів України від 04.03.2008 № 343 «Про 

затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та 

місцевими фінансовими органами» визначає основні засади обміну інформацією між 

Міністерством фінансів України та Міністерством фінансів Автономної Республіки 

Крим, головними фінансовими управліннями обласних державних адміністрацій, 

Головним фінансовим управлінням Київської міської державної адміністрації, 

фінансовим управлінням Севастопольської міської  державної адміністрації в 

електронному вигляді. У зв’язку із зміною правового статусу головних фінансових 

управлінь обласних державних адміністрацій [12] виникає необхідність внесення 

відповідних змін у згаданий наказ. 

Вертикальна взаємодія у сфері розпорядників бюджетних коштів 

регламентується Бюджетним кодексом, нормативними актами Кабінету Міністрів 

України, наказами Мінфіну та ін., серед яких: 

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 № 296 «Про 
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вдосконалення структури розпорядників бюджетних коштів»; 

- наказ Міністерства фінансів України від 22.12.2011 № 1691 «Про 

затвердження Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних 

коштів та одержувачів бюджетних коштів»; 

- наказ Міністерства  фінансів України від 23.08.2012 № 939 «Про 

затвердження Порядку взаємодії Міністерства фінансів України як головного 

розпорядника коштів державного бюджету та відповідальних виконавців бюджетних 

програм на всіх стадіях бюджетного процесу». 

Висновки. Здійснена авторами класифікація нормативно-правових актів, які 

регулюють інформаційні відносини учасників бюджетного процесу, залежно від 

сфери дії цих актів, а також виокремлення рівнів взаємодії учасників бюджетного 

процесу нададуть можливість у процесі аналізу враховувати специфіку 

інформаційних потоків у кожному конкретному випадку з метою забезпечення 

належної організації їх нормативного регулювання. 

Аналіз правового поля у сфері інформаційної взаємодії державних органів 

при організації бюджетного процесу виявив низку проблем. 

Загальнодержавні документи, які регулюють інформаційні відносини при 

організації бюджетного процесу, загалом відповідають ситуації, що склалася на 

практиці. Але у зв’язку з поступовим запровадженням електронного документообігу 

в органах державної влади у процесі як вертикальної, так і горизонтальної взаємодії 

на різних рівнях виникає потреба у введенні стандартних форматів і порядків обміну 

електронними документами. Сьогодні автоматизацію документообігу в різних 

органах державної влади забезпечують різні автоматизовані системи. Для 

забезпечення їх ефективної взаємодії чи інтеграції необхідно розробити відповідні 

нормативні акти, які описували би типові формати і регламенти електронної 

взаємодії. 

Модернізація сучасної системи управління державними фінансами України 

шляхом створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління 

державними фінансами породжує необхідність удосконалення нормативно-

правового забезпечення горизонтальної та вертикальної взаємодії суб’єктів 

бюджетного процесу. 

Інтеграційні процеси в системі управління державними фінансами зумовили 

необхідність формування нового пакета правових актів, що регулюють 

горизонтальну інформаційну взаємодію відповідних органів державної влади при 

організації бюджетного процесу. Втім, потрібно постійно врахувати як структурні 

зміни в системі фінансово-фіскальних органів, так і нові досягнення у сфері 

інформаційних технологій. 

Крім того, у зв’язку з перетворенням головних фінансових управлінь 

обласних державних адміністрацій у фінансові департаменти обласних державних 
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адміністрацій є потреба у чіткій регламентації їх майбутніх вертикальних відносин з 

Міністерством фінансів України. 
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Анотація 
У статті узагальнено теоретичні підходи до вирішення проблеми оптимізації прибутку 
підприємств. 

Annotation 
In the article the theoretical approaches to the decision of the problem of optimization of profit 
of enterprises is summarized. 
 

Постановка проблеми. В сучасних економічних умовах одним з основних 

мірил ефективності ведення бізнесу є прибуток, який виступає головним стимулом 

для ведення господарської діяльності та є підґрунтям для розвитку й розширення 

діяльності підприємств. Саме прибуток є визначальним рушійним механізмом 

ринкової економіки. Прагнення підприємств до одержання максимального прибутку 

посилює конкуренцію, стимулює розвиток виробництва та сфери послуг, внаслідок 

чого розширюється інфраструктура, з’являються нові робочі місця, покращується 

добробут населення. Окрім того, прибуток виступає одним із джерел поповнення 

Державного бюджету. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема оптимізації прибутку є 

однією з ключових для будь-якого суб’єкта господарювання. В своїх працях її 

досліджували багато науковців, зокрема І. А. Бланк, А. М. Поддерьогін, 

З. В. Герасимчук, І. М. Вахович, Г. І. Філіна та ін. 

На думку Т. В. Момота, прибуток – це особливий вид ресурсів підприємства, 

що систематично відтворюється. Він є найважливішим внутрішнім джерелом 

формування фінансових ресурсів підприємств та економічного розвитку держави. 

В. П. Пантелєєв наголошує на тому, що для ефективного управління 

прибутком на підприємстві повинна існувати система внутрішньогосподарського 
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контролю, яка сприятиме пошуку резервів його оптимізації. 

Мета і завдання статті. Мета статті – узагальнити теоретичні підходи до 

оптимізації прибутку підприємств. Завдання статті – проаналізувати статистичні 

дані щодо прибутковості вітчизняних підприємств, розглянути ключові положення 

інформаційного забезпечення управління прибутком та внести пропозиції щодо 

оптимізації прибутку підприємств на основі узагальнення результатів дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи статистичні дані щодо загальної 

прибутковості підприємств України за останні п’ять років, що наведені у таблиці, 

можемо побачити далеко не найкращу ситуацію. Адже більше 40% вітчизняних 

підприємств є збитковими, а рівень рентабельності прибуткових є надто низьким. 

Таблиця 
Загальні показники діяльності підприємств України за 2008–2012 рр. 

Показник 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 
Січень-
вересень 
2012 р. 

Фінансовий 
результат 
підприємств, які 
одержали прибуток, 
млн грн 

144 460,1 108 853,4 155 197,6 208 896,3 90 052,5 

Фінансовий 
результат 
підприємств, які 
одержали збиток, 
млн грн 

-185 485,2 -145 984,5 -141 291,5 -141 098,4 81 379,0 

Чистий прибуток 
(збиток), млн грн 

-41 025,1 -37 131,1 13 906,1 67 797,9 8673,5 

Частка підприємств, 
які одержали 
прибуток, % 

61,3 58,9 57,3 63,5 58,8 

Частка підприємств, 
які одержали збиток, 
% 

38,7 41,1 42,7 36,5 41,2 

Рівень операційної 
рентабельності, % 

3,9 3,3 4,0 5,9 4,5 

Джерело: складено за даними [1]. 

Порівняємо ці дані з аналогічними показниками найближчих сусідів 

України – Росії та Білорусі. Так, частка прибуткових організацій в Білорусі у 2010 р. 

становила 94,6%, у 2011 р. – 94,5% [2]. Частка прибуткових підприємств у 

Російській Федерації у 2010 р. становила 70,1%, у 2011 р. – 70,0% [3]. 

Низька прибутковість підприємств є одним з головних гальмівних чинників 

розвитку економіки України. Причини цього явища різні – як спільні для всіх, 

зумовлені загальною нестабільністю в державі, кризою, недосконалістю 
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нормативно-правової бази та несприятливою ринковою кон’юнктурою, так й 

індивідуальні, спричинені неефективною господарською діяльністю. Втім, 

незважаючи на несприятливі зовнішні фактори, підприємства повинні шукати шляхи 

оптимізації прибутку. 

Дуже важливу роль для пошуку шляхів оптимізації прибутку відіграє 

інформаційне забезпечення. Інформацію можна розглядати як відомості, знання, 

повідомлення, що допомагають вирішити те чи інше завдання управління, тобто 

зменшити невизначеність результатів. Основними завданнями інформаційного 

забезпечення управління прибутком, як зазначають автори [4], є: 

- формування та надання повної інформації для прийняття управлінських 

рішень; 

- визначення факторів, що впливають на розмір прибутку підприємства; 

- забезпечення поточного, оперативного та стратегічного управління 

прибутком; 

- забезпечення планування та прогнозування діяльності підприємства в 

майбутньому періоді. 

Інформаційну базу системи управління прибутком становлять показники 

фінансових результатів від операційної, інвестиційної, фінансової діяльності та від 

надзвичайних подій. Водночас формування системи інформаційних показників 

управління фінансовими результатами, зокрема прибутком, залежить від галузевих 

особливостей діяльності підприємства, його організаційно-правової форми, обсягу й 

рівня диверсифікації господарської діяльності та інших чинників [5]. 

Для ефективного управління прибутком на підприємстві повинна існувати 

система внутрішньогосподарського контролю. У процесі контролю доходів, витрат 

та прибутку передбачається обов’язкове проведення перевірки, оцінювання та 

моніторингу системи обліку, фінансової та управлінської інформації, ступеня 

дотримання вимог нормативних актів та внутрішніх документів, економічності та 

ефективності діяльності [6, с. 110]. 

Аналізуючи інформацію, менеджери підприємства повинні насамперед 

визначити «вузькі місця» господарської діяльності і тільки потім приймати 

відповідні управлінські рішення. Навіть у разі відсутності негативної динаміки щодо 

прибутку та факторів його формування суб’єкт господарювання для підвищення 

своєї конкурентоспроможності повинен бути зацікавлений у пошуках шляхів 

покращення існуючих показників. 

На рисунку  представлені можливі шляхи оптимізації прибутку підприємств. 
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Рисунок. Шляхи оптимізації прибутку підприємств 

Джерело: авторська розробка. 

Я. Д. Качмарик, М. П. Гольонко [7, с. 214] виділяють такі можливості для 

зменшення витрат: 

- удосконалення системи управління витратами; 

- забезпечення зростання товарообігу та удосконалення його структури; 

- підвищення ефективності використання основних фондів; 

- підвищення продуктивності праці; 

- удосконалення торговельно-технологічного процесу; 

- налагодження оперативного контролю за раціональним використанням 

матеріальних ресурсів. 

Основними факторами зниження витрат М. О. Ажнюк та О. С. Передрій 

[8, с. 83] вважають: 

- скорочення затрат на сировину, матеріали, паливо, електроенергію; 

- зниження амортизаційних відрахувань шляхом більш інтенсивного 

використання техніки та підвищення коефіцієнта змінності; 

- поліпшення якості машин, обладнання, зменшення пасивної частини 

основних фондів; 

- запровадження у виробництво дешевих видів ресурсів, скорочення відходів 

виробництва; 

- поліпшення організації виробництва і підвищення продуктивності праці; 

- скорочення затрат на управління; 

- організація великими підприємствами випуску продукції на основі 

використання відходів. 

Важливе значення в управлінні витратами підприємства відіграє аналіз 

собівартості, оскільки саме від неї залежать фінансові результати й фінансовий стан 

підприємства. Аналізуючи резерви зниження собівартості продукції в отриманні 

додаткового прибутку підприємства, Т. О. Коропецька та А. В. Савіцький 

зазначають, що собівартість є основою для обліку та контролю за рівнем затрат на 

випуск і реалізацію продукції; слугує базою ціни товару та її нижньою межею, 

«обмежувачем» для виробника (підприємство не може встановлювати ціну, нижчу за 
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собівартість, оскільки воно матиме збитки); визначає прибуток і рентабельність; 

відображає ефективність використання виробничих ресурсів, впровадження нових 

технологій та нововведень, удосконалення системи організації та управління 

виробництвом; є важливим елементом економічного обґрунтування управлінських 

та інвестиційних рішень [9]. 

Отже, можна виділити такі аспекти зниження витрат: виробничий, що 

полягає у зниженні затрат на ресурси, заміні ресурсів більш дешевими аналогами, 

більш інтенсивній експлуатації засобів виробництва тощо; техніко-технологічний, 

що полягає у впровадженні нових технологій, заміні існуючого обладнання та 

зростанні рівня автоматизації виробництва, а також адміністративний, суть якого 

полягає в удосконаленні системи контролю за виробництвом, зниженні затрат на 

виробництво, зміні методу амортизації тощо. Окрім того, зниження витрат можна 

досягти шляхом ліквідації збиткових підрозділів і зняття з виробництва 

нерентабельних видів продукції. 

Збільшення обсягів виробництва й реалізації можна досягнути нарощуванням 

фізичних обсягів продукції та підвищенням цін без зміни фізичних обсягів 

виробництва. Однак ці можливості нерівнозначні за ступенем складності 

використання у практичній діяльності [10, с. 151]. 

Щоб збільшити обсяги реалізації, слід максимально активізувати збутову 

(маркетингову) політику підприємства. Стимулювати збут можна як наданням 

знижок покупцям, так і помірним збільшенням цін; як застосуванням масованої 

реклами, так і її припиненням [11, с. 336]. 

І. В. Карпенко [12, с. 76-77] серед основних інструментів стимулювання 

збуту виділяє такі: здійснення акцій зі спеціального розпродажу; підвищення якості 

обслуговування клієнтів; аналіз сервісних послуг; застосування гнучкої системи 

преміювання для продавців (реалізаторів); запровадження гнучкої системи знижок; 

здійснення рекламних акцій; підвищення ефективності роботи з громадськістю; 

використання системи знижок за прискорену оплату продукції; поліпшення якісних 

характеристик мережі дистриб’юторів та удосконалення діяльності сервісних 

центрів. 

Обов’язковою умовою збільшення обсягу реалізації є управління ціною 

продажу. Компанії часто знижують ціни на продукцію з метою захоплення більшої 

частки ринку, отримуючи високі прибутки завдяки розширенню кола клієнтів. А 

потім вони поступово підвищують ціни на продукцію, щоб наблизитися до їх 

середньоринкового рівня. 

Збільшенню обсягу реалізації сприяє розширення мережі збуту та товарного 

асортименту продукції. Активна маркетингова політика щодо просування як самої 

компанії, так і товарів, які вона може запропонувати споживачам, теж сприяє 

зростанню кількісних параметрів реалізації. Така політика може виражатися в 
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рекламі, різноманітних акціях, знижках тощо. В арсеналі заходів стимулювання 

реалізації – підвищення якості продукції, розширення й покращення сервісу. 

Не варто забувати й за інновації, адже випуск нових товарів, в яких 

зацікавлений споживач, одразу зумовлює зростання попиту. Більше того, в цій 

ситуації підприємство може скористатися нагодою і встановити високу націнку, 

користуючись відсутністю товарів-аналогів. 

Що стосується оптимізації грошових потоків, то вона полягає у виборі 

найкращих форм їх організації на підприємстві з врахуванням умов та особливостей 

здійснення його господарської діяльності [13, с. 67]. 

Н. В. Васюк [14, с. 149] виокремлює такі методи оптимізації грошових 

потоків: 

- методи оптимізації за обсягами (залучення стратегічних інвесторів з метою 

збільшення обсягу власного капіталу, проведення додаткової емісії акцій, продаж 

частини фінансових інвестиційних інструментів та здавання в оренду обладнання, 

будівель, які не використовуються, а також залучення пільгових кредитів); 

- методи оптимізації в часі (розроблення графіків податкових платежів, 

закупівлі сировини, матеріалів та синхронізація їх з термінами реалізації продукції, 

регламентація порядку здійснення розрахункових операцій); 

- методи максимізації чистого грошового потоку (підвищення ефективності 

використання ресурсів та прискорення фінансового циклу підприємства); 

- метод оптимізації середнього залишку грошових активів (використання 

моделі Міллера-Орра). 

О. О. Олійник наголошує на негативних наслідках як дефіцитного, так і 

надлишкового грошових потоків, що зумовлюють зниження рівня рентабельності. 

Тому підприємствам необхідно оптимізувати грошові потоки. Преференції щодо 

вибору відповідних методів визначаються періодизаційною специфікою, 

особливостями інвестиційної політики суб’єкта господарювання. 

Збалансування дефіцитного грошового потоку у короткостроковому періоді 

досягається шляхом уповільнення платіжного обороту: з одного боку, вживаються 

заходи щодо прискореного залучення вхідних грошових потоків, з другого – 

уповільнення виплат (вихідних грошових потоків). Основними інструментами 

реалізації таких заходів виступають цінові знижки, передоплата та авансові платежі, 

зменшення термінів товарного кредиту, прискорення інкасації дебіторської 

заборгованості та проходження платіжних документів [15, с. 48]. Уповільнення руху 

вихідного грошового потоку досягається за рахунок уповільнення інкасації 

зовнішньої кредиторської заборгованості та збільшення термінів товарного 

кредитування постачальниками, а також за рахунок відмови від придбання 

довгострокових активів на користь лізингу та реструктуризації короткострокового 

кредитування у довгострокове [16, с. 61-62]. 
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Головним критерієм оптимізації структури капіталу є мінімізація 

середньозваженої вартості капіталу підприємства за збільшення доходів власників 

(для акціонерного товариства – мінімізація середньозваженої ціни капіталу за 

зростання ціни акції). Вплинути на структуру капіталу можна, використовуючи 

механізм фінансового важеля [17, с. 101]. 

І. А. Бланк пропонує вважати структуру капіталу оптимальною за такого 

співвідношення власних і залучених засобів, за якого забезпечується оптимальне 

співвідношення між рентабельністю власних засобів і платоспроможністю 

підприємства, тобто максимізується ринкова вартість останнього [18,  с. 601]. 

З. В. Герасимчук та І. М. Вахович [19, c. 224-225] виділяють такі критерії 

оптимізації структури капіталу: 

- максимізація рівня фінансової рентабельності; 

- мінімізація середньозваженої вартості капіталу; 

- мінімізація рівня фінансових ризиків. 

Оптимізуючи структуру капіталу, слід враховувати цілу низку суб’єктивних 

та об’єктивних факторів, зокрема галузеві особливості діяльності підприємства, 

стадію життєвого циклу фірми; ставлення кредиторів до підприємства, кон’юнктуру 

товарного ринку та фінансового ринків, рівень рентабельності операційної 

діяльності підприємства та рівень оподаткування прибутку, коефіцієнт операційного 

важеля. 

Висновки. Таким чином, оптимізація прибутку підприємства є досить 

складним економічним явищем. Адже, з одного боку, існує ціла низка можливостей 

для покращення прибутковості, а з іншого – кожна з них потребує затрат часу та 

затрат фінансового характеру. Вони можуть реалізовуватися шляхом зменшення 

витрат, збільшення обсягу виробництва й реалізації, оптимізації грошових потоків та 

оптимізації структури капіталу. 

У процесі вирішення проблеми оптимізації прибутку суттєвої ваги 

набувають завдання чіткого визначення як слабких місць, так і доступних прийомів 

покращення тих чи інших показників. Водночас слід враховувати, що використання 

деяких з них може дати лише тимчасовий ефект й проблему загалом не усуне, а 

ефект від застосування інших може проявитися лише через досить тривалий 

проміжок часу. 
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Карпінський Б. А., Григоренко В. О. 

ВЗАЄМОВПЛИВ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ ТА 

ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІЇ: МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ 

ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

Анотація 
У статті запропоновано методику оцінювання фінансового потенціалу території з 
позиції прийняття управлінських рішень. Проведено оцінювання фінансового потенціалу 
Чернівецької області для різних варіантів управлінських рішень щодо податкових пільг. 
Визначено характер впливу цих рішень на збалансованість фінансової системи та 
фінансовий потенціал території. 

Annotation 
Methodology of evaluation of financial potential of territory from position of acceptance of 
administrative decisions is proposed in the article. Financial potential of the Chernivtsi region 
is estimated for the different variants of administrative decisions in relation to tax deductions. 
Character of influence of these decisions on balanced of the financial system and financial 
potential of territory is determined. 
 

Постановка проблеми. Специфіка проявів трансформаційних змін в 

економіці України, а також потреба в активізації віддачі від реформування 

вітчизняної економічної системи потребують пошуку та реалізації нових способів і 

методик як управління збалансованістю фінансової системи території (держави, 

регіону), так і управління заходами із нарощування фінансової спроможності 

господарюючих суб’єктів. 

Безумовно, економічний розвиток держави та її територій залежить від 

здатності фінансової системи виявляти, агрегувати та перетворювати потенційні 

фінансові можливості у реальні фінансові ресурси за допомогою механізму 

прийняття ефективних управлінських рішень. Забезпечення збалансованого розвитку 

економіки території стає стратегічним завданням центральних органів влади та 
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місцевого самоврядування. В післякризовий період, коли основним завданням 

органів влади є відновлення темпів приросту економіки, питання посилення 

фінансової незалежності місцевого самоврядування знову набуває актуальності. 

Насамперед виникає завдання коректного  оцінювання як збалансованості 

фінансової системи, так і фінансової спроможності та фінансового потенціалу тієї чи 

іншої території. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Означена проблематика активно 

досліджувалась вітчизняними та зарубіжними науковцями. Зокрема, загальні 

питання тлумачення та визначення фінансового потенціалу у своїх працях 

висвітлювали С. Буковинський, М. Бутко, О. Василик, Г. Возняк, О. Гордей, 

Ю. Каспрук, І. Луніна, В. Онищенко, В. Опарін, В. Свірський, І. Чуницька, 

С. Шумська [1-8]. Однак згадані автори не пропонують алгоритму та методики 

визначення фінансового потенціалу території як безпосереднього чинника 

збалансованості фінансової системи. 

Отже, існуючі дослідження не забезпечують належного прикладного рівня, 

що відчутно звужує обґрунтованість та ефективність прийняття управлінських 

рішень. 

Мета і завдання статті. Метою статті є формування положень методики 

оцінювання фінансового потенціалу території в контексті збалансованості 

фінансової системи. Завдання статті – розроблення методики та проведення 

практичних розрахунків у рамках пропонованого інструментарію прийняття 

управлінських рішень. 

Виклад основного матеріалу. Теоретичні положення взаємовпливу 

збалансованості фінансової системи та фінансового потенціалу території. 

Перебудова системи фінансово-економічних відносин закономірно викликає інтерес 

до питань стратегічного планування економічного розвитку, можливостей 

збалансування фінансової системи, прогнозування ймовірного ефекту від 

здійснюваних заходів тощо. Зрозуміло, що центральне місце у цій проблематиці 

займають фінанси, фінансові ресурси, фінансові потоки. У післякризовий період, 

коли пріоритетним завданням органів влади є відновлення темпів приросту 

економіки, питання посилення фінансової автономії місцевого самоврядування та 

забезпечення збалансованості фінансових територіальних систем знову набуває 

актуальності. Передусім йдеться про збалансованість фінансової системи на рівні 

фінансової спроможності та наявності потенційних фінансових можливостей 

розвитку конкретної території. 

Дамо визначення збалансованості фінансової системи та фінансового 

потенціалу території. Ми розуміємо збалансованість фінансової системи держави як 

оптимальне поєднання регулюючих важелів впливу держави на забезпечення 

виконання програмних фінансових заходів із пошуком раціональних шляхів 
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реалізації планів економічного розвитку на всіх рівнях та формуванням оптимальної 

територіальної структури життєзабезпечення населення [9-12]. 

Водночас зазначимо, що фінансовий потенціал як економічну категорію в 

сучасній науці розглядають із різних сторін. Так, з позиції права власності – як 

фінансовий потенціал держави, фінансовий потенціал регіону та фінансовий 

потенціал підприємства, а в залежності від часу відтворення – як накопичений та 

поточний фінансовий потенціал. 

На думку авторів, відмінність понять «фінансовий потенціал» і «фінансова 

спроможність» полягає в тому, що фінансовий потенціал характеризує наявність 

фінансових ресурсів, які можуть бути мобілізовані в межах певного проміжку часу 

за результатами прийняття та реалізації відповідних управлінських рішень, а 

фінансова спроможність відображає максимально можливий обсяг фінансових 

ресурсів, які є у наявності в економічних суб’єктів, але які неможливо агрегувати в 

короткостроковій та середньостроковій перспективі в повному обсязі через 

об’єктивні та суб’єктивні причини. Іншими словами, фінансову спроможність можна 

назвати пасивним фінансовим потенціалом. 

Методика та інструментарій розрахунку фінансового потенціалу території з 

позиції прийняття управлінських рішень. Фінансовий потенціал території 

визначається сукупною можливістю керівних органів держави і місцевого 

самоврядування за допомогою реалізації тих чи інших управлінських рішень 

агрегувати та генерувати наявні та потенційні фінансові ресурси економічної 

системи з метою забезпечення економічного розвитку території в інтересах його 

населення. У формульному вигляді фінансовий потенціал території можна 

представити так [2; 6]: 

0)()(  tjF t ,      (1) 

де  – фінансовий потенціал території в момент часу t;  – можливий 

фінансовий стан (або можлива фінансова спроможність, або можливий пасивний 

фінансовий потенціал) території в момент часу t;  – управлінські рішення, 

пов’язані зі зміною фінансового стану території; 

)(tF tjPE )(

jP

j  – варіант управлінського рішення 

( mj ,1 );  – початковий фінансовий стан (або початкова фінансова 

спроможність, або початковий пасивний фінансовий потенціал) території. 

0

Застосовуючи формулу (1), можна відслідкувати характер впливу прийнятих 

управлінських рішень на збалансованість фінансової системи території та її 

фінансовий потенціал. Окрім того, за допомогою пропонованого формульного 

інструментарію може бути чітко визначена «ціна» цих рішень. 

Завдання щодо врахування взаємовпливу збалансованості фінансової 
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системи із відповідною реалізацією фінансового потенціалу вимагає застосування 

методики розрахунку фінансового потенціалу, побудованої на засадах системності і 

комплексності. Розроблена авторами методика включає декілька етапів, на яких 

проводиться комплексний аналіз та оцінювання фінансового потенціалу. 

1. Визначення базового фінансового стану території (розраховується як 

сума фінансових ресурсів населення, підприємств і бюджету на певний момент 

часу). 

2. Розрахунок індексу фінансового потенціалу. Індекс фінансового 

потенціалу розраховується за допомогою побудови багатофакторної регресійної 

моделі, в основі якої лежить визначення взаємозалежності факторів (індексів, темпу 

приросту) активності населення, економічної діяльності підприємств і податкової 

бази регіону, території, країни з валовим регіональним продуктом (валовим 

внутрішнім продуктом). Узагальнюючі індекси активності населення, економічної 

діяльності підприємств та податкової бази формуються як середнє арифметичне 

індивідуальних індексів, з яких складається кожна група показників. 

3. Оцінювання фінансового стану території з урахуванням прийнятих 

управлінських рішень. Розраховується шляхом множення суми фінансових ресурсів 

території на індекс фінансового потенціалу. 

4. Фінансовий потенціал території визначається як різниця між фінансовим 

станом території після прийняття управлінських рішень і базовим фінансовим 

станом території. 

5. Визначення впливу (ефекту) управлінського рішення на динаміку 

фінансового потенціалу. Перемноживши зміну характеристики фінансового стану 

території відповідно до прийнятих управлінських рішень на індекс фінансового 

потенціалу, оцінюють фінансовий стан території після прийняття управлінського 

рішення. 

Зміни показників збалансованості фінансової системи території та її 

фінансового стану найбільш повно характеризують ефективність формування та 

використання фінансового потенціалу території на основі прийняття відповідних 

управлінських рішень. Фінансовий стан території можна охарактеризувати, 

оцінивши її забезпеченість фінансовими ресурсами, які необхідні для нормального 

функціонування соціально-економічної системи території. 

Виходячи з того, що фінансові ресурси – це грошові фонди, які створюються 

у процесі розподілу ВВП та можуть бути оперативно використані в інтересах 

розвитку держави, підприємств, населення, фінансовий стан території можна 

визначити як суму всіх фінансових ресурсів території: 

ii

z

i
i ФРНФРПФРБ 00

1
00 



 , ,    (2) 3,2,1i
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де  – фінансові ресурси бюджету -го виду в базовому періоді;  – 

фінансові ресурси підприємств -го виду в базовому періоді;  – фінансові 

ресурси населення -го виду в базовому періоді; 

iФРБ 0 i iФРП 0

i iФРН0

i 3z  – кількість видів фінансових 

ресурсів. 

Схематично структурні елементи фінансового потенціалу території (ФРН – 

фінансові ресурси населення, ФРП – фінансові ресурси підприємств; ФРБ – 

фінансові ресурси бюджету) представлені на рисунку. В табл. 1 наведена інформація 

про динаміку фінансового потенціалу Чернівецької області. 

Таблиця 1 

Динаміка фінансового потенціалу Чернівецької області 

Фінансові 
ресурси 
бюджету 

Фінансові 
ресурси 
населення 

Фінансові 
ресурси 
підприємств 

Всього 
фінансових 
ресурсів Роки 

млн грн % млн грн % 
млн 
грн 

% 
сума, 
млн грн 

% 

Темп 
приросту, 
% до 
поперед-
нього 
року 

2005 377,600 6,91 2997 54,85 2089,3 38,24 5463,90 100,00 - 

2006 517,500 7,94 3779 57,99 2220,1 34,07 6516,60 100,00 119,27 

2007 680,358 7,70 5172,00 58,56 2978,90 33,73 8831,26 100,00 135,52 

2008 873,547 8,00 6847,00 62,71 3197,50 29,29 10918,05 100,00 123,63 

2009 866,838 7,46 6842,00 58,84 3918,40 33,70 11627,24 100,00 106,50 

2010 944,768 6,89 8821,00 64,30 3952,90 28,81 13718,67 100,00 117,99 

2011 1052,680 6,85 10200,00 66,35 4120,50 26,80 15373,18 100,00 112,06 

2012 1007,050 5,89 11791,20 68,98 4295,21 25,13 17093,46 100,00 111,19 

2013* 1166,160 6,60 12027,02 68,07 4475,60 25,33 17668,78 100,00 103,37 

2014* 1349,250 7,18 12748,65 67,84 4694,90 24,98 18792,80 100,00 106,36 

2015* 1561,09 7,77 13641,05 67,89 4892,09 24,35 20094,23 100,00 106,93 

Середнє 
значення 

945,17 7,38 8624,17 62,15 3712,31 30,47 12093,68 100,00 - 

Примітка: * –  прогнозні значення. 
Джерело: розраховано авторами за даними Головного управління статистики в 
Чернівецькій області. 

Для оцінювання  – фінансового стану території в певний момент 

часу – необхідно суму складових фінансового потенціалу території перемножити на 

tjPE )(
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індекс фінансового потенціалу території (ІФПТ): 
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Рисунок. Структурні елементи фінансового потенціалу території 

Джерело: авторська розробка. 

Таблиця 2 

Індивідуальні індекси структурних елементів фінансового потенціалу 

Показники 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 
Середнє 
значення 
індексу 

І блок 
Продукція 
промисловості  

1,096 1,077 1,213 1,040 0,746 1,119 0,888 0,868 1,002 1,110 1,075 1,021 

Продукція 
сільського 
господарства 

1,015 1,011 1,054 1,009 1,032 1,031 0,880 0,997 1,014 1,029 1,021 1,009 

Інвестиції в 
основний 
капітал  

0,931 1,660 1,321 1,255 0,624 0,672 1,049 1,318 1,215 1,180 1,161 1,126 

Роздрібний 
товарооборот  

1,301 1,259 1,404 1,155 0,856 1,036 1,065 1,132 1,294 1,241 1,219 1,178 

Платні послуги  1,213 1,094 1,164 1,061 0,881 0,946 1,110 0,945 1,157 1,121 1,103 1,072 

Обсяг експорту  1,196 1,097 1,411 1,055 0,744 0,879 1,314 0,943 1,088 1,163 1,136 1,093 
Пасажирські 
перевезення  

0,962 1,133 1,087 1,092 0,993 1,040 1,169 0,892 1,014 1,069 1,060 1,047 

Вантажні 
перевезення  

1,020 1,071 0,904 1,106 0,965 0,834 1,036 1,023 1,006 1,010 1,005 0,998 

ІЕД 1,092 1,175 1,195 1,097 0,855 0,945 1,064 1,015 1,099 1,116 1,098 1,068 
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Показники 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 
Середнє 
значення 
індексу 

ІІ блок 

Обсяг грошових 
доходів 
громадян у 
розрахунку на 
душу населення 

1,248 1,087 1,141 1,023 0,908 1,250 1,092 1,146 1,131 1,124 1,121 1,083 

Індекс 
споживчих цін  

1,113 1,092 1,173 1,190 1,101 1,082 0,946 0,988 1,001 1,164 1,134 1,098 

Загальна 
кількість 
зайнятого 
населення  

1,024 1,005 1,035 1,013 0,987 1,016 1,008 1,020 1,017 1,016 1,015 1,012 

Середньомісячна 
заробітна плата  

1,251 1,195 1,080 1,035 0,988 1,097 1,089 1,174 1,088 1,152 1,139 1,058 

ІАН 1,159 1,095 1,107 1,065 0,996 1,111 1,034 1,082 1,059 1,114 1,102 1,063 

ІІІ блок 
Кількість 
зайнятих у 
господарстві 

1,024 1,005 1,035 1,013 0,987 1,016 1,008 1,020 1,017 1,016 1,015 1,012 

Валова додана 
вартість  

1,047 1,070 1,093 1,050 0,903 1,011 0,946 1,084 1,056 1,046 1,040 1,001 

Виробництво 
підакцизних 
товарів  

1,538 1,623 1,678 1,524 1,180 0,059 0,181 2,162 1,467 1,452 1,399 0,924 

Фінансовий 
результат 
діяльності 
підприємств  

6,027 2,488 2,517 0,174 - - 0,023 4,178 2,565 3,010 2,908 0,905 

Кількість 
транспортних 
засобів, що 
знаходяться у 
власності 
громадян 

1,021 1,000 1,014 1,029 1,056 1,040 1,103 0,999 1,013 1,020 1,024 1,048 

Грошові доходи 
громадян 

1,393 1,213 1,309 1,331 1,033 1,277 1,128 1,337 1,298 1,284 1,276 1,216 

ІПБ 2,008 1,400 1,441 1,020 1,032 0,881 0,732 1,797 1,403 1,471 1,444 1,018 

Примітка: * – прогнозні значення; ІЕД – індекс економічної діяльності; ІАН індекс 
активності населення; ІПБ – індекс податкової бази. 
Джерело: розраховано авторами за даними Головного управління статистики в 

Чернівецькій області. 

 

Таким чином, можливо оцінити індекс фінансового потенціалу території, 

який визначається як середнє арифметичне індексів складових фінансового 

потенціалу. У нашому випадку він становить 1,019. 
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Вплив управлінських рішень щодо податкових пільг на збалансованість 

фінансової системи та активний фінансовий потенціал території. Одним із найбільш 

ефективних інструментів впливу на збалансованість фінансової системи території та 

на формування її фінансового потенціалу є податкове стимулювання економічних 

процесів у регіоні. Важелем податкового стимулювання виступає податкова пільга. 

Можна розробити різні варіанти (сценарії) прийняття управлінських рішень, 

пов’язані зі зміною обсягу податкових пільг. Зробимо це на прикладі Чернівецької 

області. На жаль, наші можливості щодо детального вивчення та визначення обсягу 

надаваних податкових пільг, які призводять до втрат бюджету, але не мають 

соціального ефекту, обмежені. 

Нехай перший варіант пов’язаний з управлінським рішенням про скасування 

20% обсягу діючих пільг, другий – 50% пільг, третій – 80% пільг. При цьому 

відповідні кошти спрямовуються до бюджету у вигляді обов’язкових платежів. 

Зауважимо, йдеться про скасування лише тих пільг, які призводять до реальних 

втрат бюджету, не виступаючи при цьому в якості фінансової підтримки платника 

податку. Четвертий сценарій, цілком ймовірний у сучасних умовах, передбачає 

збільшення кількості пільг для платників податків на 10%. 

Оцінимо фінансовий стан території з урахуванням прийнятого за 

відповідним сценарієм управлінського рішення, а також зміну фінансового 

потенціалу території внаслідок зміни її фінансового стану (табл. 3). Для зручності 

використано такі позначення: 1F  – фінансовий потенціал території за умови 

збереження діючого рівня управління нею; 20F  – фінансовий потенціал території 

після прийняття рішення про скорочення обсягу податкових пільг на 20%;  – 

фінансовий потенціал території після прийняття рішення про скорочення обсягу 

податкових пільг на 50%;  – фінансовий потенціал території після прийняття 

рішення про скорочення обсягу податкових пільг на 80%; 

50F

80F

1j )(  – показник 

фінансового стану території за умови збереження діючого рівня управління нею; 

 – показник фінансового стану території після прийняття рішення про 

скорочення обсягу податкових пільг на 20%; 

20j )(

50)j(  – показник фінансового стану 

території після прийняття рішення про скорочення обсягу податкових пільг на 50%; 

 – показник фінансового стану території після прийняття рішення про 

скорочення обсягу податкових пільг на 80%; 

80j )(

0  – показник початкового 

фінансового стану території. 
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Таблиця 3 

Активний фінансовий потенціал території до і після прийняття управлінських 

рішень, які передбачають скорочення обсягу податкових пільг, млн грн 
Роки 

0   
1  jРЕ

1F   
20jРЕ

 20F  
1F20F ПП   

50jРЕ
 50F  

1F50F ПП   
80jРЕ

 80F  
1F80F ПП   

2005 5463,90 5567,71 103,81 5609,96 146,06 42,25 5673,33 209,43 105,62 5736,71 272,81 168,99 
2007 6516,60 6640,42 123,82 6685,54 168,94 45,12 6753,22 236,62 112,80 6820,90 304,30 180,49 
2007 8831,26 8999,05 167,79 9062,09 230,83 63,04 9156,64 325,38 157,59 9251,19 419,94 252,14 
2008 10918,05 11125,49 207,44 11201,55 283,50 76,06 11315,64 397,59 190,15 11429,72 511,68 304,23 
2009 11627,24 11848,16 220,92 11921,14 293,90 72,98 12030,61 403,37 182,45 12140,08 512,84 291,92 
2010 13718,67 13979,32 260,65 14068,12 349,45 88,80 14201,31 482,64 221,99 14334,50 615,84 355,18 
2011 15373,18 15665,27 292,09 15765,38 392,20 100,11 15915,54 542,36 250,27 16065,70 692,52 400,43 
2012 17093,46 17418,24 324,78 17530,41 436,95 112,17 17698,67 605,21 280,43 17866,93 773,47 448,69 
2013* 17668,78 18004,49 335,71 18130,12 461,34 125,63 18318,57 649,79 314,08 18507,02 838,24 502,53 
2014* 18792,80 19149,86 357,06 19290,70 497,90 140,84 19501,95 709,15 352,09 19713,21 920,41 563,34 
2015* 20094,23 20476,02 381,79 20633,90 539,67 157,88 20870,71 776,48 394,69 21107,53 1013,30 631,51 

Примітка: * – прогнозні значення. 
Джерело: розраховано авторами за даними Головного управління статистики в 

Чернівецькій області. 

Як випливає з даних табл. 3, прийняття управлінського рішення про 

скорочення обсягу пільг за всіма трьома сценаріями позитивно відіб’ється на 

фінансовому стані території, а відтак призведе до нарощування її фінансового 

потенціалу. 

Отже, прийняття управлінського рішення про зменшення обсягу податкових 

пільг платникам податків Чернівецької області позитивно впливає як на 

збалансованість фінансової системи території та її фінансовий стан, так і на 

фінансовий потенціал території. Так, за першим (базовим) варіантом управлінського 

рішення фінансовий потенціал Чернівецької області у 2012 р. склав 324,78 млн грн 

(3,04% ВРП), а у 2015 р. значення цього показника прогнозується на рівні 

381,79 млн грн (3,27% прогнозованого значення ВРП). 

У випадку прийняття рішення про зменшення обсягу пільг на 20% 

фінансовий потенціал області у 2012 р. міг би становити 436,95 млн грн (4,09% ВРП 

області 2013 р.), а у 2015 р. – досягти 539,67 млн грн (4,62% прогнозованого ВРП 

2015 р.). 

Слід зазначити, що надання пільг призводить не лише до втрат бюджету. 

Взагалі, якщо пільга має не соціальний, а економічний характер, то її надання у 

підсумку повинно сприяти збільшенню податкових надходжень. 

Як випливає з даних табл. 4, у разі прийняття управлінського рішення про 

збільшення обсягу податкових пільг на 10% фінансовий потенціал території 

зменшується. Хоча таке управлінське рішення негативно впливає на фінансовий 

потенціал території, але загалом воно не має загрозливого характеру. 
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Таблиця 4 

Активний фінансовий потенціал території до і після прийняття управлінських 

рішень, які передбачають збільшення обсягу податкових пільг, млн грн 

Роки 0   
1jРЕ  1F   

10jРЕ
  10F  1F10F ПП   

2005 5463,90 5567,71 103,81 5546,59 82,69 -21,12 
2006 6516,60 6640,42 123,82 6617,85 101,25 -22,56 
2007 8831,26 8999,05 167,79 8967,53 136,28 -31,52 
2008 10918,05 11125,49 207,44 11087,46 169,41 -38,03 
2009 11627,24 11848,16 220,92 11811,67 184,43 -36,49 
2010 13718,67 13979,32 260,65 13934,92 216,26 -44,40 
2011 15373,18 15665,27 292,09 15615,22 242,04 -50,05 
2012 17093,46 17418,24 324,78 17362,15 268,69 -56,09 
2013* 17668,78 18004,49 335,71 17941,67 272,89 -62,82 
2014* 18792,80 19149,86 357,06 19079,45 286,65 -70,42 
2015* 20094,23 20476,02 381,79 20397,08 302,85 -78,94 
Примітка: * – прогнозні значення. 
Джерело: розраховано авторами за даними Головного управління статистики в 

Чернівецькій області. 

За результатами аналізу взаємовпливу збалансованості фінансової системи 

території та її фінансового потенціалу, а також їх залежності від управлінських 

рішень бачимо, що Чернівецька область має потенціал до нарощування обсягу 

фінансових ресурсів за умови прийняття ефективних управлінських рішень. 

Підкреслимо, що світовий досвід також підтверджує факт взаємозалежності пільг та 

особливих податкових режимів від специфіки реальних податкових систем. Проте їх 

введення вимагає дотримання певних правил і вимог, визначальними серед яких є 

конкретність і неможливість подвійного трактування. 

Висновки. Фінансовий потенціал території можна розглядати в контексті 

двох складових: пасивного та активного потенціалу. Такий підхід має значення у 

контексті коректності оцінювання ефективності прийнятих управлінських рішень. 

За результатами дослідження можна стверджувати: податкові пільги загалом 

позитивно впливають на збалансованість фінансової системи, фінансовий стан і 

фінансовий потенціал території, однак характер впливу на ці характеристики 

конкретних управлінських рішень є неоднозначним. Надалі відкритим залишається 

питання про те, чи зможуть (захочуть) підтримувані державою платники податків 

вийти на шлях самостійного розвитку, коли власні фінансові потоки стануть 

достатніми для здійснення економічної діяльності. З огляду на значну кількість пільг 

і пільговиків в Україні це питання потребує особливої уваги. 
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УДК 336:14 

Кохан І. В., Колач С. М. 

НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

Анотація 
У статті досліджено сучасний стан видаткової частини місцевих бюджетів і 
визначено їх вплив на соціально-економічний розвиток регіону. Розроблено пропозиції 
щодо підвищення ефективності використання місцевих бюджетів. 

Annotation 
This article considers the current state of expense part of local budgets and their influence on 
the social and economic development of the region. The ways to increase the efficiency of the 
use of local budgets are proposed. 
 

Постановка проблеми. Метою фінансової діяльності місцевих органів є 

задоволення суспільних потреб й інтересів, підтримка соціально-економічного 

розвитку регіонів. Тому саме місцевим бюджетам, які формують фінансову базу 

органів місцевого самоврядування, належить особливе місце в бюджетній системі 

нашої держави. Важлива роль відводиться місцевим бюджетам і у соціально-

економічному розвитку регіонів. Водночас саме у цій ланці бюджетної системи існує 

чи не найбільше проблем, основними з яких є відсутність справедливого розподілу 

повноважень між різними рівнями влади, недостатність дохідної бази для 

забезпечення виконання органами місцевого самоврядування відповідних функцій. 

Як наслідок – висока залежність місцевих бюджетів від трансфертів з Державного 

бюджету. Зазначене актуалізує проблематику забезпечення необхідними 

фінансовими ресурсами місцевих рад і органів місцевого самоуправління та 

ефективного функціонування місцевих фінансів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні проблеми використання 

коштів місцевих бюджетів опрацьовані багатьма вченими. Так, С. Юшко досліджує 

стан, проблеми та перспективи організації міжбюджетних відносин в Україні [1]. 

Предметом досліджень О. Берданової стали місцеві бюджети у процесі стратегічного 

планування місцевого розвитку [2]. О. Біла, аналізуючи світову практику 

інституційного забезпечення соціально-економічного розвитку проблемних 

територій, висуває ідею надання більшої автономії місцевим бюджетам [3]. 

В. Кулешір оцінює ефективність використання коштів бюджетів розвитку в 

Україні [4]. На думку О. Піхоцької, в умовах проведення адміністративно-

територіальної реформи особливої актуальності набувають питання, пов’язані з 

аналізом і систематизацією нагромадженого вітчизняного досвіду, узагальненням 

досягнень зарубіжних країн у сфері формування та раціонального використання 

місцевих податків і зборів [5]. 

Але чимало проблем, які стосуються напрямів використання коштів місцевих 

бюджетів із врахуванням регіональних особливостей, потребують подальших 
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досліджень. 

Мета і завдання статті. Метою статті є розроблення пропозицій щодо 

підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів. Завдання 

статті – дослідження сучасного стану видаткової частини місцевих бюджетів та 

визначення впливу останніх на соціально-економічний розвиток регіонів. 

Виклад основного матеріалу. Місцеві бюджети – фінансова база органів 

місцевого самоврядування, тому їм належить особливе місце в бюджетній системі 

України. Вагому роль вони відіграють і у соціально-економічному розвитку регіонів, 

забезпечуючи необхідними грошовими ресурсами фінансування заходів 

господарського й культурного будівництва, комунального і житлового господарства, 

розвитку освіти, охорони здоров’я тощо. На рис. 1 представлено структуру видатків 

місцевих бюджетів. 
 

Видатки місцевого бюджету 

Поточні видатки 

Видатки інвестиційної та 
інноваційної діяльності 

Видатки на власні та 
делеговані повноваження 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 
 

Рис. 1. Структура видатків місцевого бюджету 
Джерело: авторська розробка. 

Проаналізуємо видаткову частину місцевого бюджету на прикладі бюджету 

Стрийського району Львівської області. 

У Стрийському районі зареєстровано 2444 суб’єкти підприємницької 

діяльності, з яких 158 – юридичні та 2286 – фізичні особи. 

На 1 січня 2013 року кількість зареєстрованих громадян, не зайнятих 

трудовою діяльністю, які перебували на обліку в службі зайнятості, становила 

671 особу. Порівняно з попереднім роком вона збільшилась на 72,5%. У 2012 р. було 

працевлаштовано 858 осіб. 

У сфері малого та середнього підприємництва працює понад 2,2 тис. осіб. 

Кількість малих і середніх підприємств у розрахунку на 10 тисяч осіб наявного 

населення становить 25 одиниць. 

За 2012 рік суб’єктами малого та середного бізнесу створено 554 нових 

робочих місць, що становить 95% від загальної кількості новостворених у районі 

робочих місць. На малих і середніх підприємствах зайнято 30,1% населення 

працездатного віку. В районі нараховується 50 фермерських господарств, у 
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користуванні яких знаходиться 2960 га землі. Середньомісячна заробітна плата 

одного штатного працівника у районі порівняно з минулим роком зросла на 11,2%, 

досягши рівня 3099,38 грн. 

Обсяг доходів загального фонду бюджету Стрийського району установлено в 

сумі 192 019,4 тис. грн, спеціального фонду – 8950,8 тис. грн, у тому числі бюджету 

розвитку – 57,0 тис. грн. Загальний обсяг видатків районного бюджету на 2013 рік 

затверджено в розмірі 200 970,3 тис. грн, у тому числі загального фонду – 

189 617,4 тис. грн, спеціального фонду – 11 352,9 тис. грн. Видаткова частина 

бюджету Стрийського району виконана в обсязі 227 905,5 тис. грн, що складає 99,9% 

затвердженого плану (228 087,6 тис. грн). 

Видаткова частина бюджету Стрийського району за 2012 р. по загальному 

фонду без врахування субвенції із Державного бюджету виконана в сумі 

162 648,0 тис. грн, що становить 94,7% від обсягу уточнених річних призначень 

(уточнений план на рік – 171 701,2 тис. грн). 

У загальній сумі видатків бюджету району значна частина припадає на 

виплати заробітної плати, проплати за енергоносії, медикаменти, продукти 

харчування. Так, у 2012 р. видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 

119 730,2 тис. грн, що становить 73,6% у загальній сумі видатків без субвенції із 

Державного бюджету. За рахунок коштів загального фонду за спожиті енергоносії 

проплачено 11 759,2 тис. грн, за продукти харчування та медикаменти – 

3511,1 тис. грн. 

Виконання бюджету Стрийського району у 2010–2012 рр. за видатками 

характеризують дані, наведені у табл. 1. 

Таблиця 1 

Видатки бюджету Стрийського району (без урахування коштів, що передаються 

з місцевих бюджетів до Державного бюджету) за 2010–2012 рр., тис грн 

Видатки 
Факт 
2010 р. 

Факт 
2011 р. 

Затверджено 
місцевими 
радами на 
2012 р. 

Факт 
2012 р. 

Відхилення 
2012 р. від 
2011 р. 

Виконання 
планів, 
затверджених 
місцевими 
радами, % 

 
Усього, 
у т.ч.: 

183 918,90 174 283,40 388 119,59 200 264,97 25 981,57 51,6 

- загальний 
фонд 

170 997,21 164 543,69 197 309,66 190 809,93 26 266,24 96,7 

- 
спеціальний 
фонд 

12 921,69 9739,71 21 655,01 9455,04 -284,67 43,7 

Джерело: складено та розраховано авторами на основі даних [6]. 

Найбільшу питому вагу (35,8%) у бюджеті Стрийського району займають 

видатки на фінансування сфери освіти – 75 569,917 тис грн, що становить 102,6% 
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затверджених річних призначень (план на рік затверджено в сумі 73 364,5 тис грн) та 

96,7% уточнених річних призначень (уточнений річний план – 77 827,3 тис. грн). У 

районі функціонує 15 дошкільних навчальних закладів, де виховуються 802 дитини, 

а також 55 шкіл, де навчається 5915 дітей. 

Друге місце у видатках бюджету району належить видаткам на соціальний 

захист населення – 26,1%. Уточненим планом видатків загального фонду 

передбачено 54 992,817 тис грн, тобто 97,7% уточнених річних призначень. 

З урахуванням проведених протягом року уточнень бюджетних призначень 

на утримання установ охорони здоров’я використано 33 048,556 тис грн, що 

становить 103,2% затвердженого планового показника. 

Динаміку видатків бюджету Стрийського району ілюструє рис. 2. 
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Рис. 2. Динаміка видатків бюджету Стрийського району у 2011–2012 рр., тис. грн 

Джерело: побудовано авторами на основі даних [6]. 

 

У 2012 р. спостерігається зменшення капітальних видатків порівняно з 

2011 р. Серед використаних міжбюджетних трансфертів чільне місце належить 

коштам, які передаються до районних та міських бюджетів з міських (міст 

районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів. У 2012 р. 

їх обсяг становив 12 758,52 тис грн, а у 2011 р. – 11 917,97 тис грн. Розмір дотації 

вирівнювання, що передається з районних та міських бюджетів, у 2012 р. становив 

9273,24 тис грн, у той час як у 2011 р. – лише 6829,02 тис грн. 

На території Стрийського району основна господарська діяльність 

здійснюється малими та середніми підприємства. Їх питома вага складає 99,4% у 

загальній кількості всіх підприємств району. 

Результати аналізу показників фінансової стійкості бюджету Стрийського 

району представлені у табл. 2. 
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Таблиця 2 

Аналіз показників фінансової стійкості бюджету Стрийського району 

у 2010–2012 рр. 

Показники 
2010 р. 2011 р. 2012 р. 

Порогове 
значення 

Коефіцієнт стійкості бюджету 1,44 1,51 1,69 <0,30 
Коефіцієнт бюджетної 
самостійності 

0,41 0,40 0,37 >0,80 

Коефіцієнт бюджетної залежності 0,59 0,60 0,63 10,0  

Частка дотацій у загальній сумі 
трансфертів 

0,73 0,63 0,11 <0,60 

Коефіцієнт бюджетного покриття 0,37 0,35 0,33   
Коефіцієнт покриття з 
урахуванням трансфертів 

0,90 0,88 0,89 =1 

Коефіцієнт дефіцитності 
місцевого бюджету 

-0,63 -0,65 - 0,67 0  

Коефіцієнт зацікавленості влади у 
пошуку додаткових джерел 
доходів 

0,08 0,07 0,08 40,0  

Коефіцієнт дотаційної залежності 0,43 0,38 0,39   

Коефіцієнт податкової 
самостійності 

0,09 0,08 0,08 __ 

Джерело: розраховано авторами на основі даних [6]. 

Оскільки протягом 2010–2012 рр. спостерігається невідповідність 

розрахованих значень коефіцієнтів пороговим, існує висока потреба у фінансуванні з 

Державного бюджету, можна стверджувати, що бюджет Стрийського району 

фінансово нестійкий. 

Результати оцінювання фінансової сталості місцевих бюджетів, яка 

проявляється у їх фінансовій самостійності та незалежності від коштів бюджетів 

вищого рівня, надзвичайно важливі, оскільки вони надають можливість виявити 

проблеми та реально оцінити перспективи розвитку регіону. 

За результатами аналізу видаткової частини бюджету Стрийського району 

можна зробити висновок, що наявних коштів не вистачає не тільки на капітальні 

видатки, а й на поточні. Усі доходи місцевого бюджету разом із міжбюджетними 

трансфертами витрачаються на поточні видатки. Важливе місце при цьому належить 

соціальній сфері, тобто фінансовій підтримці певного рівня життя населення. 

Бюджет інноваційного розвитку практично не фінансується. Бюджетні кошти 

спрямовуються на «споживання». Вважаємо, що для забезпечення соціально-

економічного розвитку Стрийського району необхідно спрямовувати всі можливі 

кошти та нематеріальну допомогу на інноваційно-інвестиційний розвиток, зокрема 

на розвиток малого та середнього бізнесу. 
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Стрийський район є рекреаційним, тому скорочення переліку місцевих 

податків і зборів дозволяє частково підвищити регулюючий потенціал податкової 

системи. Але слід зауважити, що більшість із визначених у Податковому кодексі 

України місцевих податків і зборів дублюють або об’єднують функції своїх 

попередників. Наприклад, туристичний збір виконує функції готельного та 

курортного зборів, а у зборі за місця для паркування транспортних засобів змінено 

лише елементи оподаткування. 

Місцеві бюджети відчувають гостру нестачу власних доходів, питома вага 

яких постійно скорочується. Водночас збільшується кількість об’єктів соціальної 

інфраструктури, які вимагають невідкладного ремонту (велика частина з них 

перебуває в аварійному стані), значних фінансових вкладень потребує аграрна сфера 

економіки. 

З метою компенсації втрат і забезпечення фінансовими ресурсами місцевих 

органів влади для здійснення відповідних повноважень розширено перелік власних 

доходів місцевих бюджетів. За рахунок цих доходів можна виконувати програми у 

житлово-комунальному та сільському господарстві, програми підтримки засобів 

масової інформації, а також розвивати культурно-мистецькі програми місцевого 

значення, проводити видатки на ремонт доріг місцевого значення тощо. Безумовно, 

це сприятиме фінансово-економічному зміцненню регіону. 

Розширення фінансової бази місцевих бюджетів стало можливим за рахунок 

віднесення у повному обсязі до доходів місцевих бюджетів, що не враховуються у 

процесі визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, плати за землю (вона 

зараховується до бюджетів місцевого самоврядування), адміністративних штрафів та 

ін. 

Забезпечення оптимальної збалансованості місцевих бюджетів позитивно 

впливає на соціально-економічний розвиток регіону та на його економічне 

зростання. До основних напрямів підвищення ефективності видатків місцевих 

бюджетів, на наш погляд, слід віднести: 

- використання принципу субсидіарності у видатковій частині місцевих 

бюджетів; 

- використання принципу бюджетної самостійності органів влади; 

- використання коштів бюджету інвестиційно-інноваційного розвитку для 

вирішення комплексу взаємозалежних проблем окремого населеного пункту. 

На соціально-економічний розвиток регіону впливають зміни у бюджетній 

системі, спрямовані на підвищення ролі місцевого самоврядування. Проведений 

аналіз підтверджує, що до пріоритетних напрямів видатків місцевих бюджетів 

належить соціальний. Саме видатки на освіту, соціальний захист і соціальне 

забезпечення, охорону здоров’я становлять найбільшу питому вагу у видатковій 

частині бюджету Стрийського району Львівської області. 
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Для досліджуваного регіону ефективним буде перехід до інвестиційно-

інноваційної моделі економіки, яка вимагає автономії місцевих бюджетів. Але, як 

зазначає С. Біла, у багатьох країнах світу існуюча практика надання більшої 

автономії місцевим бюджетам довела свою ефективність [3, c. 64]. 

У табл. 3 наведено характеристики діючої та інвестиційно-інноваційної 

моделей соціально-економічного розвитку регіону. 

Таблиця 3 

Порівняння моделей соціально-економічного розвитку регіону 

Діюча модель Інвестиційно-інноваційна модель 
Розвиток усіх сфер економіки: 

- підтримка базових, пріоритетних сфер 
економіки 

Розвиток усіх сфер економіки: 
- реалізація загальнодержавних програм 
підтримки економіки; 
- реалізація регіональних (обласних) та 
локальних програм соціально-
економічного розвитку 

Умови досягнення: 
- реалізація програм соціально-
економічного розвитку регіону; 
- державні дотації 

Умови досягнення: 
- розроблення та реалізація місцевими 
владами повноцінних програм соціально-
кономічного розвитку на середню та 
довгострокову перспективу (виходячи із 
власного ресурсного потенціалу); 
- створення економічно вигідних умов 
для інвестиційно-інноваційної діяльності 

Очікуваний результат: 
- стабільне функціонування 
пріоритетних сфер економіки; 
- згортання об’єктів соціальної 
інфраструктури сіл; 
- ріст кількості безробітних; 
- зниження рівня життя населення 

Очікуваний результат: 
- економічне зростання; 
- збільшення дохідної частини місцевих 
бюджетів; 
- зменшення кількості безробітних; 
- підвищення рівня життя населення 

Джерело: складено авторами із використанням даних [4]. 

Результатом функціонування інвестиційно-інноваційної моделі соціально-

економічного розвитку регіону стане економічне зростання та збільшення дохідної 

частини місцевих бюджетів, а також зменшення кількості безробітних та підвищення 

рівня життя населення. 

Висновки. З метою забезпечення найбільш ефективного використання 

коштів місцевих бюджетів вважаємо за доцільне запровадження програмно-

цільового методу, суть якого полягає в тому, що розпорядники бюджетних коштів 

отримуватимуть кошти на досягнення конкретних результатів, які зафіксовані у 

державній програмі. Щоб цей інструмент реально запрацював на практиці, 

необхідно скоротити кількість бюджетних програм (сьогодні їх близько 600), а 

також запровадити чітку систему оцінювання їх ефективності та моніторингу 

виконання. 
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Таким чином, ефективним напрямом забезпечення збалансованості 

бюджетної системи в Україні повинно стати перетворення місцевих бюджетів у 

дієвий інструмент соціально-економічного розвитку регіонів. 

Література 

1. Юшко С. В. Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і 

перспективи / С. В. Юшко // Фінанси України. – 2009. – № 1. – С. 86–97. 

2. Берданова О. Стратегічне планування місцевого розвитку. Практичний посібник 

/ О. Берданова, В. Вакуленко. – К. : ТОВ «София-А», 2012. – 88 с. 

3. Біла С. О. Інституційне забезпечення соціально-економічного розвитку 

проблемних територій (світовий досвід) / Біла Світлана Олексіївна // Стратегічні 

пріоритети. – 2009. – № 3(12). – С. 172–183. 

4. Кулешір В. В. Аналіз ефективності використання коштів бюджетів розвитку в 

Україні / В. В. Кулешір // Збірник наукових праць НЛТУ України. – 2011. – 

Вип. 21.17. – С. 348–355. 

5. Піхоцька О. М. Формування і розвиток системи місцевих податків і зборів 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 

08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / О. М. Піхоцька. – Львів, 2006. – 

20 с. 

6. Зведений бюджет Стрийського району Львівської області за 2012 рік 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://stryirairada.gov.ua/ 

 

 

УДК 336.225.679 

Лещух І. В. 

ПРИНЦИПИ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ: СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА 

Анотація 
У статті здійснено аналіз існуючих теоретичних підходів до визначення принципів 
податкового контролю. Запропоновано авторське бачення сутності поняття 
«принципи податкового контролю» та структури цих принципів. 

Annotation 
This article analyzes the existing theoretical approaches to the principles of tax control. An 
author’s vision of the essence of «principles of tax control» and their structure is proposed. 
 

Постановка проблеми. На стадії економічної трансформації суспільства 

через низьку податкову культуру як фізичних, так і юридичних осіб, значну 

тінізацію економіки та суттєву залежність бюджетів усіх рівнів від надходження 

податків і зборів зростає необхідність проведення дієвого податкового контролю. 

Податковий контроль – це система спостереження за фінансово-

господарською діяльністю платників податків з метою її оптимізації для належного 

виконання податкового законодавства. Він є найбільш вагомою складовою 
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контрольної функції управління державними фінансами та займає самостійне місце у 

системі державного фінансового контролю. Фундамент методологічної бази 

податкового контролю становлять принципи його здійснення – аксіоматичні 

поняття, на яких будується та функціонує вся система податкового контролю. 

Враховуючи зазначене, сьогодні важливим є системний аналіз принципів 

побудови податкового контролю з метою з’ясування їх сутності, структури та 

значення для забезпечення управлінської діяльності держави у сфері податкових 

правовідносин. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Принципи податкового контролю 

в теоретичному, методологічному та практичному аспектах на сьогодні розроблені 

недостатньо. Частково вони розглядаються у роботах В. П. Завгороднього [1], 

Ю. Б. Іванова [2], Г. Ю. Ісаншиної [3], О. Є. Найденко [4], О. А. Ногіної [5], 

В. А. Паригіної [6], Л. В. Товкуна [7] та ін. Зокрема, в інтерпретації останнього 

принципи податкового контролю являють собою базові положення, які є 

імперативними та загальнообов’язковими, вони складають основний зміст 

податкового контролю [7, с. 749]. Ми вважаємо, що це визначення є досить 

загальним, оскільки не повною мірою розкриває сутність принципів податкового 

контролю. 

Однак варто погодитися з тим, що принципам податкового контролю 

притаманні як риси, характерні для принципів права загалом, так і специфічні. 

Закономірністю для них є те, що як принципи нижчого структурного рівня вони не 

повинні вступати у протиріччя із принципами загально-правовими 

(конституційними) [7, с. 749]. 

О. Є. Найденко розглядає принцип податкового контролю як основне 

положення, що визначає сутність та основу процесу податкового контролю; правило, 

покладене в основу здійснення податкового контролю податковими 

органами [4, с. 17]. 

Більш вдалим, на наш погляд, є визначення О. А. Ногіної, яка принципи 

податкового контролю розуміє як базові правові положення, що визначають 

організацію й ефективне здійснення податкового контролю, якими повинні 

керуватися суб’єкти податкового контролю у процесі здійснення ними контрольних 

заходів у сфері оподаткування [5, с. 71]. 

Принципи податкового контролю на сьогодні не регламентовані вітчизняним 

податковим законодавством, а переважно виводяться із загального його змісту. Це – 

суттєва прогалина у законодавстві, адже необхідність регламентування принципів 

податкового контролю обумовлюється тим, що вони: 

- є імперативними та загальнозначущими; 

- спрямовують розвиток і функціонування всієї податкової системи; 

- виступають найважливішим критерієм законності дій усіх учасників 
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контрольно-перевірочного процесу; 

- впливають на рівень податкової культури в суспільстві. 

Крім того, принципам податкового контролю притаманні стійкість і 

стабільність протягом тривалого часу. Отже, існує нагальна потреба законодавчої 

регламентації сутності та структури принципів податкового контролю, що визначає 

напрями подальшого удосконалення чинного законодавства. 

Мета і завдання статті. Метою статті є розроблення власного трактування 

поняття «принципи податкового контролю» та структури цих принципів, а також 

обґрунтування необхідності їх законодавчого закріплення. Для досягнення 

поставленої мети необхідно розв’язати такі завдання: дослідити існуючі теоретичні 

підходи до формулювання та структури принципів податкового контролю, а також 

стан їх законодавчого регламентування. 

