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ПЕРЕДМОВА

В період соціально-економічних перетворень, пов’язаних з по-
требою у проведенні комплексної модернізації, завдання забезпе-
чення стійкого та безпечного розвитку фінансової системи набу-
ває особливої актуальності. Функціонування фінансової системи 
України на сучасному етапі супроводжується появою негативних 
явищ, небезпечних для різноманітних сфер фінансової діяльності. 

Головною умовою сталого економічного розвитку України є 
забезпечення стійкості та стабільності функціонування її фінан-
сової системи. Відомо, що фінансова система є знаряддям про-
вадження державної політики, спрямованої на забезпечення еко-
номічного зростання, покращення добробуту населення країни, 
шляхом розподілу та перерозподілу валового внутрішнього про-
дукту між різними верствами населення, окремими господарськи-
ми структурами та територіями. Міцна і стійка фінансова система 
сприяє підвищенню економічної активності та добробуту у країні. 

Водночас фінансова система підпадає під вплив нестабільнос-
тей та криз, що можуть призводити до порушення фінансової ді-
яльності та здатні нанести економіці значних збитків в різних га-
лузях. Сьогодні фінансова система є одним із головних елементів 
і невід’ємним атрибутом соціально-економічної формації макро-
рівня. Фінансову систему розглядають одночасно з погляду інсти-
туційного та ресурсного підходів.

З одного боку, фінансова система представлена фінансови-
ми інституціями, до яких належать всі установи, які мають вплив 
на формування доходів та видатків бюджету та органи державних 
відомств (податкових, наглядових, контролюючих, банківських 
тощо). До фінансових інститутів також належать банківські уста-
нови, інститути фондового ринку, і страхові організації, фондові 
біржі. Їх взаємодія відбувається в межах фінансового ринку.
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З іншого боку, об’єктивна складова фінансової системи 
представлена фінансовими потоками та грошовими фондами. 
Сукупність фінансових потоків охоплює бюджетні потоки, ре-
сурси позабюджетних територіальних фондів, потоки фінансово-
кредитної системи, фондового ринку тощо, а також фінансові ре-
сурси підприємств та організацій реальної сфери економіки, бю-
джетних установ, домашніх господарств. Сукупно вони явля-
ють собою фінансовий ресурс і формують фінансовий потенціал 
соціально-економічної системи.

Функціонування фінансової системи країни нерозривно 
пов’язано з динамікою розвитку і поточним станом економіки. 
Практика останніх років свідчить, що проблемам, які виникають 
у фінансовій системі, досить часто передують макроекономічні 
зрушення. Тому оцінка стабільності фінансової системи повинна 
проводитись з урахуванням макроекономічних зрушень.

У поданому колективному монографічному дослідженні роз-
глянуто виявлені проблеми та запропоновано заходи, спрямовані 
на забезпечення стійкості та безпеки фінансової системи України. 
Структура роботи побудована так, щоб охопити всі сфери фінан-
сової системи. Авторським колективом запропоновано шляхи 
розв’язання наявних проблем.

Авторський колектив усвідомлює полемічність проблем, роз-
глянутих у монографії. Проте запропоновані висновки та пропо-
зиції зможуть сприяти поглибленню наукового розуміння сучас-
них тенденцій розвитку фінансової системи та сприятимуть по-
дальшому науковому пошуку шляхів, заходів щодо забезпечення 
її стійкості та безпеки.

Розділ 1

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ  
ТА БЕЗПЕКИ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ

1.1. Поняття та сутність категорій “стійкість” і 
“безпека” фінансової системи
Головною умовою сталого економічного розвитку України є 

забезпечення стійкості та безпеки функціонування її фінансової 
системи. Відомо, що фінансова система є знаряддям проваджен-
ня державної політики, спрямованої на забезпечення економічно-
го зростання, покращення добробуту населення країни, шляхом 
розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту між 
різними верствами населення, окремими господарськими струк-
турами та територіями. Міцна і стійка фінансова система спри-
яє підвищенню економічної активності та добробуту у країні. 
Однак фінансова система підпадає під вплив нестабільностей та 
криз, що можуть призводити до порушення фінансової діяльнос-
ті та здатні завдати економіці значних збитків у різних галузях. 
Сьогодні фінансова система виступає один із головних елементів 
і невід’ємним атрибутом соціально-економічної формації макро-
рівня. Фінансова система розглядається одночасно з погляду ін-
ституційного та ресурсного підходів.

З одного боку, фінансова система представлена фінансови-
ми інституціями, до яких належать всі установи, які мають вплив 
на формування доходів та видатків бюджету та органи державних 
відомств (податкових, наглядових, контролюючих, банківських 
тощо). До фінансових інститутів також належать банківські уста-
нови, інститути фондового ринку, і страхові організації, фондові 
біржі. Їх взаємодія відбувається в межах фінансового ринку.

З іншого боку, об’єктивна складова фінансової системи 
представлена фінансовими потоками та грошовими фондами. 
Сукупність фінансових потоків охоплює бюджетні потоки, ре-
сурси позабюджетних територіальних фондів, потоки фінансово-
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кредитної системи, фондового ринку тощо, а також фінансові ре-
сурси підприємств та організацій реальної сфери економіки, бю-
джетних установ, домашніх господарств. Сукупно вони явля-
ють собою фінансовий ресурс і формують фінансовий потенціал 
соціально-економічної системи.

Функціонування фінансової системи країни нерозривно 
пов’язано з динамікою розвитку і поточним станом економіки. 
Практика останніх років свідчить, що проблемам, які виникають 
у фінансовій системі, досить часто передують макроекономічні 
зрушення. Тому оцінка стабільності фінансової системи повинна 
проводитись з врахування макроекономічних зрушень.

Поняття “фінансова стійкість” є достатньо новим для фінан-
сової науки. З огляду на складність та багатогранність цього по-
няття у вітчизняній та іноземних наукових школа досі немає його 
остаточного визначення. Зарубіжних виданнях можна зустріти 
такі бачення стійкості фінансової системи. Управління з фінансо-
вого регулювання і нагляду Великобри танії виділяє чотири кри-
терії фінансової стійкості, стверджую чи, що вона має місце, коли 
“1) грошово-кредитна система функ ціонує стабільно; 2) рівень за-
йнятості є близьким до природного; 3) існує впевненість у стій-
кості ключових фінансових активів і ринків; 4) відсутні віднос-
ні коливання на нерухомість і фінансові ресурси в межах еконо-
міки, що підриває виконання першого або другого критерію”. 
європейський центральний банк наголошує, що фінансова стій-
кість проявляється як “стійкість загального рівня цін чи відсут-
ність інфляції або дефляції”. Центральний банк Нідерландів: “...
стійка фінансова система здатна до ефективного розміщення ре-
сурсів та абсорбції шоків, уникаючи руйнівного впливу на реаль-
ну економіку або на інші фінансові системи. Також система без-
посередньо не повинна бути джерелом шоків. Тому наше визна-
чення охоплює ті гро ші, які функціонують належним чином як 
засіб платежу і як розрахункова одиниця, та фінансову систему, 
яка має адекват но виконувати функцію з мобілізації заощаджень, 
диверсифі кації ризиків і перерозподілу ресурсів”.