Виклад основного матеріалу. Принципи податкового контролю, який є 

складовою державного фінансового контролю, виступають одним із видів принципів 

фінансового права, яким притаманна своя специфіка. У контексті цього в принципах 

податкового контролю повинні узгоджуватися сутність оподаткування, основна його 

мета – фіскальне наповнення бюджету, а також враховуватися інтереси платників 

податків. 

На наш погляд, принципи податкового контролю являють собою як загальні, 

так і специфічні вимоги до відносин у сфері податкового контролю, а також вихідні 

керівні засади, що виражають сутність податкового контролю та випливають з ідей 

гармонізації інтересів платників податків і податкових органів, визначають загальну 

спрямованість та найістотніші риси податкового контролю. 

Розглянувши різні підходи до визначення змісту податкового контролю та 

принципів його здійснення [1-4; 6], вважаємо за доцільне поділити принципи 

податкового контролю на три групи: правові, управлінські та галузеві (специфічні). 

Правові принципи, які характерні для права загалом, визначають якісні 

особливості всіх правових норм національної правової системи незалежно від 

специфіки регульованих ними суспільних відносин. Ці принципи діють у всіх 

галузях права. 

До правових автором віднесено такі принципів податкового контролю: 

- гарантованість прав і свобод (або принцип гуманізму). Полягає у 

домінуванні під час здійснення контрольно-перевірочних заходів невід’ємних 

природних прав і свобод суб’єктів господарювання; 

- відповідальності за вину. Сутність принципу полягає в тому, що 

застосування заходів юридичної відповідальності (адміністративної, фінансової чи 

кримінальної) у процесі податкового контролю можливе лише за наявності 

доведеної вини суб’єкта господарювання; 

- законності. Деякі дослідники, зокрема О. Є. Найденко [4, с. 20], цей 
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принцип називають принципом обмеження та відносять його до спеціальних 

принципів податкового контролю. Ми вважаємо, що принцип законності означає 

верховенство закону в податковій системі, передбачає суворе, неухильне та 

обов’язкове дотримання норм податкового та іншого законодавства усіма 

учасниками податкового контролю; 

- рівності. Усі суб’єкти господарювання незалежно від форми власності, 

галузевої приналежності тощо мають рівні права та обов’язки, несуть рівну 

відповідальність перед законом; 

- гласності. Цей принцип проявляється в інформуванні платників податків 

про проведення перевірок, наданні повідомлень про результати податкового 

контролю тощо. Вважаємо, що дотримання цього принципу сприяє формуванню 

позитивної громадської думки, забезпечує захист прав і законних інтересів суб’єктів 

господарювання та реалізацію виховної та превентивної функцій контролю. 

Управлінські принципи притаманні податковому контролю як функції 

управління. До них ми відносимо такі принципи: 

- плановості. Передбачає складання плану-графіка планових податкових 

перевірок та його подальшу реалізацію. Спланованість податкового контролю 

виявляється в нормалізації умов роботи всіх учасників контрольно-перевірочного 

процесу, координації дій податкових органів, дозволяє робити висновки про 

фактичне виконання поставлених завдань та приймати відповідні управлінські 

рішення; 

- компетентності та дисципліни. Виявляється в безумовному дотриманні 

посадових обов’язків, інструкцій, наказів та інших директивних документів 

податковими органами у процесі податкового контролю, впливає на рівень культури. 

Передбачає, що податковий інспектор повинен діяти неупереджено та не мати 

моральної чи матеріальної зацікавленості в результатах податкового контролю. 

Своєю чергою, платник податків як об’єкт контролю повинен дотримуватися 

податкової культури та податкової дисципліни. Крім того, враховуючи динамічність 

податкового законодавства, податковий інспектор і платник податків повинні бути 

обізнаними у сфері оподаткування; 

- ефективності податкового контролю. Загалом ефективність – це 

відношення результату до затрат. Отже, ефективним буде такий податковий 

контроль, який забезпечує максимізацію відношення результату до затрат на його 

здійснення; 

- науковості. Передбачає використання у процесі здійснення податкового 

контролю науково обґрунтованих методів і прийомів; 

- системності. З метою недопущення податкових правопорушень 

податковому контролю повинні бути піддані всі аспекти діяльності об’єкта 

контролю, а у разі їх виявлення повинні бути прийняті правильні управлінські 
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рішення; 

- об’єктивності. Принцип передбачає, що податковий інспектор повинен 

оцінювати діяльність суб’єкта господарювання, який перевіряється, виходячи із 

фактичного стану діяльності цього суб’єкта. Це досягається шляхом комплексного 

вивчення дотримання порядку ведення касових та розрахункових операцій, 

податкової та бухгалтерської звітності, дотримання порядку оформлення трудових 

відносин з працівниками тощо. 

Індивідуалізацію податкового контролю в загальній системі державного 

фінансового контролю підкреслюють галузеві (специфічні) принципи його 

здійснення. До них автор відносить такі принципи: 

- дієвості. Проявляється у тому, що податковий інспектор повинен не тільки 

викрити податкові правопорушення, але, головним чином, виявити та вивчити 

причини їх виникнення, дати конкретні рекомендації суб’єкту господарювання щодо 

усунення таких правопорушень; 

- обізнаності. Передбачає те, що податковий інспектор повинен бути 

обізнаний про діяльність суб’єкта господарювання, який контролюється, глибоко 

вивчити відповідну ділянку контрольно-перевірочної роботи тощо; 

- координації та взаємодії. Передбачає погодження та упорядкування 

контрольних дій органів виконавчої влади, уповноважених здійснювати контроль у 

сфері оподаткування (органи державної фінансової інспекції, податкові та митні 

органи в межах їх компетенції), з метою уникнення дублювання однойменних 

операцій та гармонізації діяльності цих органів. Принцип реалізується шляхом 

проведення координаційних службових нарад, де визначаються зв’язки між 

суб’єктами контролю, усуваються протиріччя та дублювання, що дає змогу 

оперативно та ефективно здійснити податковий контроль за оптимальних витрат 

контролюючого органу і без заподіяння збитків для підприємства, що перевіряється; 

- економічності та доцільності. Виявляється у тому, що відповідно до 

чинного законодавства основна увага податкових органів повинна приділятися 

великим платникам податків, податкові надходження від яких становлять левову 

частку дохідної частини відповідного бюджету, а також суб’єктам господарювання з 

високим ступенем ризику несплати податкових зобов’язань. Отже, не кожна 

податкова перевірка може бути доцільною з точки зору її можливих результатів; 

- територіальності. Полягає у тому, що податковий контроль повинен 

проводитися за територіальним принципом, коли податкові органи перевіряють 

лише тих платників податків, які зареєстровані у відповідній податковій інспекції. 

Виключенням з цього правила є контроль адміністрування плати за землю; 

- конфіденційності. Платники податків мають регламентоване законом право 

на нерозголошення посадовими особами податкових органів відомостей про 

суб’єкта контролю та результатів його перевірки без письмової згоди цього суб’єкта; 
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- відшкодування шкоди. Принцип полягає у тому, що платники податків 

мають право на повне відшкодування збитків (шкоди), заподіяних незаконними 

діями (бездіяльністю) контролюючих органів, у встановленому законом порядку 

(відповідно до ст. 17 Податкового кодексу України) [8]; 

- ризиковості. Передбачає застосування системи ризик-аналізу під час 

здійснення податкового контролю, що дозволить провести його з мінімальними 

затратами для бюджету та платників податків. 

Відповідно до останнього принципу основна увага у процесі планування 

податкового контролю повинна приділятися відбору до перевірок платників податків 

із високим ступенем ризику порушень податкового законодавства. Перелік ризиків 

встановлює центральний орган державної податкової служби [8]. На сьогодні цей 

перелік складається з понад 40 позицій. Втім, ризикоорієнтована система 

адміністрування податків нині не є досконалою. Зокрема, відсутність у системі 

перевірок вибіркового, ефективного, ризик-орієнтованого підходу призводить до 

того, що об’єкти з нижчим ступенем небезпеки зазнають однакового, а подекуди 

навіть більшого адміністративного тиску з боку контролюючих органів, ніж об’єкти 

з вищим ступенем небезпеки. Тобто існує мінімальна різниця в охопленні 

перевірками малого, середнього та великого бізнесу, а також більша частота 

перевірок приватних підприємців порівняно з підприємствами [9, с. 207-210]. 

Результати проведеного нами дослідження підкреслюють необхідність 

реалізації принципу ризиковості у процесі здійснення контролю у сфері 

оподаткування. Водночас необхідним сьогодні залишається удосконалення 

ризикоорієнтованої системи податкового контролю та активне її використання, що 

дозволить зосередити увагу контролюючих органів на платниках податків із високим 

ступенем ризику ухилення від оподаткування і, таким чином, удосконалити процес 

здійснення податкового контролю. 

Висновки. Можливість використання принципів податкового контролю в 

контрольно-перевірочних процедурах сьогодні ускладнюється в основному через 

відсутність їх законодавчої регламентації. Вважаємо, що запропоновані принципи 

податкового контролю слід регламентувати на законодавчому рівні та покласти в 

основу здійснення контрольної роботи податкових органів. 

Література 

1. Завгородний В. П. Налоги и налоговый контроль в Украине : учеб. пособ. 

/ В. П. Завгородний. – К. : А.С.К., 2003. – 639 с. 

2. Иванов Ю. Б. Налоговый менеджмент : учеб. пособ. / Ю. Б. Иванов, 

В. В. Карпова, Л. Н. Карпов. – Х. : ИД «ИНЖЭК», 2006. – 436 с. 

3. Ісаншина Г. Ю. Податковий менеджмент : навч.посіб. / Г. Ю. Ісаншина. – К. : 

ЦУЛ, 2003. – 260 с. 

4. Найденко О. Є. Податковий контроль : навч. посібник / Найденко О. Є. – Х. : 

 58 



 

ХНЕУ, 2012. – 224 с. 

5. Ногина О. А. Налоговый контроль: вопросы теории / О. А. Ногина. – СПб. : 

Питер, 2002. – 160 с. 

6. Парыгина В. А. Российское налоговое право. Проблемы теории и практики : 

учеб. пособ. / В. А. Парыгина. – М. : ЭКСИО, 2004. – 485 с. 

7. Товкун Л. В. До питання про принципи податкового контролю [Електронний 

ресурс] / Л. В. Товкун // Форум права. – 2012. – № 3. – С. 749–752. – Режим 

доступу : 

http://library.nulau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1658/1/Tovkun_2012_3.pdf 

8. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс] 

// Офіційний вісник України. – 2010. – № 92. – Ст. 3248. – Режим доступу : 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

9. Мельник М. І. Формування бізнес-середовища України в умовах інституційних 

трансформацій : [монографія] / М. І. Мельник. – Львів : ІРД НАН України, 

2012. – 568 с. 

 

 

УДК 336.22:352 

Письменний В. В. 

ЗБІР ЗА МІСЦЯ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ: 

НЕДОЛІКИ МЕХАНІЗМУ СПРАВЛЯННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ 

Анотація 
У статті проаналізовано вітчизняне законодавство, що регламентує оподаткування 
місць для паркування транспортних засобів. Визначено недоліки механізму справляння 
збору за місця для паркування транспортних засобів та обґрунтовано заходи щодо їх 
усунення в Податковому кодексі України. 

Annotation 
The legislation of Ukraine, which regulates the taxation of parking vehicles, is analyzed in the 
article. The deficiencies of mechanism collecting fee for vehicles parking are defined and the 
measures to eliminate them in the Tax Code of Ukraine are substantiated. 
 

Постановка проблеми. Зважаючи на постійне збільшення кількості 
транспортних засобів, плата за парковку автомобілів – одне з найважливіших джерел 
наповнення місцевих бюджетів за кордоном. Натомість для нашої держави довгий 
час була характерна інша ситуація, за якої надходження збору за припаркування 
автотранспорту становили мізерну частку в загальному обсязі місцевих податків і 
зборів. Удосконалення механізму справляння збору за місця для паркування 
транспортних засобів у Податковому кодексі України разом із розширенням мережі 
платних зон паркування та підвищенням якості послуг мало би сприяти зростанню 
темпів його надходження. Щоправда, цього не сталося на фоні очікуваного 
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недовиконання завдань відносно мобілізації цього платежу до місцевих бюджетів. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання механізму справляння 

збору за місця для паркування транспортних засобів розглядаються у контексті 
проблем підсистеми місцевого оподаткування, хоча слід зазначити, що досліджені 
вони мало. Зокрема, викликають зацікавлення праці вітчизняних науковців 
В. Л. Андрущенка, Т. І. Єфименко, Ю. Б. Іванова, О. П. Кириленко, 
А. І. Крисоватого, П. В. Мельника, С. В. Онишко, Л. Л. Тарангул, С. І. Юрія та ін. 
Навколо цієї проблематики сконцентрована полеміка фахівців-практиків 
(В. А. Копилова, О. В. Клименка, А. М. Кравця, Є. Ю. Кузькіна, С. І. Лєкаря, 
С. О. Рибака, Ю. І. Шевченка, О. С. Шнипка, В. Ю. Хомутинніка, Ф. О. Ярошенка та 
ін.). Однак недоліки механізму оподаткування місць для паркування транспортних 
засобів потребують вироблення науково обґрунтованих підходів з метою їх 
усунення. 

Мета і завдання статті. Завдання статті полягає в аналізі нормативно-
правого поля нашої держави, що регламентує механізм справляння збору за місця 
для паркування транспортних засобів, з метою обґрунтування на цій основі заходів 
щодо його удосконалення. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до ст. 3 Декрету Кабінету 
Міністрів України «Про місцеві податки і збори», на відміну від Податкового 
кодексу України, збір за припаркування автотранспорту сплачувався паркувальнику 
водіями готівкою за кожне місце парковки (таблиця).  

Таблиця 

Елементи механізму справляння збору за припаркування автотранспорту та 
збору за місця для паркування транспортних засобів 

Нормативно-
правові 

документи 
Назви збору Платники збору Ставки збору 

Закон України 
«Про систему 
оподаткування», 
Декрет 
Кабінету 
Міністрів 
України «Про 
місцеві податки 
і збори» 

Збір за 
припаркування 
автотранспорт-

ту, збір за 
парковку 

автомобілів, 
збір за 

парковку 
автотранспорту 

Юридичні особи та 
громадяни, які 

паркують автомобілі 
в спеціально 

обладнаних або 
відведених для цього 

місцях 

До 3% 
неоподатковуваного 
мінімуму доходів 

громадян в 
спеціально 

обладнаних місцях і 
1% у відведених 
місцях за годину 

парковки 

Податковий 
кодекс України 

Збір за місця 
для паркування 
транспортних 

засобів 

Юридичні та фізичні 
особи – підприємці, 
які організовують та 
провадять діяльність 

із забезпечення 
паркування 

транспортних засобів

Від 0,03% до 0,15% 
мінімальної 

заробітної плати, 
установленої 

законом на 1 січня 
податкового 

(звітного) року 
Джерело: побудовано на основі [1; 2]. 
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При цьому суб’єкт, який організовував паркування автомобілів, 

перераховував цей платіж до бюджету залежно від рішення місцевої ради – один раз 

на місяць або квартал [1]. Втім, зарахування місцевих податків і зборів у такий 

спосіб не було прийнятним у зв’язку з неможливістю встановлення повноти 

надходжень. Інші проблеми механізму справляння збору за припаркування 

автотранспорту стосувалися формулювання його назви, визначення розмірів ставок, 

відповідальності за порушення правил паркування. 

З метою недопущення повторення проблем у механізмі справляння збору за 

припаркування автотранспорту зупинимося на їх детальному розгляді та 

узагальненні. По-перше, довгий час у податковому законодавстві було відсутнє чітке 

формулювання назви збору за припаркування автотранспорту. Так, якщо в ст. 15 

Закону України «Про систему оподаткування» цей платіж називався збором за 

припаркування автотранспорту [3], то у ст. 1 Декрету Кабінету Міністрів України 

«Про місцеві податки і збори» він іменувався збором за парковку автомобілів, а у 

ст. 3 того ж нормативно-правового документа – збором за парковку 

автотранспорту [1]. Цілком логічно було би вживати його назву в редакції «збір за 

паркування транспортних засобів», оскільки механізм справляння цього платежу 

передбачав парковку різних видів транспортних засобів. 

По-друге, граничний розмір збору за припаркування автотранспорту, 

визначений у ст. 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і 

збори», був достатньо низьким. Адже упродовж кількох годин на день сплата цього 

платежу могла «поглинути» близько чверті неоподатковуваного мінімуму доходів 

громадян. Враховуючи той факт, що власниками транспортних засобів є особи з 

високими доходами, ставки збору необхідно було прив’язати до мінімальної 

заробітної плати за кожний день провадження діяльності з парковки автомобілів. Не 

менш важливого значення мало би встановлення підвищувальних коефіцієнтів 

залежно від габаритів транспортного засобу, виду населеного пункту, наявності 

поблизу місць паркувань торговельних і розважальних закладів. 

По-третє, в нормативно-правовому полі нашої держави не були передбачені 

положення щодо врегулювання організаційно-технічних питань паркування 

транспортних засобів, у тому числі не визначено відповідальності за недодержання 

правил парковки в спеціально відведених місцях і порушення прав у процесі 

здійснення такої діяльності. Тому більшість фахівців пропонували встановити 

адміністративну міру покарання та внести відповідні зміни в законодавство. Однак із 

запровадженням Правил паркування транспортних засобів [4], якими передбачено 

застосування технічних засобів для перешкоджання виїзду автомобіля з майданчика 

для платного паркування у разі несплати вартості послуг, не вдалося вирішити цю 

проблему. 

На практиці недоліки механізму справляння збору за припаркування 
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автотранспорту проявилися в незначній ролі у фінансовому забезпеченні місцевого 

самоврядування (рис. 1). Незважаючи на те, що у 2010 р. мобілізовано близько 

41,1 млн грн цього платежу (тобто на 32,9 млн грн, або в 5 разів більше, ніж у 

2001 р.), його питома вага в загальному обсязі місцевих податків і зборів становила 

5,0%. Високий темп зростання надходження збору за припаркування автотранспорту 

обумовлений збільшенням кількості транспортних засобів, розширенням мережі 

платних зон паркування, поліпшенням якості сервісних послуг. Щоправда, це не 

дало позитивного результату на фоні недовиконання завдань з мобілізації цього 

платежу до місцевих бюджетів (зокрема, у 2010 р. на 5,6 млн грн, або 12,0%). 
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Рис. 1. Надходження збору за припаркування автотранспорту та його питома вага в 

місцевих податках і зборах у 2001–2010 рр. 
Джерело: побудовано на основі [5]. 

Відтак в одному з проектів Податкового кодексу України було зроблено 

спробу переглянути механізм оподаткування місць для парковки автомобілів у 

частині скасування збору за припаркування автотранспорту та запровадження збору 

за спеціально відведені місця для паркування транспортних засобів. При цьому його 

платниками пропонувалося встановити не водіїв, а юридичних і фізичних осіб, які 

згідно з рішенням місцевих рад мають право надавати спеціально відведені місця 

для паркування у тимчасове користування іншим особам [6]. Ці зміни покликані 

упорядкувати розміщення місць парковки автомобілів, врегулювати платні види 

послуг, забезпечити стабільні обсяги надходжень, що мало б сприяти вирішенню 

проблем економічного та соціально розвитку територій. 

З прийняттям Податкового кодексу України було змінено ідеологію 

місцевого оподаткування, а механізм справляння збору за місця для паркування 

транспортних засобів набув нових ознак і визначеності. Так, на відміну від положень 

згаданого проекту, розширено перелік його платників. З одного боку, ними стали 
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юридичні особи, їх філії (відділення, представництва тощо) – організації, створені та 

зареєстровані у встановленому порядку. З іншого боку, фізичні особи-підприємці – 

громадяни, котрі здійснюють своє право на підприємницьку діяльність за умови її 

державної реєстрації [2]. Ці особи зобов’язані організовувати і провадити діяльність 

із забезпечення паркування автомобілів на майданчиках для платного паркування чи 

відведених автостоянках. 

Поняття «майданчики для платного паркування» і «спеціально відведені 

автостоянки» потребують додаткових пояснень. У пп. 14.1.104 Податкового кодексу 

України майданчики для платного паркування трактуються як площа території 

(землі), що належить на правах власності територіальній громаді або державі, на 

якій, відповідно до рішення органу місцевого самоврядування, здійснюється платне 

паркування транспортних засобів. Разом з тим аналогічне визначення, наведене в 

пп. 14.1.229, стосується спеціально відведених автостоянок як площі території 

(землі), що належить на правах власності територіальній громаді або державі, яка 

визначається органами місцевого самоврядування з встановленням правил щодо 

відповідальності за збереження транспортного засобу [2]. 

З нашої точки зору, ці поняття необхідно вживати в редакції, визначеній 

постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил паркування 

транспортних засобів». Зокрема, майданчики для платного паркування – майданчики 

для паркування, розміщені в межах проїзної частини вулиці, дороги або тротуару й 

обладнані відповідно до вимог Правил дорожнього руху, а спеціально відведені 

автостоянки – майданчики для паркування, розміщені поза межами проїзної частини 

вулиці, дороги або тротуару й обладнані відповідно до вимог Правил дорожнього 

руху [4]. Вони мають не тільки краще лексичне формулювання, а точніше 

виражають зміст цих понять, що матиме вагоме значення у процесі удосконалення 

механізму оподаткування місць для паркування транспортних засобів. 

Змінилася також база оподаткування збором за місця для паркування 

транспортних засобів, якою є площа земельних ділянок, комунальних гаражів, 

стоянок, паркінгів, побудованих за рахунок коштів місцевого бюджету [2]. При 

цьому не відноситься до неї площа земельних ділянок, відведених для безоплатного 

паркування транспортних засобів, передбачених ст. 30 Закону України «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні». У ній зазначено, що органи місцевого 

самоврядування мають забезпечити виділення земельних ділянок інвалідам із 

захворюваннями опорно-рухового апарату під будівництво гаражів для автомобілів з 

ручним керуванням поблизу місця їх проживання [7]. Це положення відповідає 

соціальним стандартам, сприяє гарантуванню відповідним категоріям громадян 

рівних з іншими громадянами прав та повноцінному існуванню відповідно до 

індивідуальних здібностей. 

Відповідно до Податкового кодексу України ставки цього платежу 
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диференційовані залежно від місцезнаходження спеціально відведених місць для 

паркування транспортних засобів, площі таких місць, їх кількості, режиму роботи і 

заповнюваності, способу поставлення транспортних засобів на стоянку. Їх 

встановлюють сільські, селищні та міські ради в розмірі 0,03-0,15% мінімальної 

заробітної плати за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування 

транспортних засобів у гривнях за 1 м2 земельної ділянки [2]. Згідно з п. 5-2 ст. 38 

Бюджетного кодексу України розмір мінімальної заробітної плати щорічно 

визначається законом про Державний бюджет України на відповідний рік, проте в 

деякі роки вона встановлювалася окремими нормативно-правовими документами, де 

її величина корегувалася залежно від фінансово-економічної ситуації в країні. Така 

практика не повинна повторюватися в майбутньому, оскільки вона суперечить 

принципу стабільності законодавчого забезпечення. 
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Рис. 2. Надходження збору за місця для паркування транспортних засобів та його 

питома вага в місцевих податках і зборах у 2011 р. 
Джерело: побудовано на основі [5]. 

Незважаючи на зміну в Податковому кодексі України механізму справляння 

збору за місця для паркування транспортних засобів, роль цього збору у 

фінансовому забезпеченні місцевого самоврядування залишилася на низькому рівні. 

Порівняно з попереднім роком у 2011 р. надходження цього платежу зросли на 

15,4 млн грн, або 37,5%. Водночас його питома вага в загальному обсязі місцевих 

податків і зборів становила 2,3%, що на 2,7 в. п. менше, ніж у 2010 р. Тобто 

удосконалення механізму оподаткування місць для паркування транспортних засобів 

та порядку адміністрування цього платежу не призвело до збільшення дохідної бази 

місцевих бюджетів і зменшення навантаження на платників податків. Його недоліки 

повинні бути усунені в нормативно-правовому полі: 

- по-перше, органам місцевого самоврядування необхідно переглянути базу 
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оподаткування збором за місця для паркування транспортних засобів та прийняти 

рішення щодо її розширення за рахунок збільшення кількості паркувальних місць і 

площі земельних ділянок, відведеної для цієї мети. Визначаючи базу оподаткування, 

основний акцент потрібно зробити на територіях, розташованих у межах паркових 

зон, навчальних закладів, ринків, магазинів, торговельно-розважальних комплексів, 

вокзалів, аеропортів тощо, тобто на тих місцях, де має місце велике скупчення 

транспортних засобів і відчувається гострий дефіцит місць для їх паркування; 

- по-друге, потребують пропорційного збільшення ставки цього платежу. Як 

свідчить практика, місцеві ради їх встановлюють на мінімально допустимому рівні 

за кожен день діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів. 

Диференціація їх розмірів за тим же принципом, що й бази оподаткування, дасть 

змогу щонайменше в декілька разів збільшити обсяг надходження збору за місця для 

паркування транспортних засобів до місцевих бюджетів (наприклад, у центральній 

частині населеного пункту доцільно ввести ставки в розмірі 0,15% мінімальної 

заробітної плати, тоді як у так званих «спальних районах» – 0,03% мінімальної 

заробітної плати); 

- по-третє, в механізмі оподаткування місць для паркування транспортних 

засобів потрібно посилити соціальну ціль – зменшити податкове навантаження на 

осіб з особливими потребами. Зокрема, в Податковому кодексі України необхідно 

розширити перелік пільгових категорій громадян, до яких віднести пенсіонерів, 

ветеранів війни і праці, а також громадян, які постраждали внаслідок аварії на 

Чорнобильській АЕС, тощо. Впровадження таких преференцій не має призвести до 

суттєвого зменшення обсягу надходження збору за місця для паркування 

транспортних засобів, однак забезпечуватиме виконання принципу соціальної 

справедливості в оподаткуванні. 

Висновки. Запропоновані заходи дозволять усунути недоліки механізму 

справляння збору за місця для паркування транспортних засобів, що разом із 

поліпшенням безпеки дорожнього руху та дисципліни водіїв, підвищенням культури 

паркування, наведенням порядку розміщення транспортних засобів на вулично-

дорожній мережі дасть змогу посилити його роль у фінансовому забезпеченні 

місцевого самоврядування. Відтак подальші наукові пошуки необхідно спрямувати 

на моделювання реалізації на практиці цих науково обґрунтованих заходів. Адже в 

зборі за місця для паркування транспортних засобів закладений великий бюджетно-

податковий потенціал, що проявляється у відповідності елементів базовим 

принципам оподаткування та можливості наповнення місцевих бюджетів 

стабільними і достатніми фінансовими ресурсами. 
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УДК 336.226.1(477) 

Попович Д. В., Сичова Х. С. 

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ДИВІДЕНДІВ В УКРАЇНІ 

Анотація 
У статті аналізується вітчизняна система оподаткування дивідендів. Визначаються її 
особливості, позитивні та негативні сторони. 

Annotation 
The domestic taxation dividend system is analyzed in the article. Its peculiarities, positive and 
negative points are defined. 
 

Постановка проблеми. Одним із важливих завдань фінансового 

менеджменту є формування та реалізація політики в галузі виплати дивідендів. 

Необхідність вирішення цього завдання обумовлена забезпеченням вимог фінансової 

стратегії щодо підвищення ринкової вартості підприємства, інвестиційної політики, 

політики формування власних фінансових ресурсів і деяких інших аспектів 

фінансової діяльності суб’єктів господарювання. Особливості виплати та 
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оподаткування дивідендів в Україні виступають вагомим чинником впливу на 

процес залучення інвестицій. 

Вітчизняна податкова система знаходиться в перманентному стані 

реформування, тому будь-які нововведення або зміни законодавчої бази, що 

впливають на процеси нарахування, виплати та отримання дивідендів, можуть стати 

причиною корегування дивідендної політики компанії, а також відбиваються на 

бажанні інвесторів вкладати свої кошти в корпоративні права емітентів. Отже, 

проблема оподаткування дивідендів  потребує постійного моніторингу та 

ґрунтовних досліджень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Українські вчені мають певні 

здобутки в дослідженні практичних і теоретичних аспектів оподаткування 

дивідендів. Питання реформування системи оподаткування дивідендів 

досліджували, зокрема, В. Андрущенко, Т. Василькова, Г. Гасанов, В. Геєць, 

Т. Єфименко, І. Луніна, В. Попович, А. Соколовська, В. Федоров, І. Пилипенко, 

О. Жук, О. Лисенко, Г. Уманців та інші. Але у зв’язку з податковими новаціями і 

сьогодні існує необхідність всебічного дослідження означеної проблематики. 

Мета і завдання статті. Завданням статті є аналіз вітчизняної системи 

оподаткування дивідендів з метою визначення її особливостей. 

Виклад основного матеріалу. Дивіденди представляють собою капітал, 

який вкладений в активи господарюючого суб’єкта і підпорядковується акціонерній 

компанії [1]. Питання оподаткування дивідендів як однієї із форм податку на 

грошовий капітал є досить дискусійним у процесі розподілу чистого прибутку. 

Відповідно до Податкового кодексу дивіденди – це платіж, що здійснюється 

юридичною особою (емітентом корпоративних прав чи інвестиційних сертифікатів) 

на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших 

цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні 

(активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за 

правилами бухгалтерського обліку [2]. 

Отримання дивідендів є одним із основних прав акціонера чи учасника 

товариства (поряд із правом управління товариством або правом отримання своєї 

частки у разі його ліквідації). 

Податковим кодексом встановлено особливий порядок оподаткування 

дивідендів в Україні. Цей вид доходів оподатковується або податком на прибуток 

для юридичних осіб, або податком на доходи фізичних осіб. 

Для юридичних осіб порядок оподаткування дивідендів податком на 

прибуток підприємств за загальним правилом такий: емітент корпоративних прав, 

який ухвалює рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), 

нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок з податку за основною ставкою 

на суму дивідендів, які фактично виплачуються, без зменшення суми такої виплати 
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на суму податку [3]. 

Нагадаємо, що основна ставка з податку на прибуток у 2013 р. встановлена 

на рівні 19%, а з 2014 р. її розмір становитиме 16%. У багатьох західноєвропейських 

країнах ставка податку на дивіденди дорівнює ставці корпоративного податку. Так, у 

Греції вона становить 35%, Фінляндії – 29%, Норвегії – 28%, а у Швеції – 26% [4]. 

Авансовий внесок вносять до бюджету до/або одночасно з виплатою 

дивідендів. У разі виплати дивідендів у негрошовій формі базою для нарахування 

авансового внеску є вартість такої виплати, розрахована за звичайними цінами. 

Варто наголосити, що у разі ухвалення рішення про виплату дивідендів 

емітент корпоративних прав провадить зазначені виплати власнику таких 

корпоративних прав незалежно від наявності або відсутності оподатковуваного 

прибутку. Необхідно також враховувати, що законодавство прямо передбачає 

оподаткування будь-якого платежу, який називається дивідендом, незалежно від 

особи, що його виплачує, а також від того, чи є така особа платником податку. 

Обов’язок щодо нарахування та сплати авансового внеску покладають на 

будь-якого емітента корпоративних прав, який є резидентом, незалежно від того, чи 

є такий емітент або одержувач дивідендів платником податку на прибуток, чи має 

пільги щодо його сплати (наприклад, у вигляді застосування іншої ставки податку, 

ніж основна). Виняток становлять суб’єкти господарювання, які є платниками 

фіксованого сільськогосподарського податку [5]. 

Крім того, авансовий внесок з податку на прибуток не перераховується у разі 

виплати дивідендів: 

- фізичним особам; 

- у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих платником податку, за умови, що 

така виплата жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів 

(власників) у статутному фонді емітента; 

- інститутами спільного інвестування; 

- на користь власників корпоративних прав материнської компанії, у межах 

сум доходів такої материнської компанії, отриманих у вигляді дивідендів від інших 

осіб; 

- керівникам фонду операцій з нерухомістю за виплати платежів власникам 

сертифікатів фонду операцій з нерухомістю внаслідок розподілу доходу фонду 

операцій з нерухомістю; 

- платником податку, прибуток якого звільнений від оподаткування, у розмірі 

прибутку, що звільняється від оподаткування в періоді, за який виплачують 

дивіденди [2]. 

Платнику податків дозволяється здійснити залік – зменшити суму 

нарахованого податку на прибуток звітного періоду на суму авансового внеску, 

попередньо сплаченого у зв’язку з нарахуванням дивідендів. Отже, фактично 
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податок не сплачується [6]. 

Зарахувати суму сплаченого авансового внеску в рахунок єдиного податку 

платники такого податку не зможуть. У періоді виплати дивідендів платники 

податку на прибуток за нульовою ставкою втрачають на неї право та сплачують 

податок у загальновстановленому порядку до кінця звітного року, а знову 

повернутися на нульову ставку можуть тільки з першого кварталу наступного року. 

В свою чергу, юридичні особи-резиденти, які отримують дивіденди, не 

зараховують їх до складу доходу. Якщо дивіденди отримує резидент із джерелом їх 

виплати від нерезидента, то такий платник податку зараховує суму отриманих 

дивідендів до складу доходу за результатами податкового періоду, на який припадає 

отримання таких дивідендів [5]. 

Дивіденди, отримані від нерезидента, включаються до складу доходу, якщо: 

- нерезидент, що виплачує дивіденди, має офшорний статус; 

- нерезидент не перебуває під контролем платника податку – резидента, який 

отримує дивіденди. Відповідно до чинного податкового законодавства під 

контролем господарської діяльності слід, зокрема, розуміти володіння 

безпосередньо або через пов’язаних фізичних або юридичних осіб часткою (паєм, 

пакетом акцій) статутного фонду в розмірі не менше 20% такого фонду. 

Авансовий внесок, сплачений у зв’язку з виплатою дивідендів, є невід’ємною 

частиною податку на прибуток і не може вважатися податком на репатріацію 

доходів у разі виплати дивідендів на користь нерезидента. Тож у випадку виплати 

резидентом дивідендів на користь нерезидента він має відрахувати до бюджету 

податок на репатріацію у розмірі 15%. 

Оподаткування дивідендів, виплачених на користь фізичних осіб, має іншу 

специфіку. Виплачені дивіденди оподатковуються податком на доходи фізичних осіб 

шляхом утримання податковим агентом податку із суми такого доходу та за його 

рахунок за ставкою податку в розмірі 5%. Податок перераховується до бюджету під 

час виплати доходу. 

Проте є певні особливості оподаткування у випадку виплати дивідендів на 

користь фізичних осіб (зокрема, нерезидентів) з акцій або інших корпоративних 

прав, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату 

фіксованого розміру дивідендів чи суми, більшої за суму виплат, розрахованої на 

будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку. Ці 

виплати прирівнюють до заробітної плати та оподатковують за ставками 15 або 17%. 

Суми виплат включають при цьому до складу витрат платника податку і не 

оподатковують як дивіденди. 

Варто зауважити, що передбачені випадки, коли дивіденди взагалі не 

підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. До загального 

місячного (річного) доходу не включаються доходи у вигляді дивідендів, які 
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одночасно відповідають таким умовам: 

- нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), 

емітованих юридичною особою-резидентом; 

- таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх 

акціонерів (власників) у статутному фонді емітента; 

- внаслідок нарахування дивідендів збільшується статутний фонд емітента на 

сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів [6]. 

Отже, інвестору вигідніше реінвестувати нараховані на його користь 

дивіденди, ніж отримати їх у грошовій формі, проте важливим є той факт, що 

пропорції участі в капіталі під час проведення реінвестиції не повинні змінюватися. 

Треба також пам’ятати про ще один важливий аспект: здійснювані емітентом 

виплати дивідендів у грошовій формі або у вигляді цінних паперів не виступають 

об’єктом оподаткування ПДВ. Якщо ж дивіденди виплачуються у товарній формі, то 

така операція оподатковується ПДВ [2]. 

Цікаво, що дивіденди належать до переліку виплат, на які не нараховується 

єдиний соціальний внесок, а це, безперечно, є позитивом для емітента 

корпоративних прав. 

Таким чином, реформована система оподаткування дивідендів в Україні має 

певні переваги, а тому повинна сприяти веденню бізнесу і не відштовхувати 

потенційних інвесторів від вкладання коштів у корпоративні права емітентів. 

Проте поряд з позитивними сторонами є у ній і певні недоліки. Основними з 

них нам видаються механізм авансування податку на прибуток та оподаткування 

дивідендів за привілейованими акціями, що виплачуються на користь фізичних осіб. 

Перший недолік пов’язаний із вилученням коштів в умовах недостатності 

внутрішніх інвестиційних ресурсів. Навіть якщо йдеться про тимчасове вилучення, 

цей механізм не виправдовує мети запровадження. 

Щодо другого недоліку, то необхідно підкреслити принципову відмінність 

заробітної плати та дивідендів, хоча отримувати їх може одна особа (і як 

співробітник емітента, і як його співвласник). Статус цієї особи в обох випадках 

відмінний: у першому – найманий працівник, у другому – прямий інвестор. Тому, як 

справедливо вважають автори [3], дивіденди за привілейованими акціями з позиції 

оподаткування повинні бути прирівняні до дивідендів за простими акціями, але без 

авансування, оскільки у своїй більшості сума таких дивідендів фіксована і не 

залежить від результативності діяльності емітента. 

В умовах вітчизняних реалій виплата дивідендів є достатньо рідкісним 

явищем. Оскільки у звітності фірми вказують незначні прибутки, то дрібні власники 

отримують невеликі виплати. До того ж, якщо акціонерів багато, виникають і 

додаткові адміністративні витрати. 

Прибуткові підприємства часто спрямовують прибуток на поповнення 

 70 



 

статутного фонду чи розвиток бізнесу. Серед них системно представлені лише 

дистриб’ютори електроенергії (обленерго) та декілька машинобудівних компаній. 

Взагалі не виплачують дивіденди автомобілебудівні підприємства та фінансові 

компанії, які потребують найбільше коштів для розвитку. Систематично виплачують 

дивіденди фірми із значною часткою державної власності: «Укрнафта», 

«Турбоатом», енергетичні компанії [7]. Це пояснюється регулярними потребами 

бюджету у додаткових джерелах фінансування. 

Як відомо, з 2010 року набрали чинності «дивідендні» норми Закону «Про 

акціонерні товариства». Тепер прибуткові підприємства повинні спрямовувати на 

виплату дивідендів 30% нерозподіленого прибутку за попередній рік [8]. 

Погоджуємось з позицією автора [9], який вважає, що саме незначні 

дивідендні виплати українських компаній є однією з причин низької ринкової 

вартості останніх порівняно із західними аналогами. Будучи одним із головних 

кількісних показників «корисності» акцій для портфельного інвестора, розмір 

дивідендів є справжнім індикатором якості корпоративного управління в компанії. 

Невиплата дивідендів – один із видів порушення прав акціонерів в українських 

компаніях. Вважаємо, що регулярні виплати дивідендів кардинально змінили би 

ринок капіталу в Україні, перетворивши його із спекулятивного в інвестиційний. 

Для цього держава повинна не примушувати компанії виплачувати дивіденди, а 

стимулювати їх виплату. 

Висновки. За результатами дослідження можна дійти висновку, що в 

контексті оподаткування дивідендів вітчизняна податкова система має низку 

особливостей: 

- стимулювання прибуткової (з податкових позицій) діяльності компаній, що 

виплачують за наслідками минулої діяльності дивіденди в майбутніх періодах, адже 

якщо аванс з податку на прибуток перевищить майбутні податкові зобов’язання, то 

їх різниця не компенсується (тому є додатковими витратами компанії та податковим 

бар’єром для вилучення коштів акціонерами); 

- авансування податку на прибуток зумовлює додаткові витрати компаній, 

що виникають у зв’язку з тимчасовим податковим вилученням грошових коштів; 

- відмінність в оподаткуванні дивідендів для фізичних і юридичних осіб, 

оскільки в першому випадку дивіденди можуть бути тезавровані або вилучені з обігу 

іншим чином, а в другому – це інвестиційний ресурс; 

- концентрація відповідальності за сплату податків, пов’язаних із 

дивідендними виплатами, на емітенті корпоративних прав. 

Як відомо, отримання прибутку – мета будь-якого господарюючого суб’єкта, 

а отримання дивідендів – бажання кожного власника. Непрозорість і нерегулярність 

виплати дивідендів негативно впливає на розвиток фондового ринку. Відповідальна 

дивідендна політика вітчизняних суб’єктів господарювання сприятиме значному 
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підвищенню вартості акцій. Водночас держава повинна не примушувати компанії 

виплачувати дивіденди, а навпаки, стимулювати цей процес. Першим кроком до 

цього стало послаблення податкового навантаження на дивідендні виплати 

підприємств. 
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МІСЦЕВЕ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ 

ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ 

Анотація 
У статті досліджено сучасний стан місцевого оподаткування в Україні, проаналізовано 
динаміку місцевих податків і зборів на прикладі бюджету міста Львова. 

Annotation 
In the article the modern state of local taxation in Ukraine is considered, the dynamics of 
community taxes is analyzed on the example of budget of city of Lviv. 
 

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток ринкового середовища, 

інтеграційні та глобалізаційні процеси, демократичні перетворення, що відбуваються 

сьогодні в Україні, визначають важливість формування ефективної підсистеми 

місцевого оподаткування. Місцеві податки та збори є невід’ємною складовою 

частиною податкової системи, а також одним з основних економічних інструментів 

впливу на темпи та пропорції соціально-економічного розвитку країни. Крім того, 

вони виступають важливим джерелом доходів місцевих бюджетів, які покликані 

забезпечувати власні потреби органів місцевого самоврядування. 

До прийняття Податкового кодексу система місцевого оподаткування 

функціонувала в умовах дії значної кількості негативних чинників, які передусім 

були спричинені тривалим пануванням командно-адміністративного устрою. 

Сьогодні основним завданням Податкового кодексу є зміцнення інституту місцевого 

оподаткування в Україні шляхом формування та реалізації ефективної податкової 

політики на місцях, яка відповідатиме принципам Європейської хартії місцевого 

самоврядування та Всесвітній декларації місцевого самоврядування. Проте, 

незважаючи на позитивні законодавчі зміни у податковій політиці, система та 

механізм місцевого оподаткування недостатньо досліджені. Отже, актуальним в 

умовах сьогодення є аналіз сучасного стану місцевого оподаткування в Україні, а 

також пошук пріоритетних напрямів його удосконалення з врахуванням іноземного 

досвіду. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні підходи до побудови 

механізму місцевого оподаткування в Україні, проблемні аспекти формування 

місцевих бюджетів за рахунок податкових платежів і перспективні напрями 

удосконалення місцевого оподаткування досліджували, зокрема, такі вітчизняні 

вчені, як М. Бадида [1], Ю. Бартчук, Й. Бескид, Н. Бикадорова [2], З. Варналій [3], 

В. Горохов, О. Дем’янчук [4], М. Деркач [5], В. Зайчикова, В. Кравченко, 

І. Луніна [6], Г. Надьон, В. Письменний [7], М. Садовенко, О. Саєнко, Н. Сошка, 

Н. Ярошевич [8]. 

 73 



 

Значна кількість наукових праць цих вчених та економістів-практиків 

спрямована на дослідження ключових аспектів бюджетного регулювання місцевих 

органів влади та місцевого оподаткування, формування та використання коштів 

місцевих бюджетів. Натомість більш детального аналізу потребують сучасні 

тенденції місцевого оподаткування та врегулювання на законодавчому рівні проблем 

у цій сфері в контексті Податкового кодексу, а також пошук пріоритетних напрямів 

його удосконалення для зміцнення інституту місцевого самоврядування в Україні. 

Важливість і малодослідженість цих проблем визначають вибір теми статті та 

доводять її актуальність в сучасних умовах. 

Мета і завдання статті. Метою статті є визначення пріоритетних напрямів 

удосконалення місцевого оподаткування. Завданням статті є дослідження сучасного 

стану місцевого оподаткування в Україні на прикладі м. Львова, порівняння та 

оцінювання його ефективності в контексті прийняття Податкового кодексу. 

Виклад основного матеріалу. З огляду на сучасний стан і низький рівень 

фінансової забезпеченості більшості адміністративно-територіальних одиниць 

країни можна стверджувати, що процес реформування податкової системи 

неможливий без реалізації ефективної та продуманої політики щодо місцевих 

податків та зборів. Актуальним завданням сьогодення є пошук форм і методів 

зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування, основним джерелом якої 

мають стати місцеві податки та збори. В останні роки в Україні органи місцевого 

самоврядування не мають належної фінансової автономії та підпорядковуються 

виключно політиці центрального уряду [3, с. 119]. Тому в процесі забезпечення 

сталого соціально-економічного розвитку держави та регіонів особливого значення 

набуває децентралізація фіскальних функцій держави. 

На думку М. Деркач, децентралізація фіскальних функцій є важливим 

інструментом сталого соціально-економічного розвитку суспільства за умови 

зрілості, професіоналізму та високої якості місцевого управління. В процесі 

розмежування адміністративних і фінансових функцій на різних рівнях влади 

необхідно дотримуватися певних принципів: поступальності (поступового 

впровадження децентралізації, враховуючи при цьому потреби та інтереси різних 

рівнів влади); антропологізму (забезпечення сталих пропорцій соціально-

економічного розвитку держави); справедливості у відносинах; партнерства (тісне 

співробітництво між рівнями влади); відповідальності за прийняті рішення; повноти 

повноважень; прозорості у співробітництві; фінансової солідарності [5]. 

До прийняття Податкового кодексу України механізм реалізації місцевого 

оподаткування регулювався Законом України «Про систему оподаткування» від 

25.06.1991 року № 1251-XII [9] та характеризувався певними негативними рисами, 

зокрема: існуванням неефективних зборів (збору за видачу ордеру на квартиру, 

курортного збору, зборів з власників собак, за проведення місцевого аукціону), 
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витрати на адміністрування яких значно перевищували їх надходження до місцевих 

бюджетів; справляння комунального податку, ставка якого була прив’язана до фонду 

оплати праці, сприяло тінізації цього фонду; запровадження податку з реклами не 

відповідало принципу рівності в оподаткуванні, оскільки поширювалось виключно 

на обмежене коло суб’єктів господарювання; нерозвиненістю самооподаткування 

населення як форми залучення на добровільній основі за рішенням місцевого 

референдуму або загальних зборів громадян коштів для фінансування разових 

цільових соціально-побутових заходів. 

Сьогодні чинним законодавством передбачено справляння таких місцевих 

податків та зборів: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 

єдиний податок; збір за місця для паркування транспортних засобів; збір за 

провадження деяких видів підприємницької діяльності; туристичний збір [10]. 

Слід зазначити, що деякі податки та збори, які регламентувалися Законом 

України «Про систему оподаткування» (зокрема, комунальний податок, податок з 

реклами, ринковий збір, збір за припаркування автотранспорту й за право 

використання місцевої символіки), забезпечували понад 80% надходжень до 

бюджету [7, с. 92-102] та вважалися найбільш перспективними, на сьогодні 

скасовані дією Податкового кодексу. 

Розглянемо динаміку місцевих податків і зборів у доходах та податкових 

надходженнях на прикладі бюджету міста Львова (табл. 1). 

Таблиця 1 

Динаміка місцевих податків і зборів у доходах та податкових надходженнях 

бюджету м. Львова за 2009–2012 рр. 

Роки Доходи 
місцевого 
бюджету 
(без 
трансфертів), 
тис. грн 

Податкові 
надходження 
до місцевого 
бюджету, 
тис. грн 

Місцеві 
податки 
та збори, 
тис. грн 

Питома вага 
місцевих 
податків та 
зборів у 
доходах 
бюджету, % 

Питома вага 
місцевих 
податків та 
зборів у 
податкових 
надходженнях, 
% 

2009 1 403 856,2 939 048,9 18 234,8 1,3 1,9 
2010 1 426 821,3 1 042 055,6 18 942,5 1,3 1,8 
2011 1 685 266,6 1 176 393,9 76 393,5 4,5 6,4 
2012  1 832 440,6 1 383 513,6 62 132,4 3,4 4,5 
Джерело: складено на основі [11]. 

Як бачимо з даних табл. 1, доходи місцевого бюджету та податкові 

надходження поступово зростають до 2012 р. Натомість спостерігаємо падіння 

величини місцевих податків та зборів у 2012 р. порівняно з 2011 р. Питома вага 

доходів місцевих податків і зборів у складі доходів місцевого бюджету коливається в 

межах від 1,3 до 4,5%, а у складі податкових надходжень – в межах 1,8-6,4%. 

Єдиний податок, збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний 
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збір та збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності в загальній 

величині доходів і податкових надходжень займають незначне місце. У 2012 р. 

порівняно з 2011 р. відбулось збільшення доходів місцевого бюджету на 

147 174 тис. грн (або на 8,03%) та загального обсягу податкових надходжень на 

207 119,7 тис. грн (або на 14,9%). Величина місцевих податків і зборів у 2012 р. 

порівняно з 2011 р. зменшились на 14 261,1 тис. грн (або на 22,9%). Для з’ясування 

причин такого скорочення слід проаналізувати склад та структуру місцевих податків 

і зборів у розрізі кожного податку та збору, що справлялися на території м. Львова у 

2012 р. (табл. 2). 

Таблиця 2 

Показники складу та структури місцевих податків і зборів м. Львова за 2012 р. 

Найменування 
доходів 

План, 
тис. грн 

Факт, 
тис. грн 

Відносне 
відхилення, 
% 

Абсолютне 
відхилення, 
тис. грн 

Питома 
вага, %  

Місцеві податки 
та збори, у тому 
числі: 

58 093,2 62 132,4 6,9 4039,2 100 

- збір за місця 
для паркування 
автотранспорту 

4000,0 3147,1 -21,3 -852,9 5,1 

- туристичний 
збір 

1163,0 1319,9 13,5 156,9 2,1 

- збір за 
провадження 
деяких видів 
підприємницької 
діяльності 

13 760,0 17 445,7 26,8 3685,7 28,1 

- єдиний податок 39 170,2 40 219,7 2,6 1049,5 64,7 
Джерело: складено на основі [11]. 

Як показують результати аналізу, найважливішим платежем до місцевого 

бюджету виступає єдиний податок, адже у складі місцевих податків і зборів він 

становить 64,7%. Друге місце посідає збір за провадження деяких видів 

підприємницької діяльності – 28,1%. На збір за місця для паркування 

автотранспорту та туристичний збір у структурі місцевих податків та зборів 

м. Львова припадає 7,2% надходжень. 

Порівняння планових і фактичних значень надходжень за 2012 р. свідчить, 

що було перевиконано планові показники справляння таких податків і зборів: 

туристичного збору – на 13,5%, збору за провадження деяких видів підприємницької 

діяльності – на 26,8%, єдиного податку – на 2,6%. Водночас план щодо збору за 

місця для паркування автотранспорту недовиконаний на 21,3% Причиною цього 

можна вважати недосконалість податкового адміністрування, адже частина місць, 

які планувалося відвести під парковки, досі не затверджені міською радою, на іншій 
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частині немає раціональної розмітки, яка б давала чітку інформацію про кількість 

таких місць. Також часто можемо спостерігати ситуацію, коли особа, відповідальна 

за стягнення такого податку, не видає чеку або іншого документа, що підтверджує 

суму сплаченого збору платником. Отже, можна стверджувати, що ці кошти не 

надходять до місцевого бюджету Львова. 

Зрозуміло, що формування фінансової автономії місцевих бюджетів 

неможливе без ефективної та виваженої податкової політики держави на місцях. 

Сьогодні фінансова автономність місцевого самоврядування є невід’ємною 

частиною демократичного розвитку держави та важливою ознакою існування 

самоврядування як такого. Важливим фактором впливу на самостійність місцевого 

самоврядування прийнято вважати місцеві податки та збори. Як бачимо, вони 

займають незначне місце у складі доходів місцевого бюджету Львова. Слід 

зазначити, що вагому частку в доходах місцевого бюджету покликаний забезпечити 

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Передбачається, що 

надходження коштів з цього податку за підсумками 2013 р. може кардинально 

змінити ситуацію стосовно зміцнення фінансової автономії місцевого бюджету за 

умови, що механізм справляння цього податку буде продуманим та ефективним. Так, 

на думку Н. Бикадорової, введення цього податку забезпечить достатньо стабільні та 

прогнозовані фінансові надходження до місцевого бюджету, адже нерухомість є 

одним з унікальних об’єктів оподаткування, від сплати якого важко 

ухилитися [2, с. 37]. Втім, деякі урядовці вважають, що цей податок не зможе 

забезпечити прогнозовані обсяги надходжень до місцевих бюджетів, оскільки його 

будуть платити одиниці, які не підпадають під законодавчо встановлені 

пільги [4, с. 127]. Очікувати сталих надходжень від цього податку можна було б, 

якби він розраховувався не тільки залежно від величини житлової площі, а й не 

житлової (комерційної). 

Для прикладу, в більшості розвинутих країн світу податок на нерухомість є 

домінуючим, його питома вага у структурі доходів місцевих бюджетів коливається в 

межах від 30 до 50%. Обсяг надходжень цього податку є достатньо стабільним і 

прогнозованим, з року в рік спостерігається постійне зростання об’єктів податку на 

нерухомість. Малозабезпеченим верствам населення в країнах ЄС надається 

широкий спектр пільг, тому його платниками в основному є громадяни з середнім і 

високим рівнем доходів [7, с. 112-120]. Водночас податок на нерухомість, на думку 

деяких вітчизняних вчених, негативно впливає на здійснення заощаджень та 

інвестицій, створює певні труднощі для платників податків, які використовують 

прибуток не на споживання, а для реінвестування у розвиток виробництва [6]. В 

контексті цієї проблематики заслуговує на особливу увагу визначення ефективності 

(результативності) сплати місцевих податків і зборів. 

Науковці вважають, що на ефективність справляння місцевих податків і 
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зборів в Україні впливають як кількісні чинники (величина граничних розмірів їх 

ставок та показники бази оподаткування), так і якісні (зокрема, політичний клімат, 

стабільність соціально-економічної ситуації в державі, інфляційні процеси, 

інституційна сфера) [7, с. 89-104]. 

Визначимо ефективність сплати місцевих податків і зборів як відношення 

загальної їх суми до кількості жителів, що є платниками цих податків, на прикладі 

м. Львова (табл. 3). 

Таблиця 3 

Ефективність сплати місцевих податків та зборів м. Львова впродовж 2011–2012 рр. 

Показник 2011 рік 2012 рік 
Загальна сума місцевих 
податків та зборів (Спод), 
тис. грн 

76 393,5 62 132,4 

Кількість платків податків 
(Кпп), тис. осіб 

3,83 4,73 

Ефективність сплати 
місцевих податків та зборів 
(Е) 

19 946,08 13 135,8 

Джерело: складено на основі [11]. 

Отже, як бачимо з даних табл. 3, ефективність сплати місцевих податків і 

зборів у м. Львові у 2012 р. порівняно з 2011 р. зменшилась на 34,1%, при цьому на 

23,5% відбулось збільшення кількості платників податків. Причиною такої тенденції 

можна вважати підвищення рівня ухилення від оподаткування, а також 

незацікавленість територіальної громади та органів місцевого самоврядування у 

збільшенні надходжень до місцевого бюджету, оскільки таке збільшення призведе 

до зниження обсягу міжбюджетних трансфертів, які сьогодні займають левову 

частку у формуванні доходів бюджету. 

Аналізуючи ефективність сплати місцевих податків і зборів до бюджету, 

доцільно провести факторний аналіз динаміки суми місцевих податків і зборів за 

рахунок зміни результативності стягнення податків та зміни кількості їх платників. 

Для проведення цього виду аналізу було обрано результативну ознаку 

(загальна сума місцевих податків і зборів міста Львова), кількісну ознаку (кількість 

платників місцевих податків та зборів міста Львова), якісну ознаку (ефективність 

сплати місцевих податків і зборів). 

Розрахунок зміни обсягу суми місцевих податків і зборів за рахунок зміни 

ефективності їх сплати ( ефСпод ) наведено у формулі (1): 

201220112012 *)( КппЕЕСподеф  .                                   (1) 

Розрахунок зміни обсягу суми місцевих податків і зборів за рахунок зміни 

кількості платників податків ( КппСпод ) наведено у формулі (2): 
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201120112012 *)( ЕКппКппСподКпп  ,                             (2) 

де  і  – ефективність сплати місцевих податків і зборів у 2011 р. та 

2012 р. відповідно; 

2011Е 2012Е

2011Кпп  і  – кількість платників місцевих податків і зборів у 2011 р. 

та 2012 р. відповідно, тис. грн. 

2012Кпп

Приріст суми місцевих податків і зборів загалом ( Спод ) розраховуємо за 

формулою (3): 

Кппеф СподСподСпод  .                                     (3) 

Підставляємо значення у формули (1)-(3) та проводимо розрахунок: 

;.6,2123273,4*)08,946198,13513( грнтисСподКпп   

;.5,9511708,94619*)83,373,4( грнтисСподКпп   

..1,261145,951176,21232 грнтисСпод   

Таким чином, сукупний обсяг місцевих податків і зборів місцевого бюджету 

Львова зменшився на 14 261,1 тис. грн внаслідок зменшення суми місцевих податків 

і зборів на 32 212,6 тис. грн за рахунок зміни ефективності їх сплати, а також 

зростання суми місцевих податків і зборів на 17 951,5 тис. грн за рахунок зміни 

кількості платників. 

Отже, ситуація, яка склалася, вимагає особливої уваги з боку науковців та 

уряду, оскільки виявлена тенденція вказує на негативні аспекти, які присутні у 

вітчизняній податковій політиці. На наш погляд, необхідно звернути особливу увагу 

на адаптацію вітчизняного податкового законодавства до законодавства країн 

Європейського Союзу. Більшість країн Західної Європи за допомогою локального 

оподаткування вирішують власні фінансово-господарські проблеми самостійно, 

оскільки уряди цих держав приділяють особливу увагу децентралізації повноважень 

стосовно справляння податкових платежів на місцях. Таким чином, саме 

децентралізація створює необхідні умови для зміцнення фіскальних стимулів як 

органів місцевого самоврядування, так і платників податків. 

Порівняння досвіду більшості зарубіжних країн світу доводить, що місцеві 

податки та збори можуть забезпечувати до 60% всіх податкових надходжень до 

бюджетів. Найбільша частка в доходах місцевих бюджетів припадає на місцевий 

корпоративний податок, податок на нерухомість та місцевий податок з доходів. Для 

прикладу, значна частина європейських держав мають повноваження стосовно 

встановлення ставок локальних податків та бази оподаткування (Португалія, Швеція, 

Чехія, Австрія, Бельгія, Іспанія, Німеччина). У більшості цих країн органи місцевого 

самоврядування також наділені повноваженнями стосовно контролю за 

встановленням граничних ставок локальних податків і визначення пропорцій 
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розподілу локальних податкових надходжень. Сьогодні для європейських країн 

характерною є чисельність локальних податків і зборів, адже основною метою 

податкової політики є створення сприятливого інвестиційно-інноваційного клімату 

та розв’язання соціально-економічних проблем суспільства. Існування значної 

кількості локальних платежів є достатньо продуманими в частині їх податкового 

адміністрування та не породжує негативних тенденцій в оподаткуванні, оскільки 

частка від їх надходжень в доходах деяких держав (Італія, Бельгія, Франція) 

коливається від 30 до 60% [7, с. 109-120]. Тенденція до збільшення кількості 

платників, яка є актуальною сьогодні для України, в урядах більшості країн ЄС – 

розглядається виключно позитивно, що відображається на структурі доходів 

місцевого бюджету, оскільки на законодавчому рівні значно скорочені можливості 

стосовно ухилення від сплати податкових платежів. 

Висновки. Отже, із прийняттям Податкового кодексу наша держава 

отримала ефективні умови для розвитку місцевого оподаткування. Було скорочено 

ряд неефективних та малоефективних місцевих податків і зборів, витрати на 

адміністрування яких значно перевищували надходження до бюджету. 

Незважаючи на позитивні зміни, надходження місцевих податків і зборів та 

доходи місцевого бюджету Львова зменшились. Питома вага місцевих податків і 

зборів у загальній структурі доходів залишається незначною, що характеризує 

низьку фінансову незалежність бюджету міста, яка мала місце і до прийняття 

Податкового кодексу. 

Крім того, наше дослідження підтверджує загальновідому негативну 

тенденцію, яка спостерігається сьогодні в більшості міст України, щодо 

неефективності місцевого оподаткування. Недосконалість порядку впровадження та 

механізму справляння деяких податкових платежів на місцях, а також часті прояви 

«тіньової» економіки доводять необхідність адаптації політики вітчизняного 

місцевого оподаткування у відповідність до практики країн ЄС, де значно в 

меншому обсязі проявляються такі негативні явища. 

Вважаємо, що пріоритетними напрямами удосконалення практики 

справляння місцевих податків і зборів в Україні та пристосування її до іноземного 

досвіду повинні стати такі: 

- недопущення ухилення від сплати податків та запровадження більш 

суворого покарання за такі дії; 

- створення ефективних передумов до зміцнення фіскальних стимулів органів 

місцевого самоврядування шляхом надання їм повноважень стосовно встановлення 

ставок, бази оподаткування в залежності від податкового періоду та ситуації в 

регіонах (державі); 

- усунення подвійного оподаткування для суб’єктів господарювання, які 

діють у двох або більше країнах; 

 80 



 

- прийняття рішень стосовно звільнення від сплати окремих категорій 

платників податків або щодо відстрочення платежів повинно прийматися місцевим 

самоврядуванням лише за погодженням з центральним урядом; 

- механізм стягнення усіх податкових платежів повинен бути прогресивним, 

що дозволить убезпечити соціально незахищені верстви населення та реалізувати 

принцип справедливості в оподаткуванні, який притаманний більшості країн ЄС; 

- перерозподіл частини загальнодержавних податків на місцевий рівень, а 

також зменшення надмірного вилучення доходів місцевих бюджетів з їх подальшим 

частковим поверненням у формі міжбюджетних трансфертів. 

Забезпечення оптимального поєднання загальнодержавних і місцевих 

інтересів, зокрема у сфері місцевого оподаткування, є важливим завданням уряду 

для здійснення ефективного управління фінансовою системою України. Зазначене 

визначає актуальність проблеми та необхідність подальших досліджень у цьому 

напрямі. 
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Annotation 
This article considers the main shortcomings of interbudgetary policy in Ukraine. The ways of 
improvement of the operating system of interbudgetary relations and directions of its regulation 
are proposed. 
 

Постановка проблеми. Важливою складовою соціально-економічних 

трансформацій, які відбуваються в Україні, є реформування бюджетної системи, у 

тому числі міжбюджетних відносин. 

Проблеми розвитку міжбюджетних відносин в Україні є надзвичайно 

актуальними, адже стійкість бюджетної системи держави багато в чому залежить від 

характеру таких відносин. Зокрема, формування міжбюджетних відносин стосується 

не лише розподілу фінансових ресурсів між різними рівнями бюджетної системи для 

виконання власних і делегованих повноважень, але й удосконалення діючої системи 

управління фінансами органів місцевого самоврядування та законодавчого розподілу 

функцій і відповідальності між центральними та місцевими органами влади. І хоча 

теоретичні аспекти формування міжбюджетних відносин вже закріплені на 

законодавчому рівні у Бюджетному кодексі, проблеми, пов’язані з місцевими 

фінансами, залишаються й досі неврегульованими. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні питанням 

міжбюджетних відносин приділяють багато уваги, про що свідчить наявність великої 

кількості наукових досліджень. 

Так, О. Кириленко, І. Луніна, С. Слухай, В. Василенко, М. Карлін, В. Швець, 

В. Зайчиков, Н. Бак, Ю. Ганущак, О. Лилик, В. Кравченко у своїх працях вказують 

на недоліки діючої системи міжбюджетних відносин, досліджують інструменти їх 
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реалізації, пропонують заходи щодо вирішення існуючих проблем. І. Волохова 

акцентує увагу на проблемах функціонування цільових міжбюджетних трансфертів і 

визначає напрями удосконалення бюджетного вирівнювання в Україні [1]. 

Окремим аспектам розроблення шляхів розвитку міжбюджетних відносин 

присвячені роботи О. Чернявського, В. Андрущенка, П. Мельника, В. Алієвої та 

інших. 

Проте зміни бюджетного законодавства та прийняття нових нормативно-

правових документів постійно підтримують актуалізують проблематику 

міжбюджетних відносин. 

Мета і завдання статті. Метою статті є визначення шляхів вирішення 

проблем у сфері міжбюджетних відносин. Завдання статті – аналіз міжбюджетних 

відносин в Україні, а також обґрунтування проблем у сфері міжбюджетної політики. 

Виклад основного матеріалу. Міжбюджетні відносини є важливим 

інструментом реалізації фінансових відносин між центральними та місцевими 

органами влади, дієвим чинником економічного та політичного розвитку України. 

Вони весь час перебувають у процесі удосконалення, який спрямовується на 

вирішення завдань щодо забезпечення соціально-економічного зростання як 

окремих адміністративно-територіальних одиниць, так і всієї держави, усунення 

розбіжностей у рівнях розвитку регіонів і посилення фінансового забезпечення 

місцевого самоврядування. 

Міжбюджетні трансферти забезпечують формування дохідної частини 

бюджетів різних рівнів, яка спрямовується на виконання витратних програм, 

закріплених за органами місцевого самоврядування. Тобто міжбюджетні відносини 

забезпечують збалансування дохідної та витратної частин бюджетів відповідного 

рівня. Міжбюджетні відносини відповідають принципу соціальної справедливості на 

всіх ланках бюджетної системи, оскільки основна частка міжбюджетних трансфертів 

спрямована на покриття витрат, що мають соціальну спрямованість. 

Однак міжбюджетні відносини все ще залишаються проблемною ланкою в 

бюджетному процесі. Зокрема, вимагає удосконалення система бюджетного 

регулювання, зберігається недостатня власна дохідна база місцевих бюджетів, 

потребує покращення законодавче забезпечення розмежування функцій та завдань 

центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування щодо здійснення бюджетних видатків. 

Однією із найгостріших проблем міжбюджетної політики є недостатність 

коштів для фінансування самоврядного розвитку. Про це, зокрема, йдеться в 

аналітичній записці «Щодо практичної реалізації інструментів підвищення 

фіскальної самостійності територій, передбачених Бюджетним кодексом 

України» [2]. 

Доходи місцевих бюджетів у 2012 році склали 225,3 млрд грн (таблиця). 
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Однак продовжується тенденція до високої залежності місцевих бюджетів від 

міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету. Їх обсяг зріс до 124,5 млрд грн 

(або на 31,2%). Таким чином, частка міжбюджетних трансфертів у структурі доходів 

місцевих бюджетів сягнула найбільшого значення за останні роки, склавши 

55,2% (рис. 1). 

Таблиця 

Структура місцевих бюджетів за групами надходжень, млрд грн 

Групи надходжень 2010 рік 2011 рік 2012 рік 
Податкові 
надходження 

65,9 73,8 86,1 

Неподаткові 
надходження 

2,0 10,8 12,9 

Доходи від операцій 
з капіталом 

2,6 1,9 1,8 

Трансферти 77,8 94,9 124,5 
Разом 148,3 181,4 225,3 
Джерело: складено за даними [3]. 

Для порівняння, в інших країнах частка трансфертів у доходах місцевих 

бюджетів є набагато нижчою. Так, у Румунії вона становить10,8%, у Словаччині – 

19%, Словенії – 20,9%, Латвії – 28,1%, Болгарії – 33,0%, Польщі – 40,2%, Чехії – 

35,0% [4]. 
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Рис. 1. Частка трансфертів у доходах місцевих бюджетів в Україні, % 
Джерело: складено за даними [3]. 

Враховуючи зарубіжний досвід, потрібно реформувати міжбюджетні 

відносини у напрямі зменшення залежності місцевих бюджетів від трансфертів, 

оскільки місцева влада не зацікавлена у нарощенні дохідної бази на своїй території. 

Внаслідок цього понад 90% усіх бюджетів є дотаційними, лише 8% – це бюджети, 

які в умовах чинної системи бюджетного регулювання є донорами інших бюджетів. 

Ще одним недоліком міжбюджетних відносин є нерівномірне 

співвідношення «дотація – субвенція» у структурі трансфертів. 
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У структурі трансфертів за 2012 рік найбільшу частку (51,3%) традиційно 

склала дотація вирівнювання (у 2011 році на неї припадало 49,3%). Зауважимо, 

протягом останніх років спостерігається тенденція до її зростання (рис. 2). Оскільки 

дотація є нецільовим трансфертом, це дозволяє місцевим органам витрачати 

дотаційні кошти на власний розсуд. Зрозуміло, на їхнє рішення суттєво впливає 

необхідність забезпечення бюджетних програм із фінансування благ і послуг, що 

надаються за рішенням центральних органів влади. З іншого боку, це призводить до 

неефективного використання бюджетних ресурсів, позаяк не завжди кошти 

виділяються на пріоритетні для відповідної території чи місцевості напрями 

видатків. 

Субвенції із соціального захисту населення у 2012 р. були перераховані у 

розмірі 42,7 млрд грн, що становить 66,9% всіх наданих субвенцій. Відповідно, 

питома вага інших субвенцій склала лише 33,1%, зокрема субвенцій на соціально-

економічний розвиток – близько 3% [5, с. 66]. 

51649,9

43629,943640,4

33356,4
28810,4

18581,5

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2007 рік 2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік

м
л
н 
гр
н

 

Рис. 2. Динаміка перерахування дотації вирівнювання за 2007–2012 роки в Україні, 

млн грн 
Джерело: складено за даними [3]. 

Зрозумілим є збільшення частки субвенцій як цільових коштів, що їх 

використання пов’язане з необхідністю фінансування конкретних об’єктів, 

пріоритетних у поточному бюджетному році. При цьому питома вага субвенцій на 

соціально-економічний розвиток має зростати. 

Ми погоджуємось з думкою В. Мінковича стосовно того, що суттєвим 

недоліком міжбюджетних відносин на сучасному етапі розвитку економіки України 

є нормативна неврегульованість забезпечення видатків на соціальні 

потреби [6, с. 90]. 

Дійсно, видатки на соціальні потреби не повинні бути видатками місцевого 

значення, оскільки місцеві органи влади не можуть впливати на рішення про їх 

надання чи ненадання. Відомо, що надання послуг у сфері охорони здоров’я, освіти, 
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культури, мистецтва, фізичної культури та спорту відноситься до державних 

функцій; на їх виконання спрямовується більше 70% коштів. Відповідно, на видатки, 

які не враховуються у процесі розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів, тобто 

на виконання функцій місцевого розвитку, залишається дуже мало коштів. 

Підтримка соціальної сфери є завданням держави, тому на забезпечення відповідних 

видатків місцеві бюджети повинні отримувати кошти із Державного бюджету. 

Власними коштами місцевих бюджетів повинні фінансуватися місцеві потреби 

(визначені у чинному законодавстві як видатки, що не враховуються при визначенні 

обсягу міжбюджетних трансфертів). 

Основною, на нашу думку, проблемою у сфері міжбюджетних відносин є 

неефективна децентралізація вітчизняної бюджетної системи. 

Бюджетна децентралізація передбачає розширення фінансової бази регіонів і 

муніципалітетів за рахунок передання їм з центрального бюджету потужних 

фінансових джерел. Втім, зараз органи місцевого самоврядування в Україні 

перетворені, по суті, в регіональні відділи центральних органів влади. Відповідно, 

вони займаються реалізацією державної політики, а не розвитком власного регіону. 

Тому необхідно переглянути та чітко структуризувати перелік власних і делегованих 

повноважень, що реалізують органи місцевого самоврядування, а також розширити 

їх фінансову базу з тим, щоб вони мали змогу самостійно фінансувати реалізацію 

власних функцій. 

Зазначені проблеми міжбюджетних відносин мають системний характер і не 

можуть бути усунені шляхом внесення часткових змін. Ми вважаємо, що необхідно 

впроваджувати концептуально нові підходи до удосконалення міжбюджетної 

політики. 

Так, про шляхи удосконалення міжбюджетних відносин ідеться у «Стратегії 

економічного і соціального розвитку України на 2004–2015 рр. «Шляхом 

європейської інтеграції», згідно з якою головною метою такого удосконалення є 

акумулювання на рівні окремих адміністративно-територіальних одиниць ресурсів в 

обсязі, достатньому для виконання власних і делегованих функцій органів місцевого 

самоврядування, а також вироблення чітких критеріїв надання державної підтримки 

розвитку регіонів, забезпечення на конкурсній основі процедур фінансування 

регіональних програм, упровадження механізму надання бюджетних трансфертів 

для забезпечення виконання делегованих повноважень та запровадження 

формульної системи розподілу державних централізованих капітальних вкладень за 

визначеними критеріями [7, с. 331-334]. 

За результатами проведеного дослідження можна зробити висновок про 

необхідність подальшого удосконалення системи міжбюджетних відносин в 

України. Задля вирішення проблем у цій сфері її реформування, на нашу думку, слід 

здійснювати шляхом: 
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- удосконалення нормативно-правової бази, що в перспективі дозволить 

органам місцевого самоврядування залучати позабюджетні кошти, зокрема за 

рахунок позик і використання комунального майна; 

- формування децентралізованої моделі організації міжбюджетних відносин 

як механізму підвищення ефективності розподілу та використання бюджетних 

фондів; 

- відмови від безцільових трансфертів та переходу до системи цільових 

трансфертів, що дозволить контролювати використання коштів державних фондів, 

які передаються до місцевих бюджетів. Прив’язка фінансування до конкретних 

завдань дозволить чітко відслідковувати напрями та ефективність їх використання за 

допомогою оцінювання затрат і результатів; 

- розширення фінансової бази органів місцевого самоврядування, що 

дозволить спростити та прискорити рух грошових коштів; 

- зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів, посилення стимулюючих 

факторів у роботі органів місцевого самоврядування щодо наповнюваності 

бюджетів. 

Висновки. Дослідивши стан міжбюджетних відносин, можемо 

стверджувати: головним недоліком сучасної політики у цій сфері є те, що державна 

підтримка виступає не додатковим, а головним джерелом фінансових ресурсів на 

регіональному та місцевому рівнях. Отже, необхідно удосконалювати законодавчу 

базу, зокрема стосовно розподілу функціональних повноважень між органами 

державної влади та місцевого самоврядування різних рівнів. Слід також створити 

можливості для здійснення реформ місцевих бюджетів і покращення фінансової 

дисципліни на депресивних територіях. 

На наш погляд, потрібно запровадити такий механізм міжбюджетних 

відносин, який зробить можливим ефективне функціонування бюджетів усіх рівнів у 

частині забезпечення добробуту населення. Міжбюджетні відносини слід розглядати 

з точки зору особливого механізму, що має власні принципи, інструменти, методи, 

правові нормативні акти, які регулюють його діяльність. Це забезпечить 

систематизоване бачення внутрішніх проблем бюджетної системи, які виникатимуть 

у процесі її побудові, і дозволить розробити необхідні рекомендації щодо їх 

вирішення. В свою чергу, впорядкування процесу міжбюджетного регулювання 

сприятиме досягненню стану макроекономічної рівноваги в Україні. 
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ІІ. Підприємництво в Україні 
 

 

УДК 336.77:338.3 

Баховська Т. В. 

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ КРЕДИТОЗДАТНОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Анотація 
У статті обґрунтовуються передумови формування кредитоздатності 
сільськогосподарських підприємств на основі аналізу показників їх діяльності. 

Annotation 
In this article the pre-condition of forming agricultural enterprises’ credit-ability is grounded 
on the basis of analysis of the parameters of their functioning. 
 

Постановка проблеми. Переоцінити значення сільського господарства для 

будь-якої країни та її економіки дуже важко, адже у сучасних умовах не можна 

уявити незалежність країни без забезпечення її продовольчої безпеки. 

Функціонування вітчизняного сільського господарства на рівні, який дозволить 

забезпечити країну необхідними продуктами харчування та реалізувати експортні 

можливості, є основною метою розвитку цієї галузі економіки. 

Сьогодні сільське господарство має достатній потенціал для того, щоб стати 

локомотивом розвитку національної економіки. З огляду на специфіку 

сільськогосподарського виробництва власних ресурсів аграрним підприємствам для 

забезпечення своєї діяльності не достатньо, а залучення кредитних ресурсів можливе 

лише за певних умов. Банківська установа надасть позику товаровиробникові тільки 

тоді, коли матиме впевненість, що ця позика буде повернена із дотриманням усіх 

принципів кредитування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню оцінювання 

фінансового стану сільськогосподарських підприємств як потенційних 

позичальників присвячені праці багатьох зарубіжних і вітчизняних науковців 

(М. І. Баканової, Д. С. Молякова, В. П. Привалова, Н. С. Кручок, Е. Хелферта, 

В. М. Івахненка, Л. А. Лахтіонової, В. О. Мец, О. В. Павловської, А. В. Чупіса та ін.). 

Але залишаються питання, які потребують подальших досліджень. Йдеться, 

зокрема, про оцінювання перспектив розвитку галузі як основи кредитоздатності 

сільськогосподарських підприємств. 

Мета і завдання статті. Мета статті – обґрунтувати передумови формування 

кредитоздатності сільськогосподарських підприємств за результатами аналізу 

показників їх діяльності, у тому числі на прикладі сільськогосподарських 

підприємств Львівської області. 
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Виклад основного матеріалу. Оцінювання фінансового стану аграрних 

підприємств в Україні проводиться на основі порівняння фактичних (або 

очікуваних) та нормативних значень широкого кола фінансових показників 

(коефіцієнтів) [1]. Але розрахунок лише фінансових показників не дозволить скласти 

загального уявлення про кредитоздатність сільськогосподарських підприємств. Її 

оцінювання доцільно проводити у контексті перспектив розвитку аграрної галузі. 

Швейцарські фінансисти вказують на тісний зв’язок між якісними та 

кількісними параметрами кредитоспроможності підприємства (рис. 1). 
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Рис. 1. Взаємозв’язки між якісними та кількісними параметрами 

кредитоспроможності підприємства 
Джерело: [2]. 

Як відомо, ефективність діяльності суб’єктів господарювання є основою для 

прийняття рішення позичальником про надання позики. Оцінивши ефективність 

роботи сільськогосподарських підприємств, зокрема економічну, можна зробити 

висновок про їх перспективність як суб’єкта кредитування, їх кредитоздатність. 

Як свідчать дані табл. 1, валовий регіональний продукт (ВРП) Львівщини 

збільшився за 2007–2011 рр. на 15 125,9 млн грн. Виробництво продукції сільського 

господарства зросло на 815,9 млн грн, у тому числі виробництво цієї продукції 

сільськогосподарськими підприємствами – на 1109,6 млн грн. 
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Таблиця 1 

Місце сільського господарства у виробництві ВРП Львівської області 

Показники 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 

Відхилення 
(2011 р. 

порівняно з 
2007 р.) 

Валовий регіональний продукт, 
млн грн 

27 987,0 35 534,0 35 955,0 41 655,0 43 112,9 15 125,9 

Продукція сільського гос-
подарства (у постійних цінах 
2010 р.), млн грн 

7585,0 7557,1 7699,8 7370,8 8400,9 815,9 

- у т.ч. вироблена сільсь-
когосподарськими підпри-
ємствами, млн грн 

1138,5 1598,5 1801,4 1862,2 2248,1 1109,6 

Частка продукції сільського 
господарства у ВРП, % 

27,1 21,3 21,4 17,7 19,5 -7,6 

Частка продукції сільського 
господарства, виробленої 
сільськогосподарськими 
підприємствами, у ВРП, % 

4,1 4,5 5,0 4,5 5,2 1,1 

Джерело: побудовано за даними [3]. 
 

Частка продукції сільського господарства у ВРП Львівської області є 

суттєвою. Так, у 2007–2011 рр. сільськими товаровиробниками вироблялась в 

середньому його п’ята частина. У 2007 р. частка цієї продукції становила 

27,1% ВРП, а у 2011 р. зменшилася до 19,5% ВРП. Зменшення питомої ваги 

продукції сільського господарства у структурі ВРП Львівщини спостерігається у 

2008–2010 рр. Це – період початку та загострення світової економічної кризи, 

скорочення бюджетного дотування вітчизняного сільського господарства та інших 

проблем. З 2011 р. частка продукції сільського господарства у структурі ВРП 

Львівської області почала зростати, збільшившись порівняно з 2010 р. на 1,8 п.п. 

Частка сільськогосподарської продукції, виробленої сільськогосподарськими 

підприємствами, у ВРП Львівщини є незначною – в межах 4-5%. У 2011 р. порівняно 

з 2007 р. вона збільшилась на 1,1 п.п. Характерним для сільськогосподарських 

підприємств є те, що криза не позначилась на їх місці у виробництві ВРП 

Львівщини. 

Протягом періоду дослідження основними виробниками продукції сільського 

господарства є господарства населення (табл. 2). Слід відзначити, що зростає сума 

валової продукції, виробленої усіма категоріями господарств. У 2011 р. виробництво 

валової продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами 

збільшилось порівняно з 2007 р. на 1109,6 млн грн, у тому числі продукції 

рослинництва – на 728, млн грн, а продукції тваринництва – на 381,6 млн грн. 
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Таблиця 2 

Валова продукція сільського господарства у Львівській області в постійних цінах 

2010 року 

Показники 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 

Відхилення 
(2011 р. 

порівняно з 
2007 р.) 

Усі категорії господарств 
Валова продукція всього, 
млн грн, у т.ч. 

7585 7557,1 7699,8 7370,8 8400,9 815,9 

- рослинництва  3931,5 3943,7 4153,5 3802,2 4904,7 973,2 
- тваринництва 3653,5 3613,4 3546,3 3568,6 3496,2 -157,3 

Сільськогосподарські підприємства 
Валова продукція всього, 
млн грн, у т.ч. 

1138,5 1598,5 1801,4 1862,2 2248,1 1109,6 

- рослинництва  657,3 958,1 1060,5 1034,1 1385,3 728 
- тваринництва 481,2 640,4 740,9 828,1 862,8 381,6 

Частка сільськогосподарських підприємств Львівської області у виробництві, % 
Валової продукції, у т.ч. 15,0 21,2 23,4 25,3 26,8 11,8 
- рослинництва  16,7 24,3 25,5 27,2 28,2 11,5 
- тваринництва 13,2 17,7 20,9 23,2 24,7 11,5 

Частка сільськогосподарських підприємств України у виробництві, % 
Валової продукції, у т.ч. 39,9 50,3 48,6 48,3 51,8 11,9 
- рослинництва  41,5 58,0 54,9 53,6 56,7 15,2 
- тваринництва 37,9 34,4 36,7 38,8 40,6 2,7 
Джерело: побудовано за даними [3]. 
 

Таким чином, приріст виробництва валової продукції тваринництва у 
сільськогосподарських підприємствах значною мірою перекрив падіння виробництва 
цієї продукції в господарствах населення, а загальне зменшення виробництва валової 
продукції тваринництва в усіх категоріях господарств у 2011 р. порівняно з 2007 р. 
відзначено на рівні 157,3 млн грн. 

Сільськогосподарськими підприємствами у 2011 р. вироблено 26,8% валової 
продукції сільського господарства Львівської області, в тому числі – 28,2% валової 
продукції рослинництва та 24,7% валової продукції тваринництва. При цьому у 
структурі виробництва валової продукції сільського господарства Львівщини 
простежується чітка тенденція до зростання частки продукції, виробленої 
сільськогосподарськими підприємствами. У 2011 р. їхня частка у виробництві 
валової продукції сільського господарства зросла порівняно з 2007 р. на 11,8 п.п., а у 
виробництві продукції рослинництва та тваринництва – на 11,5 п.п. 

Тенденція до зростання частки продукції, виробленої 
сільськогосподарськими підприємствами, у структурі валової продукції сільського 
господарства спостерігається і по Україні загалом. Так, у 2011 р. частка 
сільськогосподарських підприємств у виробництві валової продукції сільського 
господарства зросла порівняно з 2007 р. на 11,9  п.п., у тому числі продукції 
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рослинництва – на 15,2 та продукції тваринництва – на 2,7 п.п. Необхідно відзначити 
той факт, що загалом по Україні сільськогосподарські підприємства у 2011 р. 
виробили понад 50% валової продукції сільського господарства (у Львівській 
області – 26,8%), а приріст частки виробництва за період дослідження становить 
понад 10 п.п. 

Отже, обсяги виробництва у сільськогосподарських підприємствах 

Львівської області збільшуються, при цьому порівняно із загальнонаціональними 

показниками вони мають значні перспективи до зростання. Саме тому 
сільськогосподарські підприємства стають щораз більш привабливими для 
банківських установ позичальниками. 

Сільськогосподарське виробництво загалом є рентабельним (рис. 2). 
Максимальний рівень рентабельності від реалізації продукції сільського 
господарства зафіксований у 2007 р. – 34%. У 2011 р. він зменшився до 21,4%. 
Найвищою рентабельністю характеризуються виробництво та реалізація продукції 
рослинництва. У 2007 р. рівень рентабельності рослинництва становив 67,7%. Втім, 
у 2011 р. він знизився до 26,9%. 

Рис. 2. Рентабельність виробництва продукції сільського господарства, %
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Джерело: побудовано за даними [3]. 
 

Протягом 2007–2011 рр. спостерігається чітка тенденція до зростання 

ефективності діяльності та реалізації продукції тваринництва. Так, у 2007 р. рівень 

збитковості тваринництва становив 14%, а у 2011 р. рентабельність тваринництва 

склала 6,2%. 

За період дослідження зросли активи, оборотні активи та поточні 

зобов’язання сільськогосподарських підприємств Львівщини (рис. 3). 

Протягом 2007–2011 рр. спостерігається позитивне сальдо між оборотними 

активами та поточними зобов’язаннями, тобто за рахунок наявних оборотних активів 

сільськогосподарські підприємства можуть ліквідувати поточну заборгованість. 

Отже, можна говорити про покращення фінансового стану та платоспроможності 

цих суб’єктів господарювання. 
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Рис. 3. Динаміка зведених балансових показників діяльності 
сільськогосподарських підприємств Львівської області,  млн грн
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Джерело: побудовано за даними [3]. 
 

Оцінку сільськогосподарським підприємствам як потенційним 

позичальникам можна дати також і з огляду на їх інвестиційну привабливість. 

Надходження інвестицій у галузь є передумовою її сталого розвитку. Як зазначає 

М. Присяжнюк, протягом наступних чотирьох-п’яти років основні засоби 

вітчизняного сільськогосподарського виробництва потребують капіталовкладень для 

оновлення на суму 250 млрд грн. Крім того, для забезпечення нормальної роботи 

галузі тваринництва потрібно щорічно 43 млрд грн, рослинництва – 57 млрд грн [4]. 

Протягом досліджуваного періоду загальна сума інвестицій в економіку 

Львівської області збільшилась на 4815, 7млн грн. Приріст інвестиційних вкладень 

відбувся практично в усіх галузях економіки, крім будівництва. Обсяг інвестицій у 

сільське господарство області зріс порівняно з 2007 р. на 426,9 млн грн і склав у 

2011 р. 662,8 млн грн (табл. 3). 

Особливістю інвестування в економіку Львівщини є зміна пріоритетів і, 

відповідно, структури вкладених коштів. Найбільша питома вага у структурі 

інвестицій припадає на транспорт і зв’язок. Характерним для цієї сфери діяльності є 

те, що фінансова криза її фактично не торкнулась. 

Наступною галуззю, яка демонструє позитивну динаміку, є сільське 

господарство. Позитивний приріст обсягу інвестицій у галузь супроводжується 

зростанням частки інвестицій у сільське господарство в загальній структурі 

інвестицій в економіку Львівської області. У 2007 р. цей показник становив лише 

2,8%, а у 2011 р. він збільшився до 5,1%. Приріст не є великим, але важливо те, що 

позитивна динаміка спостерігається протягом усього періоду дослідження, в тому 

числі під час економічної кризи. 
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Таблиця 3 

Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності у Львівській області 

Види економічної діяльності 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 

Відхилення 
(2011 р. 

порівняно з 
2007 р.) 

Ciльське господарство, млн грн 235,9 570,4 332,6 450,1 662,8 426,9 
- частка, % 2,8 5,3 5,0 4,9 5,1 2,2 
Промисловість, млн грн 2233,7 2935,8 1733,4 2093,3 2435,2 201,5 
- частка, % 27,0 27,2 25,8 22,9 18,6 -8,4 
Переробна промисловість, млн грн 1547,2 1964,0 1022,9 1128,5 1640,4 93,2 
- частка, % 18,7 18,2 15,2 12,4 12,5 -6,2 
Будівництво, млн грн 217,7 263,8 61,9 140,4 104,4 -113,3 
- частка, % 2,6 2,4 0,9 1,5 0,8 -1,8 
Діяльність транспорту та зв’язку, 
млн грн 

1928,7 1931,9 1412,4 2378,2 4340,3 2411,6 

- частка, % 23,3 17,9 21,1 26,1 33,1 9,9 
Фінансова діяльність, млн грн 150,6 189,0 74,7 172,0 117,4 -33,2 
- частка, % 1,8 1,8 1,1 1,9 0,9 -0,9 
Інші види економічної діяльності, 
млн грн 

1973,5 2944,4 2069,7 2760,6 3802,5 1829,0 

- частка, % 23,8 27,3 30,9 30,3 29,0 5,2 
Усього 8287,3 10799,3 6707,6 9123,1 13103,0 4815,7 
Джерело: побудовано за даними [3]. 

Сільськогосподарські підприємства як потенційні позичальники є 

привабливими для банківських установ ще і тому, що вони виступають виробниками 

продукції, яка є основою забезпечення продовольчої безпеки країни, має постійний 

попит у населення, а держава зацікавлена у тому, щоб ця продукція вироблялась 

саме вітчизняними товаровиробниками, оскільки від цього залежить не тільки 

продовольча безпека держави, а й її політична незалежність. Зазначене гарантує 

протекціоністську політику держави в аграрній сфері, в тому числі значну фінансову 

підтримку сільськогосподарських підприємств навіть за умови їх збиткової 

діяльності. 

Як видно з даних табл. 4, споживання населенням Львівської області 

продуктів харчування за більшістю їх видів зростає. 

Збільшується як загальний обсяг споживання продуктів харчування, так і їх 

споживання в розрахунку на одну особу. Скоротилось споживання лише молока та 

молочних продуктів, хлібних продуктів і несуттєво – цукру. 

З огляду на викладене можемо стверджувати про наявність у виробників 

сільськогосподарської продукції постійного ринку збуту виробленої продукції, 

оскільки населення країни потребує продуктів харчування. Більше того, дослідивши 

витрати домогосподарств, доходимо висновку, що продукція, вироблена 

сільськогосподарськими підприємствами, користується постійним 

платоспроможним попитом населення (рис. 4). 
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Таблиця 4 

Споживання продуктів харчування населенням Львівської області 

Показник 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 

Відхилення 
(2011 р. 

порівняно з 
2007 р.) 

Загальний обсяг споживання продуктів харчування, тис. т 
- м’яса та м’ясних продуктів 102,8 114,3 115,8 116,9 115,5 12,7 
- молока та молочних продуктів 642,3 597,9 556,8 536,1 527,9 -114,4 
- яєць 589,7 608,0 637,6 678,8 730,5 140,8 
- хлібних продуктів 304,7 304,8 294,2 266,6 269,4 -35,3 
- картоплі 405,9 397,0 430,4 393,6 452,2 46,3 
- овочів і баштанних продовольчих 
культур 

325,8 328,2 311,1 321,3 375,9 50,1 

- плодів, ягід і винограду 100,7 107,2 109,8 116,0 116,6 15,9 
- цукру 93,6 100,4 91,9 86,3 92,5 -1,1 

Споживання продуктів харчування на одну особу за рік, кг 
- м’яса та м’ясних продуктів 40,1 44,7 45,4 45,9 45,4 5,3 
- молока та молочних продуктів 250,5 233,9 218,2 210,5 207,6 -42,9 
- яєць 230 238 250 266 287 57 
- хлібних продуктів 118,8 119,2 115,3 104,7 105,9 -12,9 
- картоплі 158,3 155,3 168,7 154,5 177,8 19,5 
- овочів і баштанних продовольчих 
культур 

127,1 128,4 121,9 126,1 147,8 20,7 

- плодів, ягід і винограду 39,3 41,9 43,0 45,5 45,9 6,6 
- цукру 36,5 39,3 36,0 33,9 36,4 -0,1 
Джерело: побудовано за даними [3]. 

Рис. 4. Структура витрат домогосподарств у 2007–2011 рр., %

53,4 53,4
55

56,1 56,6

8,5 9,3 9,0 9,0

3,3 3,2 3,5 3,4 3,5

24,8
26,4

23,0 22,2
20,3

7,6
7,1

8,0
6,97,5 6,6

2,1 2,4 2,72,82,5

0

10

20

30

40

50

60

2007 2008 2009 2010 2011

Продукти харчування

Одяг і взуття

Житло, вода, електроенергія

Предмети домашнього вжитку,
поточне утримання житла

Транспорт

Інші витрати

Джерело: побудовано за даними [3]. 
У структурі витрат домогосподарств витрати на продукти харчування 

становлять понад 50% та постійно зростають. Так, у 2008 р. домогосподарства 

витрачали на продукти харчування 53,4% бюджету, а у 2012 р. – вже 56,6%. 

Наступним видом витрат домогосподарств за розміром їх частки у структурі 

витрат є витрати на житло, воду, електроенергію, паливо різних видів. 
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Частка цих витрат також дещо збільшилась, але порівняно з витратами на 

продукти харчування вона є значно меншою і займає у структурі сукупних витрат 

8,5-9%. 

Висновки. Підсумовуючи результати дослідження, можемо стверджувати, 

що специфічні характеристики вітчизняного сільського господарства, до яких слід 

віднести значну частку вартості сільськогосподарської продукції у ВРП, хороші 

експортні можливості, рентабельність діяльності та інвестиційну привабливість 

галузі, наявність постійних ринків збуту, протекціоністську політику держави тощо, 

створюють позитивні передумови для формування кредитоздатності 

сільськогосподарських підприємств. А це, незважаючи на високу ризикованість 

сільськогосподарського виробництва, у свою чергу сприятиме формуванню 

привабливої репутації сільськогосподарських підприємств як потенційних 

позичальників банківських установ. 
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Анотація 
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поточних макроекономічних і законодавчих умовах. 
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Постановка проблеми. Вітчизняна система гарантування вкладів фізичних 

осіб була створена у 1998 році з метою захисту депозитних вкладень, розміщених на 

рахунках у банківських установах. Створення цієї системи передбачало захист 

дрібних і середніх вкладників, а також попередження масового вилучення депозитів 

у випадку погіршення фінансового стану комерційних банків для забезпечення 

сталості банківської системи. 

Чергова фінансова криза загострила питання про захист інтересів вкладників 

вітчизняних банківських установ. Наявна  система страхування вкладів в Україні, 

яка ще донедавна забезпечувала виконання своїх функції, на сьогодні практично 

вичерпала свій потенціал і потребує реформування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань 

функціонування ефективної системи страхування депозитів присвячені праці таких 

вітчизняних і зарубіжних науковців і практиків, як Р. Келі, П. Роуз, К. Гавальд, 

К. Гейгер, О. Анікін, В. Виноградов, С. Тігіпко, О. Іщенко, С. Аржевітін, 

В. Базилевич, М. Алексеєнко та ін. Незважаючи на значну кількість наукових 

публікацій, проблеми розвитку системи гарантування вкладів залишаються 

актуальними і потребують подальшого дослідження. 

Мета і завдання статті. Завдання статті – аналіз діяльності Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб в Україні. Мета статті – визначення проблем 

вітчизняної системи страхування депозитів, розміщених у банківських установах, та 

основних напрямів її реформування. 

Виклад основного матеріалу. До переліку документів, що стали правовою 

основою функціонування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, слід віднести 

Указ Президента «Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб – вкладників 

комерційних банків України» [1], Закон України «Про Фонд гарантування вкладів 

фізичних осіб» [2], а також Положення «Про Фонд гарантування вкладів фізичних 

осіб» [3]. 21.09.2012 р. Закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних 

осіб» втратив чинність, а у дію вступив Закон України «Про систему гарантування 

вкладів фізичних осіб» [4]. 

Учасниками ФГВФО є банки та філії іноземних банків, які мають ліцензію на 

право здійснювати банківську діяльність і виконують встановлені Національним 

банком України економічні нормативи щодо достатності капіталу і 

платоспроможності. На початок 2013 року кількість учасників Фонду становила 

173 банки [5]. 

За роки функціонування ФГВФО гарантована сума відшкодування 

підвищувалася 12 разів (рисунок). Нині вона становить 200 тис. грн. До 2005 р. 

гарантована сума відшкодування за вкладами фізичних осіб була меншою від 

середнього розміру вкладу. Так, на 01.01.2001 р. вона становила лише 500 грн, у той 

час як середній розмір вкладу знаходився на рівні 1046 грн. На початок 2002 р. сума 
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відшкодування збільшилася до 1200 грн, але середній розмір вкладу вже досяг 

1915 грн. І тільки на початку 2005 р. ситуація змінилася: за середнього вкладу у 

2559 грн сума відшкодування досягла 3000 грн. 
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Рисунок. Співвідношення середнього розміру вкладу та суми гарантованого 

відшкодування 
Джерело: побудовано за даними [6]. 

 
В подальшому гарантована сума відшкодування за вкладами фізичних осіб 

значно перевищувала середній розмір вкладу: на початок 2009 р. майже у 25 разів, 

2010 р. – у 24 рази, 2011 р. та 2012 р. – у 19 разів, 2013 р. – у 26 разів. Беручи до 

уваги лише це співвідношення, можна констатувати достатньо високий рівень 

гарантованої суми. Однак для формування об’єктивної оцінки щодо нього потрібно 

враховувати процент покриття кількості вкладників (у 2013 р. він складає 99,5%), 

показники, які характеризують відповідність гарантованої суми відшкодування 

поточним макроекономічним умовам, а також законодавчі зміни. 

Стосовно макроекономічної ситуації, яка є фундаментальним фактором 

розвитку фінансового сектору, можна зазначити, що динаміка економічного 

зростання в Україні у 2012 р. залишалась позитивною, проте надміру нестійкою, із 

формуванням з ІІ півріччя низхідного тренду. У 2012 р. кардинально змінилось 

співвідношення джерел забезпечення економічного зростання. Якщо у 2011 р. 

збільшення ВВП забезпечувалось передусім галузями реального сектору економіки, 

то у 2012 р. – насамперед сферами транспорту та торгівлі, що було пов’язано із 

підготовкою і проведенням Євро-2012, а також задоволенням платоспроможного 

попиту населення внаслідок зростання його доходів. Розриви у темпах зростання 

ключових макроекономічних показників та індикаторів банківської діяльності 

стають потенційними джерелами системних ризиків, про величину яких можна 

зробити висновок за результатами аналізу даних таблиці. 
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Таблиця 

Показники насиченості економіки України фінансовими інструментами 

Показник 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 
Січень- 
червень 
2012 р. 

Індекс зростання ВВП у поточних 
цінах, кумулятивно 

1,32 1,74 1,68 1,99 2,42 1,32 

Індекс зростання грошової маси, 
кумулятивно 

1,52 1,98 1,87 2,29 2,63 1,52 

Індекс зростання кредитів, 
наданих депозитними 
корпораціями, кумулятивно 

1,74 2,99 2,95 2,99 3,27 1,74 

у т.ч.       
- нефінансовим корпораціям 1,62 2,76 2,88 3,12 3,59 1,62 
- домогосподарствам 1,96 3,42 2,94 2,56 2,45 1,96 
- іншим фінансовим корпораціям 2,22 3,67 5,25 5,03 6,16 2,22 
Індекс зростання внутрішнього 
боргу, кумулятивно 

1,07 2,69 5,48 8,53 9,72 1,07 

Грошова маса, % від ВВП 54,97 54,40 53,35 55,23 52,07 х 
Кредити, % від ВВП 59,23 77,42 79,19 67,69 60,90 х 
Кредити населенню, % від ВВП 22,26 29,59 26,42 19,36 15,29 х 
Частка валютних кредитів, % 
загального обсягу кредитів 

48,09 57,52 50,04 45,26 38,80 31,83 

Внутрішній борг, % від ВВП 2,47 4,71 1,25 13,09 12,26 13,20 
Державний борг, % від ВВП 7,27 11,88 25,97 27,51 26,71 25,29 
Чистий зовнішній борг, % від ВВП 5,11 1,14 5,86 10,11 8,30 6,25 
Сальдо поточного рахунку, % від 
ВВП 

3,69 7,09 1,48 2,19 5,45 5,50 

Ринкова частка трьох найбільших 
банків, % 

27,57 29,82 27,20 28,38 27,9 28,00 

Ринкова частка державних банків, 
% 

х 12,00 18,20 20,00 17,00 16,00 

Джерело: складено за даними  [7]. 

Як свідчить міжнародний досвід, для ефективної роботи системи захисту 

депозитів розмір страхового відшкодування слід встановлювати в межах 1-2% від 

обсягу ВВП на душу населення та коректувати його по мірі зростання економіки та 

доходів громадян. В Україні обсяг ВВП на душу населення у 2012 р. становив 

$7,6 тис., а в ЄС – $35 116 (21,64% від ВВП) [8]. Різке зростання частки страхового 

відшкодування у ВВП протягом 2008–2012 рр. стало результатом впливу чинника 

«надмірного регулювання», адже з метою уникнення банківської паніки розмір 

гарантованого відшкодування був збільшений з 50 тис. до 200 тис. грн. 

Окрім того, ринкова частка найбільших банків є значною, а отже, і 

відповідна частка депозитів також. Так, наприклад, обсяг вкладів фізичних осіб 

лише в одному Приватбанку на початок 2013 р. склав 85 864,9 млн грн, а фінансових 
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ресурсів ФГВФО – 6092,1 млн грн. Така ситуація наводить на думку про можливість 

виникнення значних проблем щодо виплат з Фонду за умови необхідності 

відшкодування вкладникам системоутворюючих банків. 

На нашу думку, проблеми «середніх» банків також можуть негативно 

вплинути на фінансову стабільність ФГВФО. У 2013 р. кошти Фонду зменшилися на 

21,4% (з 6,09 млрд грн на початку року до 4,79 млрд грн на 1 квітня). Причиною 

таких значних втрат стали виплати вкладникам всього лише двох невеликих банків – 

ЕРДЕ Банку та банку «Таврика». Станом на 1 січня 2013 року збанкрутілий банк 

«Таврика» займав 60-е місце в рейтингу НБУ. При цьому депозитний портфель 

фізичних осіб у ньому перевищував 2,3 млрд грн. ЕРДЕ Банк був у списку 

регулятора на 100-му місці, а кошти фізичних осіб у цьому банку становили 

590 млн грн [9]. 

Законотворці вирішили, що покращити ситуацію із поповненням резервів 

Фонду можна, змінивши порядок розрахунку відрахувань до нього. Тому 

Положенням про порядок розрахунку, нарахування та сплати зборів [10] 

встановлено диференційований підхід до визначення ставки відрахувань залежно від 

ризиковості банків. Підвищені ставки передбачені для банків, де частка депозитів 

фізичних осіб у пасивах перевищує 35%, а вкладів в іноземній валюті у загальному 

обсязі депозитів – 50%, а також для тих банків, які пропонують вкладникам 

розмістити депозити за ставками, вищими від середньоринкових. Такі заходи, з 

одного боку, допоможуть збільшити резерви Фонду, а з іншого – змусять банкірів 

переглянути свої пропозиції щодо високих депозитних ставок. 

Втім, коливання вартості міжбанківських ресурсів, підвищений попит 

населення на валюту, а також звуження можливостей щодо отримання зовнішньої 

підтримки від материнських структур в умовах другої хвилі кризи в Єврозоні 

зумовили посилення агресивності характеру клієнтської політики вітчизняних банків 

у частині відновлення коротких депозитів і зростання процентних ставок. За 

значного підвищення інтегральної процентної ставки відбувся приріст депозитів. 

Отже, сьогодні основу ресурсної бази українських банків становлять кошти 

населення, які є дорогими і короткими, а тому містять підвищені ризики виникнення 

розривів у валютній та строковій структурі активів і пасивів. 

Крім того, із запровадженням нової методики розрахунку відрахувань до 

ФГВФО відбудеться справжній обвал депозитних ставок, що може спричинити 

відтік коштів із банківських установ. Найбільше зменшиться прибутковість за 

депозитами у доларах та євро, надлишок яких автоматично призведе до переміщення 

банків до категорії ризикових. 

Збільшення ставки регулярного збору з банків за вкладами фізичних осіб у 

валюті в 1,6 раза може негативно вплинути на діяльність як банків, так і самого 

Фонду. Адже оскільки банки змушені будуть більше платити за вклади у валюті, 
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вони зменшать залучення депозитів у ній. У підсумку банківський сектор буде 

позбавлений валютних нагромаджень, відбудеться девалютизація фінансового 

ринку. В умовах незадовільних економічних перспектив України, коли дефіцит 

торговельного балансу майже такий, як перед кризою 2008 р., а девальваційні 

очікування величезні та небезпідставні, брак валюти на фінансовому ринку призведе 

до його тінізації. 

Вважаємо, що новації, закладені в законі «Про систему гарантування вкладів 

фізичних осіб» [4], є ризиковими і з огляду на наступне. Так, НБУ передає Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб право вводити тимчасову адміністрацію та 

ліквідовувати банки. З цим нововведенням пов’язано чимало ризиків. Наприклад, є 

загроза зростання корумпованості ФГВФО через те, що до складу його керівництва 

відтепер можуть входити чиновники та народні депутати. Крім того, позаяк Фонд 

вперше буде змушений виконувати обов’язки, що раніше покладалися на НБУ, він 

просто може виявитися неготовим до певних викликів. Зокрема, ФГВФО не має 

інструментарію для фінансового оздоровлення банків, який є у розпорядженні НБУ. 

Також Закон не передбачає суми гарантованого відшкодування вкладникам 

депозитів у разі банкрутства банку. Тепер Фонд сам приймає рішення про розмір цієї 

суми. 

Можна сказати, що чинне законодавство суперечить базовим директивам 

Євросоюзу, які передбачають безумовне гарантування вкладів будь-кого на 

однаковому рівні. Якщо стосовно вкладів фізичних осіб є невизначеність у частині 

суми відшкодування, то фізичні особи-підприємці та юридичні особи взагалі 

виключаються із системи гарантування вкладів. 

Висновки. Система гарантування вкладів повинна бути динамічною, 

постійно удосконалюватися та відповідати на будь-які виклики, що з’являються в 

сучасному економічному просторі. Очевидно, що основною метою існування 

системи гарантування вкладів в Україні має бути не тільки й не стільки захист 

вкладників, скільки запобігання банкрутству як окремих банківських установ, так і 

всієї банківської системи. 

Проте новітній механізм функціонування системи гарантування вкладів 

фізичних осіб не позбавлений суттєвих недоліків. На наш погляд, основними 

напрямами реформування системи страхування депозитів в України повинні стати 

такі: 

- адаптація вітчизняного законодавства до законодавства Європейського 

Союзу; 

- охоплення страховими гарантіями усіх видів депозитів; 

- реалізація кампанії з інформування громадськості про переваги механізму 

захисту вкладів; 

- посилення контролю за фінансовим станом банків і дотриманням 
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нормативних вимог НБУ тощо. 

Вважаємо, що реформування системи страхування депозитів в Україні 

призведе до підвищення довіри вкладників до вітчизняної банківської системи та 

припливу тимчасово вільних коштів на депозитні рахунки банків, що сприятиме 

стабільності фінансово-кредитної системи країни. 
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОЇ 

БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ 

Анотація 
У статті обґрунтовується роль управління фінансовим потенціалом у системі 
фінансової безпеки підприємств. 

Annotation 
In the article the role of management by financial potential  in the system of financial safety of 
enterprises is proved. 
 

Постановка проблеми. Проблема фінансової безпеки підприємств є 

надзвичайно актуальною, вона пов’язана із раціональним використанням власних і 

залучених фінансових ресурсів, формуванням інструментів та побудовою 

методичних підходів до нарощування фінансового потенціалу. Система фінансової 

безпеки підприємств повинна функціонувати постійно, бути спрямованою на 

зміцнення фінансового потенціалу та забезпечувати стабільний розвиток економіки. 

З огляду на це необхідно розробити комплекс заходів, які дозволять створити дієвий 

інструментарій для забезпечення стабільного фінансового потенціалу підприємств та 

їх економічного зростання. 

Зазначене актуалізує наукові дослідження дієвості інструментарію для 

зміцнення та нарощування фінансового потенціалу, що є запорукою стабільного 

розвитку підприємств і фінансової безпеки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні проблеми формування 

фінансового потенціалу виробничих структур достатньо повно опрацювали 

зарубіжні вчені-економісти, зокрема О. Амос, Ф. Томчак , Ю. Фрідман  та ін. У 

різних аспектах питання формування фінансового потенціалу досліджували такі 

відомі вітчизняні науковці, як Г. В. Возняк [1], Ю. М. Воробйов [2], 

Н. С. Краснокутська [3], В. М. Опарін [4], П. А. Стецюк [5] та ін. 

Проблематика раціонального використанням власних і залучених фінансових 

ресурсів, побудови методичних підходів до оцінювання ефективності фінансового 

потенціалу підприємств, посилення впливу держави на їх фінансову діяльність не 

нова для економічної науки. Однак чимало проблем, які стосуються формування 

фінансового потенціалу підприємств в умовах фінансової кризи та посилення 

конкурентної боротьби за ринки збуту продукції, залишають великий простір для 

досліджень. 

Мета і завдання статті. Метою статті є обґрунтування ролі управління 

фінансовим потенціалом у системі фінансової безпеки підприємств на основі 

дослідження особливостей його здійснення. 
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Виклад основного матеріалу. На формування кінцевих результатів 

діяльності підприємств значний вплив мають чинники зовнішнього характеру, 

зокрема недосконала законодавча база, високі ставки за користування кредитом, 

великі податки, неефективні фінансове планування та управління активами. 

Вирішення зазначених проблем передбачає впровадження дійової системи 

управління фінансовим потенціалом підприємств, а це неможливо без принципово 

нових підходів до визначення ролі та місця управління фінансовим потенціалом в 

умовах невизначеності та динамічності зовнішнього економічного середовища. 

Трактуючи поняття «потенціал» як сукупність наявних засобів і 

можливостей у певній сфері, найбільш доречним вважаємо визначення фінансового 

потенціалу, що його наводить Т. В. Паєнко: «Фінансовий потенціал – це сукупність 

фінансових ресурсів, спрямованих на реалізацію і нарощування економічного 

потенціалу з метою максимізації прибутку» [6, с. 96-98]. Фінансовий потенціал 

характеризує можливості підприємства щодо досягнення основних комерційних 

цілей та приховані активи, які не є конкретною перевагою на певному етапі розвитку 

підприємства, але згодом можуть принести вигоди. Оскільки формувальними 

елементами фінансового потенціалу є фінансові ресурси, життєздатність 

підприємства багато в чому залежить від його спроможності формувати та 

ефективно використовувати фінансові ресурси. Наявність достатнього обсягу 

фінансових ресурсів − необхідна умова ефективного функціонування будь-якої 

підприємницької структури, незалежно від сфери й виду діяльності, організаційно-

правової форми бізнесу [7]. 

Характер управління фінансовим потенціалом підприємств зумовлює 

елементний склад і джерела надходження фінансових ресурсів, фактори впливу на 

його розвиток. У [8] О. А. Пробоїв наголошує на тому, що досягти максимально 

можливого фінансового результату підприємство може, відповідаючи таким 

вимогам: 

- наявність власного капіталу, обсяг якого забезпечує виконання умов 

ліквідності; 

- можливість залучення капіталу; 

- ефективна система управління фінансовими ресурсами. 

Фінансовий потенціал у структурі стратегічного потенціалу підприємств 

відіграє визначальну роль: 

- впливає на виробничий потенціал з точки зору вільних фінансових ресурсів, 

достатності коштів на технологічні інновації; 

- впливає на управлінський потенціал через стабільний фінансовий стан для 

нарощування стратегічного потенціалу, забезпечення прибутковості та 

рентабельності бізнесу, реалізації ефективних господарських стратегій; 

- впливає на ринковий потенціал через фінансові можливості для здійснення 
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маркетингових досліджень, забезпечення гнучкої цінової політики, значної ринкової 

частки, низьких витрат на збут та доведення продукції до споживача. 

Як наслідок, фінансовий потенціал формує ключові напрями розвитку та 

ефективні інструменти перспективного управління усією фінансовою діяльністю, він 

відповідає за ефективне забезпечення руху грошових потоків від одних 

господарюючих суб’єктів до інших. У плануванні фінансових потоків фінансовий 

менеджмент повинен використовувати весь доступний інструментарій, у тому числі 

орієнтуватися на внутрішні та зовнішні позикові джерела фінансування. Таким 

чином, основною метою управління фінансовим потенціалом підприємств є 

оптимізація фінансових потоків. Для цього підприємства повинні розробляти та 

ефективно застосовувати відповідні стратегії фінансування. 

Як зазначають автори [9], передумовою здійснення управління фінансовим 

потенціалом виступає фінансовий аналіз, основним завданням якого є зниження 

неминучої невизначеності, пов’язаної з прийняттям майбутніх економічних рішень. 

За такого підходу фінансовий аналіз є інструментом управління фінансовим 

потенціалом підприємства у довгостроковому та короткостроковому вимірі 

доцільності прийняття економічних рішень і реалізації інвестиційних намірів. 

Відображення структури та динаміки фінансових ресурсів як складової фінансового 

потенціалу забезпечується агрегованими показниками ліквідності, рентабельності 

активів і фінансової стійкості підприємств. Динамічність показників визначає 

доцільність аналізу їх зміни з метою реалізації управлінських рішень. 

Використавши весь можливий інструментарій управління фінансовим 

потенціалом підприємства, можна сформувати і застосувати відповідну фінансову 

стратегію. Зростання ринкової вартості підприємств вимагає безперервного 

надходження капіталу та формує інвестиційну привабливість, що характеризує 

стійкий фінансовий стан суб’єкта господарювання у недалекій перспективі. 

Розглянемо більш детально основні напрями управління фінансовим 

потенціалом підприємств. 

Так, управління грошовими потоками полягає в забезпеченні їх ефективного 

використання у процесі розширеного відтворення та синхронізації у часі. До 

основних принципів управління грошовими потоками слід віднести: 

- інформативну достовірність (своєчасне та якісне забезпечення 

інформаційною базою даних); 

- збалансованість (оптимізація грошових потоків як за структурою 

компонентів, так і за обсягом із врахуванням сезонності); 

- ефективність (забезпечення ефективного використання тимчасово вільних 

грошових активів підприємства, що вивільняються внаслідок нерівномірності руху 

грошових потоків у процесі фінансово-господарської діяльності); 

- ліквідність підприємств (забезпечення достатнього рівня ліквідності в 
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умовах нерівномірного руху грошових потоків у часі). 

Прибуток найбільш повно відображає фінансовий результат підприємницької 

діяльності, забезпечує фінансування розширеного відтворення та соціально-

економічний розвиток підприємства, є джерелом матеріального заохочення 

працівників і базою для розрахунків показників інвестиційної привабливості 

підприємства. Управління прибутком – складна багаторівнева система трансакцій, 

яка охоплює як мінімум три підсистеми: формування, розподіл, використання. 

Кожній із цих підсистем притаманні свої конкретні цілі, завдання, інструментарій їх 

досягнення. 

Системний підхід до управління прибутком підприємств передбачає 

дослідження способів організації підсистем в єдине ціле і впливу процесів 

функціонування системи на її окремі ланки. 

Необхідно зазначити, що система управління прибутком буде оптимальною 

тільки тоді, коли цілі кожної підсистеми визначатимуться глобальними цілями 

розвитку підприємства. 

До основних завдань управління прибутком підприємств належать: 

- виявлення резервів збільшення прибутку за рахунок виробничої діяльності, 

інвестиційних і фінансових операцій; 

- виявлення резервів нарощування прибутку за рахунок оптимізації 

постійних і змінних витрат, а також обґрунтування облікової, цінової та податкової 

політики підприємства; 

- оцінювання прибутковості виробничої та комерційної діяльності; 

- визначення підприємницького ризику; 

- зміцнення конкурентних позицій підприємства за рахунок підвищення 

ефективності розподілу і використання прибутку. 

Фінансовий потенціал забезпечує можливість трансформації ресурсного та 

виробничого потенціалів у результати діяльності підприємств. 

Підприємствам необхідно створити систему фінансової безпеки як 

структурного компонента системи економічної безпеки. Під фінансовою безпекою 

розуміємо діяльність підприємств щодо управління ризиками, розроблення заходів із 

захисту від зовнішніх і внутрішніх загроз та забезпечення ефективного використання 

фінансових ресурсів, формування максимального прибутку, стабільної фінансової 

рівноваги, оптимізацію грошових потоків. Схематично структуру фінансової безпеки 

підприємств та місце фінансового потенціалу в ній наведено на рисунку. 

Визначальним чинником забезпечення фінансової безпеки підприємств є 

прибуток, який впливає на зростання власного капіталу, формування резервного та 

страхового фондів, диверсифікацію виробництва. 

У межах сучасної парадигми фінансовий потенціал може бути визначений як 

підґрунтя для створення й розвитку стійких конкурентних переваг підприємств на 
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основі формування унікальних комбінацій ресурсів і високих компетенцій, 

стратегічної гнучкості управління фінансовими ресурсами. 

Успіх у будь-якій сфері виробничої діяльності сьогодні визначається якісно 

побудованою системою фінансового управління, обов’язковим завданням якої є 

забезпечення фінансової безпеки підприємств. Зокрема, низька рентабельність 

підприємств є проблемою, що негативно впливає на його фінансову безпеку. Для 

зменшення негативного впливу цього ризику суб’єкти господарювання, на наш 

погляд, повинні широко використовувати такі фінансові важелі, як ціни, податки, 

кредити, інновації, а також відповідні фінансові методи (політику ціноутворення, 

оподаткування, кредитування, інноваційні технології). На рівні держави у контексті 

зазначеного мова повинна йти про пільгове оподаткування та кредитування, дотації 

та субвенції, що дасть змогу підвищити рентабельність та зміцнити фінансову 

безпеку підприємств. 

Не можна залишити поза увагою проблему зміни курсу національної валюти, 

адже курсові коливання негативно впливають на кінцеві фінансові результати 

діяльності підприємств, конкурентоспроможність продукції на внутрішньому ринку, 

оскільки внаслідок падіння цін на імпортну продукцію різко зменшується попит на 

вітчизняну, а відтак знижується рівень фінансової безпеки підприємств. Захистом від 

таких коливань з боку господарюючих суб’єктів має бути страхування та 

хеджування. Водночас держава, реалізуючи валютно-курсову політику, обов’язково 

повинна враховувати інтереси суб’єктів господарювання. 

 
Рисунок. Місце фінансового потенціалу в системі фінансової безпеки підприємства 
Джерело: авторська розробка. 
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Висновки. Система фінансової безпеки підприємств повинна мати на меті 

усунення як причин кризових явищ і процесів у галузі, так і наслідків кризи та 

забезпечення його ефективної фінансово-господарської діяльності. 

Процес оптимізації внутрішніх і зовнішніх джерел формування власного 

фінансового потенціалу ґрунтується на таких критеріях: 

- забезпечення мінімальної частки сукупної вартості залучення власного 

фінансового потенціалу (вартість залучення власного фінансового потенціалу за 

рахунок зовнішніх джерел не повинна перевищувати вартість залучення позичкових 

коштів); 

- забезпечення збереження управління виробничою структурою його 

засновниками. 

Можна стверджувати, що підтримання на підприємстві належного рівня 

фінансової безпеки гарантує фінансову стійкість, дозволяє попередити проблеми у 

поточній фінансово-господарській діяльності та нейтралізувати фінансові ризики, 

сприяючи його економічному зростанню. 
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УДК 339.3(477) 

Капітула С. Л. 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ 

Анотація 
На основі аналізу статистичних показників у статті визначено основні тенденції 
розвитку підприємств оптової торгівлі в Україні. 

Annotation 
On the basis of analysis of statistical indexes the main trends of development of wholesale 
enterprises in Ukraine are determined in the article. 
 

Постановка проблеми. Оптова торгівля є важливим елементом 

маневрування матеріальними ресурсами, сприяє скороченню зайвих запасів 

продукції на всіх рівнях і усуненню товарного дефіциту, бере участь у формуванні 

регіональних і галузевих товарних ринків. Ось чому в новій економічній системі, що 

формується в Україні, оптова торгівля повинна зайняти особливе місце. Вона 

опосередковує обмін у товарно-грошовій формі, забезпечуючи необхідні темпи та 

пропорції не лише відтворювального процесу, але й сукупного попиту та пропозиції, 

а також міжгалузевого обміну. Із поглибленням ринкових процесів суттєво 

розширюються організаційно-економічні, соціальні та технологічні функції оптової 

торгівлі. Поступово вона стає важливим інститутом ринкової інфраструктури та 

інструментом збалансованого розвитку внутрішнього ринку. Однак матеріально-

технічний та кадровий потенціал оптової торгівлі, її організаційна та функціональна 

структура серйозно відстають від темпів розвитку і вимог суміжних сфер – 

виробництва і роздрібної торгівлі. Особливо виразно темпи відставання 

спостерігаються в оптовій торгівлі споживчими товарами. 

Існуючі перешкоди та проблеми становлення оптової торгівлі обумовлюють 

потребу у здійсненні постійного моніторингу її стану, структури та динаміки 

розвитку. Отримані результати у подальшому допомагають визначати шляхи 

підвищення конкурентоспроможності підприємств оптової торгівлі, перспективи їх 

розвитку в економічній системі, а також слугують базою для прийняття ефективних 

управлінських рішень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Протягом останніх років інтерес 

вітчизняних науковців до глибоких і системних досліджень тенденцій розвитку, 

факторів зміни результатів діяльності підприємств оптової торгівлі суттєво 

підвищився. Так, предметом досліджень Н. Трішкіної стали питання сутності та 

місця оптової торгівлі в розвитку країни [1], Ю. Юрченко досліджує  місце оптової 

торгівлі в системі товароруху [2], Д. Мардар та І. Борінос – проблеми розвитку 

підприємств оптової торгівлі в Україні [3]. 

Але у зв’язку із кризовими процесами в економіці, що спричиняють 
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нестабільність функціонування підприємств оптової торгівлі, дослідження 

проблематики їх розвитку залишається актуальним завданням для вітчизняної науки. 

Мета і завдання статті. Метою статті є визначення особливостей 

функціонування вітчизняних підприємств оптової торгівлі. Завдання статті – аналіз 

статистичних показників, які характеризують їх діяльність. 

Виклад основного матеріалу. Роздержавлення та приватизація оптової 

торгівлі, демонополізація, лібералізація та диверсифікація основних її форм 

зумовили перехід вітчизняних торговельних підприємств на ринкові засади 

господарювання. Зазначені трансформаційні процеси, подрібнення великих 

господарюючих суб’єктів призвели до появи значної кількості підприємств оптової 

торгівлі (рис. 1). 

У 2012 р. кількість функціонуючих підприємств оптової торгівлі порівняно з 

2001 р. зменшилась на 9,5% (на 5750 одиниць), а порівняно з 2008 р., коли була 

зафіксована їх найбільша кількість, стала меншою на 29,8% (на 23 387 одиниць). 

Розгортання фінансової кризи в Україні спричинило скорочення кількості 

підприємств оптової торгівлі. Особливо виразно темпи кількісного спаду 

спостерігаються у 2011–2012 рр., тоді як найбільший приріст кількості цього виду 

підприємств характерний для 2001 р. (відносно 2000 р. – 132%). З 2009 р. (окрім 

2010 р.) спостерігаються спадні тенденції. Так, у 2009 р. приріст кількості 

підприємств оптової торгівлі становив 95,7%, у 2011 р. – 82,1%, а у 2012 р. – 85,7%. 
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Рис. 1. Динаміка кількості підприємств оптової торгівлі в Україні у 2001–2012 рр. 
Джерело: складено автором за даними [4-6]. 

 
Формування конкурентного середовища на оптовому ринку держави 

супроводжувалось суттєвим зростанням кількості оптових посередників і змінами у 

структурі оптових підприємств. Відбулася трансформація організаційно-правової 

форми їх функціонування, змінилася питома вага великих, середніх і малих 

підприємств у загальній кількості господарюючих суб’єктів. 

Так, серед юридичних осіб переважають товариства з обмеженою 
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відповідальністю (51,8%) та приватні підприємства (34,8%). Незначною є частка 

акціонерних підприємств – близько 5%, дочірніх підприємств – 2,3%, колективних 

підприємств – 2,4%, державних підприємств – 0,2%, підприємств інших видів – 

3,2%. Дуже низька частка акціонерних підприємств у структурі підприємств оптової 

торгівлі знижує роль цієї сфери у формуванні ринку капіталу та цінних паперів, хоча 

саме для досліджуваних підприємств характерна найшвидша обіговість та окупність 

капіталу. 

Варто відзначити, що стрімко зросла й кількість малих оптових 

посередників. Якщо частка великих підприємств складає у загальній кількості 

оптових посередників 0,4%, середніх – 4,4%, то на малих оптових посередників 

припадає 95,2%. 

Станом на 1 січня 2012 р. кількість юридичних осіб оптової торгівлі в 

Україні складала 43,2% від загальної кількості суб’єктів відповідного виду 

економічної діяльності, а фізичних-осіб підприємців – 56,8%. При цьому серед 

підприємницьких структур оптової торгівлі більше 95% належить до суб’єктів 

малого підприємництва, в структурі яких переважають фізичні особи-підприємці – 

58%, проте частка юридичних осіб постійно зростає [7]. Переважання суб’єктів 

малого підприємництва у сфері оптової торгівлі свідчить про обмеженість циклу 

обслуговування та відсутність повного циклу торговельної діяльності (організація 

взаємовідносин із роздрібними покупцями, доставка товару, зберігання, фасування 

товару тощо). 

У зв’язку із послабленням ролі оптової торгівлі відбувся перехід багатьох 

роздрібних торговельних підприємств переважно на прямі зв’язки з 

товаровиробниками. Це обумовило необхідність мати власне складське господарство 

або орендувати складську площу у інших суб’єктів господарювання. Оскільки в 

оптових підприємствах почав руйнуватися складський фонд через брак коштів на 

його реконструкцію та оновлення, вони почали надавати свої склади в оренду. Так, 

упродовж 2009–2012 рр. складські площі зменшились на 15,2% (з 13 663 до 

11 588 тис. м2), з них близько половини була сконцентрована в п’яти регіонах 

України: у м. Київ (1648 тис. м2), в Одеській (949 тис. м2), Дніпропетровській 

(923 тис. м2), Вінницькій (678 тис. м2), Донецькій (618 тис. м2), Львівській 

(592 тис. м2), Запорізькій (579 тис. м2) областях [4-6]. 

Розглянемо тенденції розвитку досліджуваних суб’єктів у контексті їх 

товарообороту (рис. 2). Результати аналізу динаміки змін товарообороту 

підприємств оптової торгівлі протягом 2001–2012 рр. свідчать, що відбулося його 

зростання майже у чотири рази (на 819,8 млрд грн). Однак в останні роки у динаміці 

товарообороту спостерігається поступове сповільнення, окрім 2010 р. (122%). При 

цьому станом на кінець 2012 р. обсяг товарообороту склав 1093 млрд грн, що на 

1,3% менше порівняно з попереднім періодом. Такий стан речей був зумовлений 
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загостренням кризових явищ в економіці України. 
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Рис. 2. Динаміка товарообороту підприємств оптової торгівлі у 2001–2012 рр. 

Джерело: складено автором за даними [4-6]. 
 

На фоні спадних тенденцій позитивним слід вважати зростання обсягу 

товарообороту на одне діюче підприємство у 4,4 раза (на 15,34 млн грн). Якщо у 

2001 р. цей показник складав лише 4,49 млн грн, то вже у 2012 р. його рівень зріс до 

19,63 млн грн. Хоча в останні роки приріст зазначеного показника спричинений не 

стільки зростанням фактичного обсягу реалізованих товарів, скільки підвищенням 

рівня цін на споживчі товари та інфляційними процесами в економіці. 

Як свідчать статистичні дані, у 2012 р. серед загальної кількості оптових 

підприємств найбільша частка товарообороту (18,9%) припадає на підприємства, які 

займаються оптовою торгівлею, але зареєстровані як такі, що здійснюють інші види 

діяльності. Серед основних видів економічної діяльності підприємств оптової 

торгівлі значну частку в товарообороті займають підприємства, що здійснювали 

оптову торгівлю продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами (14%), 

паливом (10,1%), непродовольчими споживчими товарами (8,7%), 

сільськогосподарською сировиною та живими тваринами (6,3%), автомобілями та 

мотоциклами (4,4%), машинами та устаткуванням (4,3%), хімічними продуктами 

(4,3%), металами та металевими рудами (2,8%), деревиною, будівельними 

матеріалами та санітарно-технічним обладнанням (2,8%), іншими видами оптової 

торгівлі (22,6%). Незначною в товарообороті є частка підприємств, що здійснювали 

оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним 

устаткуванням (0,3%) та іншими проміжними продуктами (0,1%) [8]. 