Щодо поглядів вітчизняних вчених, то у Зеленій книзі наве-
дено таке визначення: “Стабільність (стійкість) фінансового сек-
тору – це стан розвитку фінансової сис теми, за якого вплив будь-
яких дій на фінансову систему (чи на окремі її елементи) неістот-

но впливає на можливість виконан ня фінансовою системою влас-
них функцій. Для України цими функціями є створення умов для 
реалізації стійкого розвитку економіки України”.

Поняття стійкості є фундаментальним, без нього неможливо 
реалізувати стан економічного зростання та прогресивного розви-
тку суспільства. Категорія “стійкість” почала широко використо-
вуватися в науковій літературі гуманітарної сфери (економіки та 
розвитку суспільства) лише наприкінці ХХ століття. Тим часом у 
технічній сфері воно стало широковживаним в кінці ХIХ століт-
тя, після того О. Ляпунов дав визначення стійкості та сформулю-
вав свої теореми про стійкість та нестійкість технічної системи. 
На сьогодні термін “стійкість” широко застосовується в таких по-
няттях, як стійкість фінансової системи, стійкість структури про-
мисловості, суспільство стійкого зростання, фізична стійкість ма-
теріального виробництва тощо. 

Сті́йкість (англ. robustness) – це якість, що дає змогу системі 
витримувати зміни параметрів зовнішнього середовища, відмін-
ні від розрахункових. Під “стійкістю системи” розуміють здат-
ність системи повертатися до стану рівноваги після виведення 
її з цього стану під впливом зовнішніх збурень. Стан рівноваги, 
до якого система здатна повертатися, називають стійким станом 
рівноваги. 

На думку Дж. Касті “слово “стійкість” означає, здатність сис-
теми реагувати на зміни в зовнішньому середовищі і зберігати при-
близно ту ж поведінку протягом деякого періоду часу. Дж. Касті 
розрізняв дві категорії поняття “стійкість”: класична, що викорис-
товується для позначення дослідження результатів зовнішніх впли-
вів на систему; структурна, за допомогою якої виявляються якісні 
зміни в траєкторії руху при зміні структури самої системи.

А.Я. Лернер вважає, що стійкість характеризує одну з найваж-
ливіших рис поведінки систем і є фундаментальним поняттям, що 
використовується у фізиці, біології, механіці, економіці та кібер-
нетиці. Е.М. Левицький визначає “стійкість” як головну якісну ха-
рактеристику поведінки системи. А “стійкість”, зазвичай, розгля-
дається щодо стану рівноваги. Лебедев О.Т. стверджує, що “стій-
кість характеризується, як здатність системи повертатися в стан 
рівноваги після того, як вона була виведена з нього під дією зо-
внішнього впливу”. Бусленко Н.П. “під стійкістю функціонуван-
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ня складних систем розуміє здатність системи зберігати необхідні 
властивості в умовах дії збурень”. 

Відповідно до іншого тлумачення, стійкість це поведінковий 
термін та визначається при розгляді поведінки системи. Лінія по-
ведінки системи називається стійкою щодо деякої області фазо-
вого простору, якщо, почавшись всередині цієї області, вона ні-
коли її не залишає. Поле системи стійке щодо цієї області, якщо 
всі утворюючі його лінії поведінки стійкі відносно неї, тобто поле 
цілком міститься в цій області. Система є стійкою щодо цієї об-
ласті фазового простору, якщо її поле стійке відносно цієї області. 
Тобто, за визначенням Н.П. Бусленка, стійкість економічної сис-
теми – це можливість функціонування системи з ефективністю, не 
нижче заданої в деякому діапазоні умов.

Проаналізувавши наведені нижче визначення поняття “стій-
кість”, можна зробити висновок, що більшість з них розглядає 
“стійкість” як здатність системи повертатися до стану рівноваги. 
Проте, економічна система не може і неповинна повертатись до 
попереднього стану, а потребує постійного динамічного розвитку. 

Окремі автори поєднують поняття “стійкості” та “динаміч-
ності”, “розвиток”. Так, на думку Лопатникова Л. І. “стійкість сис-
теми – здатність динамічної системи зберігати рух по окресленій 
траєкторії (підтримувати окреслений режим функціонування), не-
зважаючи на вплив на неї збурень”. Глушков В.М. зазначає, що 
“стійкість (у широкому розумінні) – це здатність системи рухатися 
з різних початкових станів до деякого рівноважного (стаціонарно-
го) стану. Стійкість (у широкому розумінні) – це властивість сис-
теми повертатися у початковий або близький до нього встановле-
ний режим з різноманітних початкових станів”. 

Дані твердження є більш прийнятними для економічної систе-
ми, оскільки повернення до початкового стану є небажаним.

В економічній теорії “стійкість” розглядають як одне з по-
нять концепції економічної рівноваги, згідно з якою досягнення та 
утримання рівноважного стану в економіці належить до найваж-
ливіших мікро- і макроекономічних завдань. Із цієї концепції ви-
пливає, що економічні суб’єкти намагаються перевести економіч-
ну систему в оптимальний стан, розглядаючи його як рівноваж-
ний, котрий у цьому контексті асоціюється з поняттям стійкості. 
У “Великому економічному словнику” категорія “стійкість” трак-

тується як “...сталість, постійність, непідвладність ризику втрат і 
збитків”. 

У деяких наукових працях зустрічається ототожнення понять 
“стійкість і стабільність”, “стійкість та економічна безпека”. Для 
розкриття суті поняття “стійкості”, розглянемо співвідношення 
вказаних понять. 

Термін “стабільність” (лат. stabilis) запозичений з природни-
чих наук, де він означає стійкий стан, здатність до тривалого іс-
нування, збереження в часі. На практиці точність його визначення 
досягається завдяки виділенню різних окремих видів стабільності. 
Ця категорія потребує ретельної градації, оскільки у економічній 
літературі існує багато думок щодо її застосування. Стабільність 
асоціюється з порядком, незмінністю, рівновагою, стійким функ-
ціонуванням тощо. Цей термін використовується для опису стану 
системи, її структури і окремих елементів або підсистем, проце-
сів та відносин.

Термін “стабільність” означає сталість, незмінність, трива-
ле збереження стану протягом деякого часу. Тому економічна ста-
більність – це сталий стан або стан рівноваги всіх елементів еко-
номічної системи протягом деякого періоду в часі.