В структурі товарообороту переважають непродовольчі товари. Втім, 

протягом 2005–2012 рр. їх частка знизилась з 83,9 до 80,3%. Водночас з 16,1 до 

19,7% зросла частка продовольчих товарів. 

Однією із важливих функцій сфери оптової торгівлі є збалансування 

національного товарообороту внутрішнього та зовнішнього ринків. Слід зазначити, 

що в його структурі відбулося скорочення частки товарів вітчизняних виробників: 

продовольчих товарів з 78,6% у 2005 р. до 73,7% у 2012 р., непродовольчих – з 
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70,5% у 2005 р. до 55,3% у 2012 р. Значне зниження в структурі товарообороту 

частки вітчизняних непродовольчих товарів говорить про їх не досить високу якість 

і, відповідно, низький рівень попиту на них. 

Результати проведеного дослідження свідчать про значну диференціацію 

розвитку підприємств оптової торгівлі в розрізі їх регіонального функціонування. 

Найбільша їх частка розміщена в регіонах, привабливих з інвестиційної точки зору: 

у Дніпропетровській (10,6%), Донецькій (8,4%), Харківській (8,8%), Одеській (6,7%), 

Львівській (5,6%), Запорізькій (5,5%) та Луганській (4,8%) областях. Найбільша 

кількість підприємств оптової торгівлі сконцентрована у м. Києві (18,5%). 

Територіальний розподіл товарообороту характеризується широким 

діапазоном. Найбільша його частка припадає на м. Київ і має постійну тенденцію до 

зростання. На кінець 2012 р. вона становила 36,8% від сукупного товарообороту 

України. Розподіл товарообороту за регіонами засвідчує, що шість областей та 

м. Київ забезпечують 81,6% усього оптового товарообороту країни. Високий рівень 

концентрації товарообороту характерний для таких областей, як Донецька (18,9%), 

Дніпропетровська (7,9%), Київська (5,6%), Харківська (4,7%), Одеська (3,9%), 

Львівська (3,8%). Значно виокремлюються регіони, для яких властиві низький рівень 

концентрації підприємств оптової торгівлі та незначна частка товарообороту (нижче 

1%): Чернівецька область та м. Севастополь (0,3%), Рівненська (0,4%), Сумська та 

Житомирська (0,5%), Чернігівська та Хмельницька (0,6%), Херсонська та Івано-

Франківська (0,7%), Закарпатська та Вінницька (0,8%) області [6]. 

Нерівномірність розподілу підприємств оптової торгівлі та їх товарообороту 

серед регіонів свідчить про потребу удосконалення організаційно-економічного 

механізму функціонування цих підприємств у регіонах із низьким ступенем 

концентрації оптової торгівлі. Це дозволить усунути міжрегіональні диспропорції, 

забезпечить підвищення економічного та соціального розвитку регіонів. 

Соціальна ефективність функціонування підприємств оптової торгівлі 

характеризується показниками рівня зайнятості та рівня заробітної плати на них. За 

період 2001–2011 рр. у досліджуваній сфері відбулося зниження рівня зайнятих на 

1%. Хоча протягом 2004–2008 рр. середньооблікова чисельність працівників мала 

тенденції до зростання на 17,2% (з 635,7 до 744,9 тис. осіб), однак у період 

розгортання економічної кризи (2009 р.) та податкових реформ (2010 р.) кількість 

зайнятих на підприємствах оптової торгівлі скоротилась на 12,7% (з 721,2 тис. осіб у 

2009 р. до 629,8 тис. осіб у 2011 р.). 

Попри негативні тенденції слід відзначити зростання рівня середньомісячної 

заробітної плати на підприємствах оптової торгівлі протягом аналізованого періоду в 

4,6 раза (з 487,91 грн у 2004 р. до 2223,11 грн у 2011 р.) та його перевищення рівня 

мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та рівня середньої заробітної 

плати у галузі торгівлі. Однак у порівнянні із світовими стандартами оплати праці 
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рівень заробітної плати на вітчизняних підприємствах оптової торгівлі залишається 

достатньо низьким і лише частково забезпечує соціальну ефективність суспільства. 

Погіршується і динаміка основних показників, що характеризують фінансові 

результати підприємств оптової торгівлі (таблиця). 

Таблиця 

Показники прибутковості  підприємств оптової торгівлі в Україні 
Рік  

Показник 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Фінансовий результат 

до оподаткування 

(сальдо), млн грн 

176,1 1110,9 1625,9 3335,8 -4958,3 -4375,1 15 498,6 21 893,8 12 109,5 

Збиток від звичайної 

діяльності до 

оподаткування, млн грн 

6952,4 5256,7 7423,7 10 076,8 40 354,7 24 180,3 20 705,4 19 185,3 7946,8 

Частка підприємств, які 

одержали збиток, % 

32 30,9 31,6 30,3 35,2 37,8 38,2 33,5 34,1 

Прибуток від звичайної 

діяльності до 

оподаткування, млн грн 

4239,4 5119,5 3687,4 8370,6 -23690,2 -8411,9 9827,3 14 259,9 2635,5 

Частка підприємств, які 

одержали прибуток, % 

68 69,1 68,4 69,7 64,8 62,2 61,8 66,5 65,9 

Рівень рентабельності 

(збитковості) 

операційної діяльності, 

% 

12,5 14,6 12,0 12,7 0,1 5,5 10,3 16,1 7,5 

Рівень рентабельності 

(збитковості) всієї 

діяльності, % 

3,0 3,6 2,3 4,0 -7,2 -2,9 2,8 4,1 1,7 

Джерело: складено автором за даними [4-8]. 
 

Якщо протягом 2004–2007 рр. спостерігається постійне зростання 

фінансового результату до оподаткування, то у 2008–2009 рр. зазначений показник 

склав від’ємне сальдо проти позитивного результату діяльності підприємств оптової 

торгівлі у попередні роки. Протягом 2010–2012 рр. спостерігається відновлення 

позитивного фінансового результату, однак у 2012 р. його рівень знизився на 44,3% 
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відносно 2011 р. У 2012 р. відносно 2004 р. відбулося збільшення збиткових 

підприємств (з 32 до 34,2%), що супроводжувалось одночасним зниженням рівня 

рентабельності операційної діяльності (з 12,5 до 7,5%), загальної рентабельності 

діяльності досліджуваних підприємств (з 3,0 до 1,7%) та підвищенням рівня 

операційних витрат на одиницю продукції. 

Упродовж 2005–2012 рр. інвестиції в основний капітал оптових підприємств 

зросли в 1,9 раза (з 8606,5 до 16 423,2 млн грн), однак мають мінливий характер. 

Найвищий рівень залучення інвестицій характерний для 2008 р. – 23 867 млн грн. З 

2009 р. динаміка обсягу інвестицій має спадні тенденції [4-8]. Так, станом на кінець 

2012 р. інвестиції в основний капітал  підприємств оптової торгівлі у порівнянні з 

2011 р. знизились на 7,4%, що свідчить про зниження їх інвестиційної активності. 

Висновки. Результати проведеного дослідження стану підприємств оптової 

торгівлі в Україні дозволили виявити низку негативних тенденцій їх розвитку. 

Скорочення кількості суб’єктів оптової торгівлі негативно впливає на 

кон’юнктуру ринку, накопичення та зберігання товарних запасів, погіршує 

взаємовідносини між виробничим сектором і суб’єктами роздрібної торгівлі, 

порушує процес оптимізації товарно-матеріального та грошового руху, деформує 

систему ціноутворення та вільної конкуренції на вітчизняних ринках. 

Відбулося сповільнення ділової активності підприємств оптової торгівлі та 

погіршення їх фінансового стану, що кількісно підтверджується сповільненням 

темпів обсягів товарообороту та зниженням фінансових результатів, рівня 

прибутковості та рентабельності їх діяльності, збільшенням частки збиткових 

підприємств у їх загальній кількості, зниженням обсягів інвестицій в основний 

капітал тощо. 

З огляду на роль підприємств оптової торгівлі у розвитку економіки, 

споживчого ринку виникає потреба в удосконаленні організаційно-економічних 

умов функціонування цих підприємств, підвищенні рівня прибутковості та 

стабілізації їх фінансового стану, збалансуванні інтересів учасників товарообороту 

та споживачів. Пошук шляхів вирішення зазначених проблем слугуватиме 

предметом подальших наукових досліджень. 
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УДК 336.71 
Котковський В. С. 

АНАЛІЗ РИЗИКУ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У 

КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ 

Анотація 
У статті розкрито суть процесу реалізації інноваційних проектів. Охарактеризовано 
основні етапи управління ризиками інноваційної діяльності банківських установ, а 
також якісний та кількісний аналіз ризиків інновацій у кредитно-інвестиційній 
діяльності банків. Запропоновано заходи щодо аналізу ризику при реалізації інноваційних 
проектів у кредитно-інвестиційній діяльності банків. 

Анотація 
This article considers essence of process of realization of innovative projects. The basic stages 
of management the risks of innovative activity of bank institutions, as well as quality and 
quantitative analysis of risks of innovations in credit-investment activity of banks are 
characterized. Measures in relation to the analysis of risk during realization of innovative 
projects in credit-investment activity of banks are proposed. 
 

Постановка проблеми. Інновації та інноваційний розвиток зазнають 

істотного впливу елементів невизначеності, чим зумовлюється високий ризик 

інноваційної діяльності. Цей ризик стає особливо значним у ринкових умовах, коли 

важливі рішення для банку приймаються в умовах неповної, неточної чи 

суперечливої інформації. 

Ризик є однією з характерних ознак інноваційних процесів банківських 

установ. Управління інноваційною діяльністю є процесом постійного прийняття 

управлінських рішень на етапах планування, організування, мотивування, 

контролювання та регулювання, а їх досить часто приймають в умовах 

невизначеності. Високий рівень ризику в інноваційній діяльності банків пояснюється 

тим, що інноваційні рішення, з одного боку, потребують значних витрат коштів, а з 
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іншого – не всі інновації приносять банку очікуваний економічний ефект. Великі 

витрати на дослідження, розробки, проектування, їх тестування, маркетингові 

дослідження банки здійснюють до впровадження нового продукту на ринок, а у 

багатьох випадках активно пропаговані концепції нових продуктів не досягають 

навіть фази комерціалізації. Інноваційний продукт, який все ж таки впроваджений на 

ринок, з одного боку, повинен повернути банку витрачені на його розробку кошти, а 

з іншого – компенсувати інші витрати, що були понесені банком на так звані невдалі 

інноваційні проекти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом у періодичних 

виданнях з’явилося чимало публікацій, присвячених аналізу ризику при реалізації 

інноваційних проектів у діяльності банків України. У вітчизняній науці ця проблема 

досліджувалася у працях О. В. Александрова, Л. Л. Антонюка, О. Д. Вовчак, 

С. Б. Єгоричевої, Т. В. Майорової, В. І. Міщенка, Л. О. Примостки та ін. Однак вона 

досі залишається недостатньо дослідженою як у теоретичному, так і практичному 

аспектах. Практично відсутні дослідження щодо аналізу ризику при реалізації 

інноваційних проектів у кредитно-інвестиційній діяльності банків. 

Мета і завдання статті. Завдання статті – дослідження основних етапів 

управління ризиками інноваційної діяльності банківських установ з метою 

розроблення заходів щодо аналізу ризику при реалізації інноваційних проектів у 

кредитно-інвестиційній діяльності банків. 

Виклад основного матеріалу. З огляду на інноваційні проекти у кредитно-

інвестиційній діяльності банків ризик окреслимо як ситуацію, за якої майбутні 

умови господарювання неможливо чітко передбачити, натомість можна говорити 

лише про ймовірність настання тієї чи іншої події. Реалізація інноваційних 

проектів – це специфічна сфера діяльності, що характеризується низкою 

особливостей, які необхідно враховувати у процесі управління інноваційними 

ризиками. До таких особливостей варто віднести [1, с. 85]: 

- розтягненість інноваційних проектів у часі; 

- досить часто до реалізації інноваційних проектів залучають велику 

кількість учасників (кредитори, інвестори, замовники, консультанти, 

проектувальники, страхувальники тощо); 

- інноваційні проекти мають комплексний характер, тобто є комбінацією 

«простіших» форм господарської діяльності (наукової, технічної, фінансово-

кредитної, страхової тощо); 

- інноваційні проекти можуть мати також інтернаціональний характер, 

унаслідок чого можуть виникати інноваційні ризики щодо різних країн. 

Рекомендуємо ризики інноваційної діяльності розглядати у двох аспектах: 

по-перше, як можливість виникнення загроз для банківської установи; по-друге – як 

наслідки, яких ці загрози можуть завдати. 

Найбільш небезпечними для банків вважаємо ті загрози, які можуть 
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здійснювати сильний потенційний вплив на результати інноваційної діяльності, при 

цьому одночасно існує досить висока ймовірність їх настання. Істотною загрозою 

для підприємств можуть бути також події, ймовірність настання яких є порівняно 

невеликою, однак у випадку їх виникнення вони можуть завдати серйозних 

негативних наслідків для банку. Банки значно менше уваги можуть звертати на ті 

загрози, наслідки яких не є істотними, а ризик їх виникнення – невеликий. 

Узагальнення літературних джерел [2-5] дозволяє виділити такі етапи 

управління ризиками інноваційної діяльності банківських установ: 

- виявлення можливих інноваційних ризиків; 

- визначення ймовірності виникнення кожного такого ризику; 

- оцінка наслідків ризику; 

- визначення способів реагування на виявлені та оцінені ризики. 

На першому етапі управління ризиками інноваційної діяльності важливо 

виділити види інноваційних ризиків залежно від наслідків, які вони можуть мати для 

банку-інноватора у процесі безпосередньої реалізації інноваційного проекту. 

Зокрема, істотний вплив на інноваційні проекти банку можуть чинити ризики 

мікросередовища, до яких належать: 

- організаційні ризики (неефективна стратегія інноваційної діяльності банку, 

неефективна робота підрозділів, які займаються інноваційними розробками, 

неефективно побудовані канали поширення інформації у процесі інноваційної 

діяльності, можливі конфлікти у процесі реалізації інноваційних розробок, невдало 

підібрані стилі керівництва тощо); 

- маркетингові ризики (неефективний підбір відповідних маркетингових 

стратегій пропагування та впровадження інновацій); 

- продуктові ризики (неефективний підбір відповідних технологій та 

продуктового ряду); 

- фінансові ризики (брак необхідних для реалізації інноваційних проектів 

коштів, погіршення фінансового стану банку; недофінансування інноваційних 

проектів тощо); 

- ризики управління персоналом (неспроможність працівників банку 

самостійно реалізувати інноваційний проект, плинність кадрів, неефективна система 

мотивування працівників, які задіяні в інноваційній діяльності тощо). 

Середній за наслідками вплив на реалізацію інноваційних проектів можуть 

мати ринкові ризики, до яких належать: складність прогнозування кон’юнктури у тій 

чи іншій сфері діяльності, зростання рівня конкуренції, існування бар’єрів 

входження на ринок з інноваційними продуктами тощо. 

Ризики макросередовища найменше впливають за наслідками на реалізацію 

інноваційних проектів. До них доцільно віднести складність прогнозування 

кон’юнктури на загальнодержавному та світовому рівнях, зміну валютних курсів, 

процентних ставок, принципів оподаткування, митних правил, а також політичні 
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обставини, зміни смаків та вподобань клієнтів, зниження їх рівня купівельної 

спроможності тощо. 

Важливим елементом процесу управління ризиком інноваційної діяльності у 

кредитно-інвестиційній діяльності банків є визначення способів реагування на 

виявлені та оцінені ризики. У теорії та практиці найбільш поширеними методами 

реагування на ризики є [6]: 

- уникнення інноваційних ризиків, найчастіше через усунення причини таких 

ризиків (наприклад, залучення до реалізації інноваційного проекту кваліфікованого 

персоналу тощо); 

- прийняття інноваційних ризиків, яке може бути як пасивним (коли свідомо 

приймаються ті ризики, який мають низький рівень негативного впливу на 

реалізацію інноваційного проекту), так і активним (розробляється план дій у випадку 

настання ризиків, що загрожують інноваційному проекту); 

- оптимізація (зниження) ступеня інноваційних ризиків (наприклад, через 

створення відповідних резервів, страхування ризиків тощо). 

Проаналізувавши наукові джерела [7-14], визначимо та охарактеризуємо 

основні етапи комплексної системи ризик-менеджменту у кредитно-інвестиційній 

діяльності банків (рис. 1). 

1. Стратегічне, тактичне та оперативне планування ризик-менеджменту у 
кредитно-інвестиційній діяльності банків

2. Ідентифікація ризиків інновацій в кредитно-інвестиційній діяльності банків 

3. Якісний та кількісний аналіз ризиків інновацій в кредитно-інвестиційній 
діяльності банків

4. Аналіз результатів якісної та кількісної оцінки ризиків інновацій в кредитно-
інвестиційній діяльності банків

5. Планування реагування на ризики інновацій в кредитно-інвестиційній діяльності 
банків

6. Прийняття рішення управлінням ризик-менеджменту щодо інноваційного ризику 
та здійснення антикризових заходів банківською установою

7. Оцінка ефективності здійснених заходів та коригування результатів обраної 
стратегії управління ризиками інновацій в кредитно-інвестиційній діяльності 

банків

 

8. Моніторинг та контроль ризиків інновацій в кредитно-інвестиційній 
діяльності банків

Рис. 1. Основні етапи комплексної системи ризик-менеджменту у кредитно-
інвестиційній діяльності банків 

Джерело: авторська розробка. 
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На першому етапі пропонованої комплексної системи є дослідження 

стратегічного, тактичного та оперативного планування ризик-менеджменту у 

кредитно-інвестиційній діяльності банків, що передбачає:  

- формування філософії та принципів банку щодо управління ризиками 

інновацій менеджменту у кредитно-інвестиційній діяльності банків; 

- визначаються стратегічні цілі ризик-менеджменту інновацій відповідно до 

стратегії розвитку інноваційно активного банку. Формулюються тактичні завдання 

аналізу ризиків інновацій; 

- аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища банку та сучасної ринкової 

ситуації. Оцінюється узгодженість стратегії ризик-менеджменту інновацій із 

зовнішнім середовищем банку та його ресурсним потенціалом; 

- розроблення єдиних для всіх підрозділів банку стандартів збору і подання 

інформації; 

- здійснення збору та обробки інформації з офіційних і неофіційних джерел, 

даних фінансової звітності, бізнес-планів, засобів масової інформації, необхідних 

для аналізу ризиків інновацій; 

- визначення прогнозного бюджету ризик-менеджменту інновацій та фіксація 

часового горизонту процесу управління ризиком інновацій; 

- формування організаційної структури управління ризиком у банку. 

Створюється відділ управління ризиком інновацій, уточнюється його кадровий 

склад, розробляються основні положення та інструкції, фіксуються повноваження, 

обов’язки і рівень підпорядкованості, визначається коло осіб, відповідальних за 

прийняття ризикових рішень; 

- оцінку внутрішньої збалансованості стратегії ризик-менеджменту 

інновацій. 

Основні результати проведених на цьому етапі заходів мають бути викладені 

у внутрішніх нормативних документах банку, основними з яких вважаємо «Основні 

положення банку щодо стратегії ризик-менеджменту інновацій» та «Внутрішнє 

положення банку з управління ризиками інновацій». 

Другим етапом пропонованої комплексної системи є ідентифікація ризиків, у 

його рамках якого здійснюється: 

- виявлення суб’єктивних та об’єктивних факторів і передумов виникнення 

конкретного виду небезпек; 

- виявлення небезпек (джерел, факторів ризику інновацій, умов, що несуть у 

собі потенціал реалізації небажаних наслідків для елементів проекту) для 

запланованих дій у рамках реалізації інноваційної діяльності; 

- виявлення ризиків інновацій; 
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- класифікація та групування виявлених ризиків інновацій за джерелами, 

типами, об’єктами, важливістю і часом настання ризику. 

Основним завданням ризик-менеджменту інновацій у кредитно-

інвестиційній діяльності банків на цьому етапі є зосередження зусиль на вивченні 

абсолютно всіх можливих перешкод реалізації проекту, оцінці ступеня їх 

потенційної небезпеки і пошуку засобів протидії їм. 

Третім етапом комплексної системи є якісний та кількісний аналіз ризиків 

інновацій у кредитно-інвестиційній діяльності банків. Якісний аналіз має за мету 

визначення чинників ризику, що впливають на результати прийнятих рішень і 

виконуваних робіт, встановлення потенційних ризиків та ідентифікацію ризиків. 

На цьому етапі у процесі якісного аналізу інновацій, на нашу думку, 

необхідно: 

- здійснювати фіксацію ризиків (обмеження кількості, врахованих та 

оцінюваних ризиків) і виявляти наявність певних закономірностей у разі виникнення 

потенційно небезпечних ситуацій; 

- моделювати сценарії наслідків настання ризику (варіанти небажаного 

розвитку подій через небезпеку) за кожним видом ризику окремо і внаслідок їх 

сукупного впливу; 

- здійснювати диференціацію ризиків за ступенем їх впливу на результати 

діяльності банку; 

- визначати ланцюжки взаємозв’язків між ризиковими подіями, оцінювати 

інтенсивність взаємозалежності між подіями у ланцюжку, визначати фактори, 

задіяні у кількох або у всіх ланцюжках розвитку ризику; 

- будувати карти ризиків інновацій. 

Кількісний аналіз передбачає чисельне визначення розмірів ризику 

(ймовірностей виникнення втрат та їх величин). Укрупнений алгоритм кількісної 

оцінки ризику варіантів дій (проектів) та ухвалення рішення про вибір 

оптимального з них наведений у вигляді блок-схеми (рис. 2). 

Для кількісного оцінювання ризику існують різні методи, серед яких 

найбільше поширення одержали статистичний метод (у тому числі метод Монте-

Карло); аналітичний метод; метод використання дерева рішень і ймовірнісного 

підходу; метод оцінки фінансової стійкості або оцінки доцільності витрат; метод 

експертних оцінок; нормативний метод; метод аналізу чутливості та інші. Кожний з 

методів має переваги та недоліки і використовується у конкретних ситуаціях. 

Універсального методу, прийнятного для всіх випадків, не існує.  
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Рис. 2. Блок-схема алгоритму кількісної оцінки ризику 

Джерело: авторська розробка. 
 

Результати аналізу стали основою вироблення загальних рекомендацій щодо 

застосування конкретних методів аналізу ризику на етапах обґрунтування проектів 

інноваційного розвитку (таблиця). 

Вплив невизначеності більше всього виявляється при виконанні першого та 

останнього етапів процесу обґрунтування проектів інновацій, тому на цих етапах 

доцільне використання методу експертних оцінок і методу аналогій. На етапі 

розробки та оцінки проектів інвестування у новації переважно використовуються 

формалізовані методи оцінки ризику. Однак, незважаючи на зовнішню 

переконливість математичних викладень, водночас ці методи використовують 

неточні, неповні чи суперечливі дані. Тому при реалізації цих методів фактичні 

результати можуть відрізнятись від розрахункових. 
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Таблиця 
Рекомендації з вибору методів аналізу ризику 
Методи аналізу ризику 
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Аналіз ринкових 
можливостей 

        

Вибір цільових 
ринків 

        

Розробка 
інноваційного 
проекту 

        

Вибір джерел 
інвестування 

        

Джерело: авторська розробка. 
 

Практично на всіх етапах можливе застосування методу експертних оцінок і 

методу, що використовує дерево рішень. Оскільки кожний з розглянутих методів має 

недоліки, то у практичній діяльності слід використовувати декілька методів. 

Отримані різними методами результати будуть різнитися, але дослідження 

розходжень між ними дозволить виявити чинники, які враховуються в одних 

методах і відсутні в інших, що впливає на точність оцінки і достовірність 

результатів. Аналіз розходжень у результатах дозволить виявити існуючі тенденції 

розвитку майбутніх подій з погляду ризику тих чи інших видів діяльності. А це 

сприятиме більш точному прогнозуванню ступеня ризику конкретних інноваційних 

проектів. 

Четвертим етапом комплексної системи ризик-менеджменту у кредитно-

інвестиційній діяльності банків є аналіз результатів якісної та кількісної оцінки 

ризиків у рамках якого здійснюються: 

- визначення взаємозв’язку окремих ризиків та інтегрованого ефекту 

від їх дії; 
- інтегральна оцінка ризику та аналіз критичних значень; 

- оцінка можливого збитку, пов’язаного з несприятливим розвитком подій; 

- попереднє рішення про дію (бездіяльність) на підставі отриманих 
кількісних та якісних оцінок ризику. 

П’ятим етапом комплексної системи є планування реагування на 

інноваційні ризики у кредитно-інвестиційній діяльності банків, у рамках якого 
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здійснюються: 

- прогнозування розвитку ситуації та формування системи пріоритетів щодо 

критеріїв прийняття рішень про вибір механізму впливу на ризик; 

- визначення стратегій реагування на ризики та обсягів фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації кожної стратегії; 

- складання плану реагування на можливі ризикові події; 

- групування методів пристосування до об’єктивних факторів і впливу на 

суб’єктивні фактори; 

- оцінка доцільності і можливості зниження (збільшення) ризику; 

- оцінка варіантів управління ризиком з використанням методології 

порівняльної ефективності за критерієм забезпечення стійкості банку; 

- аналіз потенційних наслідків реалізації обраної стратегії та вибір 

необхідних для даної стратегії прийомів управління ризиком; 

- розробка програми забезпечення функціонування банку під час здійснення 

антиризикових заходів; 

- складання алгоритму рішення та остаточне прийняття рішення. 

Шостим етапом комплексної системи є прийняття рішення управлінням 

ризик-менеджменту щодо інноваційного ризику та здійснення антикризових заходів 

банківською установою. На цьому етапі проводяться: 

- пошук і мобілізація фінансових ресурсів для впровадження антиризикових 

заходів; 

- реалізація заходів щодо виконання прийнятого рішення. 

Сьомим етапом пропонованої комплексної системи є оцінка ефективності 

здійснених заходів і коректування результатів обраної стратегії управління 

ризиками. На цьому етапі: 

- аналізуються результати обраної стратегії ризик-менеджменту; 

- аналізуються наслідки заходів та оцінюється їх ефективність; 

- формулюються висновки про необхідність коректування заходів. 

Восьмим етапом пропонованої комплексної системи є моніторинг і контроль 

ризиків інновацій у кредитно-інвестиційній діяльності банків. На цьому етапі 

здійснюються: 

- розробка і реалізація процедур контролю за ризиками поточних позицій; 

- створення механізму збору та обробки додаткової інформації, виявлення 

нових обставин, що змінюють рівень ризику і характер антиризикових заходів; 

- моніторинг ризиків та ризик-менеджменту у банку; 

- неефективного управління ризиками інновацій (за видами ризику); 

- створення системи внутрішнього аудиту інноваційного проекту; 

- переоцінка ризиків; 

- контроль за ефективністю систем банківської безпеки; 
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- розробка і постійне коригування антикризової інноваційної стратегії та 

тактики банку щодо працівників, конкурентів, клієнтів, власників, органів влади та 

засобів масової інформації; 

- внесення змін у стратегію і тактику ризик-менеджменту банку; 

- складання звітів з управління ризиками. 

Наприкінці зазначимо, ефективність системи ризик-менеджменту у 

кредитно-інвестиційній діяльності банків визначається потужністю інформаційної 

бази банків, рівнем розвитку системи оцінки ризикових факторів та системи 

постійного спостереження та контролю за станом широкого спектра внутрішніх та 

зовнішніх факторів діяльності банку, що дозволяє вчасно ідентифікувати потенційні 

ризики та мінімізувати їх. 

Висновки. Пропонуємо наступні заходи щодо аналізу ризику при реалізації 

інноваційних проектів у кредитно-інвестиційній діяльності банків: 

- розроблення єдиного підходу до класифікації ризиків інновацій; 

- створення відділів з управління інноваційними ризиками у складі 

Управління ризиками банку; 

- створення і впровадження методики реєстрації збитків у грошовому виразі, 

що виникають у разі неефективного управління інноваційними ризиками; 

- створення та впровадження методик прогнозування настання ризикових 

ситуацій в інноваційному бізнесі; 

- розроблення методик з оцінювання ефективності заходів впливу на ризики 

інновацій; 

- розроблення типових практичних рекомендацій з використання процедур 

управління ризиками інновацій у конкретних ситуаціях. 
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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА 

БІОПАЛИВА 

Анотація 
У статті представлені основні результати дослідження можливостей та економічної 
ефективності виробництва біопалива з енергетичних культур в Україні. 

Annotation 
This article considers the main results of research of possibilities and economic efficiency of 
production of biofuel from power cultures in Ukraine. 
 

Постановка проблеми. В умовах існування об’єктивної загрози вичерпання 

природних копалин як джерела одержання палива для потреб людства дедалі 

більшої актуальності набуває проблема пошуку альтернативних джерел для 

покриття його енергетичних потреб. Одним із напрямів розвитку альтернативної 

енергетики є використання біопалив, тобто палив, отриманих з біологічних ресурсів. 

До біопалив належать деревина, рослинна маса, біодизель на основі олії, біоетанол 

та біометанол, відходи сільськогосподарського виробництва, які можна спалювати, 

переробляти на біогаз або рідке паливо. 

Ситуація ускладнюється тим, що ефективність використання біологічних 

видів палива наразі є нижчою від ефективності застосування традиційних видів 

палива, що є наслідком таких чинників, як відсутність державної підтримки цього 

напряму біоенергетики, недостатній розвиток матеріально-технічної бази для його 

 127 



 

реалізації та брак можливості її покращення, а також залежність ефективності 

біоенергетики від цін на традиційне паливо. Тому актуальність дослідження проблем 

виробництва та економічної ефективності використання біопалива у сільському 

господарстві є надзвичайно високою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема виробництва та 

використання біопалива через її надзвичайну важливість знайшла відображення в 

наукових працях багатьох авторів, зокрема В. О. Дубровіна [1], Г. М. Збарного [2], 

Г. М. Калетніка [3], М. Ю. Коденської [4], В. Я. Месель-Веселяка [5], 

В. І. Пастухової [6], О. М. Шпичака [7]. Проте, незважаючи на значну кількість 

публікацій з цієї проблематики, гострота дискусій не зменшується. Противники 

біопалива говорять про його низьку економічну та енергетичну ефективність, а 

також наголошують на загостренні продовольчої проблеми. Однак основним 

чинником доцільності виробництва та використання біопалива в умовах України 

все-таки залишається ціновий. 

Мета і завдання статті. Мета статті – обґрунтування необхідності 

організації виробництва біопального в Україні. Завданнями статті є дослідження 

можливостей виробництва біопалива та оцінювання ефективності переробки 

енергетичних сільськогосподарських культур на біодизель і біоетанол. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні питання розвитку альтернативної 

екологічно безпечної енергетики для потреб сільського господарства і всього АПК 

країни особливо загострюється в контексті загрози перетворення України на 

сировинний додаток до розвинутих країн і промисловий майданчик для екологічно 

небезпечного виробництва. Досягнення певного рівня диверсифікації джерел 

постачання енергетичних ресурсів до країни (наявність щонайменше трьох джерел 

постачання з рівнем 25-30% загального обсягу) є однією з необхідних умов вступу 

України до ЄС. 

Серед низки інших надзвичайно важливим напрямом диверсифікації джерел 

енергетичних ресурсів є розвиток альтернативної енергетики шляхом одержання 

біопалива із сировини, яка виробляється у сільському господарстві та може бути 

ефективно використана у цій галузі. Йдеться про біодизель і біоетанол. Оскільки 

Україна є країною аграрною та має величезний потенціал для розвитку саме 

сільського господарства, ця галузь може відіграти вирішальну роль не лише у 

підвищенні рівня продовольчої безпеки країни, але й рівня її енергетичної безпеки та 

незалежності. 

Розвиток відновлюваної енергетики на засадах використання продукції 

сільського господарства є також ефективним способом використання можливого 

надлишку сільськогосподарської продукції. Обмежувальним чинником у цій 

ситуації є необхідність утримання балансу попиту і пропозиції на ринку з метою 

підтримки цін на продукцію на рівні, що забезпечує необхідну ефективність для 
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сільськогосподарських товаровиробників і не порушує засад продовольчої безпеки 

країни. Тобто потрібна виважена державна програма регулювання виробництва 

біопалива. 

Проведемо оцінювання ефективності переробки енергетичних 

сільськогосподарських культур на біодизель і біоетанол в умовах Західної України. 

Результати аналізу витрат коштів на один гектар посіву традиційних для цієї 

території енергетичних культур, зокрема ріпаку озимого, пшениці озимої, кукурудзи 

на зерно та цукрового буряку (табл. 1), свідчать, що найнижчими є витрати на 

виробництво ріпаку озимого (4950 грн/га), а найбільшими – цукрового 

буряку (14 740 грн/га). 

Таблиця 1 

Структура витрат та економічна ефективність виробництва енергетичних 

культур 

Показник Ріпак 
озимий 

Пшениця 
озима 

Кукурудза Цукровий 
буряк 

Урожайність, т/га 3,0 6,0 8,0 50,0 
Витрати на виробництво, 
грн/га 
у т.ч.: 

4950 6479 9625 14740 

- техніка 545 759 1771 3278 
- рідке паливо 987 1232 1969 2398 
- добрива, засоби захисту, 
насіння 

2864 3766 5050 7825 

- оплата праці 286 341 374 609 
- інші витрати 268 380 461 329 
Собівартість основної 
продукції, грн/т 

1650 1079 1203 295 

Реалізаційна ціна основної 
продукції, грн/т 

4200 1800 1760 410 

Прибуток на  1 га площі 
посіву, грн/га 

7650 4326 4456 5750 

Прибуток на 1 т 
реалізованої продукції, 
грн/т 

2550 721 557 115 

Рівень рентабельності, % 154,0 66,8 61,0 39,0 
Джерело: власні розрахунки на основі даних статистичної форми 50-сг. 

У структурі витрат усіх розглядуваних сільськогосподарських культур 

найбільша складова – це витрати на добрива, засоби захисту та насіння. В усіх 

випадках вона перевищує 50%, зокрема: для ріпаку озимого – 57,8% (2864 грн/га ); 

пшениці озимої – 58,1% (3766 грн/га ); кукурудзи – 52,3% (5050 грн/га ); цукрового 

буряку – 53,1% (7825 грн/га). 

Друга за величиною стаття витрат у процесі виробництва ріпаку озимого та 
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пшениці озимої – енергоносії, які становлять відповідно 19,9 і 19,0%. Що стосується 

цукрового буряку, то на другому місці серед витрат на його вирощування 

знаходяться витрати на експлуатацію техніки – 22,2%. Собівартість однієї тонни 

насіння ріпаку – 1650 грн, пшениці озимої – 1079 грн, зерна кукурудзи – 1203 грн, 

коренів цукрових буряків – 295 грн. Переробка продукції на біопаливо потребує 

затрат коштів в обсягах 38-52% від його собівартості. 

Проведені розрахунки свідчать, що найвищий рівень рентабельності 

досягається у випадку виробництва з цукрового буряку біоетанолу (табл. 2). 

Таблиця 2 

Розрахунок рентабельності виробництва біопалива 

Біодизель Біоетанол 
Показник ріпак 

озимий 
пшениця 
озима 

кукурудза 
цукровий 
буряк 

Вихід біопалива з 1 т сировини, т 0,29 0,30 0,34 0,070 
Обсяги виробництва біопалива з 1 га 
посіву, т/га 

0,87 1,80 2,72 3,50 

Ціна реалізації біопалива, грн/т 9800 9000 9000 9000 
Виручка від реалізації біопалива з 
1 га, грн 

8526 16200 24480 45000 

Собівартість основної продукції з 
1 га, грн 

4950 6479 9625 14740 

Витрати на переробку сировини на 
біопаливо з 1 га, грн 

1840 2237 4498 6750 

Витрати на виробництво біопалива з 
1 га, грн 

6790 9716 14123 21490 

Прибуток з 1 га виробництва 
біопалива, грн 

1736 6484 10357 23510 

Рівень рентабельності, % 25,6 66,7 73,3 109,4 
Джерело: власні розрахунки на основі даних статистичної форми 50-сг. 

Прибуток на 1 га посіву ріпаку в разі реалізації насіння ріпаку порівняно з 

реалізацією біодизеля більший на 5914 грн. Водночас виробництво та реалізація 

біоетанолу в усіх розглянутих випадках приносить більший прибуток порівняно з 

реалізацією сировини (насіння пшениці, кукурудзи та коренів цукрового буряку). 

Найбільшу питому вагу в структурі затрат на виробництво біопалива 

складають витрати на сировину. Так, для біодизеля вони становлять 72%, а для 

біоетанолу – 66,7% із пшениці, 68,1% з кукурудзи та 68,5% з цукрового буряку. 

Під час виробництва біопалив окрім основної продукції отримують побічні 

продукти, які теж мають важливе народногосподарське значення. Після переробки 

ріпаку та пшениці отримують солому, яка може бути використана як біопаливо. 

Спалюючи солому, можна отримати значну кількість теплової енергії (17,4 МДж/кг). 

Її також можна перетворювати на біогаз, використовувати як добриво, корм 

тваринам тощо. На біогаз можна перетворити гичку буряку, а також стебла 
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кукурудзи. Значну цінність має макуха ріпакова, вихід якої становить більше ніж 

50% від кількості насіння, а також гліцерин, вихід якого – близько 5% маси насіння. 

З урахуванням побічної продукції ефективність виробництва біопалива із 

сільськогосподарських культур зростає. 

Слід відзначити, що ціни на нафту, нафтопродукти (бензин, дизельне 

паливо), сировину, з якої виробляється біопаливо, а також ціни на продукти 

харчування (як на вітчизняному ринку, так і у світі) постійно змінюються. Тому для 

прийняття рішень щодо виробництва біопалива у межах оптимального вирішення 

проблеми продовольчої та енергетичної безпеки України та визначення 

пріоритетних напрямів розвитку агропромислового виробництва потрібно 

об’єктивно оцінити вказані фактори на певний період для кожного конкретного 

регіону. 

В умовах 2012 року сільськогосподарським товаровиробникам України 

найбільш вигідно було реалізувати насіння ріпаку у вигляді насіння. 

Виробництво біодизеля в нашій країні розвивається стихійно. 

Сільськогосподарські підприємства виробляють моторне паливо із власної сировини 

на малопотужних і напівкустарних установках. При цьому рівень контролю якості 

сировини та продукції залишається вкрай низьким. За різними оцінками, в Україні 

майже в кожній області є міні-заводи або дослідні установки з виробництва 

біодизеля, які виробляють близько 25 тис. т продукції для власних потреб. 

Достовірна інформація про стан виробництва біодизеля в нашій державі відсутня. 

Значних потужностей для переробки вітчизняної сировини на біопаливо в 

Україні поки що немає. Можливо, тут не обійшлося без «руки» нафтовиків, адже 

вони не бажають мати паливних конкурентів. Відносно біоетанолу існує думка щодо 

перепрофілювання під його виробництво спиртових потужностей. За умови 

скасування державної монополії на виробництво спирту цей проект був би більш 

рентабельний, ніж ріпаковий. 

Розвитку ринку біопалива в Україні перешкоджає низка причин (рисунок). 

В Європі біопаливо стало конкурентоспроможним завдяки пільгам, 

державним дотаціям і зобов’язанням переходу на екологічне паливо. В ЄС компанії 

активно розширюють його виробництво, при цьому темпи збільшення потужностей з 

переробки олійних культур перевищують темпи зростання площ їх посіву. 

В Україні розширення посівних площ під олійними культурами зумовлено не 

пільгами або іншою підтримкою з боку держави, а виключно високими цінами й 

попитом на олійні культури на європейському ринку. Український ріпак 

експортується на європейські заводи для виготовлення біодизеля. Хоча вітчизняні 

виробники не проти продавати ріпак своїм переробникам на біодизель, але такої 

співпраці наразі не налагоджено. В Україні орієнтованим на експорт залишається не 

лише виробництво ріпаку, а й рослинної олії. 
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Основні перешкоди розвитку ринку біопалива в Україні 

Інформаційні 
бар’єри 

Недостатній рівень 
обміну інформацією 
між установами та 
організаціями, 
пов’язаними із 

сектором 
біоенергетики 

 
Брак «ноу-хау» на 
місцевому рівні 

Господарствам 
економічно невигідно 
виробляти біопаливо 

Відсутність чіткої 
державної політики 

щодо питань 
біоенергетики 

Слабка інфраструктура 
для здійснення 

технологічних операцій з 
біомасою

Недостатня 
обізнаність 

споживачів щодо 
використання 
біопалива та 

біоенергетичних 
технологій 

Відсутність стимулів 
для реалізації 

біоенергетичних 
проектів 

Високий рівень 
ризиків для інвесторів 

Недосконалість 
існуючого 

законодавства з 
біоенергетики 

Проблема забезпечення 
якості кінцевого 

продукту, що відповідає 
стандартам 

Дефіцит власних 
коштів українських 
компаній та висока 
вартість банківського 

кредитування 

Недостатнє 
фінансування 

наукових досліджень 
та впровадження 
нових технологій 

Нерозвинений ринок 
збуту продукції 

Відсутність 
обґрунтованих цілей 

у споживанні 
первинних 
енергоносіїв 

Відсутність діючої 
державної програми 

щодо розвитку 
біоенергетики 

Відсутність технічних 
умов, нормативів та 

стандартів на біопалива 

Політичні та 
законодавчі аспекти 

Технологічні бар’єри Фінансово-
економічні аспекти

 
Рисунок. Основні перешкоди розвитку ринку біопалива в Україні 

Джерело: складено автором на основі [11]. 

З метою підвищення ефективності функціонування вітчизняного ринку 

біопалива удосконалення передусім потребує державний механізм регулювання 

цього ринку, забезпечення рівноваги в діяльності економічних суб’єктів, сприяння 

інтеграційним процесам, реалізація державних науково-технічних програм. 

Національну енергетичну програму було затверджено ще у 1996 р. Згодом в 

Україні були прийняті закони «Про альтернативні види рідкого і газового палива» 

№ 391-XIV від 04.01.2000 р. та «Про альтернативні джерела енергії» № 555-ІУ від 

20.02.2003 р. (його проект розглядався майже три роки, проте і в ньому не було 

визначено конкретних фінансових стимулів). Президент України видав указ 

№ 1094/2003 від 26.09.2003 р. «Про заходи щодо розвитку виробництва палива з 

біологічної сировини», яким були передбачені розроблення та затвердження 

Державної програми розвитку виробництва біопалива. Однак ця програма 
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складалась без урахування реальних можливостей держави щодо виробництва 

біопалива. Представлені у ній показники не були прив’язані до сучасних умов і 

тенденцій на ринку, а задекларовані результати виявились надто перебільшеними, 

адже за короткий термін у 2010 р. планувалося довести частку біодизеля у 

споживанні вітчизняного АПК до 33%. І це при тому, що країни Європейського 

Союзу, які вже мали необхідні досвід і законодавчу базу, планували збільшити 

частку біопалива у загальній масі до 2010 р. лише до рівня 5,75%, а бар’єр у 10% 

планується подолати у 2020 р. 

У 2012 р. було прийнято закон «Про внесення змін в деякі закони України 

про виробництво і використання моторних палив з вмістом біокомпонентів» № 4970-

VІ від 19.06.2012 р. Згідно з ним добавка біоетанолу до бензину з 2014 р. стане 

обов’язковою нормою. Введення в дію цього закону має на меті підвищити рівень 

енергетичної безпеки держави, дати поштовх до розвитку і стабільної роботи 

агропромислового комплексу, створення нових робочих місць і підвищення 

надходжень до бюджету, а також покращення екологічної обстановки в державі. 

Висновки. За результатами проведеного дослідження можемо зробити низку 

висновків. 

Розрахунок ефективності виробництва біопалива показує, що сьогодні в 

Україні набагато доцільніше експортувати ріпак, ніж переробляти його на біодизель. 

Виробництво біоетанолу є дуже привабливим за умови державного регулювання та 

фінансово-економічної підтримки цього напряму господарювання. 

Функціонування досконалого економічного механізму на ринку 

відновлюваних енергетичних ресурсів, що передбачає формування системи 

економічних, юридичних, технологічних відносин та організаційно-господарських 

зв’язків між виробниками цих ресурсів, переробними підприємствами і споживачами 

готової продукції, є важливим фактором у забезпеченні АПК паливом власного 

виробництва, розвитку вітчизняного ринку відновлюваних джерел енергії та 

економіки країни. 

Розвиток альтернативної енергетики шляхом вирощування 

сільськогосподарських культур для переробки їх на біопаливо дозволить комплексно 

вирішувати проблеми розвитку сільських територій за рахунок зростання 

сільськогосподарського виробництва. 

Література 

1. Біопалива (технологія, машини і обладнання) / [В. О. Дубровін, 

М. О. Корчемний, І. П. Масло та ін.]. – К. : ЦТІ «Енергетика і електрифікація», 

2004. – 256 с. 

2. Збарний Г. М. Термодинамічна ефективність та ресурси рідкого біопалива 

України / Г. М. Збарний, С. О. Кудря, Г. Г. Кондратюк, Г. О. Четверик. – К., 

2006. – 159 с. 

 133 



 

3. Калетнік Г. М. Біопаливо. Продовольча, енергетична та економічна безпека 

України : монографія / Г. М. Калетнік. – К. : Хай-Тек Прес, 2010. – 516 с. 

4. Коденська М. Ю. Обґрунтування необхідності розробки інвестиційних проектів 

у розвиток біоетанолової галузі на базі продукції цукрово-бурякового 

виробництва / М. Ю. Коденська. – К. : ННЦ «Інституту аграрної економіки», 

2010. – 12 с. 

5. Месель-Веселяк В. Я. Ефективність застосування альтернативних видів енергії в 

сільському господарстві України / В. Я. Месель-Веселяк, В. С. Паштецький 

// Економіка АПК. – 2011. – № 12. – С. 3–9. 

6. Пастухов В. І. Енергетична і економічна оцінка комплексу вітчизняних і 

зарубіжних машин для вологозберігаючої технології вирощування озимого 

ріпаку в степу України / В. І. Пастухов, В. Ю. Єдченко, Р. В. Маленко. – Х. : 

ХНТУСГ, 2010. – 6 с. 

7. Шпичак О. М. Економічні проблеми виробництва біопалива та продовольча 

безпека України / О. М. Шпичак // Економіка АПК. – 2009. – № 8. – С. 11–15. 

 

 

УДК 336.71:338.1 

Петик Л. О. 

СТАБІЛЬНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНА 

БЕЗПЕКА 

Анотація 
У статті окреслено ключові негативні тенденції, що визначають кризовий потенціал 
української банківської системи, та їх наслідки. Наведено авторське трактування 
понять «стабільність банківської системи» та «економічна безпека банківської 
системи». 

Annotation 
The article considers the key negative tendencies that determine crisis potential of the 
Ukrainian banking system, and their consequences. Authorial interpretation of concepts 
«stability of the banking system» and «economic security of the banking system» is proposed. 
 

Постановка проблеми. Руйнівний вплив світової фінансової кризи суттєво 

дестабілізував стан вітчизняної банківської системи та створив певні загрози її 

безпечному функціонуванню. Сьогодні, незважаючи на певне покращення 

загальноекономічної ситуації в Україні, ключові ризики для вітчизняної банківської 

системи (кредитний, валютний, незбалансованої ліквідності, неплатоспроможності, 

від’ємного значення балансового капіталу) і надалі залишаються високими. Фінансова 

глобалізація зумовлює зростання ризиків утворення нових криз, ставить під загрозу 

безпеку функціонування та розвитку національної банківської системи, а недовіра 

суспільства до неї свідчить про низький рівень її надійності. Тому комплексне 
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дослідження чинників, які створюють передумови наростання негативних тенденцій у 

банківському секторі, визначення існуючих загроз економічній безпеці банківської 

системи є вкрай необхідним для розроблення адекватних програм регулювання 

банківської діяльності, що є запорукою запобігання негативним впливам можливих 

банківських криз у майбутньому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найбільш вагомий внесок у 

дослідження проблеми стабільності банківської системи та її економічної безпеки 

зробили західні науковці. 

Серед вітчизняних вчених перші ґрунтовні дослідження проблеми стабільності 

банківської системи були проведені Є. С. Варгою та М. І. Туганом-Барановським. 

З кінця минулого століття дослідження цих важливих питань стало об’єктом 

пильної уваги сучасних дослідників: А. В. Анікіна, М. Ю. Бортника, А. К. Грязнової, 

К. А. Кірсанова, І. В. Ларіонової, В. М. Новікова, А. С. Попової, А. В. Рикової, 

Н. І. Тютюника, В. М. Федоренка та ін. 

Специфіка фінансової та банківської кризи 2008–2009 рр. спричинила нову 

хвилю наукових публікацій означеного спрямування. Серед їх авторів, зокрема, 

О. І. Барановський, П. Ю. Буряк, Т. П. Вахненко, В. М. Геєць, П. І. Гайдуцький, 

О. В. Дзюблюк, В. В. Коваленко, С. В. Міщенко, Ю. М. Уманців та ін. [1-9]. 

Однак багато теоретичних і прикладних аспектів проблеми стабільності та 

економічної безпеки банківської системи надалі залишаються недостатньо 

розробленими, а деякі позиції – дискусійними. 

Мета і завдання статті. Метою статті є обґрунтування необхідності розгляду 

стабільності та економічної безпеки банківської системи як додаткових об’єктів 

управління нею. Завдання статті – окреслення ключових негативних тенденцій, що 

визначають кризовий потенціал української банківської системи, та їх наслідків, а також 

формування авторського трактування понять «стабільність банківської системи» та 

«економічна безпека банківської системи». 

Виклад основного матеріалу. Стабільність банківської системи – важливий 

чинник розвитку національної економіки, умова запобігання масштабним кризовим 

потрясінням із непередбачуваними негативними наслідками. Системна банківська 

криза порушила стабільність вітчизняної банківської системи. Фінансова 

нестабільність, спричинена кризою, невідворотно викликає серйозні зміни у процесі 

функціонування всіх інститутів банківської системи, передусім комерційних банків. 

Ці зміни торкаються як системи взаємодії банків з іншими економічними 

суб’єктами, так і внутрішніх принципів функціонування та управління в самих 

банках. 

У період активної фази перебігу банківської кризи в Україні накопичені у 

попередні роки проблеми проявилися особливо виразно. В цих умовах стратегія 

держави, спрямована на подолання системної банківської кризи, почала сприйматися 
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суспільством як загроза його стабільності. Відтак взаємовідносини між державою, 

банками та населенням втратили спільний базис, їхні стратегії увійшли в 

антагоністичну суперечність, що призвело до непомірної тінізації економічного 

життя і навіть його криміналізації, поширення небаченої корупції, відтоку грошей з 

банківської системи, відпливу капіталів за кордон. Це створило колосальну 

небезпеку не лише для банківського сектору, а для всієї  національної економіки. 

Водночас усвідомлення подібної небезпеки в суспільстві, її усунення та 

відновлення стабільності банківської системи сприятимуть, на нашу думку, побудові 

більш ефективних з інституціональної точки зору грошово-кредитних відносин, їх 

оптимальній організації, а також забезпеченню на цій основі стабільного та 

безпечного функціонування банківської системи України та її інститутів, що стане 

запорукою їх стійкості до майбутніх банківських криз. 

Стратегія забезпечення стабільності та безпеки вітчизняної банківської 

системи повинна стати державною програмою, набути необхідного правового 

підґрунтя. В межах цієї програми повинні бути подолані ключові негативні 

тенденції, що визначають кризовий потенціал української банківської системи: 

- сучасна фінансова політика не враховує, що ступінь організованості та 

стабільності банківської системи виступає однією з домінант розвитку національної 

економіки, визначаючи стійкість економічної системи загалом. Вона орієнтована не 

на забезпечення стабільності банківського сектору, а виключно на вирішення 

поточних проблем виживання та не розв’язує завдання досягнення стійкості та 

сталого розвитку національної економки; 

- банки не мають достатньої можливості та стимулів кредитувати виробничу 

сферу, фінансовий стан переважної більшості суб’єктів реального сектору економіки 

наближується до критичного рівня, що призводить до поглиблення таких тенденцій 

у банківському секторі, як зростання частки неповернених кредитів у структурі 

банківських балансів, погіршення загальної ліквідності, а це ще більше знижує 

можливості банків інвестувати кошти у виробництво; 

- розвиток вітчизняної банківської системи відбувається в умовах постійно 

змінюваної економічної кон’юнктури та непередбачуваної перспективи, що 

відбивається на стійкості більшості українських банків. Відсутність розвинутої 

системи страхування банківських депозитів і кредитів, недостатня ліквідність 

заставного майна, недосконалість заставного законодавства та ефективних методик 

оцінювання застави ускладнюють фінансовий стан багатьох банків; 

- орієнтація більшості банків на отримання доходів від операцій з 

підвищеним рівнем ризику та на забезпечення інтересів переважно поточного 

характеру залишається одним із вагомих чинників нестабільності вітчизняної 

банківської системи; 

- численні проблеми, властиві організації кредитного процесу в українських 
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банках, значною мірою зумовлені як складним станом кредитного ринку, так і 

відсутністю його належної регламентації, системності та комплексності. Як 

наслідок, банки вимушені постійно змінювати пріоритети у кредитній політиці, що 

призводить до зменшення обсягів кредитування економіки; 

- низькою є ефективність дій Національного банку України відносно 

комерційних банків у частині запровадження заходів з усунення негативних 

тенденцій; 

- відсутність механізмів забезпечення правових гарантій для банківської 

клієнтури щодо своєчасності та точності виконання взаємних розрахунків провокує 

наростання обсягів позабанківського обігу та використання різного роду засобів, що 

призводить до виведення доходів економічних суб’єктів з-під організованого обліку 

та оподаткування; 

- поглибленню деформацій у банківській системі великою мірою сприяє 

відсутність достовірної інформації про діяльність комерційних банків, реального 

контролю за їх діяльністю з боку органів банківського нагляду та регулювання. 

До найбільш деструктивних наслідків зазначених тенденцій ми відносимо 

такі: 

- загострення кризового характеру економічного розвитку та еволюції 

банківської системи; 

- фактичне декредитування реального сектору з утворенням відповідного 

дефіциту ліквідності; 

- гостра недостатність реальної грошової маси та її доларизація, поява 

різноманітних сурогатних форм грошей; 

- підрив основ функціонування національної банківської системи внаслідок 

надмірної орієнтації на іноземний банківській капітал із витисненням малих і 

середніх банків; 

- деформація платіжного обороту та системи розрахунків внаслідок 

невиконання кредитними грошима своїх функцій; 

- інфляційна складова банківських операцій, що призводить до їх низької 

результативності та ефективності. 

Специфіка сучасного вітчизняного банківського сектору, сформована в 

докризовий період і певним чином спотворена впливом банківської кризи, 

характеризується, на наш погляд, фрагментарністю, інституційною, структурно-

функціональною та територіальною диспропорційністю, домінуванням 

внутрішньосистемного інтересу (мікрорівень) над інтересом національної економіки 

(макрорівень), неузгодженістю дій різних суб’єктів ринку банківських послуг (як 

вітчизняних, так й іноземних), незавершеністю формування цього ринку. 

В цих умовах необхідними видаються взаємопов’язані заходи, спрямовані на 

подолання негативних тенденцій, забезпечення стабільності, надійності та 
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безпечного функціонування вітчизняної банківської системи. 

У багатьох науково-практичних виданнях стабільність банківської системи 

трактується по-різному. Зокрема, вона визначається як комплексна характеристика 

стану банківської системи, коли реалізується її сутність і призначення в економічній 

системі країни, адекватно та ефективно виконуються її функції, а також 

забезпечується спроможність підтримувати рівновагу та відновлювати стан після 

зовнішніх потрясінь чи посилення диспропорцій, будь-яких відхилень від безпечних 

параметрів, спричинених кризовими явищами (спадом економіки, фінансовою 

кризою, трансформацією економіки тощо). 

Стабільність банківської системи розглядається як ситуація, коли в 

національній банківській системі не відбуваються банкрутства банків; як ситуація, 

коли національна банківська система є стійкою та прибутковою і повністю 

відповідає національному законодавству, а також принципам управління ризиками, 

встановленими Базельським комітетом з питань банківського нагляду. 

Банківську систему вважають стабільною, якщо вона: по-перше, полегшує 

ефективний розподіл фінансових ресурсів у просторі та часі; по-друге, дозволяє 

здійснювати оцінку, котирування, розподіл та управління фінансовими ризиками; 

по-третє, зберігає здатність виконувати ці найважливіші функції навіть за умов 

зовнішніх потрясінь або посилення диспропорцій [10; 11]. 

Оскільки фінансова система сприймається як динамічна система, то її 

стабільність розглядається передусім з точки зору відповідності конкретному стану, 

якого вона повинна досягти після певних змін, трансформацій чи потрясінь. 

Стабільність банківської системи є чинником забезпечення стабільності 

фінансової та економічної систем і економічної безпеки держави. 

Ми трактуємо стабільність банківської системи як збалансований процес 

розвитку, що характеризується стійкою рівновагою та надійністю її інститутів. 

Д. Артеменко зазначає, що сутність економічної безпеки в банківській 

системі полягає в забезпеченні стану найкращого використання її ресурсів щодо 

запобігання загрозам комерційних банків і створення умов стабільного, ефективного 

функціонування й максимізації прибутку. При цьому він вважає, що рівень 

економічної безпеки банківської діяльності визначається тим, наскільки ефективно 

підрозділам і службам банків удається запобігати загрозам та усувати збитки від 

негативного впливу на банківську систему [12]. 

Р. Гриценко трактує поняття економічної безпеки банківської системи як 

стан банківської системи, за якого її фінансова стабільність чи репутація не може 

бути підірвана цілеспрямованими діями певної групи осіб і організацій або 

фінансовою ситуацією, що складається всередині і зовні банківської системи [13]. 

На думку М. Зубка, економічна безпека банківської діяльності – це стан, за 

якого забезпечується економічний розвиток і стабільність діяльності банку, 
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гарантований захист його фінансових і матеріальних ресурсів, здатність адекватно і 

без суттєвих втрат реагувати на зміни внутрішньої і зовнішньої ситуації [14]. 

На нашу думку, економічну безпеку слід трактувати як сукупність умов, за 

яких потенційно небезпечні для фінансового стану банківської системи дії чи 

обставини попереджені або зведені до такого рівня, за якого вони нездатні завдати 

шкоди встановленому порядку її функціонування. 

Висновки. За результатами дослідження можна стверджувати, що стабільність 

та економічна безпека банківської системи виступають додатковими об’єктами 

управління як з боку регулятора, так і банків поряд із ризиками, кризовими 

показниками розвитку тощо. 

Визначені негативні тенденції розвитку банківського сектору, передусім з 

огляду на забезпечення інтересів всіх суб’єктів національної економіки, дозволяють 

зробити висновок про те, що в українській економіці об’єктивно склалася банківська 

система, яка не повністю виконує свої системні функції, що ускладнює рух грошово-

кредитних потоків у країні та виступає загрозою економічній безпеці держави. 

Точкові заходи з фінансового оздоровлення окремих її інститутів не можуть 

нормалізувати функціонування всієї системи, а тому вона потребує системного та 

комплексного регулювання. 

Існуючі загрози для банківської системи являють собою динамічну систему 

причинно-наслідкових зв’язків із значною кількістю змінних параметрів і зворотних 

зв’язків, наявність яких може значно посилювати деструктивний вплив будь-якої 

конкретної загрози. Їх подолання є важливою умовою досягнення стабільності та 

економічної безпеки. 
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Annotation 
External and internal instruments of management financial risks of insurance company are 
defined in the article. The risks of Ukrainian insurance market are analyzed. Factors which 
cause introduction of control system by financial risks of insurance companies are determined. 
 

Постановка проблеми. Стрімке зростання фінансових ринків, їх 

інтернаціоналізація призвели до посилення впливу страхових компаній на 

мобілізацію та перерозподіл фінансових ресурсів, збільшення частки цих суб’єктів 

господарювання у сукупному обсязі фінансових активів. Окрім того, ринкова 

економіка формує нові вимоги до управління фінансовими ризиками страхових 

компаній, яке повинно базуватися на результатах достовірного оцінювання та 
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всебічного аналізу таких ризиків. Все це зумовлює потребу у формуванні сукупності 

методів аналізу та оцінювання фінансових ризиків страховиків, а також 

обґрунтуванні вибору найбільш ефективних із них у конкретних умовах 

господарювання. Страхова діяльність піддається істотному впливу фінансових 

ризиків, що зумовлено мінливістю та невизначеністю умов її здійснення. Сьогодні 

стає очевидним те, що управління цими ризиками є запорукою успішного бізнесу. 

Страхові компанії, які є безпосередніми учасниками фінансового ринку, 

активізували свою діяльність, забезпечуючи страховий захист інших суб’єктів 

господарювання, що значною мірою впливає на економічний розвиток держави та 

набуває значущості у зв’язку з кризовими явищами у вітчизняній економіці. Це 

ускладнює діяльність страховиків, підвищує її ризикованість у контексті отримання 

прибутків і забезпечення стабільності. В умовах фінансової кризи посилюється 

потреба в проведенні комплексного дослідження у сфері управління фінансовими 

ризиками страхових компаній. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній страховій науці 

питанням управління фінансовими ризиками в діяльності страхових компаній не 

приділяється достатньої уваги. На це вказує обмежений обсяг наукових і практичних 

досліджень у цьому розрізі. 

Окремі аспекти означеної проблематики у своїх працях висвітлюють 

В. Вітлінський, Л. Клапків, Р. Пікус, А. Самойловський, М. Сороківська, В. Фурман, 

В. Щербина та інші. Дещо більше уваги ризикам приділяють зарубіжні науковці: 

І. Балабанов, І. Бланк, В. Медведєв, А. Міллерман, Ю. Слепухіна, Г. Чернов, 

В. Шахов та інші. 

Стрімкий розвиток подій у фінансовій сфері визначає нові тенденції та 

закономірності в системі оцінювання, аналізу та управління ризиками страхових 

організацій. Незважаючи на світові тенденції, більшість вітчизняних страхових 

компаній досі не має індивідуальних систем управління ризиками, а різноманітні 

способи оцінювання ризиків, існуючі у світовій страховій практиці, не набули 

поширення в реаліях українського страхового бізнесу. Це обумовлює необхідність 

більш детального дослідження нових підходів до управління ризиками, уточнення 

питань теоретико-прикладного характеру; потребують переосмислення та 

подальшого розвитку питання забезпечення ефективності функціонування компаній, 

дослідження механізмів оцінювання та управління ризиками. 

Мета і завдання статті. Мета статті – обґрунтування теоретичних і 

практичних засад процесу управління фінансовими ризиками страхових компаній. 

Завдання статті – визначення зовнішніх і внутрішніх інструментів управління 

фінансовими ризиками страхової компанії; проведення аналізу ризиків страхового 

ринку України; виявлення факторів, що визначають впровадження страховими 

компаніями системи управління фінансовими ризиками. 
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Виклад основного матеріалу. Поняття «ризик» застосовується в 

українському законодавстві здебільшого в тих розділах, в яких йдеться про гарантії 

свободи підприємництва. Так, у статті 44 Господарського кодексу України від 

16 січня 2003 року щодо принципів підприємницької діяльності зазначається, що 

вона здійснюється на основі «комерційного розрахунку та власного комерційного 

ризику» [1, ст. 44]. Хоча ризик супроводжує практично усі сфери функціонування 

людей і суспільства, більшою мірою він стосується страхової діяльності. У 

статті 333 Господарського кодексу України прописано, що основною метою 

страхування є «покриття довготермінових та короткотермінових ризиків суб’єктів 

господарювання» [1, ст. 333]. А у Цивільному кодексі України від 16 січня 2003 року 

у статті 989 зазначено, що страхувальник повинен «при укладенні договору 

страхування надати страховикові інформацію про всі відомі йому обставини, що 

мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про 

будь-які зміни страхового ризику» [2, ст. 989]. 

Вітчизняні науковці дають, зокрема, таке визначення фінансового ризику: 

ризик, який характеризується імовірністю втрат фінансових ресурсів (грошових 

коштів) у підприємницькій діяльності. У цьому значенні поняття «фінансовий 

ризик» тотожне поняттю «комерційний (підприємницький) ризик». Недоліком 

наведеного визначення є те, що у ньому ототожнюються поняття, які є назвами 

класів у межах однієї класифікаційної системи. Крім того, поняття фінансових 

ресурсів ототожнюється з поняттям грошових коштів, що є принциповою помилкою 

у розумінні саме фінансових ресурсів [3, с. 26]. 

Визначення фінансового ризику відрізняються залежно від сфери 

виникнення та виду діяльності суб’єкта. Зокрема, у страховому бізнесі фінансовий 

ризик найчастіше трактується як невиконання з певних причин страхувальником чи 

його контрагентом договірних зобов’язань за укладеними між ними угодами 

(несплата страхувальнику за поставлену продукцію, непостачання продукції, 

придбаної за передоплатою, невиконання різних договірних зобов’язань 

контрагентами страхувальника тощо). Причиною невиконання угоди може бути 

банкрутство контрагента страхувальника, неможливість своєчасно та у повному 

обсязі надати послуги, виконати роботу, а також пожежа, аварії, катастрофи тощо. 

Фінансовий ризик, як правило, виникає під час фінансової діяльності чи виконання 

фінансових угод. 

Дослідження фінансових ризиків є особливо важливим для страховика. Так, 

забезпечення фінансової стабільності є неодмінною умовою ефективного 

фінансового менеджменту. Водночас будь-яка страхова операція пов’язана з 

можливістю збільшення капіталу або банкрутства, тобто з дією факторів ризику. На 

наш погляд, під фінансовим ризиком страхової компанії слід розуміти результат, що 

виникає від проведення нею операційної, фінансової та інвестиційної діяльності, 
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який характеризується ймовірністю втрати капіталу, фінансової надійності, 

платоспроможності, недоотримання доходів і прибутків у майбутньому в умовах 

невизначеності страхової діяльності та негативно впливає на ділову активність 

страхової корпорації, можливість доступу до фінансових ресурсів і ринків, рівень 

захисту всіх учасників страхового процесу від внутрішніх і зовнішніх загроз, 

ефективність фінансової та інвестиційної діяльності, ринкову вартість страхової 

корпорації та розвиток останньої у довготерміновій перспективі. 

У Європейському Союзі у відповідності до рекомендацій Європейського 

комітету зі страхування усі ризики, притаманні страховій діяльності, прийнято 

поділяти на технічні, інвестиційні та нетехнічні (рис. 1). 

Фінансові ризики страхових компаній 

 
Рис. 1. Система фінансових ризиків страхових компаній 

Джерело: [4]. 

Зазначені ризики по-різному проявляються та впливають на страховиків, що 

займаються ризиковими видами страхування та страхуванням життя [5, с. 108-111]. 

Так, для компаній зі страхування життя найбільшої ваги набувають ризики, 

пов’язані зі зміною валютного курсу. Тісно пов’язана з цим фактором інфляція, яка 

впливає на діяльність страхових компаній, зокрема тих, що мають у своєму портфелі 
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довгострокові договори страхування та накопичення. 

В сучасній практиці страховики розробили декілька способів, за допомогою 

яких вони управляють існуючими фінансовими ризиками. Загальний показник рівня 

фінансового ризику в діяльності страхової компанії можна визначити за такою 

формулою: 

,
i

i K

V
R i

 

де R i  – рівень фінансового ризику; 
V i  – потенційні втрати за результатами здійснення i-го виду операцій страхової 

компанії; 
K i  – реальний власний капітал страхової компанії. 

Належне управління фінансовими ризиками страхових компаній включає 

своєчасну їх ідентифікацію, яка проводиться в рамках якісного аналізу ризиків. Його 

основними завданнями є виявлення факторів ризику та видів роботи, у разі 

виконання яких виникає ризик. Виявляти фінансові ризики страхові компанії 

повинні постійно як на рівні окремої страхової операції, виду страхування, так і всієї 

діяльності загалом (операційної, фінансової та інвестиційної) [6, с. 22-24]. 

Враховуючи, що страховий продукт є основним джерелом ризику, можна 

виділити різні інструменти управління фінансовими ризиками страховика. Залежно 

від місця розроблення та застосування інструментів їх можна поділити на зовнішні 

та внутрішні. Серед зовнішніх інструментів управління можна виокремити такі: 

перестрахові компанії (убезпечують страховиків від значних збитків в межах 

страхової діяльності); Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг (встановлює ліміти та вимоги до діяльності, надає 

рекомендації стосовно управління ризиками); рейтингові агентства (присвоюють 

рейтинги щодо фінансової стійкості та платоспроможності контрагентів); 

колекторські компанії (здійснюють управління дебіторською заборгованістю). Серед 

зовнішніх інструментів управління можна виокремити розстрочення платежів, 

зменшення страхових платежів та їх відстрочення, розрахунок викупною сумою. 

Створення позитивного іміджу компанії шляхом деяких поступок клієнту є 

одним із ключових маркетингових внесків у подальший розвиток бізнесу. Так, в 

умовах загострення фінансового становища в країні наприкінці 2008 р. страхова 

компанія «Універсальна» запропонувала клієнтам вносити премії раз на півроку або 

раз на квартал замість традиційних щорічних внесків. Розстрочення платежу є 

особливо актуальним для таких розповсюджених видів страхування, як 

накопичувальне страхування життя, страхування майна та КАСКО. 

З метою уникнення значного відтоку клієнтів деякі страховики пропонують 
зменшення страхового платежу за договором паралельно із перерахунком страхової 
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суми. Проте застосування такого підходу має подвійні наслідки. З одного боку, 
зловживання зі сторони окремих страхових компаній призводить до дискредитації 
страхування як інструменту фінансового захисту. Подібна практика поширена серед 
компаній, які займаються ризиковим страхуванням. Наприклад, компанія, що є 
учасницею Моторного (транспортного) страхового бюро України, пропонує 
клієнтам занижені розміри страхових платежів і підвищені ліміти відповідальності, 
що суперечать законодавчо обумовленому рівню. Як наслідок, виникають проблеми 
недостатності формування і страхових резервів страховика, і фондів МТСБУ. 

Відстрочення страхового платежу пропонують клієнтам, які відчувають 
тимчасову фінансову скруту. Серед пропозицій окремих страховиків – відстрочка, 
яка коливається від 30 до 60 днів. Важливу роль при цьому відіграє попередній 
досвід співпраці із страхувальником. Так, деякі страховики розробляють програми 
канікул для клієнтів, із якими укладено договори страхування терміном до одного 
року. При цьому сплачуються мінімальні внески лише за збереження страхового 
покриття, а після закінчення цього періоду можливе поновлення договору на 
початкових умовах. 

В сегменті страхування життя варто виділити особливий інструмент, 
характерний лише для цього виду – розрахунок викупною сумою. Його суть 
ґрунтується на можливості громадян, які застраховані за однією із програм 
страхування життя, отримати кредит від страховика під заставу викупної суми. У 
разі потреби страховик може внести черговий платіж за клієнта, розрахувавшись 
викупною сумою. Отримати кошти таким чином можна під 15-20% річних у гривні 
та під 10-15% – у доларах. Варто зазначити, що такі поступки роблять не в багатьох 
компаніях страхування життя, доступні вони лише окремим клієнтам [7, с. 68-71]. 

Інструменти, які застосовують нині вітчизняні страхові компанії, надають їм 
можливість убезпечити власне становище від негативного зовнішнього фінансового 
впливу. Проте такий результат у більшості випадків досягається шляхом 
перекладення потенційних або дійсних фінансових втрат на споживача страхової 
послуги. А це, в свою чергу, викликає дисонанс інтересів між страховиком і 
страхувальником, що стримує як розвиток ринку, так і притік нових клієнтів. 
Вирішити цю проблему можна, змінивши існуючу концепцію управління 
фінансовими ризиками, які властиві страховим послугам. Слід звернути увагу на 
необхідність усунення фінансових ризиків із взаємовідносин «страхувальник – 
страховик». Відтак виникне інтегрований об’єкт управління в діяльності страхових 
компаній, яким необхідно оперувати на рівні «ринки цінних паперів – страховики – 
перестраховики». 

Ризики банківського та страхового секторів суттєво відрізняються, 
насамперед структурою активів і пасивів. Страхові компанії володіють пасивами з 
більшими строками та активами з більшою ліквідністю, що підвищує їх значимість 
на ринку довгострокових ресурсів. Водночас страхові компанії більш вразливі до 
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ризику зміни вартості активів і, відповідно, більш швидкого зменшення вартості 
власного капіталу. Види ризиків, що аналізуються, представлені у відповідності до 
рекомендацій Міжнародної актуарної асоціації: страхові (андеррайтингові або 
технічні), ринкові, кредитні, операційні та ризик ліквідності. При цьому рівень 
ризику коливається від 1 (низький) до 4 (високий) [8]. Детальний аналіз факторів 
впливу на ризики представлений у таблиці. 

Таблиця 
Аналіз ризиків страхового ринку України 

Види ризиків Характеристика та фактори впливу 
Оцінка 

загального 
рівня ризику 

Страхові (андеррайтингові) 
ризики: 

- недостатність страхових 
резервів; 
- недостатність страхових 
премій; 
- збільшення 
катастрофічних збитків 

Фактичні тарифи зі страхування комерційної 
нерухомості та медичного страхування нижчі за 
економічно обґрунтовані в умовах зростання 
частоти і величини збитків за цими видами 
страхування. За обов’язковими видами 
страхування фактичне недорезервування складає 
20-25%. Практично не формується резерв 
катастроф. Збільшення кількості випадків з 
катастрофічними наслідками 

Вище 
середнього 

Ринкові ризики: 
- валютний; 
- загальноекономічний 
ризик; 
- ризик зміни вартості 
нерухомості 

Поступова девальвація гривні. Відсутність росту 
ВВП. Зменшення платоспроможності клієнтів. 
Балансові збитки через зниження вартості 
нерухомості. Зниження рівня довіри до 
страхових організацій 

Високий 
рівень (вище 
середнього) 

Кредитні ризики: 
- ризик знецінення активів;
- ризик відсоткових 
ставок; 
- ризик безнадійної 
дебіторської 
заборгованості; 
- ризик інвестицій в інші 
компанії 

Низький рівень ліквідності комерційних банків. 
Зменшення доходів за депозитами у зв’язку зі 
зниженням відсоткових ставок – 5-6%. Значне 
коливання біржових котирувань: перерозподіл 
активів, ймовірність подальшого падіння цін на 
нерухомість. Також залишається значна частка 
клієнтів, що несвоєчасно сплачують платежі або 
завчасно розривають договори 

Середній та 
нижче 

середнього 

Операційні ризики: 
- ризик управління; 
- ризик бухгалтерської 
звітності; 
- інформаційний ризик 

Помилки співробітників, неправильна оцінка 
ризиків, неефективний контроль за збитковістю. 
Неефективне управління операційними 
затратами. Викривлення бухгалтерської звітності 
щодо резервів збитковості та інших активів. Брак 
даних та коректної інформації стосовно 
управління фінансовою звітністю. Відсутність 
антикризових програм у більшості вітчизняних 
страховиків 

Середній та 
вище 

середнього 

Ризик ліквідності: 
- ризик недостатності 
ліквідних ресурсів 

Зменшення грошового потоку платежів та 
збільшення дебіторської заборгованості плюс 
наявність неліквідних активів призводить до 
затримки у сплаті та несплати поточних 
зобов’язань, зниження рейтингів та як наслідок – 
втрати бізнесу 

Дуже 
високий 

Джерело: [8]. 
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В роки відносно стабільної економічної ситуації в країні баланс між ризиком 

і винагородою було порушено. У передкризові роки панувала стратегія захоплення 

часток ринку, а управління ризиками розглядалось лише як аналітична функція, а не 

як важливий компонент процесу прийняття рішень. 

Наразі міжнародні організації висувають вимоги відносно дотримання 

міжнародних стандартів і рекомендують для оцінювання стабільності страхового 

сектору використовувати певні інструменти. Так, Міжнародна організація 

страхового нагляду (International Association of Insurance Supervisors), створена у 

1994 році, висуває такі вимоги до управління ризиками страховиками: проводити 

постійний моніторинг та визначати перелік ризиків, які можуть виникати, 

здійснювати їх оцінювання та ефективне управління; організовувати та 

забезпечувати різносторонність методів та систем ідентифікації, оцінювання, 

управління та контролю за ризиками; розробляти ефективні процедури управління 

активами і пасивами, забезпечуючи їх узгодженість і мінімізацію ризиків [9, с. 38]. 

Як показало проведене рейтинговими агентствами опитування 63-х 

страхових компаній з різних країн Європи (Німеччина, Франція, Бельгія, Іспанія, 

Португалія, Нідерланди), визначальним фактором для впровадження системи 

управління ризиками є відповідні вимоги наглядових органів [10, с. 113-117]. Навіть 

загроза отримання збитків для страховиків є менш значимим чинником, ніж вимоги 

регулюючого органу (рис. 2). 

 

Рис. 2. Фактори, що визначають впровадження страховими компаніями системи 

управління фінансовими ризиками 
Джерело: [10]. 

Отже, страхові компанії схиляються до прийняття рішення про 
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впровадження системи оцінювання та управління ризиками лише за вимогами 

наглядового органу та у випадках усвідомлення необхідності, в ситуаціях, коли сума 

збитків достатньо велика, а збитки простежуються протягом тривалого часу. Тому, 

безумовно, головна роль у впровадженні страховиками системи управління 

ризиками належить наглядовому органу. Функції такого органу в Україні покладені 

на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг. Безперечно, побудова системи оцінювання та управління 

ризиками є достатньо трудомістким процесом, що вимагає акумуляції та 

систематизації великого обсягу інформації та розроблення відповідної 

методологічної бази. Крім того, впровадження в діяльність компаній сучасних 

методів оцінювання ризиків (наприклад, стрес-тестування) вимагає застосування 

складного математичного апарату. Такі труднощі, безумовно, стримують процес їх 

впровадження у діяльність вітчизняних страховиків. Втім, враховуючи важливість 

цього питання, необхідно зрозуміти, які саме фактори впливу стають визначальними 

у процесі прийняття компанією рішення про створення внутрішньої служби 

управління ризиками. 

Висновки. За своєю природою страхова діяльність покликана стабілізувати 

та пожвавлювати економічні відносини між різними суб’єктами господарювання, 

забезпечуючи їм належний страховий захист. В свою чергу, стабільне 

функціонування страхових структур тісно пов’язане з вирішенням проблеми 

підвищеного рівня ризику як складової частини страхової діяльності. Високий 

систематичний ризик здійснення підприємницької діяльності в Україні має 

подвійний вплив на діяльність страхових компаній: по-перше, страховики, 

функціонуючи на теренах національного ринку, самі підпадають під вплив 

систематичного ризику (політичного, законодавчого, інфляційного, податкового 

тощо); по-друге, надаючи страхові послуги, страхові компанії беруть на себе ризики 

страхувальників, що представлені спектром тих самих складових систематичного 

ризику. Окрім того, проблема ефективного управління ризиками в діяльності 

страховиків, зокрема ризиками ліквідності та платоспроможності, загострюється в 

умовах світової фінансової кризи та системної кризи ліквідності вітчизняного 

банківського сектору. Через виключну динамічність і мінливість ризику фінансової 

стійкості управління ним набуває першочергового значення. При цьому для 

вербального опису ризику фінансової стійкості, первинної його ідентифікації та 

якісної характеристики загроз фінансово стійкому функціонуванню страховиків 

використовуються якісні показники. 
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ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВА 

Анотація 
У статті визначено вплив людського чинника на фінансову безпеку підприємства, 
проаналізовано наслідки такого впливу та розроблено шляхи попередження виникнення 
людських помилок у діяльності підприємства. 

Annotation 
In this article the influence of human factor on the financial safety of company is defined, the 
consequences of such influence are analyzed and the ways to prevent human errors in the 
activity of the enterprise are proposed. 
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Постановка проблеми. Людина, будучи учасником економічних відносин, 

здійснює значний вплив на них. Вплив людського чинника на явища та процеси, що 

відбуваються на підприємстві, повною мірою відноситься до сфери економіки, 

фінансів і фінансової безпеки. З огляду на зазначене сьогодні злободенною є потреба 

у дослідженні впливу людського чинника на фінансову безпеку підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом науковці та 

дослідники приділяють все більше уваги впливу людського чинника на ті чи інші 

процеси та явища. Найчастіше вплив людського чинника досліджують у медицині, 

виробництві, авіації тощо. Все більшого поширення набуває економічна соціологія, 

яка вивчає людину як елемент економічної системи та різноманітні процеси і явища, 

що виникають внаслідок її взаємодії з економічною системою. 

Дослідженнями у вищезгаданих сферах займаються безліч вітчизняних і 

зарубіжних науковців, серед яких, зокрема, Є. Сірий, В. Верховин, В. Зубков, 

Ю. Веселов, А. Герасимчук, Ю. Палеха, О. Шиян, С. Матвєєв, Л. Лясота, Р. Седегов, 

Н. Кабушкин, В. Кривцов та інші 1-6. 
Мета і завдання статті. Головна мета статті – знайти шляхи попередження 

впливу людського чинника на фінансову безпеку підприємства. Відповідно до 

поставленої мети завданнями статті є дослідження впливу людського чинника на 

діяльність підприємства, формалізація помилок, що найчастіше виникають через 

людський вплив, та визначення профілактичних заходів для попередження впливу 

людського чинника на фінансову безпеку підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Найважливішим ресурсом для будь-якого 

суб’єкта господарювання є людський капітал, адже людина – це не тільки 

найважливіший елемент  виробничого процесу на підприємстві, а й головний 

стратегічний ресурс компанії в конкурентній боротьбі. Якими би вдалими не були 

ідеї, новітніми технології, сприятливими зовнішні умови, без добре підготовленого 

персоналу високоефективної роботи домогтися неможливо. Втілений в знаннях, 

вміннях, досвіді, професіоналізмі, людський капітал включає необхідні ресурси і 

постійно підтримує їх спрямування в напрями, які забезпечують отримання 

максимальних вигод. Звісно, успіх підприємства значною мірою залежить від його 

працівників, адже професіоналізм останніх, наявність у них необхідних знань та 

вмінь, інших професійних якостей значною мірою можуть гарантувати успіх 

суб’єкту господарювання. Проте дуже часто внаслідок певних обставин людський 

чинник може становити значне  джерело ризику. Тому забезпечення безпеки 

підприємства та подальше зниження ризику виникнення людських помилок, що 

можуть спричинити значні втрати для суб’єкта господарювання, є вкрай важливим і 

необхідним. 

У загальному розумінні людський чинник можна трактувати як властивість 
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людини приймати рішення, які мають вплив на конкретні події, явища, процеси [7]. 

Найчастіше виникнення на підприємстві внутрішніх чи зовнішніх загроз фінансовій 

безпеці можна пов’язати з людським чинником, адже навіть у сучасному суспільстві 

високорозвинутих технологій важко уявити повністю автоматизоване підприємство. 

А це означає можливість виникнення людських помилок. Наприклад, нездоровий 

клімат у колективі може призвести до виникнення помилок конкретних індивідів. 

Внаслідок цього підприємство може втратити свої фінансові ресурси, а це – 

очевидна внутрішня загроза фінансовій безпеці. Відчуття безкарності у персоналу 

підприємства також є загрозою для фінансової безпеки підприємства, оскільки 

працівник, який халатно ставиться до своєї роботи, зазвичай приносить або втрати 

фінансових ресурсів, або наносить шкоду репутації організації. В обох випадках це 

негативно позначиться на діяльності підприємства. Таким чином, вплив людського 

чинника на фінансову безпеку підприємства є беззаперечним. Завдання полягає в 

тому, щоб шляхом використання сучасних методів аналізу мінімізувати цей вплив. 

Працюючі на підприємствах люди поводять себе у суспільстві та на роботі 

по-різному – в залежності від складного поєднання індивідуальних рис, 

особливостей організаційного оточення та обставин зовнішнього середовища. Дуже 

часто наявність індивідуальних рис, що у своїй сукупності можуть формувати 

потенційно активного працівника, здатного виконувати роботу з високою 

продуктивністю та результативністю, не гарантує його активної поведінки у певному 

організаційному оточенні, яке не заохочує ініціативу і підприємливість. І навпаки, 

людина із середніми здібностями може у відповідному організаційному оточенні 

прагнути до розвитку і покращувати результати своєї діяльності. Отже, робоче 

середовище впливає на людей в організації, формує певні норми поведінки, створює 

певні ціннісні орієнтири та зумовлює певне ставлення людей до роботи. Тобто 

виникнення людського чинника на підприємстві має двосторонній характер, 

оскільки окремий індивід, з одного боку, може представляти загрозу для фінансової 

безпеки підприємства, здійснюючи помилки у процесі виконання поставленого йому 

завдання, але не здійснюючи вплив на інших працівників. З іншого боку, робоче 

середовище може спонукати індивіда безвідповідально поставитися до роботи. Як в 

першому, так і в другому випадку людський чинник являє собою загрозу фінансовій 

безпеці підприємства, проте ступінь цієї загрози буде різним. Так, у першому 

випадку людський чинник «локальний», адже його носієм виступає лише один 

індивід. У такому випадку керівнику підприємства достатньо або попередити чи 

оштрафувати працівника в разі невеликої помилки, або звільнити його, якщо 

помилка спричинила значні втрати чи шкоду для підприємства. У другому випадку 

керівництву підприємства слід вдатися до рішучих дій. Оскільки виникнення 

людських помилок на підприємстві з таким робочим середовищем є неминучим, то 
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успіх і розвиток такого підприємства сумнівні. У такому випадку керівництву 

необхідно залучити фахівців у галузі рекрутингу, реалізувати мотиваційні заходи 

для того, щоб персонал був зацікавлений в успіху та розвитку підприємства. Успіх 

процесів розроблення та впровадження нововведень, цілих технічних систем, 

відновлення технологій вирішальною мірою залежить від того, наскільки окремі 

особи або групи виконавців усвідомлюють свою відповідальність. 

Безперечно, найважливіше питання, що стосується людського чинника, 

пов’язане із причиною виникнення останнього. Причини помилок, які виникають у 

процесі господарської діяльності внаслідок людського чинника, класифікують за 

такими групами: 

- поведінкові (виникають незалежно від змісту професійного завдання та 

пов’язані з різними аспектами освоюваної людиною інформації – темп, обсяги, 

ступінь невизначеності та інші); 

- виробничі (зумовлені як специфікою завдання, так і індивідуально-

психологічними особливостями працюючого); 

- комплексні (пов’язані з помилками, що виникають під час взаємодії людини 

з різноманітними системами. Наприклад, «людина – машина», «людина – предмет» 

тощо). 

Комплексні причини помилок, що пов’язані із людським чинником, 

зумовлюють ризик понесення втрат, недоотримання очікуваних вигод, а у гіршому 

випадку – можливість цілковитого зникнення суб’єкта господарювання. Вони 

виникають через різницю у стратегії розвитку останнього, у рівні активізації та 

мотивації праці його персоналу, через неоптимальну організаційну структуру 

управління підприємством, слабкі ділові зв’язки організації – як внутрішні, так і 

зовнішні. 

До безпосередніх причин поведінкових помилок працівників відносять їхні 

особистісні характеристики, зокрема увагу, навички та вміння, спроможність 

переробляти значні потоки інформації, схильність до ризику. Люди із зовнішньою 

стратегією менше стежать за інформацією щодо попередніх результатів діяльності 

підприємства. Вони більш вперті, менш адаптивні, роблять більше помилок під час 

стандартних, монотонних завдань. Водночас особи з м’якою внутрішньою 

стратегією здійснюють такі операції із задоволенням та значно надійніше. Їхні 

погляди важко змінити, оскільки інтроверти стійкіші до тиску суспільної думки і 

величезного впливу пропаганди. 

З урахуванням загальної схильності людини до ризику спеціальними 

дослідженнями встановлено чотири типи особистостей: 

I тип – люди так званого «практичного складу» зі сформованим морально-

етичним комплексом. Перш ніж ризикувати, вони прораховують можливі варіанти 
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дій і лише тоді готові нести відповідальність за своє рішення; 

II тип – дещо нагадує перший своєї активністю, ініціативністю. Люди цього 

типу менш емоційно стійкі, хоча ризикуючи, вони також піддають аналізу можливі 

альтернативи та наслідки їх здійснення. Вони відрізняються наявністю потреби у 

гострих відчуттях, у ризику. Якщо вони не реалізується у професійній діяльності, то 

це відбувається у вільний час, людина обирає хобі, характерною ознакою якого є 

невизначеність і ризик; 

III тип – люди, які відчувають потребу у пригодах, в гострих відчуттях, в 

ризикованих діях. Що стосується успіху у професійній діяльності, то вони можуть 

процвітати. Але у разі невдачі беруть усе дуже близько до серця; 

IV тип – люди, що ризикують не так для задоволення, як для досягнення 

власних цілей. Люди цього типу хоча егоїстичні, але емоційно стійкі. Іноді в основі 

їх ризикованих вчинків лежить прагнення отримати бажане будь-яким шляхом. Для 

людей цього типу характерними є  агресія, егоїзм, антисоціальний настрій. 

Таку класифікацію слід застосовувати на підприємстві для попередження 

виникнення людського чинника, доручаючи працівнику такі професійні завдання, 

що відповідають його схильності до ризику. Наприклад, особам, які належать до 

першого типу особистостей, можна і необхідно доручати вкрай важливі для 

підприємства завдання, оскільки вони будуть ставитись до них з повною 

відповідальністю. І навпаки, важливі завдання не варто довіряти особам, які 

відносяться до третього типу. Як бачимо, роль людського чинника у забезпеченні 

високоефективної та безпечної праці є істотною. Перелічені ознаки впливу 

людського чинника на явища та процеси повною мірою відносяться до сфери 

економіки, фінансів і фінансової безпеки. 

Поняття «фінансова безпека» можна трактувати як певний стан фінансової 

системи підприємства, який характеризується збалансованістю і якістю системної 

сукупності фінансових інструментів, технологій і послуг, стійкістю до внутрішніх і 

зовнішніх загроз, здатністю цієї системи забезпечувати захист фінансових інтересів 

підприємства, а також наявність достатніх обсягів фінансових ресурсів для 

забезпечення нормального функціонування підприємства [8]. Важливими в контексті 

забезпечення фінансової безпеки підприємства є шляхи попередження людського 

чинника у його діяльності. Це значною мірою забезпечить фінансову безпеку та 

підвищить ефективність діяльності такого підприємства. 

Для попередження виникнення людських помилок необхідно визначити 

групу профілактичних заходів відповідно до кожної групи причин їх виникнення. У 

межах трьох блоків заходів основними з них є такі: 

- пропаганда та виховання (мотиваційна частина). Необхідно пам’ятати, що 

важливе значення у формуванні моделі поведінки має соціальна та фізична 
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безкарність працівника, який здійснює небезпечні дії. Фізична безкарність 

обумовлюється тим, що неправомірна дія у певних випадках не супроводжується 

травмою. Соціальна безкарність обумовлюється тим, що колеги та керівництво 

поблажливо ставляться до порушення, вважаючи, що отримана продукція компенсує 

такі дрібниці, як недотримання інструкції з техніки безпеки праці. Така безкарність 

формує адаптацію до небезпеки та помилкове уявлення працюючих про особисту 

невразливість. Тому так важливо вести пропаганду безпечних методів виконання 

роботи. 

- навчання, відпрацювання навичок (орієнтовна частина). За своїми 

психофізіологічними властивостями люди розрізняються, і ці розходження 

необхідно враховувати. Більшість властивостей з огляду на масштабність людського 

організму розвивається та змінюється у процесі індивідуального життя. Виховання 

та навчання дають позитивний ефект, однак його ступінь може бути різним, оскільки 

існують певні відносні обмеження мінливості та психофізіологічних властивостей 

людини (таких як пороги відчуття, обсяг оперативної пам’яті тощо). Активізація 

людського фактора в цілях забезпечення безпеки неможлива без використання 

адекватних методів навчання. Загальновизнано, що якісне навчання працюючих є 

одним із найбільш дієвих засобів забезпечення безпеки підприємства; 

- професійний відбір, медичне обстеження (виконавча частина). Безпека 

окремої людини та колективу стає функцією психофізіологічної відповідності 

людини вимогам професії. На побутовому рівні робота фахівця управлінської сфери 

здається легкою та загальнодоступною. Не всім відомо, що працювати з 

інтенсивними потоками інформації можуть не всі люди, а у багатьох випадках 

спроба впоратися з таким важким завданням призводить до невротизації особи, 

різноманітних захворювань. Прогнозування потенційного порушення здоров’я та 

безпеки людини дозволяє уникнути непотрібних втрат часу і коштів на освоєння 

професії, а також підтримку її на необхідному рівні. Цій меті слугує профвідбір. 

Медичний відбір полягає у виявленні тих осіб, стан здоров’я і рівень фізичного 

розвитку яких дозволяє успішно, у встановлені терміни опанувати спеціальність, для 

якої проводиться відбір, та ефективно працювати за нею тривалий час без шкоди для 

здоров’я. Соціально-психологічний відбір призначений для виявлення тих соціально 

обумовлених психологічних властивостей особистості, в тому числі моральних, які 

необхідні для успішної роботи людини в колективі, відображають його готовність і 

прагнення виконати виробничі завдання, свої професійні обов’язки в будь-яких 

умовах, а також сприяють появі почуття задоволеності своєю працею. 

На основі вищезазначеного можна згрупувати типи помилок і шляхи 

попередження їх виникнення на підприємстві (таблиця). 

 

 154 



 

Таблиця 

Шляхи попередження негативного впливу людського чинника на підприємстві 

Тип помилки Шляхи попередження 
Помилки, що пов’язані з недостатністю 
знань, вмінь і навичок працівника 

Дуже часто помилки працівника 
виникають через відсутність знань, 
необхідних для виконання конкретного 
завдання. Шляхом попередження таких 
помилок є попереднє навчання 
працівника для виконання того чи іншого 
завдання 

Помилки, що пов’язані з невідповідним 
ставленням працівника до роботи 

Працівники, що здійснюють такі 
помилки, повинні бути покарані своїми 
керівниками. Можуть бути застосовані 
як усне попередження за незначні 
помилки, так і штрафні санкції чи 
звільнення з роботи, якщо помилка була 
значною. Шляхом попередження таких 
помилок є інформування працівника про 
усі штрафні санкції чи інші види 
покарань за неякісне виконання своїх 
обов’язків під час прийняття працівника 
на роботу 

Помилки, що пов’язані із 
невідповідністю професійних якостей 
працівника займаній посаді 

Не усім людям підходить та чи інша 
посада, навіть якщо у людини є усі 
необхідні знання для виконання завдань, 
що передбачає ця посада. Наявність 
професійних якостей – необхідна умова 
виконання певних завдань. 
Попередженням виникнення такого виду 
помилок слугує професійний відбір 
працівників 

Помилки, що пов’язані з фізичною 
неспроможністю працівника 

Іноді для виконання того чи іншого 
завдання чи посадових обов’язків 
загалом людині необхідно мати певний 
«запас» здоров’я. Відсутність 
необхідного обсягу такого ресурсу під 
час виконання певних завдань може, по-
перше, спричинити негативні наслідки 
для здоров’я працівника; по-друге, 
виникають помилки, що спричиняють 
загрозу фінансовій безпеці підприємства. 
Шляхом попередження таких помилок є 
попередній медичний відбір працівників 

Джерело: авторські узагальнення. 
Висновки. Отже, в управлінні організацією важливе місце посідають 

людський чинник, психологічні особливості колективу, особисті потреби та інтереси 

певних його членів. Мистецтво керівництва полягає в тому, щоб знайти саме такі 
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підходи і методи, які  забезпечили би бажаний перебіг подій на підприємстві та 

спонукали його працівників до кращої праці. У таких умовах управління людським 

капіталом є важливою складовою фінансової безпеки підприємства, що сприяє 

підвищенню ефективності діяльності організації. 

Організовуючи різноманітну господарську діяльність, необхідно 

орієнтуватися не стільки на максимальну чи на граничну мобілізацію сил людини, 

скільки на реальні можливості кожного працівника, задіяного у виробничій 

діяльності. Реалізація цього принципу здійснюється шляхом правильної постановки 

цілей, планування, визначення пріоритетів, психологічного відбору, навчання кадрів 

та їх підготовки до виконання роботи, раціональної організації виробничого процесу 

робочого середовища, оптимізації психічного стану працівника та психологічного 

клімату виробництва. 

Чітке уявлення підприємцем головної мети у справі, правильний вибір 

керівництвом підприємства довгострокової стратегії роботи та створення 

компетентного оточення, доведення поставлених завдань до кожного пересічного 

виконавця значною мірою гарантують фінансову безпеку підприємства та успіх 

будь-якого підприємницького починання. 
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УДК 658.15 

Ясіновська І. Ф. 

АНАЛІЗ ТА ОЦІНЮВАННЯ МАЙНОВОГО СТАНУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Анотація 
Стаття присвячена дослідженню особливостей аналізу майнового стану 
сільськогосподарських підприємств. Визначені основні проблеми діяльності 
сільськогосподарських підприємств та запропоновані напрями покращення їх майнового 
стану. 

Annotation 
The article considers the research of the property features of analysis of agricultural 
enterprises. The basic problems of agricultural enterprises activity are identified and the main 
ways of improving its economic status are proposed. 
 

Постановка проблеми. Кожне підприємство незалежно від форми власності 

та виду економічної діяльності задля її здійснення має певне майно, яке належить 

йому на правах власності, володіння або розпорядження. 

Внаслідок трансформації економіки України, урізноманітнення форм 

власності, значного розширення прав підприємств стосовно фінансово-економічної 

діяльності підвищилася значимість своєчасного та якісного аналізу фінансового 

стану підприємств, зокрема їх майнового стану. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Означена проблема 

актуалізується через значний дефіцит фінансових ресурсів у суб’єктів 

господарювання, тим самим викликаючи підвищений науковий інтерес у 

дослідників. Так, теоретичні аспекти аналізу майнового стану суб’єктів 

підприємництва в останні роки досліджували П. Ю. Буряк, М. Д. Білик, 

П. М. Гарасим, В. О. Подольська, О. В. Яріш та інші вчені-економісти. 

Проблематика достовірного аналізу майнового стану суб’єктів 

господарювання набула широкого висвітлення у працях таких науковців, як 

О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, П. Я. Попович, Р. К. Шурпенкова та інші. 

Втім, незважаючи на досить ґрунтовну розробленість методологічних засад 

аналізу майнового стану підприємств, залишаються недостатньою мірою 

дослідженими особливості здійснення цього виду аналізу для сільськогосподарських 

підприємств. Виняткової актуальності набуває означене питання в сучасних умовах 

нестабільного розвитку аграрної сфери, адже урахування результатів якісного 

аналізу у процесі діяльності суб’єктів господарювання є важливою умовою їх 

подальшого розвитку. 

Мета і завдання статті. Завданням статті є дослідження особливостей 

аналізу майнового стану сільськогосподарських підприємств. Метою статті є 

визначення основних проблем діяльності сільськогосподарських підприємств і 
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напрямів покращення їх майнового стану на основі аналізу майнового стану 

сільськогосподарських підприємств Львівщини. 

Виклад основного матеріалу. З метою ефективного управління майном 

передусім потрібно визначити економічну сутність цього терміна. Як у вітчизняній, 

так і зарубіжній економічній літературі немає загальноприйнятого визначення 

понять «майно» або «активи». Частіше йдеться про те, що майно, яке належить 

суб’єкту підприємницької діяльності та відображене в його балансі, називається 

активами [1, с. 51]. 

Активи становлять собою економічні ресурси підприємства у формі 

сукупних майнових цінностей, які використовуються в господарській діяльності з 

метою одержання прибутку. Отже, майно − це активи підприємства, його економічні 

ресурси [2]. 

Важливе значення для об’єктивного оцінювання майна має аналіз його 

формування. Виявлення та задоволення потреби в окремих видах майна для 

забезпечення операційного циклу підприємства, а також оптимізація структури 

майна для забезпечення ефективної господарської діяльності є основною метою 

формування майна підприємства. Формуючи майно підприємства, слід враховувати 

перспективи розвитку операційної діяльності суб’єкта господарювання та пам’ятати 

про оптимальне співвідношення обсягу й структури майна та виробництва, 

оптимальний склад майна з позиції ефективності господарської діяльності, 

прискорення обороту майна в процесі його використання. Якщо це можливо, задля 

збільшення ринкової вартості підприємства належить формувати майно із 

використанням більш прогресивних видів активів. 

У процесі аналізу активів розраховують відносні показники динаміки та 

структури. Для віддзеркалення результатів аналізу активів варто формувати таблиці, 

дані яких характеризували б активи як загалом, так і у розрізі класифікаційних 

ознак. 

Проаналізуємо структуру, динаміку та структурну динаміку майна 

сільськогосподарських підприємств Львівщини впродовж 2009–2011 рр. (табл. 1). 

Розрахунки свідчать, що загальна вартість майна сільськогосподарських 

підприємств Львівщини на кінець 2011 р. становила 5191,7 млн грн. У 2011 р. 

відбулось її зростання на 1656,9 млн грн відносно 2009 р. та на 1073,8 млн грн 

відносно 2010 р. На кінець досліджуваного періоду 62,9% загальної вартості майна 

займають оборотні активи. При цьому найбільша їх частка припадає на дебіторську 

заборгованість, яка в загальному складає 50,8%, зокрема дебіторська заборгованість 

за товари, роботи і послуги − 37,4%. Така структура активів – з високою часткою 

заборгованості й низькою часткою грошових коштів – може свідчити про проблеми, 

пов’язані з маркетинговою політикою підприємств. 
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Таблиця 1 

Структура активів сільськогосподарських підприємств Львівської області 

станом на кінець року 

2009 р. 2010 р. 2011 р. 
Відхилення (+,-) 2011 р. 

від: 

2009 р. 2010 р. Види 
активів 

млн грн
питома 
вага, 

% 
млн грн 

питома 
вага, 

% 
млн грн

питома 
вага, 

% 
млн 
грн 

питома 
вага, 

% 

млн 
грн 

питома 
вага, 

% 
Необоротні 
активи 

1449,6 41,0 1539,7 37,4 1913,3 36,9 463,7 -4,1 373,6 -0,5 

Оборотні 
активи 

2077,8 58,8 2566,7 62,3 3267,4 62,9 1189,6 4,1 700,7 0,6 

Витрати 
майбутніх 
періодів 

7,4 0,2 11,5 0,3 11,0 0,2 3,6 0,0 -0,5 -0,1 

Всього 3534,8 100,0 4117,9 100,0 5191,7 100,0 1656,9 - 1073,8 - 

Джерело: складено на основі даних [3]. 

Негативна динаміка дебіторської заборгованості вказує на недоліки політики 

реалізації, недосконалість цінової та комунікативної політики підприємств 

(внутрішні фактори), а також на погіршення платоспроможності покупців 

(зовнішній фактор). Втім, зауважимо, розширення масштабів діяльності підприємств 

призводить до зростання кількості покупців та відповідного збільшення дебіторської 

заборгованості. 

Проаналізуємо структуру капіталу підприємств, за рахунок якого і 

фінансуються їхні активи. Так, станом на кінець 2011 р. у структурі джерел 

фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств Львівської області 

питома вага власного капіталу становила 46,6%, позикових коштів – 53,4%. Як 

позитивне явище можна оцінити стабільне збільшення сукупного капіталу (на 46,9% 

за 2009–2011 рр.). Водночас темп зростання позикового капіталу (58,2%) 

перевищував темп зростання власного (35,8%). З огляду на розмір частки власного 

капіталу (менше 50%) подальше збільшення обсягів позикового капіталу може 

позначитись на фінансовій стійкості сільськогосподарських підприємств області. 

Стан активів та ефективність їх використання суттєво впливають на кінцеві 

результати діяльності підприємства. В умовах ринку лише за умови досягнення 

найвищого рівня ефективності використання всіх економічних ресурсів 

підприємство залишається конкурентоспроможним. Тому надзвичайно важливо 

періодично аналізувати склад і динаміку активів, їх технічний стан, забезпеченість 

підприємства засобами праці, ефективність використання активів, виявляти вплив 

використання активів на економічні показники діяльності підприємства, оцінювати 

екстенсивність та інтенсивність використання активів, прораховувати резерви 
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підвищення ефективності використання основних фондів. 

Фінансовий стан підприємства значною мірою залежить від забезпеченості та 

стану основних засобів, структури та ефективності їх використання. 

Технічний стан основних засобів оцінюють за допомогою таких коефіцієнтів: 

 

Коефіцієнт зносу основних засобів = Знос основних засобів : Балансова вартість 

сновних засобів 

Коефіцієнт придатності основних засобів = Залишкова вартість основних засобів : 

Первісна вартість основних засобів 

 

Коефіцієнт зносу основних засобів показує, яка частка вартості основних 

засобів перенесена на вироблену продукцію. Коефіцієнт придатності вказує на 

ступінь придатності основних засобів до експлуатації, його можна визначати як 

різницю між одиницею та коефіцієнтом зносу. 

Коефіцієнт зносу основних засобів сільськогосподарських підприємств 

Львівщини станом на кінець 2011 р. свідчить про зношеність цих засобів на 52%. 

Отже, придатними для використання є лише 48% основних засобів. 

Оцінювання ефективності використання необоротних активів ґрунтується на 

застосуванні показників віддачі та місткості. Показники місткості характеризують 

витрати або запаси ресурсів на 1 грн випуску продукції. Показники віддачі 

характеризують вихід готової продукції на 1 грн ресурсів. 

Вкладення капіталу в нематеріальні активи теж є об’єктом фінансового 

аналізу. Нематеріальні об’єкти можна оцінити лише за допомогою експертного 

методу. Інформаційною базою для аналізу нематеріальних активів є форми 

№ 1 «Баланс» та № 5 «Примітки до річної фінансової звітності». Згідно із 

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» 

нематеріальні активи – це немонетарні активи, які не мають матеріальної форми та 

можуть бути ідентифіковані. Придбаний або отриманий нематеріальний актив 

відображається в балансі, якщо існує імовірність одержання майбутніх економічних 

вигод, пов’язаних з його використанням, а його вартість може бути достовірно 

визначена. 

Нематеріальні активи класифікують і групують за різними ознаками, що дає 

змогу дослідити їх структуру. За джерелами надходження розрізняють такі види 

нематеріальних активів: внесені засновниками; придбані за плату або в обмін на 

інше майно; одержані безпосередньо від фізичних та юридичних осіб; отримані як 

субсидії державних органів. За рівнем правової захищеності розрізняють 

нематеріальні активи, захищені патентами на винаходи, зареєстрованими ліцензіями, 

свідоцтвами на корисну модель, патентами на промислові зразки, свідоцтвами на 

торгову марку, авторськими правами. В розрізі вибуття нематеріальних активів 
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об’єкти групують за такими напрямами: списання після закінчення терміну служби 

списання раніше встановленого терміну служби; продаж виняткових прав; 

безкоштовне передання нематеріальних об’єктів. За рівнем ліквідності та ризику 

нематеріальні активи поділяють на високоліквідні, неліквідні, обмежено ліквідні, 

низьколіквідні [4, с. 378]. 

Слід пам’ятати, що основною умовою ефективного управління динамікою 

нематеріальних активів є забезпечення перевищення темпів зростання виручки від 

реалізації продукції, робіт, послуг порівняно із темпами зростання обсягів 

нематеріальних активів підприємства. 

Аналіз стану оборотних активів, а також показників їх оборотності дозволяє: 

- визначити ліквідність балансу підприємства, тобто можливість 

підприємства вчасно погасити свої короткострокові зобов’язання; 

- з’ясувати, у що вкладаються власні оборотні кошти підприємства протягом 

фінансового циклу; 

- оцінити ефективність використання ресурсів в оперативній діяльності 

підприємства. 

Основними методами аналізу оборотних і необоротних активів є 

вертикальний та горизонтальний методи, а також метод фінансових коефіцієнтів. 

Наявність оборотних коштів, що є у розпорядженні того чи іншого підприємства, 

можна розраховувати як станом на певну дату, так і у середньому за звітний період. 

У процесі виробничої діяльності оборотні кошти проходять три стадії руху: 

грошову, виробничу і товарну (рисунок). 

Перша стадія – 
перетворення коштів у 

форму виробничих запасів

Третя стадія –  
перетворення коштів у 

готову товарну продукцію 

Друга стадія – процес 
виробництва (продовжу-
ється авансування вартості 

продукції) 

 

Рисунок. Стадії руху оборотних коштів 

Джерело:[5, с. 56]. 

Аналізуючи оборотні кошти, важливо розглянути співвідношення тривалості 

операційного та фінансового циклів, а також оцінити їх структуру. Оцінювання 

структури операційного та фінансового циклів полягає в порівнянні періодів 
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обороту запасів, сировини й матеріалів, незавершеного виробництва, готової 

продукції, дебіторської й кредиторської заборгованості. 

У 2011 р. тривалість операційного, виробничого та фінансового циклів 

сільськогосподарських підприємств Львівської області вагомо зросла (табл. 2). Ці 

зміни мають негативний характер, оскільки чим більша тривалість фінансового 

циклу, тим більша потреба підприємства в грошових коштах для придбання 

оборотних засобів. І навпаки, чим менша тривалість фінансового циклу, тим 

ефективніше використовуються власні оборотні кошти підприємства. Отже, 

суб’єктам господарювання обов’язково слід вживати заходів, що сприятимуть 

скороченню тривалості як виробничого, операційного, так і фінансового циклів. 

Таблиця 2 

Тривалість виробничого, операційного та фінансового циклів 

сільськогосподарських підприємств Львівської області, дні 

 

Назва показника 2010 р. 2011 р. 
Відхилення 2011 р. від 

2010 р. 

Тривалість виробничого 
циклу 

130 165 35 

Тривалість операційного 
циклу 

274 395 121 

Тривалість фінансового 
циклу 

166 275 109 

Джерело: складено на основі даних [3]. 

Фінансові показники діяльності підприємства безпосередньо залежать від 

швидкості обороту засобів, вкладених в активи. Чим вищі показники оборотності, 

тим швидше засоби, вкладені в активи, перетворюються на грошові кошти, якими 

підприємство розплачується за своїми зобов’язаннями. Окремі види поточних 

активів підприємства мають різну швидкість обороту. Показники оборотності 

відображають структуру оборотних активів підприємства і залежать від їх видів, 

запасів товарно-матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості. Швидкість 

обороту активів підприємства розраховують як відношення виручки від реалізації до 

середнього розміру активів. Тривалість обороту активів у днях є оберненим 

показником коефіцієнта оборотності активів і визначається відношенням середніх 

залишків активів до виручки від реалізації. 

У табл. 3 відображена інформація про показники оборотності активів 

сільськогосподарських підприємств Львівщини у 2010–2011 рр. 
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Таблиця 3 

Показники оборотності активів сільськогосподарських підприємств Львівської 

області 

Показники 2010 р. 2011 р. 

Відхилення  
2011 р. від 

2010 р. 
Коефіцієнт оборотності капіталу 
(трансформації) 

0,557 0,501 -0,056 

Оборотність дебіторської заборгованості    
- дні 144 230 86 
- обороти 2,538 1,567 -0,971 
Оборотність запасів    
- дні 130 165 35 
- обороти 2,817 2,182 -0,635 
Оборотність кредиторської 
заборгованості 

   

- дні 108 120 12 
- обороти 3,391 2,992 -0,399 
Оборотність активів    
- дні 655 718 63 
- обороти 0,557 0,501 -0,056 
Джерело: складено на основі даних [3]. 

Як бачимо, зменшилась оборотність загальних і оборотних активів, зокрема 

запасів. Відповідно, зріс термін їх обороту в днях, що вказує на зменшення 

ефективності використання цього виду активів. Накопичення запасів понад норму – 

свідчення спаду активності підприємства, уповільнення оборотності оборотного 

капіталу. 

Прискорити оборотність активів можна за рахунок: 

- більш повного та раціонального використанням земельних, трудових і 

матеріальних ресурсів; 

- інтенсифікації виробництва; 

- правильної організації роботи щодо матеріально-технічного забезпечення; 

- недопущення створення надлишкових і непотрібних запасів; 

- своєчасного відвантаження продукції та оформлення документів; 

- аналізу платоспроможності покупців і замовників та своєчасного вжиття 

заходів із стягнення дебіторської заборгованості; 

- недопущення відволікання коштів у дебіторську заборгованість; 

- скорочення термінів обороту на всіх фазах кругообігу засобів. 

Ефективність використання оборотних активів підприємства характеризують 

такі показники: віддача та рентабельність оборотних активів, інтегральний показник 

ефективності використання оборотних активів. 

Віддачу оборотних активів визначають як відношення виручки від реалізації 
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до середніх залишків оборотних активів, рентабельність оборотних активів – як 

відношення прибутку до середніх залишків оборотних активів. Інтегральний 

показник ефективності використання оборотних активів (Еоа) розраховують за 

такою формулою: 

100

РоаВд
Еоа


 , 

де Вд – віддача оборотних активів, грн; 

    Роа – рентабельність оборотних активів, %. 

У табл. 4 наводяться показники ефективності використання оборотних 

активів сільськогосподарськими підприємствами Львівської області у 2010–2011 рр. 

Таблиця 4 

Показники ефективності використання оборотних активів 
сільськогосподарськими підприємствами Львівської області 

Показники 2010 р. 2011 р. 

Відхилення 
(+,-) 2011 р. 
від 2010 р. 

2011 р. 
до 

2010 р., 
% 

Прибуток (збиток), тис. грн 445,96 377,60 -68,36 84,7 
Виручка від реалізації, тис. грн 2217,81 2062,41 -155,4 93,0 
Середні залишки оборотних 
активів, тис. грн 

2566,7 3267,4 700,7 127,3 

Віддача оборотних активів, грн 0,86 0,63 -0,23 73,3 
Рентабельність оборотних 
активів, % 

17,37 11,56 -5,81 66,7 

Інтегральний показник 
ефективності використання 
оборотних активів, грн 

0,39 0,30 -0,09 76,9 

Джерело: складено на основі даних [3]. 

Як видно з даних табл. 4, у 2011 р. сільськогосподарські підприємства 

Львівщини використовували оборотні активи менш ефективно, ніж у попередньому 

році. Про це свідчить зменшення їх віддачі на 26,7%. На 33,3% зменшилась сума 

прибутку, отримана зі 100 грн оборотних активів. Внаслідок цих змін значення 

інтегрального показника ефективності використання оборотних активів зменшилося 

на 23,1%. 

Висновки. На нашу думку, однією з основних причин складної ситуації в 

аграрному секторі є диспаритет цін на промислову та сільськогосподарську 

продукцію. Так, у 2012 р. для купівлі 1 т дизпалива господарство повинно було 

продати майже 5 т пшениці, тоді як у 1990 р. – 0,2 т. Купівля трактора теж 

подорожчала у «пшеничному» еквіваленті у десятки разів. 

Кожен суб’єкт господарювання повинен володіти достовірною інформацією 

про майновий стан як власного підприємства, так і своїх партнерів. Об’єктивна 
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оцінка майнового стану дає змогу зовнішнім суб’єктам аналізу визначити фінансові 

та виробничі можливості підприємства на перспективу. 

Для покращення майнового стану сільськогосподарських підприємств 

необхідно реалізувати комплекс заходів, основою якого мають стати важелі 

пожвавлення ділової активності  в сільській місцевості; стимулювання аграрного 

бізнесу; поширення податкових пільг для новостворених підприємств; фінансова 

підтримка осіб, які започатковують свій бізнес; державне інвестування розвитку 

аграрної сфери. Більшість цих важелів знаходиться в руках держави. 
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ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЙОГО 

УДОСКОНАЛЕННЯ 

Анотація 
В статті досліджено особливості функціонування системи пенсійного забезпечення в 
Україні, виявлено її проблеми та запропоновано напрями її удосконалення. 

Annotation 
This article considers the peculiarities of functioning the Ukrainian pension system, as well as 
its problems and propositions for its improving. 
 

Постановка проблеми. Якість життя населення значною мірою залежить від 

пенсійного забезпечення людей похилого віку та впевненості у завтрашньому дні 

осіб, які працюють. Пенсійне забезпечення є основною складовою системи 

соціального захисту населення. Складний характер його динаміки обумовлений 

змінами соціально-економічних і політико-правових відносин у суспільстві. 

Сьогодні трансформація системи пенсійного забезпечення в Україні відбувається в 

межах пенсійної реформи. У ході її проведення змінюються принципи пенсійного 

забезпечення, його види та форми, функції органів, що здійснюють керівництво 

системою, з’являються нові інструменти управління. 

Головне завдання пенсійної системи країни − створити умови для 

забезпечення людей достойним доходом у старості відповідно до особистого внеску 

кожного. На жаль, в Україні це завдання не виконується повною мірою. Існує 

чимало проблем, які перешкоджають нормальному функціонуванню пенсійного 

забезпечення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання пенсійного забезпечення 

досліджується багатьма зарубіжними та вітчизняними вченими. Теоретичні засади 

пенсійної реформи викладені у працях М. Вінера [1], О. Воробйова [2], 

Г. Мак Таггарта [3], В. Міненко [4], М. Папієва [5], М. Ріппи [6] та інших. 

Мета і завдання статті. Мета статті − запропонувати напрями вирішення 

існуючих у вітчизняній системі пенсійного забезпечення проблем. Завданням статті 

є дослідження особливостей функціонування системи пенсійного забезпечення в 

Україні та виявлення проблем її функціонування. 

Виклад основного матеріалу. Важливим фактором, під впливом якого 

зростає необхідність соціального захисту населення, є різке зниження рівня 

забезпеченості економічно активної частини населення. Втрата основного, а в 
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багатьох випадках і єдиного джерела існування, яким є заробіток, ставить 

працівника та його сім’ю у важке матеріальне становище, спричиняє нужденність і 

бідність. Через ці та інші обставини пенсійне забезпечення є одним із пріоритетних 

напрямів соціальної політики держави. 

Пенсійне забезпечення виступає невід’ємною складовою системи 

соціального захисту, важливою умовою економічної та соціальної стабільності 

держави. Без перебільшення можна сказати, що достойне забезпечення добробуту 

громадян − кінцева мета економічної діяльності держави. Головною метою 

пенсійного забезпечення є зниження рівня бідності [7]. 

Пенсійне забезпечення як складова соціального захисту виконує певні 

функції: 

- захист від бідності при настанні старості; 

- гарантування певного рівня доходу після завершення трудової діяльності 

(який звичайно становить суму, що пропорційна сумі заробітку безпосередньо перед 

виходом на пенсію); 

- захист цього доходу від впливу інфляції. 

Важливою пенсійною подією є пенсійний вік. Загалом пенсійний вік − це 

законодавчо встановлений вік, із досягненням якого працівник отримує право на 

отримання пенсії [8]. 

1 жовтня 2011 року набрав чинності Закон України «Про заходи щодо 

законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» від 08.07.2011 

№ 3668-VI, яким внесено зміни до статей Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування». 

На призначення пенсії за віком мають право особи, які досягли 60 років та 

мають страховий стаж не менше 15 років. 

Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у 

жінок 30 років страхового стажу встановлюється у розмірі визначеного законом 

прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. 

До 1 січня 2015 року право довгострокового виходу на пенсію за віком 

мають жінки, яким виповнилося 55 років, за наявності страхового стажу не менше 

30 років та за умови звільнення з роботи. У цьому випадку розмір пенсій 

зменшується на 0,5% за кожний повний чи неповний місяць довгострокового виходу 

на пенсію. 

Система пенсійного забезпечення в Україні складається з трьох рівнів. 

Перший рівень − солідарна система загальнообов’язкового державного страхування, 

що базується на засадах солідарності й субсидування та здійснення виплат пенсій і 

надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду на умовах та у 

порядку, передбаченому Законом України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування». Другий рівень − накопичувальна система 
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загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, що базується на засадах 

накопичення коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді та здійснення 

фінансування витрат на оплату договорів страхування довічних пенсій і одноразових 

виплат на умовах та у порядку, передбаченому законом. 

Третій рівень − система недержавного пенсійного забезпечення, що базується 

на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об’єднань у формуванні 

пенсійних накопичень з метою отримання громадянами пенсійних виплат на умовах 

та у порядку, передбачених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення. 

Перший та другий рівень вітчизняної системи пенсійного забезпечення 

становлять систему  загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. 

Другий та третій рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять 

систему накопичувального пенсійного забезпечення. 

Нині діє єдина державна система пенсійного забезпечення. Вона сформована 

на принципах старої бюджетно-розпорядчої моделі соціальної політики і не 

орієнтована на труднощі перехідного періоду до ринкової економіки, складну 

демографічну ситуацію в Україні. 

Пенсійний фонд України (ПФУ) як центральний орган виконавчої влади 

сьогодні здійснює увесь цикл пенсійного забезпечення: 

- проводить збирання, акумуляцію та облік страхових внесків; 

- обслуговує пенсіонерів з питань призначення пенсій; 

- своєчасно і в повному обсязі фінансує та виплачує пенсії; 

- здійснює контроль за цільовим використанням коштів Фонду; 

- надає консультації та роз’яснює правові норми пенсійного забезпечення; 

- проводить інформування населення про новації в пенсійній системі. 

У відповідності до чинного законодавства кошти Пенсійного фонду 

використовуються: 

- на виплату передбачених законом пенсій; 

- надання передбачених законом соціальних послуг; 

- фінансування адміністративних витрат, пов’язаних із виконанням функцій, 

покладених на органи Пенсійного фонду; 

- оплату послуг з виплати та доставки пенсій; 

- формування резерву коштів Пенсійного фонду. 

Пенсія − це щомісячна довгострокова виплата, яка призначається та 

виплачується особі у випадку настання пенсійного віку, інвалідності, втрати 

годувальника чи вислуги років за рахунок коштів ПФУ чи бюджетів різних рівнів та 

є основним джерелом доходу особи [9, c. 116-138]. 

Станом на лютий 2013 року мінімальна пенсія становить 894 грн, а 

максимальний розмір пенсії − 8940 грн [10]. 

Останнім часом в Україні зростає невідповідність між рівнем змін в 
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економіці та відносною стабільністю державної системи пенсійного забезпечення. 

Штучно утримувана стабільність, а також певні спроби модифікувати цю систему, 

щоб пристосувати її до потреб окремих прошарків суспільства, призвели до 

накопичення проблем і посилення кризових явищ у цій сфері. 

1. Наявна в Україні довгочасна демографічна тенденція загалом відповідає 

тим напрямам змін у демографічній ситуації, які характерні для всіх розвинутих 

країн. У них із більшою чи меншою інтенсивністю відбувається процес старіння 

населення, а відтак – зростає потреба в коштах для пенсійних фондів. В Україні ця 

проблема є особливо гострою. 

2. Демографічне старіння посилюється також й тим, що різко зростає 

кількість осіб, які виходять на пенсію до досягнення пенсійного віку через наявність 

пільгових умов і за вислугу років. 

Нині в Україні – один із найвищих рівнів старіння в Європі та водночас − 

одні з найнижчих показників народжуваності. Як свідчать демографічні прогнози 

Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ, частка осіб віком 60 років і 

більше зростатиме. При цьому скорочення чисельності населення відбуватиметься за 

рахунок контингентів осіб працездатного віку, натомість чисельність осіб 

пенсійного віку буде стабільно зростати. У 2050 році майже третину населення 

України становитимуть особи віком 60 років і старше. Частка населення пенсійного 

віку у загальній чисельності населення сягне 71% (табл. 1). 

Таблиця 1 

Рівень старіння та демографічне навантаження пенсійної системи, % 

Показники 2010 р. 2015 р. 2020 р. 2030 р. 2035 р. 2040 р. 2045 р. 2050 р. 
Частка осіб 
віком 
60 років і 
старше 

20,5 21,4 22,8 25,0 26,2 27,6 29,8 32,2 

Частка 
населення 
пенсійного 
віку у 
загальній 
чисельності 
населення 

39,4 42,5 46,5 50,5 53,5 53,5 66,0 42,5 

Джерело: [10]. 

Слід зазначити, що незважаючи на сприятливі тенденції розвитку 

вітчизняного ринку праці, пропозиція робочої сили з 2000 року залишається 

фіксованою. Нині рівень зайнятості населення України є значно нижчим порівняно 

із цим показником у більшості європейських країн. Особливо це стосується 

чоловіків у найбільш працездатному віці та молоді віком 15-24 років. 

Вже нині у пенсійній системі України на 10 платників пенсійних внесків 
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припадає 9 пенсіонерів. За незмінності рівня участі населення у пенсійному 

страхуванні до середини 2020-х років кількість пенсіонерів зрівняється з кількістю 

платників внесків, а до кінця цього періоду − перебільшуватиме її на третину. 

3. Розмір ставок обов’язкових відрахувань не може суттєво вплинути на 

обсяг надходжень до Пенсійного фонду. Їх збільшення, навпаки, стало гальмом на 

шляху відновлення економічного зростання, оскільки сприяло посиленню «тінізації» 

економіки. 

4. Вітчизняна пенсійна система переобтяжена різними пільгами, 

перерахунками, виплатами, які мали би стати окремими елементами у системі 

соціального страхування та соціального забезпечення. 

5. Різке підвищення цін, загального та офіційного рівня доходів населення, 

збільшення виплат із бюджету Пенсійного фонду та інші чинники призвели до того, 

що різко збільшився середній розмір пенсій (табл. 2). 

Таблиця 2 

Середній розмір місячної пенсії у 2010–2012 рр. 

Середній розмір призначеної місячної пенсії 
пенсіонерам, які перебувають на обліку в органах 

Пенсійного фонду, грн 
у тому числі 

 
 
 

Роки  
Всього за віком за 

інвалідністю  
у разі втрати 
годувальника 

 
 
 

Кількість 
пенсіонерів, тис. 

2010 1431,3 1389,2 1113,8 1057,0 719,4 
2011 1556,0 1514,9 1242,6 1174,6 732,1 
2012 1722,8 1646,3 1676,9 1364,3 747,6 
Джерело: [11]. 

Усунення та пом’якшення негативних наслідків означених проблем стане 

важливим кроком у реформуванні вітчизняної системи пенсійного забезпечення, 

запорукою соціальної та економічної стабільності суспільства. 

Реалізація основних напрямів реформування системи пенсійного 

забезпечення, які включають збільшення мінімальних і максимальних пенсій, 

диференціацію пенсій залежно від стажу роботи та заробітної плати, перегляд 

надбавок до пенсій та пільг, пошук нових джерел і форм пенсійного забезпечення, 

запровадження системи особистих пенсійних рахунків, створення приватних 

пенсійних фондів тощо, потребує великої організаційно-економічної роботи. 

Україна приречена на підвищення пенсійного віку до 65 років, адже це 

сприятиме поступовому скороченню кількості пенсіонерів приблизно на 40%. Крім 

того, це дало би можливість дещо підняти пенсії нинішнім пенсіонерам і скасувати 

дефіцит бюджету Пенсійного фонду. 

Висновки. Вважаємо, що задля удосконалення пенсійної системи в Україні 

необхідно: 
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- врахувати досвід зарубіжних країн, розумно адаптувавши його до 

національної економіки; 

- відпрацювати механізм переходу до накопичувальної системи; 

- впорядкувати розподіл пенсійних коштів між солідарною та 

накопичувальною системами; 

- підготувати правове супроводження експериментів запровадження 

обов’язкового накопичувального рівня на базі недержавного пенсійного фонду. 

Реалізація зазначеного дозволить розв’язати основні проблеми діяльності 

органів Пенсійного фонду України, реформувати пенсійну систему, удосконалити 

механізм пенсійного забезпечення. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ 

СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ М’ЯСОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ АПК 

Анотація 
У статті характеризуються базові програми стимулювання розвитку 
м’ясопродуктового підкомплексу АПК крізь призму їх функціональної ефективності й 
результативності. Розкриваються теоретичні підойми розроблення та впровадження 
сучасних механізмів підтримки суб’єктів аграрних відносин. 

Annotation 
Basic programs for stimulation of the development of meat-production sub-complex of AIC in 
the light of their functional efficiency and effectiveness have been considered in the article. 
Theoretical foundations of the development and introduction of modern mechanisms of support 
of the subjects of agrarian relations have been revealed. 
 

Постановка проблеми. Аграрно-промисловий комплекс національної 

економіки – це багатофункціональна система економічних відносин, спрямованих на 

задоволення потреб населення у продовольстві. Зважаючи на специфічні особливості 

розвитку сільського господарства країни, пов’язані з його залежністю не лише від 

суб’єктивних (організаційних, адміністративних, економічних та ін.), але й від 

об’єктивних (природних, кліматичних, географічних) факторів, ця сфера потребує 

постійної державної підтримки та стимулювання. При цьому така підтримка повинна 

бути як прямою, так і опосередкованою. Зауважимо, що пряме державне 

регулювання в умовах ринку не відзначається популярністю та дієвістю, але у 

багатьох розвинутих країнах світу держава бере на себе обов’язки щодо дотування 

та фінансового забезпечення суб’єктів агропромислових відносин. Що стосується 

опосередкованого державного регулювання, то воно є значно складнішим і 

проявляється у побудові сприятливого соціально-економічного середовища для 

поступу відносин в аграрній сфері. 