Часто термін “економічна стабільність” ототожнюють із тер-
міном “економічна стійкість”, проте таке ототожнення не є вірним. 
Термін “економічна стабільність” є вужчим, бо стабільність – це 
здатність зберігати показники на якомусь рівні. Тоді як економіч-
на стійкість – це стан, коли економічна система функціонує в стані 
рівноваги, зберігаючи незмінною свою структуру, незважаючи на 
постійний вплив зовнішнього та внутрішнього середовища.

Економічна стійкість у суспільних системах, на відміну від 
таких понять, як “стабільність”, “стагнація”, “спокій”, передба-
чає гнучке реагування на всі зовнішні й внутрішні впливи не для 
того, щоб запобігати новим обставинам, властивостям і відноси-
нам, а вміло використовувати їх для постійного відновлення та са-
мовдосконалення. Отже, “економічна стійкість” є містким і бага-
тогранним соціально-економічним поняттям.

Стійкість функціонування фінансової системи полягає в влас-
тивості адаптивності, тобто у тому, що при значній зміні поведін-
ки економічних суб’єктів здійснюється трансформація її струк-
тури та взаємозв’язків, у результаті змінюється вся система. 
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Справедливо і те, що зміна національної економіки викликає пе-
ретворення структури, зв’язків і навички поведінки суб’єктів гос-
подарювання на мезорівні. 

Адаптивність фінансової системи ґрунтується на тому, що 
зв’язок її компонентів забезпечує ринок, що може змінюватися 
залежно через зміну природи економічних суб’єктів різних рів-
нів. Утворюючи єдиний гармонійний організм, механізми адапта-
ції економічним змінам різних рівнів відрізняються за суб’єктно-
об’єктним складом, структурою та способом дії. 

На рівні підприємства адаптація до змін зовнішніх умов й за-
безпечення стабільності і стійкості виробничо-фінансової діяль-
ності полягає в ефективності і дієвості системи управління, до 
складу якої має входити інструменти розробки та застосування 
спеціальних заходів для узгодженню наявних інтересів господар-
ського суб’єкта з умовами довкілля. 

На мезоекономічному рівні безперервність господарської ді-
яльності, її стабільність і стійкість також полягає в функціонуван-
ні складної системи, які забезпечують єдність і цілісність всіх під-
систем з урахуванням узгодження суперечливих інтересів еконо-
мічних суб’єктів з урахуванням дії ефективних механізмів узго-
дження. Адаптивність макроекономічної системи полягає в роз-
витку і постійному поновленні комплексу господарських зв’язків 
всіх рівнів. 

У наукових працях часто зустрічається ототожнення понять 
“стійкість” та “безпека” системи. При аналізі економічної безпеки 
виділяються передусім три важливих складові: економічна неза-
лежність, що означає насамперед можливість здійснення держав-
ного контролю над національними ресурсами, спроможність ви-
користовувати національні конкурентні переваги для забезпечен-
ня рівноправної участі у міжнародній торгівлі; стійкість і стабіль-
ність національної економіки, що передбачає міцність і надійність 
усіх елементів економічної системи, захист усіх форм власності, 
створення гарантій для ефективної підприємницької діяльності, 
стримування дестабілізуючих факторів; здатність до саморозвит-
ку і прогресу, тобто спроможність самостійно реалізувати і захи-
щати національні економічні інтереси, здійснювати постійну мо-
дернізацію виробництва, ефективну інвестиційну та інноваційну 
політику, розвивати інтелектуальний і трудовий потенціал країни.

Безпека характеризується як стійкість фінансової системи пе-
ред впливом ендогенних та екзогенних факторів, а стійкість по-
требує розвитку. Якщо економіка не розвивається, тоді можли-
вість виживання різко скорочується. Тому для глибшого розумін-
ня сутності “економічної безпеки” важливо дослідити її зв’язок з 
поняттями “розвиток” та “стійкість”. 

Розвиток – один з компонентів безпеки. Проте не будь-який 
розвиток відповідає вимогам безпеки. Наприклад, якщо розвиток 
супроводжується порушенням екологічних норм або розвиток не 
орієнтований соціально, то високі темпи росту досягаються за-
вдяки “виробництву ради виробництва” без забезпечення зна-
чущих для населення орієнтирів добробуту. У разі, коли еконо-
мічний розвиток відсутній, різко погіршується здатність системи 
протидіяти внутрішнім та зовнішнім загрозам. Стійкість і безпе-
ка – найважливіші характеристики економіки як єдиної системи. 
Їх не треба протиставляти, кожна по-своєму характеризує стан 
економіки. Стійкість економіки відбиває міцність і надійність її 
елементів, вертикальних, горизонтальних та інших зв’язків усе-
редині системи, здатність витримувати внутрішні і зовнішні “на-
вантаження”. Безпека – це стан об’єкта в системі його зв’язків з 
погляду здатності до виживання і розвитку за умов внутрішніх і 
зовнішніх загроз, а також дії не передбачуваних і важкопрогнозо-
ваних факторів.

Чим стійкіша фінансова система, тим життєздатніша економі-
ка, а виходить, і оцінка її безпеки буде досить високою. Порушення 
пропорцій і зв’язків між різними компонентами системи веде до її 
дестабілізації і є сигналом переходу економіки від безпечного ста-
ну до небезпечного.

Узагальнивши підходи до співвідношення понять “стійкість” 
та “безпека” фінансової системи, можна зробити висновок, що 
стійкість є обов’язковою умовою забезпечення належного рівня 
безпеки, а, отже, поняття “безпека” є ширшим.

Стабільність фінансової системи є досить складним явищем 
та охоплює оцінку різних сегментів фінансової системи (грошово-
кредитний ринок, ринок іноземної валюти, фондовий ринок, ри-
нок нерухомості) та реального сектора економіки (економічне 
зростання та інфляція, корпоративний сектор, сектори домашніх 
господарств та державних фінансів, зовнішній сектор).
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Під стабільністю фінансової системи варто розуміти збалан-
сований стан, який визначається деяким трендом протягом трива-
лого інтервалу часу, який розглядається. Головними ознаками ста-
більності фінансової системи є такі: 

– наявність впорядкованості функціонування і розвитку еле-
ментів фінансової системи; наявність зворотного зв’язку між 
окремими елементами, як один з одним, так і фінансовою систе-
мою загалом; 

– наявність фінансових інструментів державного регулюван-
ня; наявність якісного нормативно-правового та інформаційно-
го забезпечення; керованість, як фінансової системи загалом, так 
і окремих її елементів; наявність саморегулюючих властивостей 
фінансової системи;

– спроможність фінансової системи протидіяти збуренням та 
повертатись в положення рівноваги у разі відхилень;

– спроможність фінансової системи зберігати параметри у чіт-
ко визначених межах протягом тривалого часу. 