У будь-якому випадку основою для підтримки та стимулювання 

сільськогосподарського виробництва слугує правове забезпечення, яке ґрунтується 

на засадах національних концепцій, стратегій та програм. Однією із них є Державна 

цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року. Її положення 

доводять, що аграрний сектор (сільське господарство, харчова і переробна 

промисловість) забезпечує продовольчу безпеку та продовольчу незалежність 

України, формує 17% її ВВП та близько 60% фонду споживання населення. Крім 

того, аграрний сектор є одним із основних бюджетоутворюючих секторів 

національної економіки, частка якого у зведеному бюджеті в останні роки становить 

8-9%, а також займає друге місце серед секторів економіки у товарній структурі 

експорту [1]. 
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Мета і завдання статті. Метою статті є розроблення та обґрунтування 

дієвих стратегічних моделей підтримки та розвитку суб’єктів м’ясопродуктового 

виробництва у сфері державного та регіонального АПК. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика державної 

підтримки АПК перебуває у полі зору багатьох учених-економістів. Її у різний час 

досліджували В. Весель-Меселяк, Д. Олійник, О. Ґудзь, О. Мазуренко, 

П. Березівський, П. Пуцентейло, П. Саблук. Зокрема, науковці досліджують 

фінансові, організаційні, адміністративні та інші механізми державного регулювання 

аграрно-промислових відносин. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні найгострішими проблемами на селі 

є відсутність мотивації до праці, бідність, трудова міграція, безробіття, занепад 

соціальної інфраструктури, поглиблення демографічної кризи та відмирання сіл. 

Середньорічна заробітна плата в сільському господарстві найнижча порівняно із 

зарплатами в інших галузях економіки. Загрозливих темпів набирає зниження 

демографічно-відтворювального та трудового потенціалу села. Рівень 

народжуваності сільського населення в розрахунку на 1000 осіб знизився з 13,7 до 

9,4 осіб, рівень смертності підвищився з 14,4 до 20,5 осіб і перевищив аналогічний 

показник смертності міського населення в 1,4 раза. Активізувалися міграційні 

процеси, особливо серед сільської молоді, що сьогодні є основною причиною 

деградації українських сіл. Помітно знизився рівень зайнятості сільського населення. 

Загрозливих масштабів набула деіндустріалізація сільського господарства. 

Основний капітал галузі зменшився за 1996–2005 роки в 1,7 раза, а в 

сільськогосподарських підприємствах – у три рази. При цьому частка сільського 

господарства в основному капіталі економіки зменшилася з 24 до 6%. Рівень 

забезпечення сільського господарства тракторами, комбайнами та іншою технікою 

становить 45-50% потреби. Понад 90% технічних засобів потребують негайної 

заміни внаслідок їх зношеності [1]. Таким чином, актуальність розроблення і 

прийняття Державної цільової програми розвитку українського села на період до 

2015 року (далі – Програма) була зумовлена потребою у невідкладному вжитті 

заходів для забезпечення розвитку сільського господарства і сільських територій. 

Програму слід вважати основним документом у системі правового 

забезпечення розвитку аграрно-промислового сектору економіки України, в якому 

знайшла комплексне відображення державна політика у сфері АПК. Інші правові 

документи базуються на положеннях Програми. Сама ж Державна цільова програма 

розвитку українського села на період до 2015 року розроблена на основі 

міжнародних правових актів, у тому числі і тих, на основі яких будуються 

євроінтеграційні процеси й стратегічні вектори міждержавного економічного 

співробітництва. 
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На нашу думку, саме міжнародні тенденції політико-економічного характеру 

повинні визначати напрями національної аграрної політики. Пояснюється це тим, що 

остання є доволі потужним засобом впливу на формування конкурентних позицій і 

досягнення відповідних економічних переваг. Говорячи іншими словами, політика 

держави у сфері агропромислових відносин повинна  випливати із повноважень і 

зобов’язань, взятих у рамках багатосторонніх угод (наприклад, щодо участі у СОТ, 

зонах спеціальних митних правил тощо). З іншого боку, така політика повинна 

визначати роль і місце країни у тих чи інших політичних та економічних утвореннях 

(рис. 1). 

Розроблення аграрної політики держави як з теоретичної, так і з практичної 

точки зору можна ототожнювати із розробленням стратегії побудови національного 

аграрно-промислового комплексу. У цьому випадку може бути лише одне 

застереження, що стосується якості сільськогосподарської політики. Адже процес 

формування АПК є доволі складним, а його реалізація лежить у площині добре 

продуманого, ефективного державного плану дій. При цьому політика розвитку 

агропромислового комплексу повинна ґрунтуватися на системі заходів, спрямованих 

на прогрес соціально-економічних відносин у всіх підкомплексах і галузях АПК. 

Йдеться про те, що національна сільськогосподарська політика повинна 

розглядатися як уніфікована програма діяльності органів державної та місцевої 

влади щодо підвищення якісних і кількісних показників у всіх аграрно спрямованих 

сферах економіки держави. З огляду на зазначене передувати етапу формування 

векторів аграрно-промислової стратегії загальнодержавного масштабу повинен 

процес аналізу та оцінювання перспективних напрямів поступу конкретних галузей 

сільського господарства в їх взаємозв’язку. Тобто до уваги потрібно брати не лише 

показники, які не лише характеризують позитивні тенденції розвитку (припустимо, 

зернопродуктового підкомплексу), але й визначають їх можливий вплив на 

м’ясопродуктове виробництва у майбутньому. І лише після цього доцільно 

проводити роботу з уніфікації правових, адміністративних, організаційних, 

економічних та інших підходів до гармонійного прогресу АПК країни шляхом 

розроблення, затвердження й реалізації профільної національної політики. 

Зауважимо, що вихідною умовою повноцінного розвитку АПК є синхронний 

поступ усіх його функціональних ланок. Серед них сьогодні на перший план 

виходить сфера тваринництва, передусім м’ясопродуктовий підкомплекс. 

Домінування проблематики цього підкомплексу у національних і регіональних 

агростратегіях пояснюється, по-перше, його загальним кризовим станом, а по-

друге – перспективністю та здатністю до нарощування конкурентних переваг на 

внутрішньому і зовнішніх ринках продовольства. 
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Рис. 1. Система зворотного зв’язку між національною аграрною політикою та 

міжнародним економічним співробітництвом 
Джерело: авторська розробка. 

У Державній цільовій програмі розвитку українського села на період до 
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2015 року серед основних проблем функціонування тваринництва та його 

м’ясопродуктового підкомплексу визначено такі: 

- зменшення поголів’я великої рогатої худоби, у тому числі через недієвість 

механізмів надання бюджетних дотацій; 

- необхідність поступового збільшення чисельності високопродуктивних 

молочних корів у сільськогосподарських підприємствах і фермерських 

господарствах; 

- потреба у прирості обсягів виробництва м’яса. Останнього можна досягти 

шляхом розвитку м’ясного скотарства, птахівництва і свинарства в 

сільськогосподарських підприємствах і великих фермерських господарствах; 

- низький рівень стимулювання розвитку м’ясного скотарства в сприятливих 

для цього регіонах; 

- незначна (мінімальна) підтримка процесів формування механізованих 

тваринницьких ферм і комплексів, укомплектованих високопродуктивним 

поголів’ям та забезпечених належною кормовою базою; 

- відсутність сучасної державної системи селекції у тваринництві та 

птахівництві; 

- несприятливі умови для забезпечення сільськогосподарських виробників, в 

першу чергу особистих селянських господарств, племінним молодняком; 

- неефективність програм сприяння концентрації виробництва продукції 

тваринництва в особистих селянських господарствах шляхом формування 

кооперативних об’єднань з метою одержання високоякісної сировини та безпечної 

для здоров’я людини тваринницької продукції, розширення заготівельної 

інфраструктури, підвищення товарності продукції тваринництва; 

- обмеженість мережі підготовки операторів тваринництва різного профілю, 

підвищення кваліфікації та атестації спеціалістів і працівників галузі (підкомплексу). 

Із наведеного вище можна зробити висновок, що м’ясопродуктовий 

підкомплекс національного АПК нині характеризується широкою гамою 

організаційно-економічних диспропорцій. Проте позитивом слід вважати націленість 

держави на розв’язання існуючих проблем, про що свідчить сам факт розроблення 

відповідних стратегічних програм і проектів. Однак, на жаль, ці програми подекуди 

не впроваджуються взагалі, а інколи позбавлені повноцінного фінансового 

бюджетного забезпечення. 

Слід зазначити, що концептуальною базою розвитку сільського господарства 

країни, окрім профільної загальнонаціональної політики, є політика на 

регіональному рівні. У межах загальної (державної) політики вказуються 

здебільшого узагальнені вектори: збільшення площ посівів певних культур, 

примноження поголів’я великої рогатої худоби, птиці, підвищення рівня техніко-
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технологічного забезпечення аграрних процесів і таке інше. Регіональні програми 

аграрного спрямування сконцентровані (повинні бути сконцентровані) на 

конкретних результативних показниках у розрізі територій, районів, фермерських 

господарств, суб’єктів підприємництва допоміжних і переробних галузей тощо [2]. 

Тому регіональні програми сільськогосподарського поступу, з одного боку, мають 

базуватися на положеннях єдиної державної політики, а з іншого – деталізувати їх, 

адаптувати до існуючих природних, кліматичних, ландшафтних, соціальних, 

економічних та інших параметрів регіону. Зрештою, ці параметри є чинниками 

формування регіонального аграрно-промислового комплексу, тому їх кількісні та 

якісні характеристики – це індикатори перспективності політики розвитку 

територіальних АПК [3]. 

Незважаючи на наявність окремих напрацювань у сфері стимулювання 

розвитку м’ясопродуктового підкомплексу регіональних АПК, сьогодні ця 

функціональна ланка сільськогосподарського виробництва ще не відзначається 

достатніми можливостями для прогресу [4, с. 134-137]. На нашу думку, ситуацію на 

краще може змінити принципово новий підхід, який вже давно застосовується у 

розвинутих державах світу і полягає у розробленні регуляторних механізмів 

побудови так званих замкнутих циклів. 

Під замкнутим циклом м’ясопродуктового підкомплексу варто розуміти 

процес формування виробничо-господарських відносин, який характеризується 

високим рівнем аграрної кооперації та полягає у налагодженні виробничої 

діяльності, складовими частинами якої були би суб’єкти господарювання чи 

функціональні вузли, відповідальні за вирощування кормової сировини та доставку 

її підприємствам (фізичним особам, структурним підрозділам), які спеціалізуються 

на відгодівлі тварин і птиці. Ті, у свою чергу, займалися би виробництвом та 

доставкою м’ясовировини переробним господарюючим одиницям із наступним 

постачанням готової продукції у торговельну мережу. Останнім елементом 

замкнутого м’ясопродуктового циклу слід вважати групу господарюючих суб’єктів 

допоміжного та обслуговуючого характеру (виробництво та ремонт техніки, 

фінансове посередництво тощо) (рис. 2). 

Політика розвитку м’ясопродуктового виробництва на засадах організації 

замкнутих циклів є перспективною як з огляду на корпоративні, так і на 

загальнодержавні інтереси. Стосовно останніх, то очевидною перевагою для 

держави стане комплексний розвиток рослинництва і тваринництва, а відтак 

підвищення показників продовольчої забезпеченості України, зростання 

конкурентних переваг на міжнародній торговельно-економічній арені, стабілізація 

фінансових диспропорцій на внутрішньому ринку сільськогосподарської продукції 

[5, с. 4-19]. 
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Рис. 2. Замкнутий цикл м’ясопродуктового підкомплексу АПК регіону 

Джерело: авторська розробка. 

Корпоративний позитив є не меншим. Адже ті суб’єкти господарювання 

(агрогрупи, агрохолдинги, сільгоспкооперативи тощо), які будуть здійснювати 

власну виробничо-господарську діяльність на базі використання методик замкнутого 

циклу, отримають додатковий фінансово-економічний імпульс. У цьому випадку 

можемо говорити, що наявність замкнутого циклу стане гарантією зростання рівня 

фінансового забезпечення. Зазначене легко зрозуміти, оскільки наявність у 

виробничій структурі суб’єкта агровиробничих відносин функціональних ланок 

різного спрямування засвідчує можливість диверсифікації фінансових і страхових 

ризиків, його високий ступінь кредитоспроможності, а також велику ймовірність 

державної підтримки. Із цього випливає, що такі суб’єкти аграрно-промислового 

виробництва будуть володіти кращими можливостями щодо залучення податкових, 

бюджетних, кредитних, страхових та інших ресурсів. 

Така практика реалізації агропромислових відносин вимагає належного рівня 

державного регулювання та контролю, оскільки може характеризуватися і певними 

негативним ознаками. До них слід віднести монополізацію ринку, недоброчесну 

конкуренцію, застосування інструментів лобіювання інтересів і таке інше. 

Висновки. Функціонування замкнутих циклів у межах м’ясопродуктового 

підкомплексу регіональних АПК виглядає доволі перспективним, відзначається 

потенційною економічною ефективністю, а тому потребує належної підтримки 

органів центральної та місцевої влади. Водночас така практика реалізації аграрно-

промислових відносин має забезпечуватися як дієвими державними преференціями, 

так і не менш значимими обмеженнями, застосування яких повинно сприяти 

забезпеченню сприятливого середовища для розвитку усіх суб’єктів 

сільськогосподарського виробництва. 
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ВРАХУВАННЯ СОЦІОТИПУ ОСОБИСТОСТІ ЯК ЗАПОРУКА 

ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

Анотація 
У статті обґрунтовується вплив соціонічних типів на ефективність менеджменту. 
Охарактеризовано базові положення соціоніки. Розглянуто вплив індивідуальності на 
процес прийняття рішень. Наведено порівняльну характеристику японської та 
американської моделей менеджменту в контексті соціоніки. 

Annotation 
In the article influence of socionic types on efficiency of management is proved. Вase positions 
of socionic are characterized. Individuality influence on decision-making process is considered. 
The comparative characteristic of Japanese and American management models in socionic 
context is resulted. 
 

Постановка проблеми. В сучасну епоху інформації та комунікацій 

посилюється необхідність врахування особливостей людського характеру в процесі 

здійснення управлінських функцій. Кожна особа є частиною цілої системи 

міжлюдських комунікацій, що здатна вплинути на взаємовідносини, репутацію тощо 

як окремої людини, так і організації, яку вона представляє. Відповідно, кожен 

працівник (особливо менеджер середнього та вищого рівня) повинен володіти 

 179 



 

майстерністю спілкування та контролювати власні висловлювання. Отже, не 

розуміючи мотивів поведінки людей, не можна правильно (результативно) провести 

розмову, незважаючи на красномовність та інші ораторські навички. 

Результативність комунікації залишиться мінімальною лише через брак розуміння 

того, що за людина стоїть перед нами (можна сказати, що у цьому випадку 

співрозмовники знаходитимуться на різних «хвилях сприйняття»). Водночас 

ефективність менеджменту прямо залежить від особливостей розумової та 

психологічної діяльності людини, яка працює з інформаційними ресурсами, а отже, 

від її соціонічного типу. Зазначене актуалізує проблематику дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями у сфері соціоніки 

займалися, зокрема, М. Аюкі [1], А. Ауґустінавічюте [2], В. Гуленко [3], В. Мегедь, 

А. Овчаров [4], А. Татарніков [5]. 

Соціоніку викладають як спеціальний курс і використовують у прикладних 

дослідженнях в Україні, Росії, Болгарії, Литві, Латвії, Естонії, Румунії, Австрії, 

Німеччині, Великій Британії, Казахстані та США. У Сполучених Штатах ця 

дисципліна носить назву MBTI та частково відрізняється від східної соціоніки. 

Проте окремі важливі питання, пов’язані із врахуванням соціонічного типу 

особистості, досі залишаються мало дослідженими. Це стосується і врахування 

соціотипу у процесі побудови системи ефективного менеджменту. 

Мета і завдання статті. Метою статті є обґрунтування впливу соціонічних 

типів на ефективність менеджменту. Завданнями статті є характеристика базових 

положень соціоніки, дослідження впливу індивідуальності на процес прийняття 

рішень, а також порівняльна характеристика японської та американської моделей 

менеджменту в контексті соціоніки. 

Виклад основного матеріалу. Перш за все визначимо сутність поняття 

«соціоніка». Соціоніка – наука, що вивчає процес обміну інформацією між людиною 

і зовнішнім світом, тобто те, яким чином люди сприймають, переробляють і видають 

інформацію. Соціоніку також можна визначити як науку про типи 

психоінформаційних систем (людина, колектив, етнос, держава) і взаємодію між 

ними. 

Основними сферами застосування соціоніки виступають: 

- педагогіка (вивчення взаємодій між викладачем і студентом, проблеми 

засвоєння навчального матеріалу); 

- сімейне консультування (шлюб чи розлучення, вікові проблеми); 

- кадрове консультування (професійна орієнтація, сумісність у робочому 

колективі, стратегія підприємства на базі соціотипів співробітників); 

- фундаментальні наукові дослідження (математичне моделювання, генетика, 

психофізіологія, морфологія – зовнішні параметри соціонічних типів); 

- тренінги, психологічне консультування тощо [6]. 
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Одним із базових положень соціоніки є поняття соціонічного типу 

(соціотипу) як структури психіки. Соціонічний тип визначається типом мислення 

людини, що залежить від особливостей роботи її мозку, який займається 

прийманням, обробленням і виведенням інформації за допомогою органів нервової 

системи. У всьому світі використовують такі полярні характеристики людини, як 

схильність до точних чи гуманітарних наук, наявність творчої чи прикладної натури, 

відповідальність чи спонтанність, спостережливість чи мрійливість. Також широко 

застосовуються та враховуються типи темпераменту (холерик, меланхолік, сангвінік 

та флегматик) і безліч інших характеристик. Зрозуміло, що кожній людині 

притаманні особливі схильності, власні сильні та слабкі сторони. Усі ці 

характеристики об’єднані в єдину систему соціонічних типів, базовими напрямами 

якої є такі дихотомії аспектів: сенсорика – інтуїція; логіка – етика; інтроверсія – 

екстраверсія; раціональність – ірраціональність. 

Кожен елемент цих полярних пар впливає на механізм, за допомогою якого 

мозок опрацьовує інформацію; також у кожній дихотомії є домінантний аспект. 

Комбінація домінантних ознак формує соціонічний тип особистості. 

Скажімо, у певної людини домінують такі ознаки: інтуїція, логіка, 

екстраверсія та ірраціональність. Вони формують тип ІЛЕІ (за першими літерами 

домінантних ознак), або повністю інтуїтивно-логічний екстраверт. Для зручності 

були введені певні назви, які приблизно характеризують кожен із соціотипів. Так, 

вищезгаданий тип має назву «Seeker» (з англійської «той, що шукає»). Сутність 

окремих аспектів дихотомій уже досить детально розглядалася у науковій літературі 

[2; 3], тому автори не вважають за доцільне зосереджувати на цьому увагу. 

Слід зазначити, що знання соціонічних типів дозволяє: 

- розкрити власний природжений потенціал, індивідуальність, стати 

впевненим у собі, дізнатися про свої сильні та слабкі сторони, відчути потреби та 

віднайти способи їх задоволення, бути самостійним у вирішенні проблем; 

- зрозуміти мотиви своїх (і не тільки) вчинків, свідомо діяти та об’єктивно 

оцінити власну поведінку; 

- уникнути багатьох помилок у житті, правильно обрати напрям професійної 

діяльності, знайти друзів та однодумців; 

- передбачити розвиток стосунків з оточуючими, уникнути непорозумінь і 

конфліктів, створити міцну дуальну сім’ю; 

- вирішити проблеми невдоволення, роздратування та психосоматичних 

захворювань, що виникають через незнання власної природи і законів міжособових 

взаємодій; 

- формувати результативні психічно сумісні робочі групи, правильно 

підбирати методи мотивації персоналу та стиль управління колективом з метою 

підвищення ефективності менеджменту. 
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У соціоніці вважається, що стосунки між людьми більше залежать від типу 

особистості, аніж від виховання. Однак у психології існують різні теорії 

міжособистісних стосунків. Частина психологів дотримується думки, що характер 

людини не впливає на стосунки, а все залежить лише від культурного та соціального 

рівня, виховання, професії тощо. Та навіть серед тих, хто бачить зв’язок між 

характером і стосунками людей, існує різниця в поглядах. Свого часу Сократ так і не 

зміг відповісти на запитання, який друг кращий для нього – максимально схожий чи 

той, який має протилежний характер. 

Маючи інформацію про особливості характеру людей різних соціонічних 

типів, можна описати закономірності розвитку стосунків між людьми, корегувати 

стосунки у колективі, не звинувачуючи один одного, а лише враховуючи характерні 

особливості партнерів і прояви стосунків. 

Безперечно, наше оточення впливає на нас – в присутності одних людей ми 

сміливішаємо, стаємо вільними, інші впливають негативно – ми відчуваємо себе 

другорядними, слабкими. Одні люди пригнічують нас, інші надихають. В стосунках 

з дуалом не відчуваються власні слабкості, вони «віддаються під захист» сильним 

сторонам партнера, якому природно передається ініціатива. У такому випадку 

людина відчуває себе впевненою і захищеною. 

Застосуємо положення соціоніки до етносів і охарактеризуємо явище 

менталітету. Менталітетом називають спосіб мислення, загальну духовну 

налаштованість, установку індивіда або соціальної групи щодо навколишнього світу. 

Проведемо паралель між поняттями «соціоніка» та «менталітет» (рисунок).  

 

Територія проживання нації Соціоніка 

Людина 
(представник 

нації) 

 

Зовнішній 
світ 

інформація

Менталітет  
(установки щодо зовнішнього світу,  
рівномірне поширення особливостей обміну інформацією) 

 
 

Рис. 1. Взаємозв’язок понять «соціоніка» та «менталітет» 
Джерело: авторська розробка. 

Соціоніка вивчає процес обміну інформацією між людиною та зовнішнім 

світом, тобто те, яким чином люди сприймають, переробляють і видають 

інформацію. Отже, простежується дотичність понять у сфері комунікацій людей із 

зовнішнім світом у контексті його осмислення та реагування на події в ньому. У 
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дефініції поняття «менталітет», що визначається як загальна духовна 

налаштованість, ключовим словом є «загальна». Отже, йдеться не про охоплення 

всього етносу чи нації, а рівномірне поширення явища на території проживання 

окремої нації. Це означає, що певні особливості обміну інформацією є поширеними 

у цьому соціумі. 

Відзначаючи особливості обміну інформацією в межах підприємства чи 

організації, слід згадати, що кінцевим результатом такого обміну, як правило, є 

прийняття рішень. Інформацію про вплив індивідуальності представників окремих 

країн світу на процес прийняття рішень наведено у табл. 1. 

Таблиця 1 
Вплив індивідуальності на процес прийняття рішень 

Країна Характерні 
аспекти соціоніки 

Особливості менталітету Прийняття рішень 

Німеччина Раціональність, 
сенсорика, логіка 

Сувора дисципліна, 
стриманість стилю, чистота 
побуту, монотонність і 
жорсткість мови та вимови 

Рішення виважене, 
структуроване, 
безапеляційне 

Польща Етика, екстраверсія Сильно проявлена свідомість 
етносу 

Рішення враховує 
національні інтереси 

Україна Інтроверсія, інтуїція Орієнтація на можливість 
отримання негативного 
результату та вжиття заходів 
щодо усунення загроз чи 
наслідків цього явища 

Рішення орієнтоване 
на мінімізацію 
майбутніх ризиків 

Франція Ірраціональність, 
етика 

Новаторство (зокрема, Франція 
є країною-законодавцем моди), 
багатонаціональність 

Рішення спонтанне, 
гнучке, креативне 

Саудівська 
Аравія 

Раціональність, 
етика 

Менталітет громадян 
сформований на засадах релігії; 
безсумнівна (подекуди навіть 
фанатична) відданість власним 
етичним переконанням 

Рішення виважене, 
не суперечить 
релігійним та 
етичним 
переконанням 

Джерело: авторські узагальнення. 

В рамках аналізу наведених характеристик зазначимо, що один із 

українських професорів соціології, перебуваючи у Польщі, запитав у місцевого 

юнака: «Хто ти?». Хлопчина відповів: «Я – поляк». Зауважимо, логічними 

варіантами відповіді могли би бути такі: «Я – людина» або «Моє ім’я – …». 

Екстраверсія польського народу виражається в більшій відкритості громадян, 

водночас ментальність народу України за цим аспектом відрізняється. 

Комбінація таких аспектів, як інтуїція та інтроверсія спричиняє наявність 

притаманної українцям перестороги щодо зміни поточної ситуації та навіть частково 

породжує «негативізм» (очікування найгіршого результату розвитку подій). Ще одна 

цікава особливість українців. Історичні обставини склалися так, що серед них було 

багато «ліриків» – поетів і письменників. 
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Слід звернути увагу на те, що характеристики для тієї чи іншої країни, 

наведені у табл. 1, є узагальненими і потребують додаткового детального аналізу та 

корекції у процесі практичного використання. 

Окремо проаналізуємо особливості менталітету та визначальні аспекти 

соціоніки для США та Японії, взявши за основу загальновідомі системи 

менеджменту цих країн (табл. 2). 

Таблиця 2 
Порівняльна характеристика японської та американської моделей менеджменту в 

контексті соціоніки 
Критерій Японський 

менеджмент/характерні аспекти 
соціоніки 

Американський 
менеджмент/характерні 

аспекти соціоніки 
Орієнтація 

Довгострокова/раціональність 
Переважно короткострокова/ 
ірраціональність 

Прийняття та 
реалізація рішень 

Повільне прийняття і швидка 
реалізація рішень/інтуїція 

Швидке прийняття та повільна 
реалізація рішень, що потребує 
компромісу, частого 
узгодження з огляду на 
субординацію/сенсорика 

Наявність 
конфронтації 

Уникнення конфронтації, 
двозначність керівництва, наголос 
на гармонії/раціональність 

Загальна міжособова 
конфронтація, наголос на 
ясності/ірраціональність 

Організаційні 
особливості 

Добре відома загальна 
організаційна структура і 
філософія; відчуття конкуренції з 
іншими компаніями/етика 

Брак загальної організаційної 
культури, ідентифікація 
скоріше професії, ніж 
компанії/логіка 

Швидкість 
просування по 
службовій драбині 

Повільне кар’єрне 
просування/раціональність+сенсорика

Прагнення швидкого 
успіху/ірраціональність+інтуїці
я 

Особливості 
просування по 
службі 

Базується на багатьох 
критеріях/інтроверсія 

Ґрунтується переважно на 
індивідуальному 
виконанні/екстраверсія 

Період 
працевлаштування 

Пожиттєвий найм у більшості 
великих компаній/раціональність 

Постійна небезпека втрати 
роботи/ірраціональність 

Особливості 
поведінки 
формального 
лідера 

Лідер діє як член групи/інтроверсія 
Лідер діє як голова групи, що 
приймає рішення/екстраверсія 

Ставлення до 
конфронтації 

Уникнення конфронтації, 
двозначність керівництва, наголос 
на гармонії/інтроверсія+ 
раціональність 

Загальна міжособова 
конфронтація, наголос на 
ясності/екстраверсія+ірраціонал
ьність 

Дії у разі появи 
загрози іміджу  

Порятунок іміджу/етика Встановлення винних/логіка 

Фокус контролю На груповому 
виконанні/сенсорика+інтроверсія 

На індивідуальному 
виконанні/інтуїція+екстраверсія 

Тренінг і розвиток 
персоналу 

Вважаються довгостроковими 
інвестиціями/раціональність 

Сприймаються із сумнівом (як 
загроза плинності 
кадрів)/ірраціональність 

Джерело: складено авторами на основі даних [1; 5]. 
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Проаналізувавши особливості впливу соціонічних аспектів на різні моделі 
менеджменту, можна зробити висновок, що для японської та американської моделей 
такі дихотомії аспектів, як раціональність-ірраціональність, інтроверсія-екстраверсія 
та етика-логіка є найбільш відмінними. Натомість дихотомія сенсорика-інтуїція є не 
настільки явно вираженою, її аспекти потребують додаткового ґрунтовного 
розгляду. 

Висновки. Таким чином, одним із найбільш важливих напрямів підвищення 
ефективності менеджменту як у вітчизняній, так і світовій практиці стає врахування 
соціонічного типу особистості. Лише створивши у колективі умови, близькі до 
ідеальних, врахувавши особливості соціотипу працівників і ментальні відмінності 
конкретної нації, можна сподіватись на появу відповідного мультиплікаційного 
ефекту. 

Перспективи подальших досліджень автори вбачають у пошуку найбільш 
продуктивного співвідношення «соціотип особистості – менталітет нації» для 
вітчизняних підприємств із врахуванням сфери та особливостей їх діяльності. 
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УДК 657.631 

Гринчишин Я. М. 

АНТИКРИЗОВІ ДОМІНАНТИ В РЕФОРМУВАННІ МІЖНАРОДНИХ 

СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Анотація 
У статті розглядаються недоліки Міжнародних стандартів фінансової звітності, 
виявлені під час світової фінансової кризи 2007–2008 рр. Обґрунтовується важливість 
достовірної та надійної інформації про вартість і ризикованість фінансових 
інструментів для прийняття рішень інвесторами та іншими користувачами такої 
інформації. Проводиться хронологічний аналіз в розрізі прийняття стандартів, змін і 
поправок до них, зумовлених кризовими процесами. 
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Annotation 
This article considers the shortcomings of IFRS, which were identified during the global 
financial crisis of 2007–2008. The importance of relevant and reliable information about the 
value and riskiness of financial instruments for making decision by investors and other users of 
such information is proved. A chronological analysis is proposed in relation to the acceptance 
of standards, changes and amendments to them, predefined by crisis processes. 
 

Постановка проблеми. Процеси міжнародної стандартизації 

бухгалтерського обліку, зумовлені розширенням впливу транснаціональних 

корпорацій і розвитком міжнародних ринків капіталу, відіграють позитивну роль у 

підвищенні якості представлення вихідної інформації. Завдяки застосуванню 

Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) повинні підвищуватися 

прозорість та інформативність звітності, покращуватися зіставність показників, 

збільшуватися можливості для аналізу діяльності підприємств. 

Одним із «тестів» для перевірки якості МСФЗ була світова фінансова криза 

2007–2008 рр., яка розпочалася у США з падіння іпотечного ринку і почала 

охоплювати банківський та фінансовий сектори цієї країни. У підсумку – 

банкрутство декількох найбільших банків. Через світові фінансові потоки відбулося 

розповсюдження кризи на інші регіони. Оскільки частка США у капіталізації 

світових фінансових ринків складає 40%, то ця країна прийняла на себе найбільший 

удар. 

Безпосередній зв’язок бухгалтерського обліку з об’єктами впливу фінансової 

кризи – фінансовими інструментами – обумовив найбільшу критику стандартів, 

пов’язаних з обліковим відображенням і представленням цих об’єктів у фінансовій 

звітності. 

З огляду на обов’язковість для певної категорії вітчизняних суб’єктів 

господарювання (публічних акціонерних товариств, банків і страховиків) складання 

звітності за міжнародними стандартами дослідження процесу удосконалення МСФЗ 

та його результатів актуалізуються і для України. Світова фінансова криза 

спричинила, зокрема, обвал вітчизняного фондового ринку. Разом з іншими 

важливими чинниками фінансового характеру цьому також сприяло і недостатнє 

висвітлення інформації про емітентів, професійних учасників ринку, про ризики 

фінансових інструментів. Зазначене перешкоджало інвесторам у визначенні реальної 

вартості та в оцінюванні потенціалу українських підприємств, у прийнятті ними 

інвестиційних рішень. 

Програма розвитку фондового ринку України на 20011–2015 роки, яка 

передбачає розвиток іпотечних цінних паперів, створення законодавчої бази для 

сек’юритизації фінансових активів і формування ринку похідних фінансових 

інструментів, ставить вимоги щодо забезпечення користувачів достовірною та 

надійною інформацією [1]. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості та проблеми 

застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності досліджують у свої 

працях І. Бєлоусова, С. Голов, В. Жук, Г. Кирейцев, М. Пушкар, Н. Малюга та інші 

українські вчені. 

Для світової фінансової стабільності та стійкого економічного зростання 

критично важливою є довіра користувачів (інвесторів й інших учасників 

фінансового ринку) до прозорості та достовірності фінансової звітності. Тому, як 

відзначає І. Бєлоусова, ключовим засобом виходу з кризи є відновлення довіри до 

фінансової звітності [2]. Пасивну або навіть негативну роль МСФЗ та американських 

загальноприйнятих принципів обліку (GAAP) в запобіганні сучасним світовим 

економічним кризам відзначає В. Жук [3]. 

Оскільки важливі аспекти кризи кореняться в недоліках регулювання обліку 

та звітності, тобто у стандартах, виникає потреба у поглибленні досліджень цієї 

проблематики. 

Мета і завдання статті. Метою статті є узагальнення заходів, які були вжиті 

задля удосконалення Міжнародних стандартів фінансової звітності в контексті 

світової фінансової кризи 2007–2008 рр. 

Для досягнення поставленої мети ставляться такі завдання: оцінити основні 

недоліки МСФЗ, що були виявлені під час світової фінансової кризи, та 

охарактеризувати напрями реформування Міжнародних стандартів фінансової 

звітності, зумовлені цим процесом. 

Виклад основного матеріалу. Фінансова криза, що розпочалася з падіння 

іпотечного ринку США, пов’язана з використанням банківськими установами 

окремих інструментів передання кредитних ризиків. До таких інструментів 

відносять сек’юритизацію та використання похідних фінансових інструментів 

(кредитних деривативів). Станом на кінець 2007 р. ринок сек’юритизації США був 

оцінений у $9,3 трлн, що більш ніж удвічі перевищувало кошти казначейства цієї 

країни [4]. До позитивних сторін сек’юритизації можна віднести надання 

можливостей банківським установам диверсифікувати свої активи, дозволяючи їм 

збільшити регулятивний капітал за допомогою позабалансових активів і боргів. Хоча 

сек’юритизація дає змогу банкам залучати додаткові фінансові ресурси, вона не 

позбавлена ризиків. Цей процес вимагає поінформованості інвесторів щодо 

ризикованості банківських активів і пасивів та наявності достовірної оцінки 

останніх. 

Наприкінці 2007 р. перед бухгалтерами фінансових компаній постало 

завдання пояснити причини значного зменшення доходів. Як з’ясувалося, в 

основному це сталося через великі збитки, що були відображені за результатами 

переоцінювання справедливої вартості похідних фінансових інструментів. 

Найбільшій критиці були піддані стандарти, які стосувалися використання 
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справедливої вартості для оцінювання активів і зобов’язань. Недосконалість 

стандартів змусила їх розробників під тиском численних зацікавлених сторін – 

великих бізнесових організацій, Базельського комітету з банківського нагляду, 

міністрів фінансів країн «великої сімки», Федеральної резервної системи США, 

Форуму фінансової стабільності, Європейської Комісії, Конгресу США та Комісії з 

цінних паперів і бірж – вносити термінові поправки, відхиляючись від загальної 

процедури розроблення та затвердження. 

Безпрецедентним кроком стало прийняття Радою з міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (IASB) без належного підготовчого процесу поправки до 

існуючого стандарту щодо рекласифікації фінансових активів у жовтні 2008 р. 

Відповідно до цієї поправки фінансові активи, які раніше відображалися за 

справедливою вартістю, повинні обліковуватися за амортизованою вартістю (в 

залежності від різних обставин). Це дозволило організаціям не тільки скасувати 

раніше визнані збитки, але й здійснювати облік з використанням амортизованої 

вартості, що забезпечує дотримання принципу обачності. 

Швидке прийняття рішень стосовно поправок до стандартів, недотримання 

відповідної процедури їх підготовки, обговорення та затвердження ставить під 

сумнів якість цих документів. Адже період між датою опублікування проекту 

міжнародного стандарту для обговорення та набранням ним чинності повинен 

становити  від 2-х до 4-х років [5]. 

Надмірний тиск на розробників двох найбільших бухгалтерських стандартів 

призвів до створення наприкінці 2007 р. спільними зусиллями IASB та 

американської Ради зі стандартів фінансової звітності (FASB) антикризової групи 

Financial Crisis Advisory Group (FCAG). Вона складалася з 18 топ-менеджерів з 

широким міжнародним досвідом у сфері фінансових ринків, а також офіційних 

спостерігачів, які представляли ключові глобальні організації з банківської справи, 

страхування та нагляду за цінними паперами. Голови та інші члени правління 

Комітету з Міжнародних стандартів фінансової звітності (IASCF) та FASB також 

брали участь в обговореннях. FCAG з’ясовувала, як поліпшення фінансової звітності 

може сприяти підвищенню довіри інвесторів до фінансових ринків, а її діяльність 

була спрямована на виявлення та надання інформації й консультацій з фінансових 

проблем, що потребують негайного вирішення або спільних зусиль у довгостроковій 

перспективі. 

У звіті за підсумками роботи цієї групи [6] відзначається, що недосконалість 

МСФЗ виявилася у такому: 

- складність визначення справедливої вартості на неактивних ринках та 

розкриття її у фінансовій звітності; 

- відкладене визнання збитків за кредитами і структурованими кредитними 

продуктами та іншими фінансовими інструментами; 
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- широке поширення позабалансового фінансування; 

- надзвичайна складність стандартів із бухгалтерського обліку фінансових 

інструментів, у тому числі застосування кількох підходів до відображення 

знецінення активів. 

У процесі розрахунку справедливої вартості компаній часто недостатня увага 

приділялася численним факторам, які впливають на справедливу вартість 

фінансових інструментів. Практичні труднощі виникали у процесі визначення 

справедливої вартості цих інструментів у випадку відсутності активних ринків. На 

різних етапах оцінювання за справедливою вартістю забезпечувався недостатній 

рівень публічного розкриття інформації, результати переоцінювання за 

справедливою вартістю впливали на результати визначення прибутків і збитків. 

Надана банкам можливість виносити мільярди фунтів стерлінгів за межі 

балансу дозволяла їм штучно роздувати свої прибутки. Фактично будучи 

банкрутами, деякі банки (HBOS, «Bradford and Bingley» і «Northern Rock») отримали 

можливість продовжувати операції [7]. 

Недосконалість стандартів бухгалтерського обліку і звітності, що призвела 

до неякісного інформаційного забезпечення користувачів, змусила розробників 

розпочати роботу з покращення МСФО (табл.). 

Таблиця 

Заходи щодо удосконалення Міжнародних стандартів фінансової звітності, прийняті 

у відповідь на фінансову кризу 

Дата 
прийняття 

Код і назва стандарту Дата 
набрання 
чинності 

12.10.2008 Прийняття поправок до МСБО 39 «Фінансові 
інструменти: визнання та оцінка» і МСФЗ 7 «Фінансові 
інструменти: розкриття» 

1.07.2008 

12.11.2009 Затвердження МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», що 
охоплює класифікацію та оцінювання фінансових 
активів, як першу частину проекту щодо заміни 
МСФЗ 39 

1.01.2013 

28.10.2010 Перевидання МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» 1.01.2013 
12.05.2011 Затвердження МСФЗ 10 «Консолідована фінансова 

звітність» 
1.01.2013 

12.05.2011 Затвердження МСФЗ 12 «Розкриття інформації про 
частки участі в інших суб’єктах господарювання» 

1.01.2013 

12.05.2011 Затвердження МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» 1.01.2013 
04.08.2011 Перенесення дати набрання чинності МСФЗ 9 

«Фінансові інструменти» 
1.01.2015 

Джерело: власні узагальнення. 

13 жовтня 2008 р. Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 

були опубліковані поправки  у частині перекласифікації фінансових активів до 
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МСБО 39 і МСФЗ 7. Зміни дозволяють рекласифікувати непохідні фінансові активи 

(за винятком тих, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток при первісному визнанні) з категорії «за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток» і категорії «наявні для продажу» в обмежених обставинах. 

12 листопада 2009 р. Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 

завершила перший етап реформи обліку фінансових інструментів, затвердивши 

новий Міжнародний стандарт фінансової звітності щодо класифікації та оцінювання 

фінансових активів – МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». МСФЗ 9 використовує 

єдиний підхід для визначення фінансового активу, який обліковується за 

амортизованою вартістю або за справедливою вартістю, замість безлічі різних 

правил у МСФЗ 39. Підхід у МСФЗ 9 ґрунтується на бізнес-моделі, тобто на тому, як 

організація управляє своїми фінансовими інструментами, і договірних 

характеристиках грошових потоків фінансових активів. Новий стандарт також 

вимагає застосування єдиного методу знецінення, замінивши безліч різних методів 

знецінення, що передбачалися МСФЗ 39. 

28 жовтня 2010 р. Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 

перевидала стандарт МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». В оновлений документ були 

включені нові вимоги до обліку фінансових зобов’язань, а з МСФЗ 39 перенесено 

вимоги щодо припинення визнання фінансових активів і фінансових зобов’язань. 

Поправки стосувалися лише відображення зобов’язань, що обліковуються за 

справедливою вартістю. Йшлося про відображення впливу змін справедливої 

вартості на прибутки та збитки. 

12 травня 2011 р. Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 

затвердила одразу три стандарти: МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність», 

МСФЗ 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших суб’єктах 

господарювання», МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості». 

Мета МСФЗ 10, який частково замінив МСФЗ 27 «Консолідована та окрема 

фінансова звітність», полягає у встановленні принципів для подання та підготовки 

консолідованої фінансової звітності, якщо підприємство контролює одну або 

декілька інших юридичних осіб. Цей стандарт встановлює єдину модель контролю, 

яка застосовується до всіх компаній, у тому числі «компаній спеціального 

призначення» (структурованих компаній) та «компаній з часткою участі, що 

змінюється». Зміни в обліку, введення МСФЗ 10 вимагатимуть від керівництва 

компаній використання більшого обсягу професійних суджень для визначення того, 

які компанії контролюються (і, як наслідок, мають бути включені в консолідовану 

фінансову звітність материнської компанії), в порівнянні з вимогами, що містилися в 

МСФЗ 27. 

Метою МСФЗ 12 є вимога стосовно розкриття інформації, що дозволяє 

користувачам фінансової звітності оцінити характер і ризики, пов’язані з інтересами 
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підприємства в інших організаціях, а також вплив цих інтересів на його фінансовий 

стан, фінансові результати і рух грошових коштів. Якщо рівень розкриття інформації 

відповідно до МСФЗ 12 та інших Міжнародних стандартів фінансової звітності не 

відповідає зазначеній меті, підприємство зобов’язане розкривати будь-які додаткові 

відомості, необхідні для досягнення мети. 

У стандарті МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» Рада з міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку об’єднала усі вказівки щодо оцінювання за 

справедливою вартістю згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності. 

МСФЗ 13 не запроваджено нових вимог щодо того, коли компанії повинні 

використовувати справедливу вартість. Замість цього він визначає, яким чином слід 

оцінювати справедливу вартість у тих випадках, коли оцінка за справедливою 

вартістю необхідна або допускається. 

Висновки. Міжнародні стандарти фінансової звітності хоча і не були 

безпосередньою причиною світової фінансової кризи, однак не відіграли належної 

ролі в її попередженні. Оскільки інформація про вартість і ризикованість фінансових 

інструментів здійснює безпосередній вплив на рішення користувачів, надзвичайно 

важливо, щоб вона була достовірною та надійною. Складність обліку фінансових 

інструментів визначила специфіку процесу удосконалення методології їх обліку на 

міжнародному рівні. 

Література 

1. Стратегічні напрямки активізації фондового ринку України / [Буряк П. Ю., 

Васьківська К. В., Біттер О. А. та ін.] ; за заг. ред. П. Ю. Буряка, 

К. В. Васьківської, О. А. Біттера. – Львів, 2011. – 220 с. 

2. Жук В. М. Застосування інституціональної теорії у вирішенні проблем розвитку 

бухгалтерського обліку / В. М. Жук // Фінанси України. – 2010. – № 9. – С. 115–

123. 

3. Бєлоусова І. Розвиток бухгалтерської професії як важливий чинник подолання 

економічної кризи в Україні / І. Бєлоусова // Бухгалтерський облік і аудит. – 

2009. – № 5. – С. 3–6. 

4. Вarth Mary E. How did Financial Reporting Contribute to the Financial Crisis? 

/ Mary E. Barth, Wayne R. Landsman [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1601519 

5. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи 

розвитку : [монографія] / С. Ф. Голов. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 

522 с. 

6. Report of the Financial Crisis Advisory Group. July 28, 2009 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.ifrs.org/News/Press-Releases 

/Documents/FCAGReportJuly2009.pdf 

 191 



 

7. Инвесторы озабочены проблемой МСФО в условиях кризиса [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : 

http://gaap.ru/news/53135/index.php?ID=53135&index_php%3FID =53135 & 

index_php%3Fauth_service_id=MyMailRu 

 

 

УДК 336.74:339.5.053 

Дуда Б. Ю. 

МОЖЛИВОСТІ ТА РИЗИКИ МОНЕТАРНОГО МЕРКАНТИЛІЗМУ У 

ВІТЧИЗНЯНІЙ ЕКОНОМІЦІ 

Анотація 
У статті розглянуто можливі економічні наслідки девальвації. Аналізуються вигоди та 
втрати від знецінення національної валюти. 

Annotation 
This article considers the possible economic consequences of devaluation. Benefits and losses 
of devaluation of the national currency are analyzed. 
 

Постановка проблеми. Монетарний меркантилізм передбачає 

стимулювання експорту монетарними методами, які полягають у штучному 

заниженні курсу національної грошової одиниці, тобто девальвації [1]. Такий вид 

економічної політики має назву «розори свого сусіда», що свідчить про її начебто 

надзвичайну вигоду. Втім, попри явні вигоди для експорту, які несе девальвація, 

зниження курсу національної валюти водночас спричиняє значні втрати: 

подорожчання імпорту; зростання зовнішнього боргу; збільшення тягаря 

обслуговування кредитів, виданих в іноземній валюті; підвищення цін на енергоносії 

тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стимулювання експорту шляхом 

девальвації є популярною темою досліджень багатьох науковців. Сьогодні є як палкі 

прибічники такої політики, так і її суворі опоненти, які наполягають на тому, що 

переваги від девальвації не варті тих втрат, які вона спричиняє. Одним із найбільш 

ревних прихильників девальвації є екс-голова Ради НБУ В. Геєць. На думку вченого, 

сьогодні світ захищається слабкою валютою, а зміцнення гривні означає підвищення 

рівня життя в інших країнах [2]. Ю. Курза, Ф. Рогач твердять, що завищення 

офіційного курсу може призвести до падіння експорту та позначитися на стані всієї 

економіки [3, с. 39]. Більше того, завищений валютний курс може бути причиною 

фінансової кризи [4, c. 116]. 

Проте слабка національна валюта несе певні ризики. Так, досліджуючи 

показники торговельного балансу України за вісім кварталів 1998–1999 рр., 

О. Береславська встановила наявність у вітчизняній економіці ефекту J-
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кривої [5, с. 121], тобто імпорт у короткостроковій перспективі неодмінно дорожчає, 

тоді як збільшення обсягів експорту в довгостроковій перспективі є сумнівним. 

Схожої думки з приводу дуже спірної корисності для економіки країни наслідків 

девальвації дотримуються Дж. Кальво та К. Рейнхарт [6, с. 69]. Проаналізувавши 

96 випадків девальвації, вони зробили висновок, що девальвація у більшості 

випадків діє на економічне зростання держави негативно, особливо в країнах з 

низьким або середнім рівнем розвитку (до яких слід віднести й Україну). Аналогічні 

результати отримав Дж. Франкел, помітивши при цьому, що після девальвації в 

країні президенти та міністри часто залишають свої пости [7]. Дослідження 

В. Шевчука показують, що занижений обмінний курс погіршує динаміку ВВП, 

прискорює інфляцію та не стимулює експорту [8, с. 273]. В. Козюк також стверджує, 

що перерозподіл доходів з фінансового сектору до експортерів не гарантує 

нормалізації ситуації в економіці загалом, оскільки інші її сектори, особливо ті, які 

залежать від доступу до кредитування та фінансування, можуть зазнати 

невиправданих втрат [9, с. 62]. Відсутність єдиної позиції у контексті зазначеної 

проблеми стає спонукальним мотивом для подальших досліджень. 

Мета і завдання статті. Метою статті є визначення економічної доцільності 

запровадження в Україні політики монетарного меркантилізму з метою забезпечення 

зростання обсягів експорту. 

Завдання статті полягає у порівнянні недоліків і переваг девальвації та 

ревальвації національної грошової одиниці. 

Виклад основного матеріалу. Хронічний дефіцит вітчизняного платіжного 

балансу (лише у 2011 р. дефіцит поточного рахунку становив $9 млрд [10, с. 3]) 

змушує шукати шляхи його врівноваження. Одним із найкращих механізмів такого 

врівноваження є збільшення платежів від експорту. Втім, Кабінет Міністрів України 

та НБУ дуже часто використовують механізм врівноваження платіжного балансу за 

допомогою зовнішніх запозичень. Незважаючи на стабільні запозичення та 

спрямування позикових коштів на поповнення золотовалютних резервів, останні при 

цьому не припиняють зменшуватися. Отже, якщо підвищення цінової привабливості 

вітчизняних товарів, що її надає девальвація, дозволить збільшити обсяги експорту, 

а разом з тим стимулювати зростання національної промисловості, збільшення 

надходжень іноземної валюти в країну, сприятиме створенню нових робочих місць, 

то на перший погляд видається, що таким методом варто скористатися. 

У загальному вигляді механізм впливу обмінного курсу на торговельний 

баланс виглядає таким чином: знецінення національної грошової одиниці 

призводить до зниження експортних цін на вітчизняну продукцію, підвищуючи 

конкурентоспроможність останньої на міжнародному ринку. Це зумовлює зростання 

попиту з боку іноземних покупців на товари відповідної країни та сприяє 

розширенню експорту. Одночасно відбувається зростання цін на імпортну 
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продукцію, тому попит на більш дорогий імпорт знижується. У підсумку 

торговельний баланс країни із валютою, яка мала тенденцію до знецінення, повинен 

покращитися. 

Одним із ґрунтовних підходів до аналізу впливу знецінення національної 

валюти на платіжний баланс є використання концепції еластичності, над якою 

працювали А. Крюгер, А. Маршалл, Л. Метцлер, Дж. Робінсон [11; 12; 13; 14]. 

Відповідно до «умови Маршалла-Лернера» у разі початкової рівноваги 

поточного рахунку девальвація сприяє його поліпшенню, тобто відношення зміни 

сальдо платіжного балансу до зміни курсу національної валюти є більшим від нуля, 

якщо сума еластичності зовнішнього попиту на експорт та еластичності 

вітчизняного попиту на імпорт є більшою за одиницю. Якщо сума цих двох видів 

еластичності менша за одиницю, девальвація призводить до погіршення стану 

поточного рахунку. 

Отже, «умова Маршалла-Лернера» описується таким рівнянням: 

 

( x m

dCA
M n n

dS
  1) ,    (1) 

де СА – поточний рахунок; 

S – обмінний курс; 

xn  – цінова еластичність попиту на експорт; 

mn – цінова еластичність попиту на імпорт; 

M – обсяг імпорту. 

На прикладі девальвації гривні у жовтні-грудні 2008 р. можна перевірити, як 

працює «умова Маршалла-Лернера» в Україні. Зокрема, використовуючи формулу 

(1), розрахуємо цінову еластичність попиту на експорт та імпорт на основі даних 

платіжного балансу України за 2008 р. Оскільки зниження курсу гривні відбулося в 

IV кварталі 2008 р., слід порівняти відповідні показники із показниками за 

IV квартал 2007 р. та ІІІ квартал 2008 р. 

Цінова еластичність попиту на експорт розраховується за формулою (2): 

 

/

/x

dX X
n

dS S
 ,      (2) 

де S – обмінний курс; 

xn  – цінова еластичність попиту на експорт; 

Х – обсяг експорту. 

Цінова еластичність попиту на імпорт розраховується за формулою (3): 
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де S – обмінний курс; 

mn – цінова еластичність попиту на імпорт; 

M – обсяг імпорту. 

Експорт товарів у IV кварталі 2008 р. становив $13 618,00 млрд, а у 

IV кварталі 2007 р. – $13 778,00 млрд. Середній курс гривні у IV кварталі 2008 р. 

знаходився на рівні 770,00 грн за долар США, а у ІV кварталі 2007 р. – 505,00 грн за 

долар США. Отже, цінова еластичність попиту на експорт становить: 

xn =((13 618,00-13 778,00)/13 778,00))/((770,00-505,00)/770,00)=0,03. 

Обчислимо еластичність попиту на експорт, порівнюючи ІІІ та IV квартали 

2008 р.: 

xn =((13 618,00-21 199,00)/21 199,00))/(770,00-484,12)/770,00=-0,02. 

Розрахуємо цінову еластичність попиту на імпорт. Порівнюючи IV квартал 

2008 р. з IV кварталом 2007 р., отримаємо: 

mn =-17 180,00-(-18 230,00))/(-18 230,00))/((770,00-505,00)/770,00)=0,2. 

Порівнюючи IV квартал 2008 р. з ІІІ кварталом цього ж року, отримаємо: 

mn =-17180,00-(-25 067,00))/(-25 067,00))/((770,00-484,12)/770,00)=0,52. 

Як видно з отриманих результатів, сума цінової еластичності попиту та 

пропозиції є меншою за одиницю, що відповідно до «умови Маршалла-Лернера» 

повинно призводити до погіршення стану поточного рахунку. Проведені розрахунки 

підтверджують тезу, що еластичність у короткостроковому періоді нижча, ніж у 

довгостроковому, тому «умова Маршалла-Лернера» не може бути дотримана в 

короткостроковому періоді. Зазначений феномен відомий як ефект J-кривої та 

полягає в тому, що в короткостроковому періоді відбувається погіршення сальдо 

торговельного балансу, позаяк внутрішні ціни на імпортні товари зростають 

швидше, ніж знижуються зовнішні ціни на експорт. 

Ефект J-кривої в Україні пояснюється тим, що імпорт має стратегічне 

значення для економіки, а попит на нього не зменшується навіть за умови зростання 

цін, через що існує невідповідність між скороченням імпортних закупівель та 

зростанням цін. Тому загальна вартість імпорту у випадку знецінення валюти 

збільшується, що призводить до погіршення торговельного балансу [5, с. 115]. 

Девальвуючи національну валюту, Україна стимулює експорт з метою 
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забезпечення використання потужностей у металургійній (на металургію припадає 

третина загального обсягу українського експорту [15, с. 15]), хімічній та легкій 

галузях промисловості. Проте саме ці галузі найбільше потребують імпорту, зокрема 

енергоносіїв, товарів інвестиційного призначення, новітньої техніки, інформаційних 

технологій тощо, тому існує потреба у стимулюванні їх імпорту. Але для цього 

потрібна ревальвація. 

Підвищення курсу гривні видається більш вигідним і з інших причин. Так, 

значна частка нафти та газу в імпорті, пришвидшуючи знецінення гривні, суттєво 

підвищує ціни на енергоносії в гривні. Відповідно, більш швидкими темпами 

дорожчають комунальні послуги, продукти, транспорт тощо. 

Одним із наслідків девальвації є інфляція. Суть феномену такого тандема, як 

«девальвація-інфляція» полягає ось у чому. Зростання інфляції всередині країни 

зменшує цінову привабливість товарів як для вітчизняних покупців, так і для 

закордонних, а тому зумовлює девальвацію. Однак девальвація через канал імпорту 

спричиняє інфляцію. Таким чином, створюється замкнуте коло, розірвати яке можна, 

уникаючи зниження курсу національної валюти. 

Одним із недоліків міцної гривні є нарощування валютних активів банків, 

водночас девальвація сприяє росту пасивів банків у валюті. Тому ні підвищення, ні 

зниження курсу гривні не сприяють зменшенню фінансової доларизації, а лише 

змінюють її структуру. 

Властивістю девальвації є її здатність поширюватися багатьма 

передавальними каналами та здійснювати неоднозначний вплив на економіку. Так, 

однією з переваг девальвації є уникнення ризику зменшення золотовалютних 

резервів. Валюту, що надходить від експорту, НБУ викуповує для запобігання 

зміцненню гривні та для поповнення золотовалютних резервів. Однак навіть такий, 

здавалося би, стовідсотковий «козир» девальвації деякими економістами піддається 

сумніву. На думку Р. Дункана, збільшення офіційних резервів є початком ланцюга 

«надкредитування – надінвестиції – роздмухування бульбашок активів –

 дефляція» [16, с. 93], а тому, незважаючи на всі переваги золотого запасу, боротьба 

за платіжний профіцит не є вигідною для економіки. Пояснення цього парадоксу 

полягає в тому, що наслідком надвеликого притоку капіталу стає пришвидшене 

кредитування та значні інвестиції, через які і з’являються «бульбашки». Як правило, 

така політика в подальшому завершується економічним і ціновим обвалом [17]. 

Тому, знецінюючи грошову одиницю, важливо не допустити передевальвації. 

Недоліками девальвації є ускладнення обслуговування боргів, одержаних в 

іноземній валюті. Ризики депреціації гривні посилюються тим, що значного розміру 

набувають як зовнішній борг держави, так і борги банківських позичальників. 

Станом на 01.10.12 р. валовий зовнішній борг України складає 

$132 446 млн [18]. Відповідно, на величину девальвації зростатиме його гривневий 
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еквівалент. Скажімо, зниження курсу гривні на 20% збільшить вітчизняний борг 

більш ніж на 200 000 млн грн. Тому одним із наслідків знецінення гривні може стати 

збільшення податків або додаткова емісія гривні. 

У зв’язку з фінансовою доларизацією значно складнішою є ситуація з 

валютними кредитами банків. Станом на 01.10.12 р. загальний обсяг кредитів в 

іноземній валюті складає $305 334 млн [19], що становить 37% від загального обсягу 

виданих кредитів. Споживча спрямованість таких кредитів свідчить про відсутність 

у позичальників надходжень в іноземній валюті. Тому більшість з них гостро реагує 

на зміну валютного курсу. Неможливість обслуговувати свої борги через 

девальвацію призведе до погіршення фінансового стану кредиторів. Для банків, 

зовнішня заборгованість яких на 01.10.2012 р. становить $22,594 млрд (13,8% 

ВВП) [18], виконання зобов’язань ускладниться з двох причин: збільшення 

абсолютного значення боргу через знецінення гривні та зменшення надходжень у 

валюті через неможливість повернення великих боргів позичальниками. Тому для 

всіх вітчизняних валютних боржників девальвація означатиме розплату за борги 

минулих років, а її розмір визначатиме величину збільшення боргу. Безперервне 

зниження курсу гривні розтягне повернення позик до безкінечності. 

Ще одним ризиком у випадку знецінення гривні може стати різкий попит на 

іноземну валюту, насамперед долар США, адже економічні агенти прагнутимуть 

заробити на зростаючому тренді. Зазначене може спровокувати валютну паніку, 

навіть кризу ліквідності банків, які першими захочуть отримати спекулятивний 

дохід. 

Отже, зниження курсу гривні призводить до підвищення цінової 

привабливості вітчизняних товарів для закордонних покупців, однак це жодним 

чином не гарантує збільшення експорту через нееластичний попит на вітчизняну 

продукцію, наявність ефекту J-кривої, падіння купівельної спроможності на 

зовнішніх ринках. 

Водночас девальвація збільшує зовнішню заборгованість держави, валютних 

позичальників перед банками, комерційних банків перед зовнішніми кредиторами, 

призводить до негайного здорожчання імпорту, насамперед енергоносіїв, викликає 

інфляцію та є провокатором валютних воєн. 

Результати дослідження свідчать, що девальвація гривні виступає слабким 

стимулятором збільшення обсягів експорту, водночас несе низку негативних 

економічних ефектів, настання яких має стійкий руйнівний вплив на вітчизняну 

економіку та банківську систему, а тому штучна передевальвація гривні, 

незважаючи на надання певних переваг експортерам, загалом матиме негативний 

економічний результат. 

З метою підвищення обсягів експорту доцільно застосовувати інші 

стимулюючі методи, насамперед підвищення якості та конкурентоспроможності 
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вітчизняних товарів, підтримку державою експортних галузей, пільгові кредитні 

програми для підприємств-експортерів і послаблення фіскального тягаря на них. 

Лише комплексна економічна політика держави з підтримки експорту дозволить 

наростити його обсяги. 

Висновки. Таким чином, зростання експорту внаслідок девальвації не є 

очевидним, тоді як недоліки та ризики знецінення гривні свідчать, що в реаліях 

вітчизняної економіки політику монетарного меркантилізму провадити недоцільно. 

Перспективи подальших досліджень автор бачить у визначенні величини 

валютного курсу, оптимального для національної економіки у контексті проблем 

стимулювання експорту та внутрішнього підвищення вартості запозичень в 

іноземній валюті через курсове знецінення гривні. 
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УДК 368.914 

Зеленко В. А. 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ 

Анотація 
У статті проаналізовано основні проблеми пенсійного забезпечення в Україні. 
Обґрунтовується необхідність подальшого удосконалення вітчизняної пенсійної 
системи. 

Annotation 
In this article the author analyzes the main problems of the pension system in Ukraine. The 
necessity of further improvement of the domestic pension system is proved. 
 

Постановка проблеми. Рівень пенсійного забезпечення громадян в Україні 

надалі залишається однією з найголовніших проблем соціально-економічного 

розвитку. Хоча в країні проводиться наступний етап пенсійної реформи, а рівень 

основних соціальних стандартів постійно підвищується, як і витрати із Державного 

бюджету на такі цілі, реальні розміри пенсійних виплат більшості їх одержувачів 

дуже низькі. Зважаючи на це, проблема покращення пенсійного забезпечення 

українських громадян є вкрай актуальною, а від її вирішення значною мірою 

залежить ефективність реалізації концепції стратегічного розвитку країни. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчизняні науковці зробили 

вагомий внесок у дослідження проблем пенсійного забезпечення в Україні. Так, 

вплив демографічних чинників на систему пенсійного забезпечення, зокрема, 

досліджують Е. Лібанова та В. Мортиков; дослідженням проблем удосконалення 

організаційно-правового механізму формування коштів у сфері 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування займаються Б. Зайчук та 

О. Зарудний; Д. Полозенко аналізує шляхи оптимального наповнення сфери 

соціального забезпечення; вивченням зарубіжного та вітчизняного досвіду 

проведення пенсійних реформ займаються М. Плаксій та А. Якимів; проблеми 

«тінізації» економіки у нашій державі аналізують В. Базилевич, З. Варналій, 

Н. Шелудько; проблематикою запровадження накопичувальної складової державної 

системи пенсійного страхування займаються М. Шаповал, В. Коцюба, Ю. Резнікова 

та ін. 

Мета і завдання статті. Метою статті є обґрунтування необхідності 

подальшого удосконалення вітчизняної пенсійної системи. 

Завдання статті – аналіз сучасного стану солідарної складової пенсійної 

системи України, політики Пенсійного фонду щодо формування та виконання 

бюджету, а також проблем, які виникають у процесі проведення пенсійної реформи. 

Виклад основного матеріалу. Слід визнати той факт, що виконання 

бюджету Пенсійного фонду України в останні роки здійснюється все важче. З огляду 

на прогнози аналітиків, якщо не вжити кардинальних заходів, такі тенденції 

зберігатимуться протягом найближчих десятиліть. А це може призвести до 

фінансового колапсу пенсійної системи та реальної загрози економічній безпеці 

держави. Серед чинників, які стоять на заваді суттєвому покращенню ситуації у 

сфері пенсійного забезпечення, слід виокремити такі: по-перше, низький рівень 

доходів працюючого населення; по-друге, значна тінізація вітчизняного ринку праці; 

по-третє, старіння населення та відповідне зростання демоекономічного 

навантаження на платників єдиного соціального внеску; по-четверте, 

корумпованість, криміналізованість і забюрократизованість практично усіх сфер 

суспільного життя, що суттєво гальмує модернізацію народногосподарського 

комплексу та знижує темпи економічного зростання; по-п’яте, багато попередніх 

заходів із пенсійної реформи нерідко зводились до коригування тих чи інших 

параметрів пенсійної системи, а концептуально-структурне її удосконалення 

постійно відкладається через певні об’єктивні та суб’єктивні причини. 