Поняття “стабільність фінансової системи” нерідко ототож-
нюється з поняттям “фінансової стабільності”. Фінансова стабіль-
ність в науковій літературі розглядається за декількома підхода-
ми. За першим підходом фінансова стабільність розглядається як 
здатність фінансової системи ефективно виконувати свої фінансо-
ві функції у довгостроковому періоді та в умовах невизначеності. 
В.В. Козюк вважає, що “під глобальною фінансовою стабільніс-
тю розуміємо такий розвиток фінансового сектору, який би сприяв 
довгостроковому зростанню глобальної економіки загалом, забез-
печив безперешкодне фінансування дефіцитів платіжних балансів 
із приватних джерел…”. 

За другим підходом фінансова стабільність розглядається як 
деякий стан фінансової системи. Так, на думку П.В. Каллаура фі-
нансова стабільність виступає характеристикою системи, що дає 
змогу їй довгостроково функціонувати не змінюючи свою струк-
туру та зберігаючи рівновагу. Він пропонує до складу “фінансової 
стабільності” вносити стабільність банків і небанківських фінан-
сових посередників, фінансових ринків і платіжної інфраструк-
тури, тобто всієї фінансової системи країни. Т. Падо-Шіопа роз-
глядає фінансову стабільність як комплексне поняття, як “стан, за 
якого фінансова система спроможна витримувати порушення, не 

допускаючи кумулятивних процесів, які зможуть завдати шкоду 
заощадженням для інвестування й обробки платежів в економіці”. 

На думку М. Фута, фінансова стабільність – це стан, при яко-
му: існує монетарна стабільність; близький до природного рівень 
зайнятості населення; довіра до діяльності більшості фінансових 
інститутів та ринків; в економіці відсутні різкі зміни цін реальних 
фінансових активів.

За третім підходом, фінансову стабільність пропонується роз-
глядати як відсутність нестабільності. Е. Крокет вважає, що фі-
нансова нестабільність – це ситуація в якій функціонування еко-
номіки погіршується під впливом коливань цін на фінансові ак-
тиви або неспроможністю фінансових інститутів виконувати свої 
обов’язки, а фінансову стабільність він визначає як відсутність та-
кої ситуації. 

Проте потрібно розмежовувати “фінансову стабільність” та 
“стабільність фінансової системи”. На нашу думку, фінансова ста-
більність є наслідком злагодженого функціонування стабільної 
фінансової системи. Фінансова стабільність невіддільна від ха-
рактеристик фінансової системи. Оскільки фінансова система є 
складним системним утворенням і складається з таких елементів, 
як фінансові установи та організації, інфраструктурні інститути 
та зв’язки між ними, охоплені поняттям фінансових ринків, фінан-
сова стабільність передбачає стабільність кожного елементу цієї 
системи. На нашу думку, під фінансовою стабільністю розумієть-
ся спроможність фінансової системи ефективно виконувати свої 
функції, передусім забезпечувати ефективний розподіл ресурсів 
та нормальний перебіг економічних та фінансових процесів.

Фінансова система є стабільною у разі виконання нею трьох 
функцій:

– фінансова система сприяє ефективному міжчасовому розпо-
ділу та перерозподілу ресурсів;

– фінансові ризики на перспективу оцінюються з великою 
точністю, а також підвладні управлінню;

– стан фінансової системи, що дає змогу постійно абсорбува-
ти фінансові та реальні економічні несподівані події та шоки.

Проте невпинний розвиток фінансової системи означає не-
можливість зафіксувати стан фінансової стабільності та потребує 
наявності механізмів самоуправління, спроможних виявляти ри-
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зики, нейтралізовувати їх, усувати диспропорції до того момен-
ту, як вони призведуть до розбалансування фінансової системи. 
Здатність фінансової системи виконувати свої функції навіть під 
впливом негативних шоків характеризує її стійкість. 

За останній період спостерігається поступова макроеконо-
мічна стабілізація у країні, що проявляється у відновлені довіри 
вкладників до банківської системи, уповільненні темпів інфля-
ції, стабілізації у фіскальній сфері. Однак залишається низка ри-
зиків у фінансовій стабілізації. Серед внутрішніх ризиків мож-
на зазначити ресурсні обмеження економіки, різкі стрибки цін на 
окремі групи товарів, висока ймовірність розгортання кризи дер-
жавних фінансів за провадження політики боргового фінансуван-
ня державних видатків. Окрім того, зберігається висока ймовір-
ність прискорення інфляційних процесів. Викликають стурбова-
ність темпи та структура зростання цін. Невизначеність на світо-
вих ринках створює загрозу курсовій стабільності. Посилює нега-
тивний вплив і той факт, що валютні ризики в Україні нерозривно 
переплетені з борговими.

Натепер зберігається низка загроз і ризиків порушення фінан-
сової стабілізації в Україні, пов’язаних із потужними негативни-
ми зовнішніми впливами. Зовнішні ризики пов’язанні, передусім, 
з уповільненням темпів відновлення світової економіки, різким 
коливання цін на світових ринках на продукцію вітчизняних то-
варовиробників, запровадження протекціоністських заходів щодо 
української продукції, нарощування зовнішньої заборгованості 
України, а також зменшення припливу іноземного капіталу.

Підсумовуючи сказане вище, можна виокремити чотири дже-
рела фінансової дестабілізації. І перше з них – зовнішнє, світове 
джерело фінансові дестабілізації, з якого виходять інфляційні не-
безпеки, що з часом лише наростатимуть. Це джерело стосується 
цін на експорт та імпорт, адже абсолютно неможливо прогнозува-
ти тенденції цін на світовому ринку.

Друге джерело – бюджетне. Зростання дефіциту бюджету, 
загаль ного сумарного і гарантованого державного боргу, а також 
сум на його обслуговування, свідчить, що звідси також можуть 
надходити виклики фінансовій стабільності.

Третє джерело – банківська система. Першою озна кою фінан-
сової дестабілізації банківської системи, без сумніву, це якість 

кредитного портфеля. За тих, незначних темпів його зростання і з 
проблемами нарощення це джерело дестабілізації стає ключовим. 

Наступне джерело дестабілізації – зовнішньоторговельне. 
Зростання негативного сальдо торгівельного балансу за умов дес-
табілізації на світових ринках, що є нині, виступає значним деста-
білізуючим чинником. 

Отже, як бачимо, світова криза ще раз наочно продемонстру-
вала структурну вразливість економіки України та нестійкість 
її фінансової системи. Без усунення структурних диспропорцій 
у галузевій структурі економічної системи та розривів у рівнях 
розвитку окремих сегментів фінансової системи найімовірнішим 
сценарієм розвитку України стане уповільнення економіч ної ди-
наміки та поглиблення дисбалансів фінансової системи. Саме 
тому потрібно розробити заходи щодо забезпечення фінансової 
стабільності шляхом структурної мо дернізації економічної та фі-
нансової систем. 

Задля оновлення фінансової системи та підвищення рівня її 
стабільності необхідно задіяти заходи, що забезпечать викорис-
тання нових можливостей для економічного прориву. Для усунен-
ня диспропорцій, що притаманні фінансовій системі, потрібно ре-
алізувати низку заходів, серед яких, зокрема, приведення у відпо-
відність:

•  потреб економіки у фінансових ресурсах і можливостей 
фінансо вої системи їх забезпечення;

•  обсягів фінансування інвестицій і споживчого попиту для 
усунення диспропорцій між сукупним попитом і пропозицією;

• обсягів фінансування секторів економіки та рівня ефектив-
ності використання залучених ними ресурсів;

• обсягів грошової й товарної маси через підтримання зба-
лансованого платіжного балансу, недопущення притоку спекуля-
тивного капіталу;

• інфляційної, відсоткової та курсової динаміки для уник-
нення пе рекосів у структурі економічної системи й платіжного ба-
лансу.

Здатність фінансової системи долати негативні наслідки та 
бути стабільною значною мірою залежить від керованості її еле-
ментів та системи загалом. Комплексний аналіз фінансової сис-
теми та її окремих складових можливий на основі визначен-
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ня певних індикаторів, які відображають внутрішні та зовнішні 
взаємозв’язки фінансової системи. Вони потрібні для проведен-
ня оцінки фінансової системи з метою посилення її стабільнос-
ті та обмеження ймовірності виникнення криз. Активна робота 
з розбудови систем оцінки стабільності фінансової системи кра-
їни розпочалася на початку 90-х років розвинутими країнами піс-
ля посилення інтенсивності виникнення фінансових криз. На між-
державному рівні проблемою побудови системи оцінки стійкос-
ті фінансової системи займається Міжнародний валютний фонд. 
Головними завданнями є побудова системи дієвого аналізу фінан-
сової системи та моніторингу її стійкості. В Україні відсутній сис-
темний підхід до оцінки стабільності фінансової системи в апа-
раті державного управління. Національним банком України було 
розроблено та запропоновано методичні підходи до оцінки стій-
кості фінансової системи, її інтеграції у систему державного ре-
гулювання. 

Ще однією перешкодою забезпеченню фінансової стабільнос-
ті у сучасному періоді перешкоджає істотна сегментація економіч-
ної та фінансової систем, що утруднює управління нею як єдиним 
цілим. З цих причин забезпечення фінансової стабільності по-
требує відновлення цілісності економічної та фінансової систем 
шляхом інституційної реформи – послідовної та цілеспрямованої 
адаптації розвинених фінансових інституцій, що ефективно функ-
ціонують у країнах із високорозвиненою економікою, до особли-
востей інституційного середовища України. Модернізаційні захо-
ди у цій сфері мають бути спрямовані, насамперед, на: усунення 
структурних диспропорцій; цілеспрямоване формування майбут-
ніх структурних характерис тик економічної та фінансової систем 
на основі врахування майбутніх ризиків, оцінок адекватності по-
точним умовам антикризових заходів, розроблення та застосуван-
ня модернізаційних заходів на основі оцінок очікуваних наслідків; 
формування захисних і стабілізаційних механізмів та дієвих важе-
лів управління фінансовою системою, що дозволить зберігати її 
стійкість і збалансованість та посилити її роль як інструменту під-
тримки стимулювання економічного зростання.

Отже модернізація фінансової системи Украї ни неможли-
ва лише на основі розв’язання традиційної суперечності – або 
стимулювання макроекономічного зростання, або забезпечення 

стабіль ності фінансової системи в період її переходу до розши-
реного фінансу вання економічного зростання. Відповідно, перед 
Україною, як і перед більшістю країн, стоїть дилема: або бюджет-
на консолідація та гальму вання темпів інфляції, або продовження 
антикризових заходів. Якщо спочатку досягти стабільності – еко-
номіка може різко загальмувати. 

Стратегічними напрямами забезпечен ня фінансової стабіль-
ності має бути передусім побудова адекватної по требам вітчизня-
ної економіки та стійкої фінансової системи на основі синхронно-
го розвитку усіх її секторів, що забезпечить досягнення синерге-
тичного ефекту завдяки відновленню цілісності фінансової систе-
ми. Важливого значення набуває формування захисних і стабіліза-
ційних механізмів та дієвих важелів управління фінансовою сис-
темою.
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1.2. Об’єкти та суб’єкти фінансової безпеки  
держави
Фінансова безпека є провідною складовою економічної без-

пеки України, віддзеркалює систему взаємовідносин та взаємо-
залежності суб’єктів господарювання в фінансовій сфері. Під фі-
нансовою безпекою розуміємо такий динамічний стан фінансових 
відносин, за якого б створювались сприятливі умови та необхідні 
ресурси для розширеного відтворення, економічного росту та під-
вищення життєвого рівня населення, удосконалення національної 
фінансової системи для успішної протидії внутрішнім і зовнішнім 
факторам дестабілізації фінансового стану в державі [1, с.241]. 

Ефективне функціонування системи фінансової безпеки здій-
снюється через механізм забезпечення фінансової безпеки, суть 
якого полягає у захисті національних фінансових інтересів, націо-
нальних цінностей, недопущенні втрати фінансової незалежності 
та ефективному функціонуванні фінансової системи держави за-
галом. Загалом механізм забезпечення фінансової безпеки держа-
ви представлений сукупністю конкретних дій суб’єктів безпеки за 
допомогою спеціальних фінансових методів, засобів та важелів 
сприяти виявленню, попередженню та ліквідації реальних та по-
тенційних загроз фінансовій безпеці держави.

На сьогодні в науковій літературі ведуться дискусії відносно 
трактування сутності об’єкта фінансової безпеки, тобто предме-
та, на який спрямовується дія суб’єктів щодо забезпечення фінан-
сової безпеки. Так, на думку єрмошенка М. М., об’єктами фінан-
сової безпеки є фінансово-кредитна сфера як механізм і явища, 
на які спрямовується діяльність суб’єктів фінансової безпеки дер-
жави щодо забезпечення фінансової безпеки. Суб’єктами фінан-
сової безпеки виступають держава – законодавча, виконавча і су-
дова влада, фінансово-кредитна сфера як системна сукупність фі-
нансових інститутів; регіони; первинні ланки національної еконо-
міки; населення [2, с. 34]. Барановський О. І. до об’єктів фінансо-
вої безпеки відносить фінансові інтереси на усіх рівнях фінансо-
вих відносин; фінансові ресурси; фінансові інструменти і послу-
ги; фінансову, грошово-кредитну, валютну, банківську, бюджетну, 
податкову, розрахункову, інвестиційну, митно-тарифну та фондову 
системи, а також систему ціноутворення [3, с. 28-30]. Окремі ав-

тори вважають, що об’єктом фінансової безпеки держави є фінан-
сова система, а конкретніше – усі її сфери та ланки: людина і гро-
мадянин, домогосподарство; підприємства, установи, організації; 
окремі території та регіони; суспільство (його інтелектуальні та 
матеріальні цінності, інформаційне і навколишнє природне серед-
овище, природні ресурси); держава [4, с. 487].