У 2009–2012 рр. спостерігалася тенденція до постійного збільшення видатків 

на пенсійне забезпечення, збереження якої прогнозується у 2013 р. І це цілком 

логічно, адже у цей часовий проміжок відбулось суттєве зростання доходів 

населення – значною мірою через підвищення індексу цін під впливом інфляційних 

процесів. 
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Практично у всіх країнах світу з ринковою економікою впродовж багатьох 

років простежується залежність розмірів пенсійних виплат від загального рівня 

доходів платників соціальних внесків. Щодо України, то з 2009 р. і, за прогнозами, 

до кінця 2013 р. розмір середньої заробітної плати працівників зросте в 1,6 раза, 

розмір середньої пенсійної виплати – в 1,6 раза, що суттєво не відрізняється від 

параметрів зростання ВВП, який за цей період збільшиться близько в 1,7 раза. Однак 

майже «симетричне» зростання доходів населення та ВВП не є свідченням 

ефективності вітчизняної пенсійної системи. Такий висновок можна зробити за 

результатами аналізу заробітної плати та пенсій в Україні. Так, середня заробітна 

плата на початок 2013 р. становила 3144,00 грн, а середня пенсія – лише 1470,00 грн 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Розмір середньої заробітної плати, середньої та мінімальної пенсії, грн 

Джерело: складено автором на основі даних [1; 2]. 
Слід також взяти до уваги той факт, що рівень цін в Україні та деяких 

країнах ЄС є однаковим за багатьма товарними групами, розміри ж доходів 

громадян нашої держави є значно меншими. Наприклад, середня заробітна плата в 

Польщі на початок 2013 р. становила $1135(9195,00 грн), що перевищує український 

показник у 3,3 раза [3]. Польська середня пенсія становить близько $500 

(4060,00 грн), тобто у 2,8 раза більше за українську [4]. Різниця у розмірах пенсій 

порівняно з багатьма іншими країнами лише збільшуватиметься (рис. 2). 

Окрім того, частка пенсіонерів, які отримують менше 1000 грн, становить 

18%, тобто майже п’яту частину від їх загальної кількості (2428,8 млн осіб), що 

породжує ще більшу диференціацію доходів в українському суспільстві. Така 

ситуація притаманна й іншим країнам світу, однак відмінність полягає в тому, що 

реальна купівельна спроможність мінімальних пенсій та заробітних плат дозволяє 

іноземцям задовольняти свої основні потреби. Наявність великої кількості 

«зубожілих» пенсіонерів взагалі ставить під сумнів дотримання у нашій державі 

принципу соціальної справедливості [2]. 
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Рис. 2. Співвідношення розмірів пенсій в Україні та інших країнах світу 
Джерело: складено автором на основі даних [5]. 
 

Про проблему хронічної нестачі коштів на пенсійне забезпечення свідчать 

результати аналізу фінансових показників бюджету ПФУ за найважчий у 

фінансовому плані період функціонування солідарної пенсійної системи – з початку 

2009 р. до кінця прогнозованого 2013 р. Динаміка зростання видатків бюджету ПФУ 

вказує на її зв’язок із темпами економічного зростання, оскільки за аналізований 

період пенсійні видатки зросли в 1,5 раза, видатки Державного бюджету – в 1,7 раза, 

ВВП – в 1,7 раза (рис. 3). 
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Рис. 3. Динаміка зростання видатків бюджету ПФУ порівняно з видатками 

Держбюджету та обсягом ВВП, млрд грн 
Джерело: складено автором на основі даних [1; 6; 7]. 

 

Однак підтримання видатків бюджету ПФУ на рівні загальнодержавних 

темпів економічного зростання вдавалось здійснювати лише завдяки щорічному 

збільшенню дотацій Пенсійному фонду з Державного бюджету. Окрім того, через 

вплив фінансової кризи на українську економічну систему бюджет ПФУ не вдається 

збалансувати попри суттєву фінансову підтримку ззовні. У підсумку – його дефіцит. 
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Рис. 4. Динаміка видатків з Державного бюджету до бюджету ПФУ, млрд грн 
Джерело: складено автором на основі даних [6; 7]. 

 

Як бачимо з рис. 4, за аналізований період постійно збільшувалося 

навантаження на Державний бюджет, що відображає відповідна трендова пряма. 

Водночас спостерігаємо спадну динаміку обсягів фінансування дефіциту бюджету 

ПФУ, що можна пов’язати із поступовою стабілізацією економічної кон’юнктури у 

державі. Однак з 2012 р. починає простежуватися тенденція до збільшення 

бюджетних дотацій Фонду. Прогнозується, що у 2013 р. вона погіршуватиметься. 

Однією з причин зростання потреби у додатковому фінансуванні Пенсійного фонду 

є реалізація соціальних програм уряду та соціальних ініціатив Президента. 

Позитивний аспект реалізації таких заходів – хоча невелике, але підвищення 

більшості пенсій. Однак ці заходи абсолютно не вирішують основної проблеми 

солідарної пенсійної системи, а лише поглиблюють порушення страхового принципу 

фінансування бюджету ПФУ. Українська ж малоефективна та енергозатратна 

економіка не витримає тривалого «проїдання» бюджетних коштів у таких обсягах. 

Пенсійною реформою передбачається запровадження обов’язкової 

накопичувальної складової пенсійної системи України, яка мала би частково 

вирішити проблему залежності одержувачів пенсій від платників внесків. Але на 

перешкоді цьому стоять: по-перше, нездатність влади протягом п’яти років 

сформувати бездефіцитний бюджет ПФУ (одна з умов початку діяльності системи); 

по-друге, нерозвинутість вітчизняного фондового ринку, що ставить під сумнів 

ефективність інвестування фінансових ресурсів накопичувального фонду навіть за 

умови запровадження такої системи. Зауважимо, що запровадження 

накопичувальної складової відкладається із року в рік з 2007 р., а основною 

причиною цього традиційно вважається нестача фінансових ресурсів. 

Цікаво відзначити, що з приходом нового міністра соціальної політики 

Н. Королевської діяльність її попередника стосовно продовження пенсійної реформи 
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почала піддаватися критиці. Водночас реформування пенсійної системи повинно 

продовжуватись, адже крім існування відповідної урядової стратегії існують ще й 

певні вимоги з боку МВФ та ЄС (у першому випадку – для отримання додаткових 

кредитів, у другому – підписання угоди про асоційоване членство України в ЄС). 

Слід зауважити, що у такій ситуації додаткові фінансові ресурси для 

проведення ефективної пенсійної реформи у самій пенсійній системі знайти вкрай 

проблематично, тому основний акцент, на наш погляд, повинен ставитись на пошук 

альтернативних джерел. Адже розвиток накопичувального пенсійного 

забезпечення – це не що інше як інвестиційний проект з великою очікуваною 

нормою чистого прибутку, однак із довгостроковим терміном окупності. Це 

виступає серйозним стримуючим фактором запровадження накопичувальної 

системи, оскільки примушує теперішнє керівництво відмовитись від багатьох 

державних видатків на користь пенсійної реформи (як свідчить зарубіжний досвід, 

такі дії урядів не є популярними у населення), а явним соціально-економічний ефект 

реформи може стати років через 20-30, залежно від середнього рівня інвестиційного 

прибутку пенсійних активів. 

Щодо пошуку альтернативних фінансових джерел зауважимо, зокрема, 

наступне. За п’ять років на підготовку до Євро-2012 було витрачено 105 млрд грн, у 

тому числі 85 млрд грн – з Державного бюджету, що становить 8%  від ВВП країни. 

Ще ніколи в історії людства країна-організатор міжнародного спортивного свята не 

витрачала у таких обсягах кошти платників податків [8]. Цих бюджетних коштів 

могло би вистачити на досягнення бездефіцитності Пенсійного фонду (на 2013 р. 

дефіцит ПФУ заплановано на рівні 21,764 млрд грн) та на підготовчі заходи із 

запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи та розвитку 

недержавного пенсійного забезпечення (оздоровлення фондового ринку, проведення 

дієвої інформаційної кампанії тощо). Враховуючи соціальні пріоритети, можна було 

би віднайти й інші«вільні кошти». 

Не слід забувати і той факт, що українці, за оцінками експертів, «тримають 

вдома» близько $100 млрд, які через непослідовну політику українських урядів не 

виконують свого основного призначення – не інвестуються у вітчизняну економіку. 

Звичайно, вони забезпечують деяке зростання споживчого попиту, однак 

макроекономічний ефект від цього надто опосередкований. 

Окрім того, тільки від «детінізації» вітчизняного ринку праці, як вважають 

експерти, у вигляді податків та єдиного соціального внеску в економіку могли би 

додатково надійти мільярди гривень. 

І на останок. Вважаємо, що вступ України до ЄС має значно пришвидшити 

процес реформування пенсійної системи. Адже членство держави у Спільноті 
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забезпечує їй належне правове поле й значно ефективніше соціально-економічне 

оточення в плані інвестиційної діяльності, функціонування фінансових інституцій, 

захисту прав і свобод громадян, зниження рівня корупції, тінізації та криміналізації 

тощо. 

Висновки. Таким чином, проблема трансформації пенсійної системи в 

Україні знаходиться не лише у площині ефективного реалізації основних кроків 

пенсійної реформи. При цьому додаткові альтернативні джерела фінансового 

наповнення з метою підвищення результативності цього процесу при бажанні цілком 

реально віднайти. 

Реформування вітчизняної пенсійної системи повинно здійснюватись 

послідовно, із використанням дієвого механізму контролю, а також підкріплюватись 

політичною волею влади. 
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НАЦІОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНІ ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Анотація 
У статті аналізуються сучасні глобалізаційні процеси. Розглянуто особливості 
глобального управління, роль у ньому національно-державних систем, ТНК та 
міжнародних організацій. 

Annotation 
In the article contemporary globalization processes are analyzed. The features of global 
governance and the role of national state systems, multinational corporations and international 
organizations in it are considered. 
 

Постановка проблеми. Глобалізація сьогодні – це не тільки сукупність 

певних інтеграційних процесів, що відбуваються в світі, але й окремий світогляд, 

який формує ставлення до цих процесів, впливає на бачення світу, основних 

тенденцій його розвитку. Розгортається наукова дискусія щодо часових рамок 

глобалізації – чи то вона триває, чи ми вже живемо в глобалізованому світі, чи 

глобалізація – це перманентний процес, який не має початку та завершення. 

Відповідно до цього в науковій літературі існує велика кількість періодизацій 

процесу глобалізації [1]. Вони свідчить про те, що глобалізація відбувалася протягом 

всієї історії людства. Але відповідні процеси, що характеризуються цим поняттям, 

епохи Середньовіччя та сьогодення мають більше відмінного, ніж спільного. А з 

1980 р. починається якісно новий етап глобалізації. 

З посиленням економічних, політичних, інформаційних, культурних та інших 

інтеграційних процесів глобалізація стає своєрідною призмою, крізь яку 

розглядаються та аналізуються ті чи інші події та явища. В науці формується 

окремий глобалізаційний підхід, який використовується для визначення чи 

трактування окремих процесів. Цей підхід припускає, що структура глобальної 

системи та ролі, які відіграють країни в міжнародному поділі праці та торгівлі, має 

вирішальне значення для розуміння широкого спектра соціальних, політичних і 

економічних змін в окремих країнах [2]. Тому не викликає сумнівів той факт, що 

глобалізація здійснює багатоаспектний вплив на світове суспільство взагалі та 

суспільства країн зокрема. Те, що структура глобальної системи має вирішальне 

значення для розуміння політичних змін, свідчить про неможливість розвитку в 

сучасних умовах окремих політичних систем поза цією глобальною системою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Глобалізація як якісно нова 

тенденція світового розвитку стала предметом сучасних наукових досліджень 

вітчизняних і зарубіжних вчених, які у своїх працях постійно розширюють межі та 

глибину досліджень. 

 206 



 

Об’єктивну реальність та основні глобальні проблеми було розглянуто у 

працях таких науковців, як Т. Левітт, Ч. Гіл, Ф. Р. Рут та інші. Результати досліджень 

сучасних процесів знайшли відображення у працях Дж. Сороса, А. С. Філіпенка, 

О. Г. Білоруса, Д. Г. Лук’яненка. Але поза увагою дослідників залишилася проблема 

глобального управління та його фактори. 

Мета і завдання статті. Метою статті є обґрунтування об’єктивної 

необхідності глобального управління. Відповідно до поставленої мети завданнями 

статті є дослідження суті глобалізації, визначення як характеру її впливу на 

державний суверенітет, так і факторів глобального управління. 

Виклад основного матеріалу. Існування глобалізації як об’єктивної 

реальності ні в кого не викликає сумніву, вона відображає формування світового 

рівня міжнародної економіки з властивими йому закономірностями. Національні 

господарства за таких умов існування змушені пристосовуватись до них. Саме тому 

зростаюча взаємозалежність країн і народів розглядається як найважливіша риса 

глобалізації. 

Дослідженням глобальних проблем вчені зайнялись ще наприкінці 1960-

х років, коли у світі загострилися енергетична та екологічна кризи, з’явилися ознаки 

економічної дестабілізації в глобальному масштабі, посилилася потреба у спільних 

наукових пошуках і поширенні знань, наданні компетентної допомоги 

слаборозвинутим країнам світу для подолання їх соціально-економічної відсталості 

тощо. 

Американець Т. Левітт ввів поняття «глобалізація» у науковий 

термінологічний апарат у 1983 р. В економічній літературі зустрічаються різні його 

трактування. Це пояснюється тим, що процеси глобалізації є складними і 

суперечливими. Вони мають величезний перетворюючий вплив на всі сфери життя 

сучасного суспільства в планетарному масштабі, за що і отримали назву глобальних. 

В наукових дослідженнях зазначається, що суть глобалізації полягає в 

розвитку взаємозв’язків і посиленні взаємозалежності між окремими країнами та 

географічними регіонами світу. Існує багато визначень цього явища. Так, у 

дослідженнях Б. Паркера акцент робиться на подоланні традиційних бар’єрів між 

націями, що існували в просторі та часі [3], створенні більш інтегрованої та 

взаємозалежної світової економіки [4]. Ф. Р. Рут та А. С. Філіпченко визначають 

глобалізацію як всебічне поглиблення міжнародного поділу та кооперації праці, 

вибухоподібне зростання обсягів фінансових трансакцій, фундаментальні структурні 

зміни у системі міжнародної економіки [5] та ін. Найбільш прийнятним для 

українських реалій нам видається тлумачення терміна «глобалізація» 

О. Г. Білорусом: «Глобалізація – це об’єктивний соціальний процес, змістом якого є 

зростаючий взаємозв’язок та взаємозалежність національних економік, національних 

політичних, соціальних систем, національних культур і навколишнього 
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середовища» [6]. 

Слід звернути увагу на те, що глобальна взаємопов’язаність новітніх 

економічних і екологічних процесів поєднується з національною (локальною) 

обмеженістю політико-юридичних і соціально-культурних трансформацій. З 

урахуванням зазначеної суперечності розробляються різноманітні практичні підходи 

до втілення в життя об’єктивних законів глобалізації. За результатами аналізу суті 

глобальних проблем можна зазначити, що вони мають загальносвітовий характер, 

тобто зачіпають інтереси усього людства, і вимагають швидких рішень, а також 

колективних зусиль усіх держав для розв’язання. 

Глобальне управління – це масштабний соціальний механізм, необхідність 

якого зумовлена глобалізацією, цією трансформуючою силою, яка відповідальна за 

кардинальні зміни суспільств і світового порядку. Глобальна безпека, глобалізація 

політики, глобалізація торгівлі та бізнесу, фінансова та культурна глобалізація, 

глобалізація навколишнього середовища та міграційних потоків – всі ці природні 

процеси мають як позитивні тенденції, що свідчать про розширення і прискорення 

світового співробітництва, так і негативні, що за відсутності управління можуть 

призвести до всеосяжної кризи сучасної цивілізації. 

Не можна не погодитися з авторами [7] стосовно того, що глобалізацію не 

слід розглядати як автоматичний або самовідновлюваний процес. У зв’язку з цим 

особливої значимості набуває політичне регулювання сучасної глобалізації, 

інституціалізація цього регулювання на всіх рівнях. Глобалізація провокує потребу в 

міжнародних центрах регламентації – інститутах для трансакцій, що переступають 

всі кордони. Глобальне управління може стати тією формою соціального 

регулювання, яка здатна забезпечити відносно справедливий розподіл благ у 

сучасному, все більш глобалізованому світі. 

Сучасна глобалізація сприяє глибокій структурній трансформації державної 

влади, в ході якої її владні повноваження переглядаються та перебудовуються. Через 

це і національна держава змушена ділити владу з міжнародними організаціями, 

транснаціональними концернами та неурядовими соціальними і політичними 

рухами. У зв’язку з цим обговорення проблеми державного суверенітету, цього 

найбільш істотного елементу сучасної національної держави, отримало широкий 

науковий резонанс. Державна влада поступово перетворюється і реструктурується. 

Вона змушена рахуватися з міжнародними організаціями, внаслідок чого 

відбувається обмеження суверенітету «зверху». Але у такому випадку національна 

держава позбавляється частини свого суверенітету лише тоді, коли на його місці 

виникає інша – «більш висока», більш незалежна, екстериторіальна і більш 

функціональна форма влади, яка скорочує правову основу прийняття рішень, 

керуючись лише національними інтересами. У підсумку і постнаціональна держава, 

делегуючи частину своїх владних повноважень транснаціональним інстанціям, 
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оновлює та розширює свої шанси впливу та організаційного формотворення. З 

іншого боку, державна влада змушена рахуватися зі своїми внутрішньодержавними 

регіонами, які все активніше виходять на міжнародну арену, розвиваючи 

торговельні, культурні та інші відносини, внаслідок чого відбувається обмеження 

суверенітету «знизу» [7]. 

Як зазначають автори [8], сьогодні суверенітет розуміється не стільки як 

територіально обмежуючий бар’єр, скільки як переговорний інструмент, необхідний 

для проведення політики, яка стає все більш глобальною, складною і суперечливою, 

а суверенітет – ресурсом політики зі складними транснаціональними мережами 

конкуруючих країнових і регіональних систем. Національний суверенітет стикається 

з викликом транснаціональних сил, але національні держави залишаться ключовими 

факторами глобального управління ще досить довго. 

Інституціоналізований спосіб транснаціонального волевиявлення у 

перспективі може сприяти вирішенню, здавалося би, непримиренних суперечностей 

інтересів розвинутих і недавно індустріалізованих країн, що розвиваються, 

розширюючи їх конкурентні переваги та враховуючи факт необхідності глобального 

управління. Якісний стан міжнародних організацій, які прагнуть здійснювати 

глобальне управління, істотно залежить від якісного стану їх членів – окремих 

держав. Насамперед від того, наскільки держава готова здійснювати політику 

випереджувального, поміркованого та обережного пристосування національних 

ситуацій до необоротних процесів глобалізації, до глобальної конкуренції та 

глобального співробітництва. 

Сьогодні багато міжнародних інститутів глобального регулювання торгово-

фінансової сфери не є повністю представницькими в світовому масштабі. Вони 

знаходяться під сильним впливом великих і багатих держав, транснаціональних 

корпорацій, інших організацій, які проводять неоліберальну економічну політику та 

згідно з нею укладають міжнародні договори, визначають світовий порядок 

конкуренції. Інвестиції, як і раніше, зосереджені в економіках промислово 

розвинутих країн, хоча потоки інвестицій у країни, що розвиваються, збільшилися. 

При цьому вони зосереджені в невеликій кількості нових промислово розвинутих 

країн і країн із перехідною економікою. На формування нового глобального 

розподілу праці істотно впливають транснаціональні корпорації, які є стрижнем 

сучасної світової економіки. Їх домінування у світовому виробництві, торгівлі, 

інвестиціях і передачі технологій не має прецедентів. Частка близько 53 тис. 

багатонаціональних корпорацій становить від 20 до 30% світового виробництва і до 

70% світової торгівлі; великі багатонаціональні корпорації стали практично 

повністю контролювати системи глобального виробництва та розподілу [9]. 

Проте в світовому просторі діяльність ТНК має не тільки позитивні, але й 

негативні наслідки. Тому прискорення розвитку різних сфер світової економіки 
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нерозривно пов’язане зі здатністю змінювати виробництво у всьому світі, з 

лібералізацією форм контролю за багатонаціональними корпораціями і потоками 

іноземних інвестицій, рухом до гармонізації кон’юнктури, подоланням колосального 

розриву між розвинутими країнами та країнами, що розвиваються, підвищенням 

вартості робочої сили в останніх та ін. При цьому глобальної системи управління 

багатонаціональними корпораціями та їх міжнародним виробництвом (на відміну від 

сфери торгівлі та фінансової системи) досі не з’явилося. 

Як би там не було, але через глобалізацію економіка поступово усувається 

від регулюючої соціальної держави. Національна держава втрачає такі функції, як 

протекціонізм і реалізація економічної політики, орієнтованої на попит. На систему 

глобального управління сьогодні істотний вплив здійснює регулювання 

міжнародних культурних зв’язків та інфраструктур за допомогою загального і 

торгового права. 

Автори [7] звертають увагу на те, що помітним внеском у глобальне 

управління є регіональні міжурядові інститути, які виступають механізмом 

співробітництва країн-членів у різних сферах суспільного життя, інструментом 

концентрації інтелектуальних і матеріальних ресурсів для досягнення спільних 

цілей. Створюючи форму так званого соціального плюралізму в світовому масштабі, 

регіональні інститути та блоки побічно підтримують політичну глобалізацію, 

сприяють формуванню більш ефективного глобального управління. По-перше, 

наявність великих регіональних структур, які об’єднують великі, середні та малі 

держави, спрощує досягнення компромісу у процесі прийняття рішень на 

глобальному рівні. По-друге, зростають можливості опосередкованої участі малих 

держав у глобальному управлінні, підвищуються їх шанси на реалізацію своїх 

інтересів. 

Міжнародні режими – дуже поширене явище в сучасному світовому 

співтоваристві. Вони охоплюють широкий спектр проблем (глобальні та регіональні 

режими безпеки, глобальні режими міжнародної транспортної системи, режим 

нерозповсюдження ядерної зброї, рибальство в міжнародних водах, розподіл орбіт 

штучних супутників тощо), різні регіони та різну кількість учасників. Що стосується 

кількості учасників, то вона коливається від двох-трьох, якщо мова йде про ловлю 

риби в екстериторіальних водах згідно з міжнародною угодою про рибальство в 

північних районах Тихого океану, до сотні та більше, як у режимі 

нерозповсюдження ядерної зброї [10]. 

Висновки. Незважаючи на певні позитивні тенденції та результати, 

діяльність інститутів глобального управління є малоефективною. Вони не можуть 

здійснювати належну координацію і виконувати регулятивну функцію у сферах 

безпеки, економічної, соціальної та політики зайнятості тією мірою, якою це 

необхідно сьогодні. Продуктивне глобальне управління навряд чи можливе у 
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короткостроковій перспективі, оскільки основні політичні одиниці світу, як і раніше, 

складаються з національних держав (втім, деякі потужні соціально-політичні сили 

вириваються за рамки цих одиниць). Не слід також забувати про справжні 

зовнішньополітичні орієнтири США, структурну слабкість Європейського Союзу, 

внутрішні проблеми, з якими стикаються держави південної півкулі. 

Аналіз тенденцій формування та функціонування інститутів глобального 

управління дозволяє зробити висновок про те, що в найближчій перспективі цілком 

імовірним є створення представницьких структур глобального масштабу, кожна з 

яких буде протистояти конкретним викликам сучасної глобалізації. Реформи та 

зміни орієнтирів основних інститутів і факторів глобального управління будуть 

реалізовуватися у міру того, як будуть виявлятися суперечності, кризи та конфлікти, 

що супроводжують поточні структурні трансформації – реальність буде неодмінно 

підштовхувати до пошуку механізмів вирішення життєво важливих проблем. 

Формування та реалізація нової парадигми глобального управління може бути тільки 

результатом повсякденної практичної діяльності всього людства. 
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ПРИРОДНІ РЕСУРСИ ТА СОЦІУМ: НЕПІЗНАНІ ГРАНІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ 

ТА ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ 

Анотація 
У статті обґрунтовано нову парадигму взаємовідносин між суспільством і природою. 

Annotation 
The new paradigm of mutual relations between society and nature is proved in the article. 
 

Постановка проблеми. Зростання техногенного та антропогенного 

навантаження на природні ресурси призводить до їх зменшення, зникнення багатьох 

представників флори та фауни, погіршення екології, загострення соціальних 

проблем. Основною причиною погіршення кількісного та якісного складу природно-

ресурсного потенціалу є відсутність у абсолютної більшості людей знань, які 

стосуються законів онтології. В Україні порушено баланс між економічними 

інтересами та природними ресурсами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження, пов’язані з 

використанням, відновленням, збереженням, покращенням та охороною природно-

ресурсного потенціалу (ПРП), привертають увагу багатьох відомих вітчизняних і 

зарубіжних учених, проурядових і бізнесових структур, громадськості тощо. З 

проблем кількісного та якісного відтворення ресурсів природи проведено значну 

кількість міжнародних конференцій, написано багато монографій, опубліковано 

безліч наукових статей, захищено чимало дисертацій. Однак вирішити завдання, що 

стосуються збереження природних ресурсів, відновлення їх регенеративних 

властивостей, поліпшення екології, досягнення збалансованості екологічних і 

онтологічних законів, людству досі не вдалося. Більше того, соціум посилює 

негативний, небезпечний тиск на природно-ресурсний потенціал, усе довкілля. 

Передусім це стосується екології, стан якої в Україні зберігає тенденцію до 

погіршення, хоча значна частина підприємств – забруднювачів довкілля не працює. 

Однією з найважливіших причин загострення проблем екологічної безпеки є 

застосування механістичних критеріїв до розвитку суспільства та природи. 

Екологічна безпека на Землі є ненадійною та загрозливою, оскільки досягнення 

науки і техніки неадекватні духовному розвитку земної цивілізації [1, с. 48]. 

Інноваційна модель розвитку, задекларована в багатьох країнах світу, не враховує 

достатньою мірою рівень світосприйняття нових цінностей нинішнім поколінням 

людей. Саме цим пояснюється прагнення людини залучити в господарський процес 

все більші обсяги природних ресурсів. Слушною з цього приводу видається думка 

Т. Артьомової, яка зазначає, що новою ідеологічною платформою політики 

модернізації повинна стати відмова від стратегії розвитку, орієнтованої на 
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безперервне зростання, на користь формування раціональних стандартів життя і 

такої моделі добробуту, яка дозволила би користуватися всіма благами цивілізації, 

дбайливо ставитися до природи та її ресурсів, виховувати здорову, освічену й 

духовно багату людину [2, с. 21]. Йдеться про необхідність формування якісно 

нових взаємовідносин між природними ресурсами та людиною. Адже не лише 

матеріальне втілює в собі основний зміст життя людини, а й генезис духовних її 

потреб, завдяки чому можна досягнути консенсусу між економічними та 

онтологічними законами розвитку. Така модель відносин у суспільстві не нова. 

Зокрема, кейнсіанська модель побудови зв’язків між економічними потребами та 

природними ресурсами відображає не лише інтереси капіталу, а й багато в чому 

відповідає загальнолюдським цінностям збереження навколишнього середовища. 

Головна ідея теоретичної конструкції полягає у прямому державному регулюванні 

відносин між суспільством і природою за допомогою адміністративно-розпорядчих 

методів (нормативи, стандарти, заборони тощо) в поєднанні з економічними 

важелями стимулювання та примусу природокористувачів. Її лейтмотивом виступає 

не вартість завданого природі збитку, а величина затрат, необхідна для зниження 

рівня порушення цілісності навколишнього середовища. Ця сума включається до 

виробничих втрат і відшкодовується через ціну продукції, що випускається [3, с. 51]. 

Повністю поділяючи думку щодо потреби посилення впливу адміністративних і 

економічних важелів, спрямованих на збереження природних ресурсів в Україні, ми 

схильні думати, що цього мало. Примус – економічний, позаекономічний – 

потрібний і надзвичайно важливий інструмент впливу на використання, збереження, 

охорону та покращення регенеративних властивостей природних ресурсів, 

включаючи флориністику й фауністику, навколишнє середовище, але його 

недостатньо. В Україні зазначені інструменти впливу на збереження, захист від 

надмірної експлуатації природно-ресурсного потенціалу дійсно є найбільш дієвими 

та відповідають вимогам сьогодення. Водночас, зважаючи на ризики використання 

ПРП, потребу збереження його не лише для теперішнього, а й майбутнього поколінь 

людей, слід поряд з адміністративними, економічними інструментами застосувати 

інші. Передусім це стосується посилення ролі знань, інтелекту, духовності, 

переорієнтації системи цінностей людей. Парадокс взаємовідносин між природними 

ресурсами та абсолютною більшістю суспільства полягає в тому, що людина 

достатньою мірою не володіє знаннями законів онтології. Перспектива людства 

багато в чому визначається законами природи, на які людина хоча і не впливає, але 

їх треба вивчити, щоб знати, як влаштувати свою життєдіяльність, не йти всупереч 

вимогам природи [4, с. 24]. Існує нагальна потреба в організації процесу вивчення 

законів природи, яким підпорядковується життя на Землі, їх взаємозв’язку з 

економічними та соціальними законами. Компонента взаємозв’язку та 

взаємозалежності між природними ресурсами та соціумом нині залишається не 
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повною мірою дослідженою вітчизняною наукою. 

Мета і завдання статті. Мета статті – обґрунтування нової парадигми 

взаємовідносин між суспільством і природою на основі дослідження їх еволюції. 

Виклад основного матеріалу. Природні ресурси, як відомо, є органічною 

складовою Всесвіту й призначені для забезпечення життя людини на Землі. Соціум 

використовує природно-ресурсний потенціал для задоволення своїх матеріальних і 

нематеріальних потреб. Слід зазначати, що процес використання природних ресурсів 

має динамічний характер. При цьому ступінь динамічності є мінливим, оскільки 

матеріальні потреби соціуму постійно зростають, через що порушується 

встановлений Світовим Розумом баланс. Матеріальна субстанція, яка генерується 

людиною (із залученням в господарський обіг все нових обсягів ПРП), зростає 

значно швидшими темпами, аніж регенеративні властивості природи. Крім того, 

матеріальні потреби людини суттєво випереджають у часі процеси, пов’язані з 

відновленням окремих видів природних ресурсів. Передусім це стосується лісу, 

багатьох видів корисних копалин, рослин і тварин тощо. 

Надмірне використання деяких природних ресурсів з метою збагачення, 

задоволення зростаючих матеріальних потреб окремих індивідів призводить до 

швидкого зменшення цих ресурсів. Звуження ПРП спричиняється також посиленням 

антропогенного та техногенного навантаження на природу, внаслідок чого 

погіршується екологія. Мова йде про екологічну шкоду, що її завдають природним 

ресурсам шкідливі та небезпечні виробництва. Більш ніж очевидно, що в гонитві за 

все новими матеріальними благами людство, особливо представники багатих 

прошарків соціуму, не відмовиться від бажання збагатитись. Процес знищення 

природних ресурсів стає все більш неконтрольованим, а встановлена Світовим 

Розумом рівновага порушується, що може призвести до катастрофи. В епоху 

глобалізації у сьогоднішньому геополітичному просторі, навіть незважаючи на 

різноманітні домовленості щодо обмеження виробництва як основи збереження 

природних ресурсів (суб’єктивний фактор), країни, особливо високорозвинуті, 

продовжують нарощувати виробництво, ігноруючи застереження екологів [5, с. 9]. 

Про це переконливо свідчать результати самітів у 1992 р., 2002 р., 2012 р., на яких 

практично не було досягнуто домовленостей щодо збереження природних ресурсів, 

поліпшення екології, вирішення соціальних завдань тощо. Складність полягає в 

тому, що позитивне вирішення цих проблем блокують, як правило, країни з 

найбільш високим соціально-економічним рівнем розвитку. 

Означене свідчить про потребу запровадження якісно нових підходів до 

вирішення проблем розвитку людства, із дотриманням законів онтології. Природа не 

витримує хижацької експлуатації своїх ресурсів з метою невтримного збільшення 

споживання, жертвою якого стає і сама людина [6, с. 15]. 

Прагнення індивіда будь-якою ціною збагатитись призводить не лише до 
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ігнорування законів природи, а й до загострення екологічних і соціальних проблем. 

Очевидною стає потреба усвідомлення суспільством істини, що подальший 

розвиток, в основу якого покладається надмірна експлуатація ПРП, є деструктивним, 

аморальним, бездуховним. Як ніколи важливо покласти край хижацькому 

використанню та залученню в обіг природних ресурсів, усвідомити, що заподіяна 

природі шкода відбивається й на людстві. 

Як свідчить офіційна статистика, в Україні продовжується надмірне 

залучення в господарський обіг природних ресурсів, які зазвичай слугують 

сировиною для сфери національної економіки. Для прикладу візьмемо дані, що 

стосуються охорони та використання лісових ресурсів. Зокрема, заготівля ліквідної 

деревини в Україні за 1995–2011 рр. зросла з 9741 до 17 510 тис. м3, у т.ч. від рубок 

головного користування – майже у 2 рази. Така ж динаміка характерна і для 

Карпатського макрорегіону – одного з найбільш багатих на лісодеревину. 

Провладними структурами неодноразово робилися заяви про введення обмежень 

щодо заготівлі ліквідної деревини. Але статистика свідчить про інше (таблиця). 

Таблиця 

Динаміка заготівлі ліквідної деревини в Карпатському макрорегіоні, тис. м3 

Області 2000 р. 2005 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 

Закарпатська 906,7 1032,3 1117,2 953,4 905,2 1003,7 1157,4 

Івано-

Франківська 

 

518,0 

 

784,6 

 

950,5 

 

864,7 

 

839,3 

 

923,2 

 

1005,2 

Львівська 774,1 1036,2 1244,7 1165,9 960,4 1106,8 1254,4 

Чернівецька 569,3 804,3 920,9 866,1 821,8 899,9 963,9 

Разом по 

макрорегіону 

 

2768,1 

 

3657,4 

 

4233,3 

 

3850,1 

 

3526,7 

 

3933,6 

 

4380,9 

Джерело: [7]. 

 

Якщо у 2000 р. тут було заготовлено 2768,1 тис. м3 ліквідної деревини, то у 

2011 р. – вже 4380,9 тис. м3. Деяке зменшення показників спостерігалось у 2008–

2009 рр. Однак у наступні роки обсяги заготовленої деревини знову зростали. Але 

слід пам’ятати, що середній період стиглості лісодеревини становить у середньому 

80-100, а для окремих видів – 120-150 років. Отже, матеріальні інтереси «вибраних» 

продовжують домінувати. 

Втім, не всі суспільні групи та прошарки соціуму однаково ставляться до 

природних ресурсів і вбачають у них лише джерело матеріального достатку та 

отримання фінансового зиску. На наш погляд, за ставленням до природних ресурсів 

у соціумі можна виділити три групи людей (рисунок). 
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 Перша група 
Ставиться до природних ресурсів 
як до субстанції, що генерує 
матеріальні та нематеріальні 
(духовні) блага 

Друга група 
Вбачає в природних ресурсах 
лише матеріальну субстанцію, яка 
є дармовою та призначена для 
задоволення матеріальних потреб 

Природні ресурси 

Третя група 
Вважає, що природні ресурси є 
творінням Світового Розуму та 
забезпечують життя на Землі. 
Тому ставлення до них має бути 
дбайливим, використовувати їх 
слід збалансовано, оскільки 
надмірне фізичне знищення може 
призвести до незворотних 
негативних наслідків – катастроф  

Рисунок. Особливості побудови взаємовідносин між природними ресурсами і 

соціумом 
Джерело: авторська  розробка. 

Найбільш чисельною є перша група. Суттєвою особливістю цієї групи людей 

є те, що архітектоніку взаємостосунків із природними ресурсами вона будує, 

використовуючи їх як субстанцію, що продукує сировину для суспільних потреб, а 

також слугує джерелом духовного збагачення. Другою за масштабами охоплення є 

третя група. Ставлення до природного багатства вона будує на ноостичних, 

духовних засадах, на засадах інтелекту, розуму. Індивіди, які входять до складу 

групи, усвідомлюють, що первинним у розвитку суспільства є Дух, що саме він має 

бути покладений в основу генезису матеріальної субстанції, завдяки чому буде 

збережено життя на Землі. 

Найменш чисельною є друга група. Вона об’єднує осіб, якими ресурси 

природи сприймаються як субстанція, що є вічною, дармовою, в якій відсутні ознаки 

живої матерії. Ця група не хоче усвідомити, що рослинний і тваринний світ, земельні 

угіддя, лісові та водні ресурси, корисні копалини, атмосфера, інші складові довкілля 

органічно поєднані, надзвичайно мудро збалансовані, взаємозалежні та 

взаємопов’язані частини Всесвіту. При цьому збалансованість, взаємозв’язок, 
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взаємозалежність забезпечуються дією законів онтології. Незнання цих законів та їх 

порушення, недотримання вимог природи – все це може призвести до 

катастрофічних наслідків, навіть до загибелі землян. Людству треба усвідомити 

необхідність використання природних ресурсів на основі дотримання не лише 

економічних, а й онтологічних законів. На жаль, нинішнє суспільство часто ігнорує 

закони Всесвіту. Особливо це стосується осіб, які нами віднесені до другої групи. 

Через хибне сприйняття ними сутності ПРП катастрофічно зменшуються запаси 

паливно-енергетичних ресурсів та прісної води, погіршуються регенеративні та 

асимілятивні можливості окремих видів рослинного та тваринного світу. Саме ця 

група нині продовжує завдавати найбільшої шкоди вітчизняному природно-

ресурсному потенціалу. 

Друга група почала формуватися в умовах запровадження ринкової моделі 

розвитку, штучно нав’язаної Україні ззовні – передусім МВФ, СБ, міжнародними 

транснаціональними компаніями. В основу стратегії розвитку цими інституціями 

покладаються рекомендації та механізми швидкого входження в ринок на засадах 

лібералізації (ідеологія Вашингтонського консенсусу), приватизації державної 

власності тощо. При цьому, як не парадоксально, до уваги не береться рівень 

розвитку економіки окремих країн, забезпеченості природними ресурсами, 

достатність сформованих громадянських інститутів тощо [8, с. 5-6]. 

Щодо першої групи соціуму, то її представники також віддають перевагу 

матеріальному. При цьому досягнення цілей у матеріальній сфері частково 

поєднується із засадами поліпшення, збереження та охорони ПРП. Однак не завжди, 

оскільки в Україні (як країні з ринковими засадами розвитку) домінуючою 

продовжує залишатися матеріальна субстанція. Зусилля соціуму спрямовуються на 

задоволення матеріальних інтересів, що примушує залучати в обіг все нові обсяги та 

види ПРП. Крім того, за відносно короткий відрізок часу не можна прищепити 

соціуму усвідомлену потребу будувати зв’язки з природою на якісно нових засадах, 

в основу яких покладається духовна субстанція, людський розум, інтелект. Воно і 

зрозуміло, оскільки протягом усієї історії інтелектуальний потенціал людства 

спрямовувався головним чином на пізнання таємниць матеріального світу, 

створення та освоєння економічно доцільних методів перетворення мінерально-

сировинних ресурсів природи на товари [9, с. 45]. Таким чином, деструктивність, яка 

продовжує домінувати у ставленні соціуму до природних ресурсів, є результатом 

прищеплення суспільству матеріальних цінностей ще у період відносної 

збалансованості ПРП, коли природа самостійно справлялась з проявами негативного 

впливу на неї. 

Розвиток капіталізму та соціалізму, для яких характерними були постійне 

нарощування обсягів виробництва, збільшення грошових надходжень, отримання 

надприбутків, тотальна мілітаризація, призвів до зростання темпів залучення в обіг 
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природних ресурсів. Так, у радянські часи значні площі лісогосподарських земель, 

водних ресурсів в Україні були задіяні для створення військових баз. Зрозуміло, що 

доступу до них не було, а тому проблеми використання, збереження, покращення та 

охорони природних ресурсів вирішувались на власний розсуд військових. 

Значної шкоди завдавало природі будівництво паливно-енергетичних, 

хімічних, металургійних, а також інших шкідливих підприємств і виробництв. 

Підкреслюємо, природні багатства використовувались переважно з метою реалізації 

матеріальних інтересів. Потреба зберегти природні ресурси, змінити цільові 

орієнтири їх використання, покращити природний потенціал виникала у суспільстві 

ситуативно, коли йшлося про загрозу екологічних катастроф, зростання 

забрудненості й засміченості, радіоактивності. Відтак погіршувалась екологія. 

Після проголошення незалежності України теоретико-методичні засади 

взаємовідносин між природними ресурсами і соціумом практично не змінилися. 

Більше того, запровадження ринкової моделі, тотальна приватизація землі, лісів, 

водних ресурсів, корисних копалин значно ускладнили ставлення, передусім 

представників провладних і бізнесових структур, до наявного ПРП. Причини 

деструктивності таких відносин слід шукати в підвалинах приватизації, яку у 

сучасному суспільстві надмірно фетишизують, а також у запозиченні неадаптованих 

до умов України моделей економічного розвитку. Трансформаційні процеси 

останнього десятиліття XX ст. виявилися болісними та малоефективними через 

реалізацію нав’язаної програми реформ без врахування соціально-економічної 

ситуації. Не розуміючи механізми командно-адміністративної моделі економіки, 

західні консультанти, по суті, змусили уряд впровадити ті елементи ринкової 

економіки, які ведуть до примату матеріального у взаємовідносинах людини і 

природних ресурсів [10, с. 15]. Така модель розвитку, відповідні цілі та механізм 

функціонування значно ускладнили завдання побудови взаємозв’язку і 

взаємовідносин на засадах збалансованості соціуму і природних ресурсів. 

Слушною вважаємо думку А. Гальчинського, який наполягає на побудові 

національної моделі лібералізму, яка враховувала би не тільки структуру нашої 

економіки, а й більш фундаментальні чинники – специфіку української 

етнопсихології, духовність і мораль [11]. Отже, розвиток в Україні повинен 

відбуватись на засадах не лише матеріального, а й духовного характеру. За інших 

рівних умов економічне зростання призведе до рецесії, загострення екологічних і 

соціальних проблем. Скорочення обсягу природних благ й екологічних послуг 

звужує можливості отримання стабільного доходу, а поліпшення ситуації з 

наявними природними ресурсами в країні призводить до зростання доходів на душу 

населення, що є результатом інвестування у розвиток екологічної інфраструктури, 

сферу охорони довкілля, відтворення екологічних активів у попередніх 

періодах [12, с. 77]. Таким чином, обмежене використання природних ресурсів, 
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покращення екології слугують основою для вирішення соціальних завдань, 

підвищення якості життя. 

Формування якісно нових взаємозв’язків і взаємовідносин між соціумом і 

природними ресурсами, метою яких є збереження, покращення та охорона 

природних ресурсів, а не їх надмірна експлуатація, вже започатковано в окремих 

країнах Європи. В останні роки в західній соціології активізувався інтерес до так 

званої постекономічної трансформації, що трактується в контексті відходу від 

матеріалістичних орієнтирів і підвищення ролі та значення постматеріалістичних 

цінностей, які дедалі більшою мірою визначають поведінку сучасної людини. Щоб 

таке сталося, повинні докорінно змінитися ментальність і пріоритети сучасної 

людини, «смак щастя». Це відбудеться тоді, коли цінність будь-якої речі чи 

діяльності сприйматиметься більшістю, особливо елітами, не лише як індивідуальна 

корисність, але й на основі тих зовнішніх ефектів, які виникають у процесі 

виробництва або споживання, причому як матеріального, так і нематеріального 

характеру; коли суспільство відійде від технократичного шляху розвитку [13, с. 54]. 

Більш ніж очевидно, що такі відносини між соціумом і природою уже нині слід 

запровадити в Україні. Тільки тоді вдасться повернутися до збалансованості та 

оптимізації взаємозв’язку й взаємозалежності між природними ресурсами та 

соціумом, органічно поєднуючи дію економічних законів та онтології. 

Однак в умовах існуючої економічної моделі запровадження зазначених 

теоретико-методологічних засад розвитку неможливе. Означене пояснюється тим, 

що в Україні продовжують домінувати цінності, які генеруються найменш 

чисельною групою соціуму – другою. Вирішення завдання зміни цінностей 

ускладнюється тим, що до складу цієї групи входить значна частина представників 

провладних, урядових, силових структур, депутатів різних гілок влади. Вони часто 

свідомо гальмують вирішення державних, суспільних проблем. При цьому 

домінують власні споживацькі інтереси, спрямовані на надмірне збагачення. Саме 

представники цієї групи не бажають формування нових цінностей та іншого 

ставлення суспільства до ПРП. Саме вони ініціюють негативну політику щодо осіб, 

які включені нами до першої і третьої груп. Зрозуміло, що вони ніколи не змінять 

ставлення до природних ресурсів, які за Конституцією України є власністю усього 

суспільства. 

Вирішення зазначеної дилеми, на наше переконання, потребує 

запровадження непопулярних заходів примусу, різкого підвищення ролі держави у 

цьому процесі. Слушною з цього приводу видається позиція Л. фон Мізеса, який 

зазначає, що без примусу суспільство перебуватиме у небезпеці, адже за правилами, 

дотримання яких є необхідним для забезпечення мирної співпраці, потрібна загроза 

сили, інакше всій системі суспільства постійно загрожуватиме свавілля будь-якого з 

його членів [14]. Враховуючи стан, в якому знаходиться українське суспільство, 
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необхідно терміново вживати адекватні заходи з метою гармонізації інтересів 

людини та природи. 

Досягнення гармонізованого взаємозв’язку та взаємозалежності можливе 

лише на базі відповідної загальнодержавної програми. Без неї заходи з оптимізації 

продовжуватимуть носити хаотичний, безсистемний, деструктивний, непрозорий та 

необов’язковий до виконання характер. До речі, таким він є нині, що посилює 

постійну розбалансованість між економічними та онтологічними законами, згубно 

впливає на збереження, покращення та охорону вітчизняного природно-ресурсного 

потенціалу. Програма слугуватиме базою для зміни існуючого споживацького 

ставлення суспільства до природних ресурсів. 

Найбільш важливою складовою пропонованого програмного документа 

повинна стати просвітницька діяльність. Мова йде про те, що для широкого загалу в 

Україні не створено цілісної науки про особливості природних ресурсів, рослинного 

та тваринного світу, всього довкілля. Особливо актуальним, на наш погляд, є 

пізнання природи як живої матерії, що є невіддільною складовою усієї біосфери, 

розвиток якої буде оптимальним за умови досягнення збалансованості економічних 

та онтологічних законів. Економічний розвиток обов’язково слід забезпечувати без 

порушення законів відтворення природних ресурсів. 

Важливим є вивчення стану ПРП у межах населених пунктів, заповідників, 

окремих регіонів тощо. Адже не секрет, що значна частина населення, насамперед 

діти, не володіє знаннями щодо складу, особливостей рослинного та тваринного 

світу, лісових і водних ресурсів, корисних копалин навіть за місцем проживання. 

Розпочати цей процес (із залученням до нього ЗМІ, радіо, телебачення, кіно тощо) 

слід із просвітницької діяльності в дошкільних установах, школах, вищих 

навчальних закладах усіх рівнів акредитації. При цьому не треба обмежуватись лише 

переліком природних багатств, необхідно прищеплювати потребу ставитись до них 

як до обов’язкової складової біосфери, що забезпечує життя усього живого на нашій 

планеті. Переконувати, що природні процеси не є випадковими, а завжди 

перебувають у взаємозв’язку та взаємозалежності. Знання соціумом природи 

слугуватиме запорукою її збереження, досягнення гармонійності в суспільстві. 

Висновки. Обов’язковою умовою життя людини на Землі є збереження 

природних ресурсів, а також досягнення їх збалансованості, що потребує адекватних 

дій зі сторони суспільства. Забезпечення оптимального взаємозв’язку та 

взаємозалежності між соціумом і природними ресурсами в умовах ринкової моделі 

економічного розвитку є надзвичайно складним і суперечливим завданням. Відомо, 

що в основу економічного розвитку людство поклало власні матеріальні інтереси, 

які часто досягаються завдяки додатковому залученню в матеріальну сферу 

природних ресурсів. З часом потреба в них зростає. 

Відношення соціуму до ПРП будується на механістичних засадах. Йдеться 
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про те, що природу абсолютна більшість індивідів сприймає як дармове, невичерпне 

благо. Людина не може усвідомити, що природні ресурси є творінням Світового 

Розуму, який створив їх для забезпечення життя на нашій планеті, а природа є 

мудрою, збалансованою та постійно знаходиться в органічному взаємозв’язку з усім 

видимим і невидимим світом. 

Вирішення існуючих проблем стане можливим завдяки запровадженню 

ноостичних засад взаємовідносин природи і соціуму, в основу яких покладається 

розум, інтелект, високий рівень знань і освіченості людини. Суспільство повинно 

усвідомити, що весь органічний світ, біосфера, включаючи соціум, перебувають у 

постійному взаємозв’язку, взаємозалежні. Завдання полягає у створенні механізму 

пізнання відповідних законів природи, що потребує достатньо багато часу, а також 

проведення просвітницької роботи серед різних верств населення. Цю роботу слід 

будувати, обмеживши адміністративні засоби впливу на соціум. Кінцевою метою 

пропонованих трансформаційних заходів стане досягнення балансу потреб соціуму і 

природних ресурсів, досягнення оптимального взаємозв’язку та взаємозалежності 

між ними. 
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IV. Економіко-математичні методи та моделі 
 

 

УДК 430.43 

Гірська О. З.,  Добуляк Л. П., Цегелик Г. Г. 

ПОБУДОВА РЕГРЕСІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ АНАЛІЗУ ДОХОДІВ ТА 

ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 

Анотація 
На основі статистичних даних за 1995–2009 роки у статті побудовано часові тренди 
динаміки доходів і видатків Державного бюджету України, а також багатофакторні 
регресійні моделі впливу вибраних чинників на досліджувані показники. Розраховано 
прогнозні значення відповідних показників. 

Annotation 
In the article on the basis of the statistical data for 1995–2009 sentinel trends of dynamics of 
income and expenditures of the Ukrainian State Budget are built, as well as multifactor 
regressive models of influence of the chosen factors on the studied parameters. The prognosis 
values of corresponding indexes are calculated. 
 

Постановка проблеми. Технічні, технологічні, економічні, політичні та інші 

системи, що їх вивчає сучасна наука, все меншою мірою піддаються дослідженню 

звичайними теоретичними методами, тому математичне моделювання є 

закономірною складовою науково-технічного прогресу. 

Державний бюджет – це план формування та використання фінансових 

ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної 

влади протягом бюджетного періоду. Бюджет як самостійна економічна категорія є 

формою існування реальних, об’єктивно обумовлених розподільних відносин, які 

виконують специфічне призначення – задоволення потреб у фінансових ресурсах як 

суспільства загалом, так і його адміністративно-територіальних структур. 

Для економіки, де неможливе будь-яке експериментування, математичне 

моделювання набуває особливого значення. Завдяки застосуванню потужного 

математичного апарату воно є найбільш ефективним і досконалим засобом 

вирішення багатьох економічних завдань, у тому числі щодо бюджетних відносин. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами економіко-

математичного моделювання бюджетної сфери займається невелике коло 

українських учених, хоча сьогодні в Україні сформована достатньо потужна школа 

математичного моделювання, серед яскравих представників якої слід відзначити 

О. Бакаєва, В. Бесєдіна, А. Великого, В. Гейця, В. Вітлінського, В. Вовка, В. Єлейка, 

В. Зарубу, М. Іванова, О. Карагодову, М. Кліменюка, О. Корольова, Т. Клебанову, 

Ю. Лисенка, С. Наконечного, М. Скрипниченко, О. Суслова, І. Ткаченка, В. Ситника, 

О. Шарапова, В. Христіановського та ін. 
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Дослідженню проблем наповнення бюджету та використання бюджетних 

коштів присвятили свої наукові праці О. Іваницька, В. Опарін, О. Кириленко, 

К. Павлич, Ю. Пасічник та ін. 

Мета і завдання статті. Завдання статті полягає у побудові часових трендів 

динаміки доходів і видатків Державного бюджету України, а також багатофакторних 

регресійних моделей впливу факторів на досліджувані показники з метою прогнозу 

доходів і видатків вітчизняного Держбюджету. 

Виклад основного матеріалу. Державний бюджет України – важлива 

складова державних фінансів. За його допомогою здійснюється акумуляція 

фінансових ресурсів і їх використання для виконання функцій держави, які закладені 

в Конституції України та в інших нормативно-правових і законодавчих актах. 

Мобілізація фінансових ресурсів у дохідну частину Державного бюджету 

здійснюється переважно за рахунок податкових надходжень від юридичних та 

фізичних осіб, а також за рахунок неподаткових платежів, доходів від операцій з 

капіталом тощо. Видатки бюджету здійснюються з метою забезпечення соціально-

економічного розвитку країни. За рахунок видатків Державного бюджету 

фінансується соціальний захист населення, соціальна сфера, наука, освіта, оборона, 

управління, економічна діяльність, що потребує державної підтримки, діяльність 

держави на міжнародному рівні. Отже, роль і значення Державного бюджету важко 

переоцінити. 

Бюджетна класифікація – єдине систематизоване групування доходів, 

видатків (у тому числі кредитування за вирахуванням погашення) та фінансування 

бюджету за ознаками економічної сутності, функціональної діяльності, 

організаційного устрою та іншими ознаками відповідно до законодавства України та 

міжнародних стандартів. Вони розроблені з метою полегшення відображення 

бюджетного процесу та аналізу його виконання та забезпечують загальнодержавну і 

міжнародну порівняльність бюджетних даних. Критерієм класифікації за доходами є 

економічне значення джерел доходів бюджету в загальній сукупності податків і 

обов’язкових платежів, а за видатками – цільове використання бюджетних коштів. 

Бюджетний дефіцит – перевищення видаткової частини Державного 

бюджету над дохідною – є однією з основних причин інфляції. Він виникає через 

економічну нестабільність, скорочення надходжень до бюджету, зростання видатків 

з нього. Покриття бюджетного дефіциту може здійснюватися шляхом як отримання 

державних позик, так і емісії грошей. Бюджетний дефіцит – явище майже постійне в 

економіці кожної держави. Для населення наявність бюджетного дефіциту має 

опосередковане значення, але фізичні та юридичні особи беруть участь у поверненні 

залучених для покриття дефіциту коштів, сплачуючи податки. 

Профіцит бюджету – це перевищення доходів бюджету над його видатками. 

Законодавством передбачено, що профіцит затверджується з метою погашення 
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основної суми боргу. 

Під час кризи фінансові можливості держави обмежені, тому потреби 

суспільства не можуть бути належним чином задоволені. Видатки бюджету у 

повному та всебічному обсязі характеризуються тим, яку роль вони відіграють та яке 

місце посідають у процесах суспільного відтворення, яким є їх соціальне 

призначення. 

Враховуючи реалії сьогодення, дослідження вітчизняної  бюджетної сфери, 

особливо у розрізі прогнозування її доходів і видатків, надзвичайно важливі. 

Для аналізу доходів та видатків Державного бюджету України нами 

використано математичне моделювання динамічних рядів. 

Розглянемо статистичні дані про доходи ( ) та видатки ( ) Державного 

бюджету України у 1995–2009 рр. (табл. 1). Дослідимо тенденції змін цих 

динамічних рядів, використавши лінійний  квадратичний 

 і логарифмічний  часові тренди. 

Таблиця 1 

Статистичні дані про доходи та видатки Державного бюджету України за 1995–

2009 роки 

Роки 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Доходи , 
20 689,9

млн грн 
30 218,7 28 112 28 915,8 32 876,4 49 117,9 54 934,6 61 954,3 

Видатки 

, 

млн грн 

24 302,8 34 182,8 34 312,7 31 195,6 34 820,9 48 148,6 55 528 60 318,9

Роки 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  

Доходи , 
75 285,8

млн грн 
91 529,4 134 183,2 171 811,5 219 936,5 297 893 272 967  

Видатки 

, 

млн грн 

75 792,5102 538,4141 989,5 175 512,2 227 638,3 312 017,5310 225,2  

Джерело: сформовано на основі даних [1]. 

Нами побудовані такі рівняння часових трендів для доходів та обчислені 

коефіцієнти кореляції для них: 

лінійне рівняння                 ,  ; 

квадратичне рівняння     ,  ; 

логарифмічне рівняння     ,   

Що стосується видатків, рівняння часових трендів та відповідні коефіцієнти 

кореляції є такими: 
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лінійне рівняння                   ,  ; 

квадратичне рівняння        ,  ; 

логарифмічне рівняння        ,  . 

На основі побудованих часових трендів можна зробити висновок, що 

найкраще апроксимує статистичні дані квадратичний тренд. Використовуючи 

екстраполяцію часових трендів [2], можна розрахувати прогнозні значення доходів і 

видатків Державного бюджету на наступні роки. 

За допомогою багатофакторних регресійних моделей [3] визначимо ступінь 

впливу окремих факторів на доходи та видатки Держбюджету. Для цього візьмемо 

до уваги статистичні дані про податкові надходження ( ), неподаткові надходження 

( ), доходи від операцій з капіталом ( ), офіційні трансферти ( ) та цільові фонди 

( ), що разом складають доходи Державного бюджету України (табл. 2). 

Таблиця 2 

Фактори, що впливають на доходи Державного бюджету України 

Роки 

Податкові 
надходження 

, млн грн 

Неподаткові 
надходження 

, млн грн 

Операції з 
капіталом 

, млн грн 

Офіційні 
трансферти 

, млн грн 

Цільові фонди   
, млн грн 

1995 4860,6 1595,1 21,3 71,1 712,2 

1996 5496,6 1943,4 38,0 85,4 961,4 

1997 5792,1 2271,5 44,6 141,2 1175,1 

1998 5694,4 2596,8 58,1 345,7 4408,9 

1999 6352,5 3401,9 435,9 546,0 3907,6 

2000 7698,4 5910,6 764,4 764,4 1364,6 

2001 8280,0 11 534,4 975,3 975,3 1471,1 

2002 9398,3 14 696,7 1101,2 291,9 1514,7 

2003 13 237,2 18 227,2 1788,2 212,7 1788,2 

2004 16 161,7 24 571,8 2534,1 417,8 2534,1 

2005 23 464,0 31 778,0 2803,9 182,5 1953,6 

2006 26 172,1 40 548,3 3218,1 153,7 2148,3 

2007 34 407,2 48 553,2 6373,4 104,5 3641,2 

2008 47 856,8 60 543,6 6702,4 135,2 3347,0 

2009 33 048,0 58 435,8 3653,1 645,3 2159,5 
Джерело: сформовано на основі даних [1]. 

Провівши математико-статистичний аналіз факторів, будуємо 

багатофакторну регресійну модель у такому вигляді: 

. 

Рис. 1 надає можливість порівняти реальні та теоретичні значення доходів 

Державного бюджету. 
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Рис. 1. Порівняння реальних та теоретичних значень для доходів Державного 

бюджету 
Джерело: побудовано авторами. 

З побудованої моделі видно, що найбільший вплив на доходи Державного 

бюджету України чинять офіційні трансферти ( ). 

Далі розглянемо статистичні дані про загальнодержавні функції ( ), оборону 

( ), економічну діяльність ( ), охорону здоров’я ( ) та освіту ( ), що є складовими 

видатків Державного бюджету України (табл. 3). 

Таблиця 3 
Фактори, що впливають на видатки Державного бюджету України 

Роки 

Загально-
державні 
функції 
, млн грн 

Оборона 
, млн грн 

Економічна 
діяльність 

 , млн грн 

Охорона 
здоров’я 
, млн грн 

Освіта 
, млн грн 

1995 3791,6 1432,2 3866,6 3144,6 3773,1 

1996 4967,2 1785,5 4159,7 3465,8 4533,2 

1997 5264,3 2133,1 4966,4 4677,1 7996,5 

1998 5431,9 2465,9 5875,5 5861,5 8862,3 

1999 6481,1 2843,8 6478,2 6632,2 9156,7 

2000 7768,1 3178,4 7043,4 6975,4 9856,9 

2001 8345,4 3465,0 7135,4 7165,5 10 341,4 

2002 8588,8 3536,4 7464,1 7537,9 12 269,0 

2003 10 017,9 5279,6 12 215,5 9708,2 14 977,7 

2004 12 302,4 6185,8 18 703,8 12 159,4 18 333,2 

2005 15 480,9 6041,0 19 115,1 15 476,5 26 801,8 

2006 19 891,9 6400,7 27 341,1 19 737,7 33 785,0 

2007 24 270,9 9416,5 40 523,4 26 717,6 44 333,6 

2008 30 829,2 11 733,0 51 322,4 33 559,9 60 959,4 

2009 33 156,0 9663,3 39 753 36 564,9 66 773,6 
Джерело: сформовано на основі даних [1]. 
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На основі цих даних нами побудована п’ятифакторна регресійна модель 

залежності видатків Державного бюджету ( ) від вибраних факторів: 

. 

Як бачимо, найбільш значним джерелом витрат Державного бюджету 

України є витрати на загальнодержавні функції ( ). 

Порівняння реальних даних та теоретичних значень для видатків Державного 

бюджету відображено на рис. 2. 

 
Рис. 2. Порівняння реальних та теоретичних значень видатків Державного бюджету 
Джерело: побудовано авторами. 

Побудовані багатофакторні моделі мають важливе значення, оскільки 

дозволяють оцінити дію чинників впливу на Державний бюджет. 

Розраховані значення коефіцієнтів множинної кореляції для побудованих 

моделей (  та ) свідчать про щільний зв’язок доходів та 

видатків Державного бюджету з вибраними факторами впливу. 

На рисунках 1 та 2 бачимо переважання видаткової частини над дохідною, 

що свідчить про дефіцит бюджету. Розрахуємо значення цього показника (табл. 4). 

Таблиця 4 

Розрахунок дефіциту бюджету 

Роки 2010 2011 2012 2013 

Дефіцит бюджету, 

млн грн 

55 727,49 48 611,08 42 568,51 25 745,07 

Джерело: розраховано авторами. 

Проте розраховані прогнозні значення доходів та видатків свідчать про 

покращення загальнодержавної ситуації (рис. 3). 
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Рис. 3. Порівняння прогнозних значень доходів та видатків 
Джерело: побудовано авторами. 

Висновки. За допомогою побудованих часових трендів динаміки доходів і 

видатків Державного бюджету та багатофакторних регресійних моделей, які є 

адекватними наявним статистичним даним та мають високі ступені значимості 

оцінених параметрів, можна здійснювати прогнозування трансформації 

змодельованого економічного явища внаслідок зміни одного чи більше факторів. 

Зазначимо, що такі моделі не є сталими в довгостроковому періоді, оскільки 

в українській економіці зовнішнє середовище та його умови змінюються досить 

часто. Тому в майбутньому доцільно знову розраховувати параметри регресійних 

моделей на основі розглянутих підходів та здійснювати прогнозування згідно з 

отриманими даними. 
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УДК 519.862+331.56 

Оліскевич М. О. 

ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЛІНІЙНОЇ ДИНАМІКИ РІВНЯ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ 

НА ПІДСТАВІ SETAR МОДЕЛЕЙ 

Анотація 
Побудовано економетричну порогову авторегресійну модель рівня безробіття. Знайдено 
точкові оцінки та довірчі інтервали порогового параметра та параметрів нахилу. 
Обґрунтовано зміни характеру поведінки зайнятості та безробіття в Україні. 

Annotation 
The econometric threshold autoregressive model of unemployment has been designed. The 
estimations and confidence intervals of threshold and slope parameters have been constructed. 
The changes of employment and unemployment behavior in Ukraine have been explained. 
 

Постановка проблеми. Розвиток української економіки вимагає 

ефективного механізму діагностування та дослідження ринку праці. Нестабільність 

сучасних економічних структур та нерівномірність зовнішніх і внутрішніх 

економічних шоків супроводжуються значними нелінійними циклічними 

коливаннями зайнятості в Україні, що призводять до суттєвих збурень в 

економічному та соціальному середовищі країни. У зв’язку з цим актуальними є 

наукові дослідження поведінки рівня безробіття з метою прогнозування та 

коригування короткострокових процесів і переходу до тривалого економічного 

зростання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у дослідження 

проблем формування ринку праці, зайнятості та безробіття належить вітчизняним 

економістам: Д. Богині, О. Грішновій, Т. Кір’ян, Е. Лібановій, С. Пирожкову, 

О. Євсєєнко, Л. Волоховій, О. Піжуку, П. Яркину, Л. Лисогор, В. Федоренку, 

Л. Гальків та іншим [1-8]. Проте, незважаючи на значний прогрес у дослідженнях, 

слід продовжувати роботи щодо розроблення економетричних моделей, аналіз 

результатів яких дозволяв би характеризувати властивості динаміки зайнятості та 

безробіття, а також прогнозувати їх майбутній рівень. 