Однією із найважливіших проблем ефективного функціону-
вання фінансової системи держави є створення комплексної сис-
теми фінансової безпеки держави. До головних складових цієї 
системи належать об’єкти безпеки, суб’єкти безпеки та механізм 
забезпечення фінансової безпеки держави. Враховуючи багатоас-
пектність поняття фінансової безпеки, складність взаємозв’язків і 
взаємозалежності різних її елементів, а також необхідність консо-
лідації економічних і фінансових інтересів громадян, підприємств, 
регіонів і держави у напрямі забезпечення стійкого економічного 
розвитку, доцільно розглядати такі рівні фінансової безпеки: між-
народна безпека; безпека держави; безпека регіону; безпека під-
приємства; безпека домогосподарства; безпека особи. Аналіз ба-
зових елементів системи фінансової безпеки держави – об’єктів 
та суб’єктів безпеки – пропонуємо здійснювати, виходячи із рів-
нів фінансової безпеки держави.

На нашу думку, об’єктами фінансової безпеки є:
• фінансові інтереси держави, регіону, підприємства, домо-

господарства, особи – це життєво важливі матеріальні, інтелекту-
альні і духовні цінності, визначальні потреби суспільства, держа-
ви, регіону, домогосподарства, особи. Національні фінансові інтер-
еси – сукупність об’єктивних потреб окремої держави, задоволення 
яких забезпечує ефективне функціонування та сталий розвиток фі-
нансової системи держави. До фінансових інтересів держави мож-
на віднести: забезпечення виконання прийнятого бюджету на по-
точний рік; забезпечення монетарної та валютно-курсової стабіль-
ності; зміцнення банківської системи; зміцнення національного ін-
вестиційного потенціалу; підвищення інноваційної активності ві-
тчизняних підприємств; детінізацію економіки; мінімізацію впли-
ву світових фінансових криз на фінансову систему держави.

До фінансових інтересів регіону належать: підтримання фі-
нансового потенціалу регіону на відповідному рівні; активізація 
внутрішніх та зовнішніх джерел інвестиційних надходжень; за-
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безпечення справедливого перерозподілу доходів з метою вирів-
нювання соціально-економічного розвитку регіону; ефективне ви-
користання фінансових ресурсів регіону.

Головними фінансовими інтересами підприємства є: зростан-
ня ринкової вартості підприємства; максимізація прибутку; забез-
печення підприємства основними та оборотними засобами; забез-
печення підприємства інвестиціями; оптимізація відрахувань під-
приємства до бюджету.

Фінансовими інтересами домогосподарства та особи виступа-
ють: зростання реальних доходів населення; підвищення купівель-
ної спроможності доходів; підвищення життєвого рівня населення.

• фінансові ресурси держави, регіону, підприємства, домо-
господарства, особи.

Фінансові ресурси держави – податкові надходження, надхо-
дження від продуктивної діяльності, державних послуг, майна, по-
зичкових коштів. Фінансові ресурси регіону – це грошові кошти, 
які акумулюються в місцевих бюджетах чи належать державним 
регіональним інституціональним одиницям внаслідок створення 
та розподілу валового регіонального продукту. Фінансові ресурси 
підприємства – це сума коштів, спрямованих в основні та оборотні 
засоби підприємства. Фінансові ресурси виступають у формі гро-
шових доходів і капіталу, зокрема, кредити, прибуток, бюджетні 
асигнування тощо. Фінансові ресурси домогосподарства або осо-
би – грошові доходи (заробітна плата, пенсії, стипендії, дивіденди 
тощо), грошові витрати (податки, страхові платежі та ін.).

– фінансова система держави, зокрема, усі її сфери та ланки:
– сфери фінансової системи: фінанси суб’єктів господарюван-

ня, державні фінанси, міжнародні фінанси, фінансовий ринок;
– ланки фінансової системи: фінанси підприємств, фінан-

си домогосподарств, державний бюджет, цільові державні фон-
ди, державний кредит, фінанси державного сектора, ринок цінних 
паперів, ринок позичкових капіталів, фінанси міжнародних орга-
нізацій, міжнародні розрахунки, страхування (особисте, майнове, 
відповідальності, підприємницьких ризиків).

Враховуючи розгалужену структуру фінансової безпеки, зокре-
ма її складові елементи (бюджетна безпека, боргова безпека, валют-
на безпека, грошово-кредитна безпека, інвестиційна безпека, фі-
нансова безпека фондового ринку, фінансова безпека страхового 

ринку), до об’єктів фінансової безпеки можна також віднести: ба-
ланс доходів і видатків державного й місцевих бюджетів, внутріш-
ній та зовнішній борг, національну та іноземну валюти, сальдо пла-
тіжного балансу, розмір грошової маси, форми безготівкових розра-
хунків, інвестиційні ресурси, податкові платежі, цінні папери, обсяг 
капіталізації фондового ринку, страхові платежі тощо.

Забезпечення фінансової безпеки на кожному рівні здійсню-
ється за допомогою конкретних суб’єктів. Суб’єктами фінансової 
безпеки є:

– міжнародні фінансові інститути та організації;
– держава в особі законодавчого органу, виконавчих та судо-

вих органів (інституцій) – Президент України, ВРУ, КМУ, РНБОУ, 
Міністерство фінансів України, суди загальної юрисдикції, СБУ тощо;

– установи фінансово-кредитної сфери, зокрема НБУ, комер-
ційні банки, страхові компанії, фондові біржі, кредитні спілки, ін-
вестиційні фонди та компанії, довірчі товариства та ін.;

– регіональні фонди, асоціації, консорціуми тощо;
– фірми, підприємства, інші суб’єкти господарювання;
– домогосподарства;
– населення (особа).
На наш погляд, суб’єкти фінансової безпеки належить розгляда-

ти залежно від рівня та виду фінансової безпеки держави (табл. 1.1).

Таблиця 1.1
Рівні фінансової безпеки та суб’єкти їх забезпечення

Рівні фінансової 
безпеки Суб’єкти забезпечення фінансової безпеки

Міжнародна 
фінансова безпека МВФ, Світовий банк, єБРР, МБРР та ін.

Фінансова 
безпека держави

Президент України, Верховна рада України, Кабінет 
міністрів України, РНБОУ, Міністерство фінансів 
України, Державне казначейство, Державна 
контрольно-ревізійна служба, НБУ, комерційні банки, 
страхові компанії, ДПА, Рахункова палати ВРУ, 
інвестиційні фонди, ДКЦПФР

Фінансова 
безпека регіону

Місцеві органи влади, ДПІ, фінансові управління 
обласних державних адміністрацій, контрольно-
ревізійні управління, головні управління Державного 
казначейства України
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Фінансова 
безпека 
підприємства

Керівник підприємства, служба безпеки, фінансовий 
відділ, ін. відділи

Фінансова 
безпека 
домогосподарства

Члени домогосподарства (сім’ї) працездатного віку

Фінансова 
безпека особи Особа 

Безумовно, обґрунтування сутності об’єктів та суб’єктів фі-
нансової безпеки є лише початковим етапом у складному проце-
сі забезпечення фінансової безпеки держави загалом. Усі дії із за-
безпечення фінансової безпеки держави повинні спрямовуватися, 
насамперед, на об’єкти, а вже за допомогою арсеналу спеціаль-
них методів, засобів, функцій тощо суб’єкти безпеки повинні за-
безпечувати безпеку кожного рівня та виду фінансової безпеки. 
З’ясування місця та ролі решти елементів системи фінансової без-
пеки держави є предметом подальших наукових досліджень.
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1.3. Теоретичні основи механізму забезпечення  
фінансової безпеки України
Важливою економічною проблемою України є зростання за-

гроз економічній та фінансовій безпеці держави. Нинішня світо-
ва фінансова криза спричинила колапс міжнародних фінансово-
економічних відносин. Несприятливі відносини у фінансовій сфе-
рі не дають змоги забезпечити належний рівень економічного рос-
ту, ускладнюють перехід до ринкових механізмів господарюван-
ня, створюють негативні умови для вдосконалення бюджетної, по-
даткової, валютної та інших видів фінансової політики України. 
Однією з найістотніших загроз фінансовій безпеці є істотна ви-
снаженість ключових джерел фінансових ресурсів – прибутку 
суб’єктів господарювання, доходів бюджетів усіх рівнів, аморти-
заційних відрахувань, ресурсів цільових фондів та ін.

Відновлення політичної і соціальної стабільності значною мі-
рою залежить від успішної політики у фінансовій сфері. У стра-
тегічному плані економічну, в тому числі й фінансову, безпеку га-
рантує лише конкурентоспроможна економіка. Через це однією 
з найактуальніших проблем сьогодення є забезпечення ефектив-
ного економічного зростання. Здатність держави здійснювати са-
мостійну фінансово-економічну політику відповідно до власних 
національних інтересів лежить в основі фінансової безпеки дер-
жави. Забезпечення фінансової безпеки держави при проведен-
ні економічних реформ і з врахуванням потенційних загроз мож-
ливе лише при дотриманні національних економічних інтересів 
Україні.

Засоби та методи забезпечення фінансової безпеки України, 
які застосовуються сьогодні, безумовно, є недостатніми та нее-
фективними. Недостатньо вивчені наукові методи забезпечення 
фінансової безпеки держави, потребують вдосконалення конкрет-
ні засоби, методи та важелі діючого механізму забезпечення фі-
нансової безпеки України.

Безумовно практична значущість і необхідність проведення 
комплексного наукового аналізу та дослідження проблем забезпе-
чення фінансової безпеки держави, недостатня розробка методи-
ки забезпечення фінансової безпеки і відсутність практичних ре-
комендацій вказують на актуальність такого дослідження.

Продовження таблиці 1.1
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Теоретичні засади фінансової безпеки держави досліджува-
лись багатьма науковцями. Серед них роботи О. І. Барановського, 
М. М. єрмошенка, В. І. Мунтіяна, Я. А. Жаліла, В.М. Гейця,  
З. С. Варналія, Г. А. Пастернак-Таранушенка, А. І. Сухорукова,  
О. Д. Ладюка, В. В. Олейникова та ін.

Економічні основи формування фінансової складової еконо-
мічної безпеки досліджували О. В. Ареф’єва, Л. П. Гомілко [1, 3]; 
проблематику механізму забезпечення (управління) фінансо-
вої безпеки підприємства вивчали у своїх працях К. С. Горячева,  
В. С. Лебедєва, А. М. єрмошенко [4, 7], спробу змоделювати ме-
ханізми управління фінансовою безпекою підприємства зробила  
В. В. Орлова [11], процес управління ризиками в системі форму-
вання фінансової безпеки підприємств описала Л. Михайлова [10]. 
Методологічні положення щодо оцінювання рівня фінансової без-
пеки держави досліджували О. В. Макарюк, Ф.І. євдокімов, Н. 
А. Грицюк [5, 6] та ін. Окремі питання нормативного і правово-
го регулювання забезпечення фінансової безпеки розроблялись  
В. І. Волковським, І. І. Кучеровим.

Критичний аналіз досліджень у сфері фінансової безпеки дав 
змогу зробити висновок про необхідність наукового обґрунтуван-
ня теоретичних засад формування механізму забезпечення фінан-
сової безпеки України.

Метою роботи є наукове обґрунтування теоретичних основ 
механізму забезпечення фінансової безпеки України, розкрит-
тя сутності його елементів, принципів та функцій. Відповідно до 
окресленої мети визначені такі головні завдання: уточнити понят-
тя “фінансова безпека України”, визначити сутьі призначення ме-
ханізму забезпечення фінансової безпеки України, запропонува-
ти структуру механізму та розкрити суть його елементів, сформу-
вати (окреслити) принципи забезпечення фінансової безпеки, оха-
рактеризувати головні функції механізму забезпечення фінансової 
безпеки України.

Стан фінансової системи держави значною мірою залежить 
від гармонійного взаємозв’язку та розвитку всіх її складових. 
Фінансова система України ще не набула рис, притаманних ринко-
вій економіці, і знаходиться в стадії формування. До того ж дезор-
ганізація цієї системи, що йде поряд з її криміналізацією створює 
значну загрозу економічній безпеці України і може привести до не-

гативних наслідків. Фінансова безпека держави – головна умова 
її здатності здійснювати самостійну фінансово-економічну полі-
тику відповідно до власних національних інтересів. Забезпечення 
фінансової безпеки – це діяльність держави і всього суспільства, 
спрямована на реалізацію загальної національної ідеї, на захист 
національних цінностей та національних інтересів через підтрим-
ку фінансової стабільності внаслідок збалансованості фінансів, до-
статньої ліквідності та наявності необхідних фінансових ресурсів.

Під фінансовою безпекою розуміємо такий динамічний стан 
фінансових відносин, за якого б створювались сприятливі умови та 
необхідні ресурси для розширеного відтворення, економічного рос-
ту та підвищення життєвого рівня населення, удосконалення націо-
нальної фінансової системи для успішної протидії внутрішнім і зо-
внішнім факторам дестабілізації фінансового стану в державі.