Мета і завдання статті. Мета статті – обґрунтувати різні режими поведінки 

зайнятості та безробіття в Україні. Завдання статті – на підставі аналізу 

статистичних даних побудувати економетричну порогову авторегресійну модель 

рівня безробіття, визначити довірчі інтервали порогового параметра та параметрів 

нахилу. 

Виклад основного матеріалу. Безробіття є соціально-економічним явищем, 

за якого частина робочої сили з певних причин не зайнята економічною діяльністю. 

Коливний характер динаміки рівня безробіття – важливий фактор впливу на всі 

аспекти ринку. Без його дослідження неможливе ефективне дослідження 

економічних процесів. 
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Змоделюємо часовий ряд u t , який характеризує рівень безробіття серед 

працездатного населення в Україні. Обчислення зробимо для його місячних значень 

впродовж січня 2000 р. – грудня 2012 р. (T=168 спостережень), отриманих на 

підставі статистичних звітів Державної служби статистики, а також періодичних 

видань Державного центру зайнятості. 

Часовий ряд безробіття не є стаціонарним, про що свідчать результати 

розширеного тесту Дікі-Фуллера. Зокрема, значення статистики ADF=-1,689 вказує 

на наявність одиничного кореня. Отож, ряд є інтегрованим першого порядку, а тому 

моделювання проводитимемо для ряду перших різниць Δu t =u t -u t-1 . 

Аналіз результатів оцінювання авторегресійних AR моделей 

Δu t  = c + α 1  Δu t-1  + α 2  Δu t-2  + … + α p-1  Δu t-p-1 + α p Δu t-p  + ε t             (1) 

) 

, 

·I(q t-1 >γ)+ε t 

засвідчує, що більшість параметрів є незначущими. Крім того, статистичні 

характеристики залишків заперечують адекватність такої специфікації. Результати 

дослідження вказують на те, що лінійна структура моделі не є коректною і потребує 

узагальнення. 

Для моделювання нелінійного характеру безробіття в Україні використаємо 

порогові авторегресійні моделі, які дають змогу відобразити зміну поведінки 

часового ряду залежно від значення деякої невідомої порогової величини, яка також 

є предметом дослідження. Методи наближення загальної нелінійної структури 

пороговою авторегресією висвітлені в роботах Тонга, Ченя, Хансена, Грейнджера та 

інших [9-14]. 

Проведемо дослідження даних (Δu 1 , ..., Δu T ), використовуючи дворежимну 

порогову авторегресію  

Δu t  = (α 0  + α 1  Δu t-1  + α 2 Δu t-2 + … + α 12 Δu t-12 )·I(q t-1 ≤ γ) +             (2

+ (β 0 + β 1 Δu t-1  + β 2 Δu t-2  + … + β 12 Δu t-12 )·I(q t-1 >γ) + ε t

де q t-1 =q(u t-1 , … , u t-s ) – деяка функція попередніх даних, а I(•) позначає функцію-

індикатор, яка залежно від значення аргументу набуває значення 1 або 0. 

Позначивши y t =(1 Δu t-1 ... Δu t-12 )' і y t (γ)=(y t '·I(q t-1≤γ) y t '·I(q t-1 >γ)),' 

отримуємо альтернативне зображення Δu t =y t '·α·I(q t-1≤γ)+y t '·β

або 

                            Δu t  = y t '(γ) δ + ε t  ,                          (3) 

де δ=(α' β')'. Невідомими параметрами моделі, які потрібно оцінити, є δ і γ. Крім 

того, однією з основних проблем дослідження на підставі TAR моделей є вибір 

функції, яка відповідає за зміну режиму поведінки досліджуваного показника, тобто 

функціональної залежності порогової функції q. Якщо визначити порогову змінну як 

q t-1  = Δu t-d  для деяких цілих dє[1,d 0], отримуємо самозбуджуючу порогову 

авторегресійну модель SETAR (Self-Exciting Threshold Autoregressive). Ціле число d, 

яке називають лагом затримки, зазвичай є невідомим, тому його треба оцінити. 

Таким чином, у випадку використання SETAR моделей для оцінювання параметрів 
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потрібно оцінити приблизно T×d 0  регресій. 

Для вибору адекватної порогової моделі безробіття в якості функції 

індикатора розглянемо довгі різниці рівнів безробіття q t-1 =u t-1 -u t-d , а також довгі 

різниці змін рівня безробіття q t-1 =Δu t-1 -Δu t-d  різних порядків (3<d<12), що вказують 

на зміну поведінки показника впродовж деякого часового проміжку. 

Щоб оцінити модель (2), для кожної порогової функції q t-1  визначаємо всі 

можливі значення, яких вона може набувати впродовж досліджуваного періоду. Для 

кожного такого значення знаходимо точкові оцінки параметрів моделі 

δ^(γ) = (∑T
t=1  y t (γ)y t '(γ))

-1 (∑T
t=1  y t (γ) Δu t ). 

іття. 

Маючи оцінки параметрів нахилу, знаходимо дисперсію залишків 

(σ^) T
2(q t-1 ) = 1/T ∑T

t=1  (ε^ t (q t-1 ))2. 

Отримавши множину дисперсій залишків, які відповідають різним значенням 

порогової функції, вибираємо найменше (σ^) T
2 і відповідне йому значення порогу 

γ^  = argmin {γЄΓ}  ((σ^) T
2(γ)). 

 

У випадку SETAR моделей задача оцінювання ускладнюється через 

необхідність пошуку параметра d, який оцінюється разом з іншими параметрами 

моделі. 

У табл. 1 наведені результати оцінювання моделей, що враховують 

24 варіанти порогових функцій. Оскільки в стандартних економетричних пакетах не 

передбачено оцінювання SETAR моделі, чисельні розрахунки проведено на підставі 

складеної автором програми в середовищі GAUSS. Зокрема, у першому стовпці 

табл. 1 наведено вигляд порогової функції q t-1 , а в другому – мінімальна сума 

квадратів залишків (σˆ) T
2(γˆ) для відповідної порогової функції. Як бачимо, серед 

усіх оцінених порогових моделей найменшу cуму квадратів залишків у випадку 

використання довгих різниць рівнів безробіття отримуємо для q t-1  = u t-1 -u t-4 , а у 

випадку використання довгих різниць змін рівня безробіття найменшу cуму 

квадратів залишків маємо для q t-1  = Δu t-1 -Δu t-6 . При цьому вплив на режим 

поведінки довгих різниць рівня безробіття вагоміший за вплив довгих різниць змін 

рівня безроб

Точкові оцінки параметрів TAR моделей необхідно протестувати на 

адекватність і знайти довірчі інтервали параметрів нахилу та порогового параметра. 

Проте під час тестування статистичних гіпотез у випадку нелінійних порогових 

моделей виникають дві статистичні проблеми. Зокрема, у процесі тестування 

нульової гіпотези лінійної авторегресійної моделі проти TAR альтернативи, оскільки 

пороговий параметр не є визначеним, стандартна статистика F T (γ)=n((σ˜) T
2-

(σˆ) T
2(γ))/((σˆ) T

2(γ)) має нестандартний розподіл [9]. Друга статистична проблема, 

пов’язана з TAR моделями, виникає під час оцінювання довірчих інтервалів 

порогового параметра та параметрів нахилу. 
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Таблиця 1 

Результати пошуку та тестування адекватності SETAR моделей безробіття для 

різних порогових функцій 

Тип порогової 
функції 

Найменше 
значення 
дисперсії 
(σˆ) T

2*100 

Тестування 
адекватності 

SETAR моделі 
F T  (γ) 

Оцінка 
порогового 
параметра 

q t-1  = u t-1 -u t-3 3,6412 91,75  (p=0,000) 0,145 

q t-1  = u t-1 -u t-4 3,2672 120,11  (p=0,000) 0,034 

q t-1  = u t-1 -u t-5 3,5204 100,25  (p=0,000) 0,060 

q t-1  = u t-1 -u t-6 3,4766 103,48  (p=0,000) -0,055 

q t-1  = u t-1 -u t-7 3,7248 86,19  (p=0,000) -0,085 

q t-1  = u t-1 -u t-8 3,7923 81,88  (p=0,000) -0,265 

q t-1  = u t-1 -u t-9 3,5280 99,70  (p=0,000) -0,425 

q t-1  = u t-1 -u t-10 3,9513 72,31  (p=0,000) -0,440 

q t-1  = u t-1 -u t-11 4,1848 59,56  (p=0,000) -0,305 

q t-1  = u t-1 -u t-12 4,4938 44,74  (p=0,022) -0,270 

q t-1  = Δu t-1 -Δu t-3 3,4747 103,62  (p=0,000) 0,095 

q t-1  = Δu t-1 -Δu t-4 3,7231 86,30  (p=0,000) 0,137 

q t-1  = Δu t-1 -Δu t-5 3,3494 113,33  (p=0,000) 0,183 

q t-1  = Δu t-1 -Δu t-6 3,4178 107,94  (p=0,000) 0,238 

q t-1  = Δu t-1 -Δu t-7 3,3903 110,09  (p=0,000) 0,235 

q t-1  = Δu t-1 -Δu t-8 3,5397 98,85  (p=0,000) 0,173 

q t-1  = Δu t-1 -Δu t-9 3,3582 112,63  (p=0,000) 0,072 

q t-1  = Δu t-1 -Δu t-

10 

3,4699 103,98  (p=0,000) 0,075 

q t-1  = Δu t-1 -Δu t- 3,7067 87,36  (p=0,000) 0,165 

11 

q t-1  = Δu t-1 -Δu t-

12 

4,0615 66,11  (p=0,000) -0,032 

Джерело: розраховано автором. 

Тестування статистичної значущості нелінійної SETAR моделі (2) як 

альтернативної до лінійної AR(p) моделі (1), тобто нульової гіпотези H 0 :α=β, 

здійснюємо за допомогою запропонованого Хансеном підходу [12; 13], який 
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ґрунтується на апроксимації розподілу F T (γ)-статистики на підставі деякої бутстрап-

процедури. Значення статистичного критерію, а також рівень значущості, за якого 

нульову гіпотезу не відхиляємо, наведено в третьому стовпці табл. 1. Результати 

тестування засвідчують, що в обох випадках застосування довгих різниць з точністю 

99,9% можна стверджувати, що для дослідження безробіття нелінійні SETAR моделі 

мають перевагу над AR моделюванням. При цьому застосування в якості порогової 

функції довгих різниць рівня безробіття дає кращі результати, ніж у випадку 

викори

е а

.

γ

с щ

 

значень р з

нерівномірно зменшується із 

збільше

к залежності (σˆ) T
2(γ) від γ, а також пряму 

(σˆ) T
2(1+c ξ (β)/T). Результати моделювання засвідчують, що для моделі з пороговою 

функцією q t-1 =u t-1 -u t-4    95% довірчий інтервал для γ становить [0,02; 0,11]. 

Точковою оцінкою порогу є значення порогової функції q t-1 , за якого (σˆ) T
 2(γ) 

найменше. Такою оцінкою є γˆ=0,034. 

стання довгих різниць змін рівня безробіття. Отже, поведінка рівня безробіття 

в Україні характеризується н лінійною структурою,  для його моделювання треба 

застосовувати порогові моделі, що дають змогу відобразити різні режими його 

динаміки залежно від попереднього стану економічного середовища. 

Оцінимо статистично значущі межі порогового параметра. Для побудови 

асимптотичного довірчого інтервалу параметра γ використаємо статистику 

відношення правдоподібності LR n (γ). У випадку тестування гіпотези H 0 :γ=γ 0  за 

певних умов LR n (γ 0 )→dξ, де ξ=max sєR [2W(s)-|s|],  W(ν)={W 1 (-ν), якщо ν<0; 0, якщо 

ν=0; W 2 (ν), якщо ν>0}, W 1 (ν) i W 2 (ν) – два незалежні стандартні броунівські рухи на 

[0,∞). Довірчим інтервалом для γ є область Γˆ={γ:LR T (γ)≤c ξ (β)}. Цей інтервал можна 

знаходити графічним методом, який полягає в побудові графіка залежності значень 

LR T  (γ) від γ, а також прямої c ξ (β), де c ξ (β) – критичне значення розподілу ξ для 

рівня значущості β [13]. Крім того, можна зображати графік залежності значень 

дисперсій залишків (σˆ) T
2(γ) від γ і пряму (σˆ) T

2(1+c ξ (β)/T). Втім, на практиці область 

Γˆ може бути розривною  Більш консервативною процедурою є визначення опуклої 

області Γˆ C =[γˆ 1 , γˆ 2], де ˆ 1 =min γ  Γˆ і γˆ 2 =max γ  Γˆ. Емпіричні дослідження 

методом Монте-Карло за відчують, о рівні відхилення гіпотези за результатами її 

тестування на підставі статистики відношення правдоподібності в загальному є 

ліберальними, тобто довірча область Γˆ містить менший за номінальний відсоток

 парамет а. Зазначимо, що рівні відхилення меншуються у разі збільшення 

порогового ефекту, а величина спотворення 

нням обсягу вибірки. Кращі наближення отримують, використовуючи 

опуклу область Γ^ C , для якої рівні відхилення в загальному близькі до номінальних. 

Точкові оцінки порогового параметра γ для різних SETAR моделей 

безробіття наведено в останньому стовпці табл. 1. 

На рис. 2 представлено графі
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Рис. 1. Довірчий інтервал порогового параметра SETAR моделі з q t-1 =u t-1 -u t-4 

Джерело: побудовано автором. 

Для знаходження довірчих інтервалів параметрів нахилу використаємо 

асимптотичні висновки аналізу класичної регресійної моделі: якщо γ є відоме, то √T 

(δ^(γ)-δ 0 ) →d N[0,Ψ(γ)], де Ψ(γ)=(E[x(γ) 'x(γ)))-1σ2.  Коли значення γ відоме, область 

Ω^(γ)=δ^(γ)±z βs δ (γ) є β-значущим довірчим інтервалом для δ. Тут z β  – β-значуще 

критичне значення нормального розподілу, s δ^ (γ)=Ψ^(γ)/T – стандартна похибка 

δ^(γ). Проте для TAR моделей пороговий параметр γ оцінюється разом з 

параметрами нахилу δ. Тому для отримання довірчого інтервалу параметра δ для 

деякого 0<φ<1 побудуємо φ-значущий довірчий інтервал Γˆ(φ) порогового параметра 

γ і для кожного γ з цього інтервалу обчислюємо довірчий інтервал Ω^(γ) для δ. Далі 

об’єднуємо всі ці множини, тобто Ω^ φ=U {γєΓˆ(φ)}  Ω^(γ) [13]. За побудовою Ω^ φ  

зростає за φ у тому сенсі, що Ω^ φ1 є Ω^ φ2 , якщо φ 1 <φ 2 . Тому виникає питання, яким 

має бути рівень значущості φ інтервалу порогового параметра γ для побудови 

адекватного β-значущого довірчого інтервалу δ. Дослідження точності довірчих 

областей за допомогою експериментів Монте-Карло показали, що для побудови 

довірчих інтервалів регресійних параметрів нахилу SETAR моделі найкраще 

використовувати область Ω^ 0,8 . Отримані довірчі інтервали параметрів нахилу 

оціненої порогової моделі безробіття (табл. 2) свідчать про значущість більшості 

коефіцієнтів. 
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Таблиця 2 

ірчі і илу SETA

Порядок 
лага 

95% д рвал 
параметрів 

95% д рвал 
параметрів 

Дов нтервали параметрів нах

овірчий інте

R моделі безробіття 

овірчий інте

j α j β j 
0 (-0,002; -0,001) (0,056;  0,103) 
1 (0,442;  0,800) (0,642; 1,164) 
2 (-0,262; -0,144) (-1,142; -0,629) 
3 (-0,068; -0,037) (0,755; 1,370) 
4 (-0,188; -0,104) (-2,164; -1,193) 
5 (0,022;  0,040) (1,728; 3,133) 
6 (-0,215; -0,118) (-1,530; -0,844) 
7 (0,026;  0,048) (0,048;  0,087) 
8 (-0,233; -0,128) (0,591; 1,073) 
9 (0,054;  0,098) (-1,322; -0,729) 

10 (-0,329; -0,181) (0,551; 1,000) 
11 (0,117;  0,213) (-0,055; -0,030) 
12 (0,236;  0,428) (0,003;  0,006) 

Джерел

е я

а за 0,034. Інші спостереження 

підпорядковуються другому режиму поведінки. 

о: розраховано автором. 
 

Використовуючи оцінену порогову модель, для якої q t-1 =u t-1 -u t-4 , встановимо 

значення темпів зміни рівня безробіття як Δu t /u t . На рис. 2 зображено оцінені 

значення темпів зміни безробіття, що їх модель «розбиває» на два режими. До 

першого режиму належать ті спостереж ння, дл  яких різниця рівнів безробіття 

впродовж останніх чотирьох місяців менш

-.15

-.10

-.05

.00

.05

.10

.15

.20

.25

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

режим 1 режим 2  
міни безробіттяРис. 2. Оцінені значення темпів з  Δu t /u t  на підставі дворежимної 

SETAR моделі 
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Джерел

 з коефіцієнтами α , а періоди зниження 

темпів 

структуру, тому 

досліджу ,  порогов  

Δu^ t                

u

ачити 

 

ції ринку праці в Україні / П. Яркин // Фінанси. – 2005. – 

о: побудовано автором. 
 

Зазначимо, що впродовж 2000–2012 рр. періоди зростання темпів зміни рівня 

безробіття характеризуються авторегресією j

рівня безробіття – коефіцієнтами β j . 

Отже, поведінка рівня безробіття має нелінійну 

ючи його характер треба застосовувати у модель

 

 = (α^ 0  + α^ 1  Δu t-1  + α^ 2 Δu t-2 + … + α^ 12 Δu t-12 ) · I(u t-1 - u t-4 ≤ 0,034) +

+ (β^ 0 + β^ 1 Δu t-1  + β^ 2 Δ t-2  + … + β^ 12 Δu t-12 ) · I(u t-1 - u t-4 >0,034), 

 

що дає змогу відобразити різну його динаміку залежно від попереднього стану 

економічного середовища. А зміна характеру поведінки безробіття відбувається у 

випадку, коли різниця його значень за останні чотири місяці перевищує оцінене 

значення порогу. 

Висновки. В Україні періоди зростання темпів зміни рівня безробіття та їх 

зниження характеризуються різними особливостями. Результати економетричного 

моделювання рівня безробіття свідчать, що його поведінка впродовж 2000–2012 рр. 

відповідає різним режимам, які змінюються залежно від того, якого значення 

набуває різниця u t-1 -u t-4 , що визначає порогове значення γ. Оцінене значення 

γˆ=0,034 визначає поріг, за якого SETAR модель розгалужується на два режими 

поведінки, зміна яких визначається тим, чи різниця в рівнях безробіття впродовж 

останніх чотирьох місяців була вищою за 0,034, чи ні. 

Нелінійний характер динаміки безробіття вказує на доцільність реалізації 

різних заходів державної політики зайнятості в періоди зростання та зниження 

темпів зміни рівня безробіття, а оцінене значення порогу дає змогу визн

момент зміни пріоритетів у сфері зайнятості в короткостроковому періоді. 
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Ригайло С. Я., Мищишин О. Я. 

РОЗРОБЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ 

ВО-ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ (НА 

тація 
У статті розроблена методика визначення пріоритетів науково-технічного розвитку 
регіону. За її допомогою
Західного регіону України. 
otation 
The methodology of determination of priorities of scientific and technical development in 
region is worked out in the article. With its help the p
d lopment of the Western region of Ukraine are proved. 

Постановка проблеми. У світовій економіці пріоритети розвитку регіонів 

базуються виключно на інноваційній моделі. В Україні політика регіонального 
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розвитку повинна стимулювати перехід до такої моделі. Через обмеженість ресурсів 

виникає необхідність визначити пріоритети розвитку регіону на інноваційній основі 

та дослідити концентрацію ресурсів, насамперед наявність науково-технічного 

потенц

3

а с

гіону, 

реаліза б в

за її доп

 розвитку 

регіоні

д до такої 

моделі 

У  інноваційної е

 метод експертної побудови 

шкали л

й  о

відповідних порівнянь формуються матриці 

бальни

бер т

ь их оцінок, які  обробляють із 

використанням показника вагомості [5]: 

іалу для реалізації політики регіонального розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у розвиток 

державної регіональної політики та визначення пріоритетів регіонального розвитку 

внесли такі відомі науковці, як З. Варналій [1], В. Луцик [2], В. Воротін [ ] та ін. 

Проте залиш єть я відкритою проблема формування дієвої системи заходів, 

спрямованих на підвищення рівня розвитку регіонів України. Зокрема, не 

розроблена система визначення пріоритетів науково-технічного розвитку ре

ція якої підвищувала  ефекти ність відповідної регіональної політики. 

Мета і завдання статті. Завданням статті є розроблення методики 

визначення пріоритетів науково-технічного розвитку регіону з метою обґрунтування 

омогою пріоритетів науково-технічного розвитку Західного регіону України. 

Виклад основного матеріалу. Суттєве поглиблення диференціації

в країни потребує удосконалення політики регіонального розвитку. 

У світовій економіці пріоритети розвитку регіонів базуються виключно на 

інноваційній моделі. Немає альтернативи інноваційному розвитку і для України. При 

цьому політика регіонального розвитку повинна стимулювати перехі

та забезпечити концентрацію ресурсів на пріоритетних напрямах. 

 межах реалізації  моделі розвитку регіону важлив  значення 

мають науково-технічні розробки за пріоритетними напрямами наукових 

досліджень. Оскільки кількість загальних напрямів науково-технічного розвитку 

значна, вибрати найбільш важливі досить складно. Для відбору пріоритетних 

напрямів наукових досліджень доцільно використати

відносної важ ивості, розроблений Т. Сааті [4]. 

Це  метод передбачає здійснення експертами п парного порівняння 

напрямів досліджень між собою. При цьому більш важливому напряму 

виставляється бальна оцінка (1, 3, 5, 7, 9), а менш важливому – обернена їй величина. 

Бальні оцінки виставляються відповідно до таких умов: «1» – напрями науково-

технічних досліджень однаково важливі; «3» – один напрям дещо переважає інший; 

«5» – один напрям суттєво важливіший за інший (є вагомі ознаки переваги); «7» – 

один з напрямів явно важливіший за інший (є беззаперечні підстави); «9» – один з 

напрямів абсолютно важливіший за інший (перевага настільки очевидна, що не 

виникає сумнівів). За результатами 

х оцінок напрямів досліджень. 

Нехай в експертизі у ь участь m  експертів. Отже, за результатами 

експертизи буде отримано m  матриц бальн
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де  – оцінка ija j -го елемента -го напряму (елемент матриці бальних оцінок); i

ih  – середнє геометричне значення елементів вектора напряму; 

n  – кількість напрямів; 

i  – показник вагомості i -го напряму. 

Показники вагомості 
 s
i  ( ms 1

i

) піддають ранжируванню. При цьому 

показнику вагомості -го напряму (i n1 ) ставлять у відповідність число 

натурального ряду: 1 – максимальному значенню показника,  – мінімальному. 

Якщо всі оцінки різні, то відповідні числа натурального ряду є рангами оцінок 

напрямів досліджень -м експертом.  Якщо ж серед показників вагомості є однакові, 

то їм приписується однаковий ранг, що відповідає їх середньоарифметичному. 

n

s

Далі обчислюємо суму рангів, присвоєних усіма експертами -му напрямові 

досліджень: 

i





m

s
isR RS

i
1

,       (2) 

де R is  – ранг, присвоєний s-м експертом і-му напряму досліджень. 

Потрібно пам’ятати, що найбільш важливим слід вважати напрям, який 

характеризується найменшим значенням S R . 

Застосовуючи метод експертних оцінок, необхідно визначити ступінь 

узгодженості оцінок експертів. Для цього можна використати коефіцієнт конкордації 

. У [5] наводиться така формула для його обчислення: w
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(3) 

де  визначається за формулою (2); 
iRS

sT – показник зв’язаних рангів, який залежить від їх кількості , присвоєних -м 

експертом. Він визначається за формулою (4). 

t s

 .3 
t

s ttT        (4) 

 240 



 

Коефіцієнт конкордації може приймати значення від 0 до 1( ). За 

умови повної узгодженості оцінок експертів 

10  w

1w . Зростання значення цього 

коефіцієнта свідчить про підвищення ступеня узгодженості оцінок експертів. Тому 

лише за достатньо близького до 1 значення доцільно використовувати результати 

експертних оцінок для розв’язання визначеного кола задач. 

Визначаючи коефіцієнт конкордації, необхідно з’ясувати питання про його 

значимість, тобто імовірність того, що узгодженість оцінок експертів є випадковою 

величиною. Для цього можна, зокрема, використати критерій Пірсона . Алгоритм 

дій у цьому випадку такий. 

2
R

Насамперед за формулою (5) обчислюємо . 
2
R

 1
2




nm

W
R ,      (5) 

де – кількість експертів; m
n – кількість напрямів досліджень; 

w – коефіцієнт конкордації. 

Далі визначаємо число «ступенів свободи»: ν = 1n . 

У таблиці значень Х2 для відповідного числа ступенів свободи знаходимо 

найближче до визначеного за формулою (5) значення  табличне значення, а 

також рівень значимості останнього. Якщо він близький до 0, то імовірність 

узгодженості оцінок експертів є випадковою величиною, що дає підстави вважати 

оцінку експертів об’єктивною. 

2
R

Проілюструємо використання цієї методики на прикладі визначення 

пріоритетних напрямів наукових досліджень для Західного регіону України. 

За результатами аналізу соціально-економічного стану регіону нами було 

сформовано перелік науково-технічних проблем, вирішення яких має пріоритетне 

значення для розвитку регіону, а за результатами експертної оцінки за методом 

Т. Сааті – отримано матриці бальних оцінок. Обробивши матриці бальних оцінок за 

наведеною методикою, ми відібрали пріоритетні для регіону напрями науково-

технічного розвитку. Такими, зокрема, є: 

- енергетична безпека, нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії; 

- розвиток та раціональне використання мінерально-ресурсного потенціалу; 

- сталий розвиток, раціональне природокористування; 

- профілактика і лікування поширених захворювань, синтез нових лікарських 

речовин; 

- фізико-хімічна біологія, новітні біотехнології; 

- комп’ютерні технології і системи інформатизації регіону; 
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- нові речовини і матеріали, технології на їх основі. 

Відповідні розрахунки дозволили визначити ступінь узгодженості оцінок 

експертів – він виявився низьким. Коефіцієнт конкордації набуває значення 

 = 0,73. Оскільки він не досягає 1, але більший за 0,5, то з деякою умовністю 

можна скористатись результатом експертного оцінювання. При цьому за критерієм 

Пірсона рівень значимості α = 0,001 (ступінь свободи ν = 14). Тобто узгодженість 

оцінок експертів, що характеризується коефіцієнтом конкордації 0,73, є випадковою 

величиною, а це дає підстави вважати оцінку експертів об’єктивною. 

w

На основі аналізу тематики наукових досліджень фахівців вищої кваліфікації 

у Західному регіоні України нами визначені теми дисертаційних робіт, що 

відповідають пріоритетним напрямам діяльності у сфері науки і технологій 

(таблиця). Їх кількість змінюється від 222 для напряму «Енергетична безпека, 

нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії» до 689 для напряму «Сталий 

розвиток, раціональне природокористування». 

Таблиця 
Розподіл фахівців вищої кваліфікації за пріоритетними напрямами діяльності у сфері 

науки і технологій 

Пріоритетні напрями 
Назва спеціальності (кількість осіб, що захистили дисертацію 
за відвідною спеціальністю) [разом за напрямом] 

Енергетична 
безпека, 

нетрадиційні та 
відновлювальні 
джерела енергії 

Теплові двигуни (10); електротехнічні комплекси та системи (33); 
машини нафтової та газової промисловості (40); світлотехніка та 
джерела світла (6); напівпровідникові перетворювачі енергії (8); 
нафтогазопроводи, бази та сховища (32); енергетичні системи та 
комплекси (8); електричні станції, мережі та системи (46); технічна 
теплофізика та промислова теплоенергетика (6); хімічна технологія 
палива і пальномастильних матеріалів (17); перетворювання 
відновлюваних видів енергії (2); фізика ядра, елементарних 
частинок і високих енергій (9) нафтохімія і вуглехімія (5) [222] 

Розвиток та 
раціональне 
використання 

мінерально-ресурсного 
потенціалу 

Загальна та регіональна геологія (17); геохімія (18); палеонтологія і 
стратиграфія (10); геологія металевих і неметалевих корисних 
копалин (15); геологія твердих горючих копалин (3); геологія 
нафти і газу (50); економічна геологія (1); мінералогія, 
кристалографія (9); геофізика (41); геотектоніка (3); гірничі 
машини (6); буріння свердловин (30); розробка нафтових та 
газових родовищ (23); збагачення корисних копалин (1); фізичні 
процеси гірничого виробництва (4); відкрита розробка родовищ 
корисних копалин (4); літологія (6) [241] 

Сталий розвиток, 
раціональне 

природокористування 

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка (95); 
економіка сільського господарства і АПК (167); економіка 
природокористування і охорони навколишнього середовища (60); 
екологія (79); прилади і методи контролю та визначення складу 
речовин (49); розведення та селекція тварин (51); ветеринарна 
фармакологія та токсикологія (17); агрогрунтознавство і агрофізика 
(24); сільськогосподарські машини (69); механізація 
сільськогосподарського виробництва (78) [689]  
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Пріоритетні напрями 
Назва спеціальності (кількість осіб, що захистили дисертацію 
за відвідною спеціальністю) [разом за напрямом] 

Профілактика і 
лікування поширених 
захворювань, синтез 
нових лікарських 

речовин 

Онкологія (45); фтизіатрія (22); наркологія (121); імунологія та 
алергологія (10); медична біохімія (6); фізіологічно активні 
сполуки (4); клітинна імунологія (4); гістологія, цитологія, 
ембріологія (27) [239] 

 
Фізико-хімічна 
біологія, новітні 
біотехнології 

Біотехнологія (5); біохімія (200); молекулярна генетика (2); 
генетика (32); біофізика (34); біоорганічна хімія (5); молекулярна 
біологія (31); хімія елементоорганічних сполук (4); технологія 
продуктів органічного синтезу (41) [354] 

Комп’ютерні 
технології  і системи 
інформатизації 

регіону 

Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і 
систем (16); економіко-математичне моделювання (66); системний 
аналіз і теорія оптимальних рішень (7); телекомунікаційні системи 
та управління ними (7); фізична електроніка (74); системи захисту 
інформації (3); автоматизовані системи управління та прогресивні 
інформаційні технології (80); системи та процеси керування (8); 
елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування 
(40); обчислювальні машини, системи та мережі (31) [332] 

Нові речовини 
і матеріали, технології 

на їх основі 

Фізика твердого тіла (227); фізика металів (9); фізична хімія (97); 
хімія твердого тіла (11); фізика і хімія поверхні (16); 
матеріалознавство (99); металознавство та термічна обробка металів 
(37); технологія полімерних і композиційних матеріалів (10); 
технологія тугоплавких неметалічних матеріалів (41); хімічний опір 
матеріалів та захист від корозії (16) [563] 

Джерело: складено авторами на основі матеріалів, отриманих від Головних управлінь 
статистики Волинської, Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, 
Рівненської, Хмельницької та Чернівецької областей у відповідь на офіційний запит 
Західного наукового центру НАН України та МОН України. 
 

Визначивши пріоритетні напрями діяльності у сфері науки і технологій, які 

відіграють важливу роль у формуванні стратегії соціально-економічного розвитку 

регіону, необхідно оцінити релевантність науково-технічного потенціалу 

визначеним пріоритетним напрямам. Результати такого оцінювання дозволяють 

активно впливати на формування структури наукового, освітнього та інноваційного 

потенціалів, що забезпечуватимуть реалізацію стратегії соціально-економічного 

розвитку регіону. 

Для оцінювання релевантності нами використано вибірковий коефіцієнт 

рангової кореляції Спірмена r [5; 6]. Його необхідно застосовувати до двох 

послідовностей випадкових величин, у нашому випадку – до послідовності 

пріоритетних напрямів науково-технічного розвитку (визначеній експертами) та 

послідовності наповненості напрямів наукових досліджень фахівцями вищої 

кваліфікації. Завдання цього етапу досліджень полягає в оптимізації останньої 

послідовності, тобто у визначенні необхідної структури наукових кадрів вузьких 

тематичних напрямів для забезпечення достатньо близького значення коефіцієнта r 

до 1 (-1<r<1). Інакше кажучи, буде сформована структура науково-технічного 
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потенціалу відповідно до вибраних пріоритетів. 

Висновки. Таким чином, розроблена методика дозволяє визначити 

пріоритети науково-технічного розвитку для забезпечення реалізації соціально-

економічної політики в регіоні. Але слід пам’ятати, що тільки за умови узгодженості 

соціально-економічних цілей з наявними науково-технічними можливостями можна 

сподіватися на досягнення ефективності регіональної політики. 

Література 

1. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети : 

[монографія] / під ред. З. С. Варналія. – Київ : НІСД, 2007. – 820 с. 

2. Лучик В. Є. Визначення пріоритетів в економічному розвитку регіонів України 

/ Лучик В. Є. // Інноваційна економіка. – 2012. − № 8. – С. 17–22. 

3. Державне управління регіональним розвитком України : монографія / під 

заг. ред. В. Є. Воротіна, Я. А. Жаліла. – Київ : НІСД, 2010. – 288 с. 

4. Саати Т. Аналитическое планирование. Организация систем / Саати Т., 

Кернс К. – М. : Радио и связь, 1991. – 224 с. 

5. Гмурман В. Е. Теория вероятности и математическая статистика 

/ Гмурман В. Е. – М. : Высш. школа, 2001. – 479 с. 

6. Слонимский А. А. Региональный научный комплекс / Слонимский А. А. – 

Минск : Наука и техника, 1990. – 142 с. 

 

 

УДК 330.4:338.27 

Юринець Р. В. 

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ БУДІВНИЦТВА 

НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ 

Анотація 
У статті побудована економетрична модель впливу будівництва на розвиток економіки 
Львівського регіону. 

Annotation 
Econometric model of impact of building on the economy of Lviv region is proposed in the 
article. 
 

Постановка проблеми. Функціонування будівельних підприємств 

безпосередньо впливає на хід економічних процесів як в окремих регіонах, так і в Україні 

загалом. Для національного господарства будівельний комплекс виступає важелем 

економічного зростання, оскільки реалізує більшу частину інвестицій в основний 

капітал усіх галузей виробничої сфери та інфраструктури, фактично формуючи 

структуру економіки. У цій ролі промислове будівництво на собі відчуває 

прискорення або сповільнення розвитку інших виробничих сфер, тому може також 
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вважатися індикатором економічної динаміки. 

Будівництво є багатогалузевою господарською системою матеріального 

виробництва, до складу якої входять саме будівництво, виробництво будівельних 

матеріалів і значна кількість підгалузей, підприємств і організацій інших галузей, що 

забезпечують капітальне будівництво інвестиційними ресурсами та послугами всіх 

видів. Як галузь господарства й матеріального виробництва будівництво є значним 

сегментом економіки. З огляду на зазначене існує потреба у розробленні моделі, за 

допомогою якої можна спрогнозувати розвиток економіки регіону із врахуванням 

впливу будівництва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Економетричним моделюванням 

будівельного комплексу займалися, зокрема, такі вітчизняні науковці, як 

А. В. Крушевський, Л. Г. Левіт, В. І. Анін, Д. О. Пруненко, Л. І. Сазонова, 

Є. А. Божко. Їхні дослідження зосереджені на аналізі та прогнозуванні з 

використанням економетричного моделювання розвитку будівельного комплексу, 

впливу будівництва на суміжні галузі та на розвиток економіки країни, моделюванні 

деяких аспектів будівництва (обсяг реалізованої будівельної продукції, підрядних 

робіт, розвиток житлового будівництва), моделюванні ціноутворення у житловому 

будівництві. 

За результатами аналізу виконаних наукових робіт можемо зробити висновок 

про відсутність ефективних економетричних моделей будівельного комплексу на 

регіональному рівні. Оскільки ця галузь має чітко виражений регіональний характер 

управління, тому її розвиток необхідно аналізувати на регіональному рівні. Таким 

чином, питання моделювання впливу будівництва на розвиток регіону є вельми 

актуальним. 

Мета і завдання статті. Метою статті є розроблення та практична апробація 

економетричної моделі впливу будівництва на економіку Львівської області. 

Основними завданнями, які випливають з мети роботи, є такі: здійснення прогнозу 

основних факторів будівництва в регіоні; побудова моделі валового регіонального 

продукту; побудова моделі обсягу виконаних будівельних робіт регіону; побудова 

моделі обсягів реалізованої продукції промисловості будівельних матеріалів. 

Виклад основного матеріалу. Стабільне економічне зростання можливе 

лише на базі досягнення стійкого росту валового регіонального продукту (ВРП), що 

припускає оптимальне управління співвідношенням факторів будівництва у регіоні. 

Для вирішення поставленої проблеми необхідно визначити регресійну 

залежність [1]: 

W = f (y 1 ,y 2 ),         (1) 

де W – валовий регіональний продукт; 

y 1  – обсяг виконаних будівельних робіт; 
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y 2  – обсяг реалізованої продукції промисловості будівельних матеріалів. 

Для побудови моделі (1) проведемо аналіз статистичної інформації по 

Львівській області за період з 2001 по 2011 рік. Для побудови та вибору 

оптимального вигляду моделі (1) застосуємо пакет прикладних програм Statistica. 

Отримана система економетричних залежностей у загальному має такий 

вигляд: 
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 (2) 

де x 1  – первісна вартість основних засобів у будівництві; 

x 2  – зарплата в будівництві; 

x 3  – кількість підприємств із виробництва продукції промисловості будівельних 

матеріалів; 

x 4  – індекс цін на будівельно-монтажні роботи; 

a1 ,a2 ,b11 ,b12 ,b13,b21 ,b22 ,b23 – відповідні коефіцієнти моделей; 

1 ,  2 ,  3  – випадкові величини. 

Змоделюємо обсяг виконаних будівельних робіт із врахуванням основних 

засобів та зарплати в будівництві. 

Зарплату визначимо, використовуючи дані табл. 1, за такою формулою: 

x 2  = 12p 1 p 2 , 

де p 1  – середньорічна кількість найманих працівників у будівництві, p 2  – номінальна 

заробітна плата в будівництві. 

Таблиця 1 

Кількість працівників та номінальна заробітна плата у будівництві 

Роки 
Кількість працівників, 

осіб 

Номінальна заробітна 
плата, 
грн 

2001 35 840 341,35 

2002 36 600 385,40 

2003 37 800 500,40 

2004 38 600 631,740 

2005 39 146 766,30 

2006 40 536 974,60 

2007 40 377 1213,32 

2008 38 730 1511,9 
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2009 32 700 1254,43 

2010 27 934 1309,87 

2011 25 036 1874,37 

Джерело: побудовано за даними [2]. 

Таблиця 2 

Обсяг виконаних будівельних робіт, вартість основних засобів та оплата праці в 

будівництві Львівської області 

Роки y 1 x 1 x 2 
2001 736 946 791,4 146 807 808 
2002 634 593 836,0 169 267 680 
2003 854 545 795,5 226 981 440 
2004 109 6852 897,7 292 621 968 
2005 1 155 889 983,2 359 970 958 
2006 1 972 629 1197,5 474 076 627 
2007 2 807 517 1424,9 587 882 660 
2008 3 429 008 1706,2 702 670 644 
2009 2 134 888 1771,6 492 238 332 
2010 2 040 300 1834,4 439 078 903 
2011 2 538 100 1966,7 563 120 728 

Джерело: побудовано за даними [2]. 

На основі даних (табл. 2), застосовуючи метод найменших квадратів до 

другого рівняння системи (2), отримуємо економетричну модель. Вона має такий 

вигляд: 

0,851
2

0,383
1

-5,253
1 xxey  . (3) 

Результати побудови економетричної моделі показані на рисунках 1-2. 

 

Рис. 1. Результати побудови економетричної моделі 

Джерело: розраховано автором. 
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Regression Summary for Dependent Variable: y1 (Spreadsheet56)
R= ,98065529 R?= ,96168480 Adjusted R?= ,95210600
F(2,8)=100,40 p<,00000 Std.Error of estimate: ,12706

N=11
Beta Std.Err.

of Beta
B Std.Err.

of B
t(8) p-level

Intercept
x1
x2

-5,25296 1,836843 -2,85978 0,021159
0,240242 0,137050 0,38333 0,218675 1,75295 0,117703
0,765760 0,137050 0,85089 0,152287 5,58744 0,000518  

Рис. 2. Підсумкові результати оцінювання економетричної моделі 

Джерело: розраховано автором. 
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Рис. 3. Динаміка обсягу виконаних будівельних робіт регіону 

Джерело: побудовано на основі розробленої моделі. 

Графічні результати моделювання показані на рис. 3. Коефіцієнт множинної 

детермінації моделі (3) високий (R2=0,96). За критерієм Фішера F=100, що значно 

перевищує критичне табличне значення і свідчить про значимість зв’язку. За t-

тестом Ст’юдента оцінки коефіцієнтів є статистично значимими. Отже, отримана 

модель є адекватною і може застосовуватись для аналізу залежностей та побудови 

прогнозів. 

Проведемо моделювання обсягів реалізованої продукції промисловості 

будівельних матеріалів із врахуванням кількості підприємств промисловості 

будівельних матеріалів та індексу цін на будівельно-монтажні роботи. 

Таблиця 3 

Обсяг реалізованої продукції, кількість підприємств промисловості будівельних 

матеріалів та індекс цін на будівельно-монтажні роботи у Львівській області 

Роки y 2 x 3 x 4 
2001 721 271,5 1842 116,0 
2002 816 524,5 1947 105,8 
2003 1 511 556,6 2125 103,9 
2004 1 754 968,5 2303 120,2 
2005 1 936 056,1 2496 125,6 
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продовження таблиці 3 
2006 3 618 081,7 2738 123,5 
2007 5 685 347,5 3077 123,1 
2008 5 341 256,7 3460 135,3 
2009 3 892 414,8 3643 111,3 
2010 3 285 200,0 3690 115,8 
2011 3 881 200,0 3717 119,4 

Джерело: побудовано за даними [2]. 

Використовуючи дані табл. 3 та метод найменших квадратів до останнього 

рівняння системи (2), отримуємо економетричну модель у такому вигляді: 

y2  = –9395439+ 1594x3 + 66415x4. (4) 

Результати побудови економетричної моделі показані на рисунках 4-5. 

 

Рис. 4. Результати побудови економетричної моделі 

Джерело: розраховано автором. 

Regression Summary for Dependent Variable: y2 (Spreadsheet
R= ,86796104 R?= ,75335636 Adjusted R?= ,69169545
F(2,8)=12,218 p<,00370 Std.Error of estimate: 9546E2

N=11
Beta Std.Err.

of Beta
B Std.Err.

of B
t(8) p-level

Intercept
x3
x4

-9395439 3960073 -2,37254 0,045067
0,674478 0,189202 1594 447 3,56485 0,007349
0,350056 0,189202 66415 35897 1,85017 0,101451  

Рис. 5. Підсумкові результати оцінювання економетричної моделі 

Джерело: розраховано автором. 

Графічні результати моделювання показані на рис. 6. Коефіцієнт множинної 

детермінації (R2=0,75) достатньо високий, за критерієм Фішера F(2,4)=12 модель є 

значимою, а за тестом Ст’юдента отримані оцінки коефіцієнтів є статистично 

значимими. Отже, модель є адекватною. 
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Рис. 6. Динаміка обсягів реалізованої продукції промисловості будівельних 

матеріалів 
Джерело: побудовано на основі розробленої моделі. 

Проведемо моделювання валового регіонального продукту W із врахуванням 

обсягу виконаних будівельних робіт y 1  та обсягу реалізованої продукції 

промисловості будівельних матеріалів y 2 . 

 

Рис. 7. Результати побудови економетричної моделі 
Джерело: розраховано автором. 

 

На основі даних табл. 4, застосовуючи метод найменших квадратів до 

першого рівняння системи (2), отримаємо економетричну модель: 

 

2
2

9
2

2
1

8
1 1032,6065,01038,1077,07,32376- yyyyW   . 

 250 



 

Таблиця 4 

Валовий регіональний продукт у Львівській області та фактори впливу 

Роки 

W – валовий 
регіональний 
продукт, 
млн грн 

y 1  – обсяг виконаних 
будівельних робіт, 

тис. грн 

y 2 – обсяг реалізованої продукції 
промисловості будівельних 

матеріалів, 
тис. грн 

2001 7305 736 946 721 271,5 

2002 8578 634 593 816 524,5 

2003 10 547 854 545 1 511 556,6 

2004 13 992 1 096 852 1 754 968,5 

2005 17 192 1 155 889 1 936 056,1 

2006 21 486 1 972 629 3 618 081,7 

2007 27 987 2 807 517 5 685 347,5 

2008 35 534 3 429 008 5 341 256,7 

2009 35 955 2 134 888 3 892 414,8 

2010 41 655 2 040 300 3 285 200,0 

2011 52 103 2 538 100 3 881 200,0 

Джерело: побудовано за даними [2]. 

Результати побудови економетричної моделі показані на рисунках 7-8. 

Regression Summary for Dependent Variable: W (Spreadsheet31)
R= ,94505623 R?= ,89313127 Adjusted R?= ,82188545
F(4,6)=12,536 p<,00449 Std.Error of estimate: 6312,8

N=11
Beta Std.Err.

of Beta
B Std.Err.

of B
t(6) p-level

Intercept
y1
y1^2
y2
y2^2

-32376,7 11357,77 -2,85062 0,029158
4,33873 1,712447 0,077 0,03 2,53364 0,044461
2,24299 1,209294 0,000000014 0,00 1,85480 0,113036
7,47288 2,153455 0,065 0,02 3,47018 0,013301

-4,63786 1,650500 -0,0000000063 0,00 -2,80997 0,030757  
Рис. 8. Підсумкові результати оцінювання економетричної моделі 

Джерело: розраховано автором. 

 

Отже, здійснено економетричне моделювання розвитку економіки регіону на 

основі врахування впливу будівництва та промисловості будівельних матеріалів. 

Побудована система економетричних моделей прогнозування валового 

регіонального продукту із врахуванням обсягу виконаних будівельних робіт та 

обсягу реалізованої продукції промисловості будівельних матеріалів. 

Застосування моделі передбачає наявність вхідних значень x 1 , x 2 , x 3 , x 4 , які 

отримані методом ARIMA. Графічні результати моделювання показані на рис. 9. 
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Рис. 9. Динаміка обсягів валового регіонального продукту, млн грн 

Джерело: побудовано на основі розробленої моделі. 

Висновки. Отримана система економетричних моделей встановлює 

взаємозв’язки між промисловістю будівельних матеріалів, будівництвом та 

економікою регіону. Основне призначення такої моделі – дати вихідний матеріал для 

подальших досліджень, стати інструментом ефективного планування. 

 

Література 

1. Цепенюк Н. М. Економетрична система моделей прогнозування розвитку 

економіки регіону з врахуванням впливу будівництва та промисловості 

будівельних матеріалів / Н. М. Цепенюк // Вісник Хмельницького національного 

університету. – 2009.  № 1. – С. 27–30.  (Серія «Економічні науки»). 

2. Статистичний щорічник Львівської області за 2012 рік. – Львів, 2013. – 550 с. 

 

 

 252 



 

V. Аудиторія: проблеми освіти і навчання 
 

 

УДК 330.37 

Другов О. О. 

ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ЕНДАУМЕНТІВ ПРИ ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ В УКРАЇНІ 

Анотація 
У статі досліджено світовий досвід функціонування ендаументів при вищих навчальних 
закладах. Надано рекомендації щодо їх започаткування в Україні. 

Annotation 
International experience of creating endowments for higher education is considered in the 
article. Recommendations in relation to their establishment in Ukraine are proposed. 
 

Постановка проблеми. Система вищої освіти є одним з визначальних 

факторів розвитку будь-якої країни. Від рівня освіченості населення та якості 

отриманих ним знань залежить конкурентоспроможність економіки, розвиток 

соціальної сфери. 

Для забезпечення розвитку системи вищої освіти необхідне належне 

фінансування. У більшості європейських країн функцію основного інвестора бере на 

себе держава, здійснюючи її через бюджетні механізми. У США основою розвитку 

системи вищої освіти є приватні інвестиції. З огляду на реальні фінансові 

можливості Державного бюджету України, яких ледь вистачає на фінансування 

найбільш нагальних поточних потреб функціонування ВНЗ, доцільним видається 

створення дієвих механізмів залучення в систему вищої освіти приватних коштів. 

Особливо це стосується проектів з її розвитку та модернізації. 

Саме таким механізмом є створення при ВНЗ ендаументів – спеціалізованих 

фондів цільових коштів, що складаються із внесків приватних інвесторів (як 

правило, випускників цих навчальних закладів). Дохід від інвестування коштів 

ендаументів спрямовується на потреби розвитку ВНЗ. Такий механізм набув 

поширення у США, Канаді, Великій Британії, інших європейських країнах. Капітал 

ендаументу при Гарвардському університеті на початок 2013 р. складав майже 

30,5 мільярдів доларів. 

Позитивний досвід функціонування цих фондів і потенційні можливості 

приватних інвесторів щодо фінансування розвитку вищої освіти в Україні 

актуалізують дослідження у розрізі означеної проблематики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на надзвичайну 

актуальність питання про створення ендаументів при українських ВНЗ, воно не 

знайшло адекватного відображення у працях вітчизняних науковців. Натомість у 
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Російській Федерації навіть було видано практичне керівництво, в якому детально 

описуються організаційні та правові аспекти створення ендаументів при ВНЗ у 

РФ [1]. Цій проблематиці присвячено чимало праць американських та англійських 

вчених, зокрема [2-4]. 

Мета і завдання статті. Метою статті є обґрунтування основних засад і 

шляхів створення системи ендаументів при вищих навчальних закладах в Україні на 

основі аналізу світового досвіду у цій сфері. 

Виклад основного матеріалу. Загальноприйнятим визначенням ендаументу 

є таке: сформована за рахунок пожертв частина майна неприбуткової організації, 

передана в управління управляючої компанії для отримання доходу, що 

використовується для фінансування статутної діяльності некомерційної організації. 

Завданнями ендаументів є забезпечення умов для розвитку приватного фінансування 

сфери вищої освіти фізичними та юридичними особами, а також підвищення рівня 

фінансової стійкості та незалежності ВНЗ шляхом створення довгострокового 

джерела фінансування його діяльності. Засновниками ендаументу можуть виступати 

адміністрація ВНЗ, асоціація випускників, інші фізичні та юридичні особи. 

Механізм роботи ендаументу визначається законодавством окремих країн, 

але класична схема його роботи передбачає, що пожертви або внески потрапляють 

на рахунок ендаументу, а потім інвестуються через управляючу компанію. Вони не 

можуть бути одразу ж витрачені (зазвичай період часу, через який вони можуть бути 

використаними, визначається донором). Управляюча компанії розміщує кошти 

ендаументу в цінні папери, на депозити, в облігації, інші дозволені законодавством 

інструменти фінансового ринку. У більшості випадків для фінансування потреб 

навчального закладу (університету) використовується лише дохід від інвестування (у 

США приблизно 50% отриманого на розміщені кошти доходу реінвестується, 

збільшуючи розмір ендаументу). Ендаумент також виконує функції своєрідного 

страхового фонду університету. 

Перевагами ендаументу для донорів є наявність компенсаційних механізмів 

щодо сплати податку з доходу фізичних та юридичних осіб, можливість брати участь 

у розвитку ВНЗ, створювати особисті стипендіальні програми і підтримувати молоді 

таланти. Перевагами ендаументу для університету є прозорість та відносно 

невисокий рівень ризику втрати коштів, який досягається завдяки особливому 

механізму його роботи. 

Напрями витрачання доходів прописані в установчих документах ендаументу 

та безпосередньо визначаються Радою фонду, до якої входять найбільші 

благодійники, їх представники, працівники та випускники ВНЗ. Можливі варіанти, 

коли напрями витрачання коштів визначаються благодійником. Переважно ці кошти 

використовуються на такі цілі: 

- надання стипендій талановитим студентам; 
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- виділення грантів та премій молодим і досвідченим науковцям, які зробили 

суттєвий внесок у розвиток університетської науки; 

- капітальні інвестиції (будівництво, капітальні ремонти приміщень тощо). 

Світовий досвід створення та функціонування ендаументів має коріння ще у 

Стародавньому Римі. У 176 р. імператор Маркус Аврелій заснував в Афінах перші 

ендаументи для тогочасних філософських шкіл. У подальшому ендаументи 

створювались і функціонували в освіті, науці, у сферах охорони здоров’я, культури, 

мистецтва, інших соціальних сферах [5]. Та особливо широкого розповсюдження 

вони набули у сфері вищої освіти. 

Інформацію про найбільші ендаумент-фонди у різних частинах світу 

наведено у таблиці. Як видно з наведених у ній даних, ендаументи набули 

поширення у більшості високорозвинутих країн світу. В Європі, окрім Великої 

Британії, Швейцарії та Данії, вони функціонують у Нідерландах, Норвегії, Фінляндії, 

Німеччині, Швеції, Австрії, Іспанії, Франції, Бельгії, Іспанії, Португалії. 

Таблиця 

Найбільші у світі ендаумент-фонди університетів 

Назва навчальних закладів Капітал фонду, 
$ млрд 

Північна Америка (дані за 2012 р.) 
Гарвардський університет 30,435 
Йєльський університет 19,345 
Техаський університет 18,264 
Стенфордський університет 17,036 
Принстонський університет 16,954 

Європа (дані за 2010 р.) 
Кембриджський університет 6,960 
Оксфордський університет 5,569 
Швейцарський федеральний технологічний інститут у 
Цюріху 

1,430 

Університет Копенгагена 1,304 
Цюріхський університет 1,249 

Південна Африка (дані за 2011 р.) 
Університет Південної Африки 0,531 
Університет Преторії 0,267 
Університет Кейптауна 0,255 

Азія (дані за 2011 р.) 
Університет науки та технологій Короля Абдулли 
(Саудівська Аравія) 

10,075 

Університет Кіото 2,730 
Джерело: побудовано автором за даними [6-8]. 

Деякі університети, особливо американські, накопичили суттєві фінансові 

ресурси, річний дохід від інвестування яких складає понад мільярд доларів. Це 
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дозволяє реалізовувати масштабні наукові проекти та фінансово підтримувати 

обдарованих студентів. Відзначимо, чимала критика висловлюється на адресу 

університетів за те, що вони лише частково використовують дохід від інвестування 

ендаументів. Приблизно 50% доходу реінвестується, при цьому не завжди вдало. 

Так, у липні 2007 року ендаумент Гарвардського університету складав 37 мільярдів 

доларів, за наступний рік він зменшився майже на 11 мільярдів доларів унаслідок 

впливу світової фінансової кризи [6]. Частина коштів ендаументу була розміщена 

управляючою компанією на ринку нерухомості. До 2007 року це приносило значні 

доходи, а під час кризи стало причиною суттєвих фінансових втрат. Схожа доля 

спіткала також ендаументи інших американських університетів і коледжів. 

Ідея створення ендаументів при університетах знайшла свою підтримку у 

Російській Федерації. Задля її реалізації у 2007 році там був прийнятий пакет законів 

про цільовий капітал, який врегульовував організаційно-економічні засади 

створення ендаумент-фондів або фондів цільового капіталу. Протягом 2007–

2010 років при провідних російських ВНЗ було створено 23 фонди цільового 

капіталу, капітал яких складав понад 1,5 мільярда рублів [1]. Станом на кінець 

2012 року їх було вже 50. Втім, частина з них не могла повноцінно оформити свій 

статус, оскільки капітал цих фондів був меншим, ніж 3 млн рублів. А в РФ фонд 

визнається фондом цільового капіталу, якщо розмір його капіталу становить як 

мінімум 3 млн рублів [9]. Поки що фонди цільового капіталу не відіграють істотної 

ролі у системі фінансування діяльності російських ВНЗ і створені лише при 

найбільших із них – університетах Москви, Петербурга та регіональних федеральних 

університетах. 

Світовий досвід, загалом позитивний, переконливо свідчить про важливість 

ендаументів як одного зі стратегічних механізмів фінансування діяльності та 

розвитку системи вищої освіти. Це зумовлює актуальність визначення засад і 

перспектив створення ендаументів в Україні. Де-юре їх в Україні не існує, хоча 

спроби їх створення, незважаючи на відсутність правової бази, є. Зокрема, при 

Інституті міжнародних відносин Київського національного університету 

ім. Т. Шевченка започатковано Фонд розвитку [10]. На сторінці цього навчального 

закладу в Інтернеті задекларовано, що одним з перших благодійників-вкладників 

фонду став Петро Порошенко – випускник цього ВНЗ. Враховуючи відсутність у 

законодавстві правової основи для роботи ендаументів, цей фонд можна назвати 

благодійним. 

Такий підхід до створення ендаументу в Україні також має право на 

існування, але при цьому порушується ідея мотивації благодійника, коли нею, окрім 

доброї волі, є податкові послаблення. Водночас відсутність нормативно-правової 

бази значно обмежує можливості використання коштів подібних фондів на потреби 

функціонування навчальних закладів, породжує чимало питань податкового 

 256 



 

характеру. 

З метою створення у нашій країні реальних умов для функціонування 

ендаументів насамперед слід розробити та ухвалити Закон України «Про 

ендаументи» або «Про фонди цільового капіталу», який має врегульовувати 

вищезазначені проблемні питання. Тут за основу можна взяти закон Російської 

Федерації «Про фонди цільового капіталу». При цьому потрібно врахувати ті 

проблеми, які виникли після його впровадження в Росії. На думку науковців 

Фінансового університету при Уряді Російської Федерації, [1]основними з них є такі: 

- недостатній рівень податкових пільг та стимулів для здійснення 

благодійних внесків (виходячи з редакції закону, суми коштів, вкладені у фонди 

цільового капіталу, не виключаються з податкової бази платника, на відміну, для 

прикладу, від практики США); 

- обмеження видів майна, що можуть бути спрямовані у фонд цільового 

капіталу, виключно внесками у грошовій формі (валюті РФ або іншій), що знижує 

потенційну спроможність благодійників відносно здійснення внесків; 

- обмеження щодо суми цільового капіталу та термінів його формування 

(мінімальний розмір фонду цільового капіталу в РФ складає 3 млн рублів. Якщо 

капітал через рік після отримання першого внеску буде меншим, фонд має бути 

розформовано, а внески роздані благодійникам); 

- у законі не прописані процедури контролю за цільовим використанням 

доходів від фондів цільового капіталу, що може призвести до певних зловживань та 

зниження рівня ефективності їх функціонування. 

Стратегічно важливим питанням, від вирішення якого залежатиме розвиток 

ендаументів в Україні, є надання податкових пільг благодійникам. Як свідчить 

світова практика, саме це є важливим мотиваційним стимулом для благодійності, 

особливо у країнах з прогресивною шкалою податку на доходи фізичних осіб. 

Зокрема, пільги зі сплати цього податку надаються вкладникам ендаументів у США, 

Канаді, Великій Британії, Франції. 

Сполучені Штати Америки. На федеральному рівні встановлюється 

податкова пільга з податку на доходи на суму пожертв у розмірі до 50% від 

оподаткованого доходу для фізичних осіб та 10% – для юридичних осіб. 

Канада. Донори ендаументів отримують пільги при сплаті податку на доходи 

у розмірі до 40% від суми податку. 

Велика Британія. Донор фонду, що є платником податку з фізичних осіб, 

вважається особою, яка здійснила благодійний внесок. За нього донор отримує 

пільгу у розмірі 20%. У разі заповнення відповідної декларації фонд також може 

отримати від податкових органів сплачену донором суму податку. Якщо донор 

сплачує податок з доходів фізичних осіб за підвищеною ставкою (більше 20%), на 

основі річної податкової декларації може бути компенсована різниця між 
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застосованою та базовою ставкою відносно суми пожертви. Донор не сплачує 

податок на спадок у випадку передання коштів чи майна ендаументу. 

Франція. Платники податків можуть зменшити податкову базу зі сплати 

податку на доходи фізичних осіб у розмірі до 66% від суми пожертви і до 20% – 

податкової бази; юридичні особи – до 60% від суми пожертви та до 55% – від 

обороту. 

Отже, країни, що є світовими економічними лідерами, активно стимулюють 

благодійницьку діяльність, зокрема щодо внесення коштів до ендаументів, шляхом 

надання податкових пільг благодійникам. Подібну схему доцільно впроваджувати й 

в Україні. Так, фізичним особам можна було би зменшити суму податку на доходи 

на суму внесків до ендаументів. З одного боку, це може негативно вплинути на обсяг 

надходжень до бюджетів, але з іншого – ці кошти через управляючу компанію 

потрапляють на фінансово-кредитний ринок і стимулюють економічне зростання у 

країні, а відтак – збільшення податкових надходжень. Якщо би пільга для податку на 

доходи фізичних осіб була встановлена на рівні 20-30% від суми пожертви в 

ендаумент, це було би серйозним стимулом для здійснення відповідних внесків. 

У законі має бути передбачений механізм функціонування ендаумент-фондів 

при ВНЗ. Наше бачення такого механізму представлено на рисунку: 1. Вищий 

навчальний заклад ініціює створення ендаументу. 2. Донори (фізичні та юридичні 

особи) здійснюють пожертви на користь ендаументу. 3. Ендаумент передає 

акумульовані кошти в управління компанії з управління активами (управляючій 

компанії). 4. Компанія з управління активами періодично (переважно раз на рік) 

перераховує дохід на передані в управління активи ендаументу (за вирахуванням 

витрат на управління). 5. Ендаумент перераховує отриману суму вищому 

навчальному закладу. 6. ВНЗ використовує отримані кошти на потреби 

функціонування. 7. Ендаумент публікує офіційний звіт про результати своєї роботи. 

8. Донори отримують пільги щодо сплати податку на прибуток або податку на 

доходів фізичних осіб. 

 
Рисунок. Механізм функціонування ендаументів при вищих навчальних закладах 

Джерело: власна розробка автора. 

Важливу роль у формуванні ендаументів при ВНЗ мають відіграти асоціації 
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випускників, оскільки, як свідчить світова практика, саме вони разом із 

працівниками університетів і коледжів є головними донорами цих фондів. В Україні 

майже при всіх великих університетах створені асоціації випускників. Вони 

зареєстровані як громадські організації або благодійні фонди, які займаються 

організацією зустрічей, підтримують розвиток ділових стосунків і бізнес-ідей, а 

також збирають грошові внески, які потім використовують на потреби університетів 

або власні заходи. Подібну діяльність, на наш погляд, можна вважати початковим 

етапом створення ендаумент-фондів. Зараз вона фактично не регулюється, окрім як 

статутами самих асоціацій та деякими положеннями Закону України «Про 

благодійництво та благодійні організації». Звичайно, такий стан речей ускладнює 

формування ендаумент-фондів та фінансове управління ними. Після прийняття 

відповідної законодавчої бази діяльність ендаументів стане більш прозорою та 

контрольованою. 

Зважаючи на актуальність та доцільність створення ендаументів з позицій 

подальшого розвитку системи вищої освіти в Україні, вагому фінансову роль у 

цьому процесі повинна відіграти держава. Зокрема, на перших етапах їх створення 

держава (в особі Міністерства освіти і науки, регіональних державних органів влади, 

органів місцевого самоуправління) може надавати фінансову підтримку 

ендаументам, робити внески до них на поворотних чи безповоротних засадах, 

оскільки забезпечення фінансово стійких ВНЗ та підвищення якості освіти, чому 

сприяють ці фонди, цілком відповідає цілям діяльності державних структур. 

Висновки. Підводячи підсумки дослідження стосовно перспектив і шляхів 

створення ендаументів при ВНЗ в Україні, можна зробити низку висновків: 

- світовий досвід переконливо засвідчив доцільність створення при 

ВНЗ ендаументів, які у деяких країнах (США, частково Велика Британія) 

перетворились на стратегічне джерело фінансування розвитку якості освіти та 

наукових досліджень; 

- в Україні наявні спроби створення такого роду фондів, але відсутня 

нормативно-правова база, яка регулювала би їх діяльність; 

- задля стимулювання розвитку ендаументів в Україні доцільно розробити та 

ухвалити відповідний закон, який врегулює процес їх створення та використання 

коштів на потреби ВНЗ, передбачить податкові пільги для благодійників, 

можливості прямої державної підтримки їх створення. 
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звернутися до редакції (за тел. 240-34-96) протягом трьох тижнів після подання/відправки 
матеріалу. 
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