Ефективне функціонування системи фінансової безпеки 
здійснюється через механізм забезпечення фінансової безпеки. 
Вітчизняні автори по-різному трактують суть механізму та його 
структуру. Так, за словами М. М. єрмошенка, механізм забезпе-
чення фінансової безпеки держави – системна сукупність органі-
заційної структури, методів, технологій та інструментів, завдяки 
якій забезпечується фінансова безпека. Вчений аналізує структуру 
механізму забезпечення фінансової безпеки, яка передбачає: ор-
ганізаційну структуру, сукупність принципів та методів забезпе-
чення фінансової безпеки, правові засади функціонування систе-
ми забезпечення фінансової безпеки; головні функції щодо під-
тримання фінансової безпеки на належному рівні; сукупність ін-
дикаторів фінансової безпеки; підсистеми моніторингу та інфор-
маційного й аналітично-прогнозного забезпечення; повноважен-
ня і завдання головних суб’єктів системи забезпечення фінансової 
безпеки [8, с. 35-37].

Забезпечення фінансової безпеки держави, на думку колекти-
ву авторів Тернопільського національного економічного універси-
тету, базується на механізмі забезпечення фінансової безпеки дер-
жави, який є системою організаційних та інституційно-правових 
заходів впливу, спрямованих на своєчасне виявлення, поперед-
ження, нейтралізацію та ліквідацію загроз фінансовій безпеці дер-
жави [12, с. 484]. Науковці до механізму забезпечення фінансової 
безпеки зараховують такі елементи: об’єктивний і всебічний мо-
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ніторинг економіки і фінансової сфери з метою виявлення і про-
гнозування внутрішніх і зовнішніх загроз інтересам об’єктів фі-
нансової безпеки; розрахунок порогових, граничнодопустимих 
значень фінансових та соціально-економічних показників, пере-
вищення яких може провокувати фінансову нестабільність та фі-
нансову кризу; діяльність держави щодо виявлення і попереджен-
ня внутрішніх і зовнішніх загроз фінансовій безпеці [12, с. 485].

У дисертаційній роботі А. М. єрмошенко зроблено практичну 
спробу проаналізувати організаційно-правові основи забезпечення 
фінансової безпеки та обґрунтувати структуру механізму забезпе-
чення фінансової безпеки для страхової організації [7]. Молодий 
науковець запропонувала до складу механізму забезпечення фінан-
сової безпеки страховиків віднести такі елементи: суб’єкт і об’єкт 
управління; сукупність фінансових інтересів; функції, принципи і 
методи управління; інструментарій управління фінансовою безпе-
кою; критерії оцінки рівня фінансової безпеки; техніку і техноло-
гію управління, використання яких в сукупності сприяє досягнен-
ню кінцевих цілей управління страховою організацією.

На наш погляд, в аналізованій роботі зроблено акцент на фор-
ми і методи управлінської діяльності, що, безперечно, є предме-
том окремого наукового дослідження.

На нашу думку, механізм забезпечення фінансової безпеки, як 
і будь-якої іншої, не є тривалим процесом чи системою певних за-
ходів держави, – це сукупність або система чітко сформульова-
них дій суб’єктів забезпечення фінансової безпеки за допомогою 
фінансових методів та фінансових важелів, спрямованих на вияв-
лення, попередження та ліквідацію реальних та потенційних за-
гроз. Іншими словами, механізм забезпечення фінансової безпе-
ки України – це сукупність економічних методів, важелів, за до-
помогою яких суб’єкти безпеки впливають на відповідні об’єкти 
з метою забезпечення фінансової безпеки держави з дотриман-
ням відповідних принципів. Підвищення дієвості механізму за-
безпечення фінансової безпеки залежить від взаємоузгодженості 
та ефективності усіх елементів системи забезпечення фінансової 
безпеки України. Це стає можливим за умов застосування систем-
ного підходу, який, по-перше, надає можливість чітко окреслити 
мету функціонування цієї системи; по-друге, визначити початко-
ві дані (параметри входу); по-третє, визначити механізм управлін-

ня загрозами та небезпеками відповідно до закладених параметрів 
і умов функціонування [9, с. 56]. Принцип системності реалізу-
ється у чіткому усвідомленні механізму забезпечення фінансової 
безпеки держави, у розумінні механізму забезпечення фінансової 
безпеки як одного з невід’ємних головних структурних елементів 
системи забезпечення фінансової безпеки держави.

Передумовою ефективного функціонування механізму забез-
печення фінансової безпеки України, а водночас і складовим його 
елементом, є наявність правового, нормативного та інформаційно-
го забезпечення, яке регулює взаємодію усіх елементів механізму. 
До правового забезпечення відносимо законодавчі акти, постано-
ви, накази, декрети та інші правові документи, до нормативного 
забезпечення – інструкції, нормативи, норми, тарифні ставки, ме-
тодичні вказівки та роз’яснення. Інформаційне забезпечення скла-
дається з різного роду фінансово-економічної інформації, зокре-
ма, дані про фінансовий стан суб’єктів господарювання, фінансо-
ві процеси на внутрішньому та зовнішньому ринках тощо.

Побудова механізму забезпечення фінансової безпеки України 
здійснюється відповідно до поставлених цілей та завдань. Головна 
мета розробки такого механізму полягає у захисті національних 
фінансово-економічних інтересів, національних цінностей, недо-
пущенні втрати фінансової незалежності, ефективному функціо-
нуванні фінансової системи держави та в налагодженні ефектив-
них взаємозв’язків і взаємовідносин усіх його елементів, що, вре-
шті, сприяє розвиткові кожного громадянина та економічне зрос-
тання загалом.

Для реалізації зазначеної мети необхідно розв’язати низку не-
відкладних завдань, зокрема: забезпечити діяльність суб’єктів фі-
нансової безпеки щодо відстеження стану фінансово-кредитної 
сфери (здійснювати постійний моніторинг фінансової безпеки); 
забезпечити стійкий економічний розвиток держави з дотриман-
ням відповідної фінансово-платіжної дисципліни, нейтралізува-
ти негативний вплив світової фінансової кризи, тіньових та кри-
мінальних структур на національну економічну та фінансово-
кредитну системи; обмежити відплив грошового та фінансового 
капіталів із реального сектора економіки; запобігати злочинам та 
правопорушенням у фінансових правовідносинах, зокрема легалі-
зації коштів, отриманих злочинним шляхом та ін.
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Механізм забезпечення фінансової безпеки України, на наш 
погляд, передбачає такі елементи: об’єкти безпеки, суб’єкти без-
пеки, фінансові методи, важелі, правове, нормативне та інформа-
ційне забезпечення.

Об’єктами фінансової безпеки виступають національні інтер-
еси в сфері фінансових відносин, фінансові ресурси та фінансова 
система. До важливих національних інтересів можна віднести під-
вищення ефективності фінансової системи як важливого регуля-
тора ринкових відносин на основі підтримання державних видат-
ків відповідно до наявних фінансових ресурсів і бюджетних асиг-
нувань; посилення стримування інфляційних процесів; залучен-
ня вітчизняних та іноземних капіталів у реальний сектор еконо-
міки; створення збалансованої правової системи, яка б забезпечи-
ла ефективне формування і функціонування фінансово-кредитної 
системи соціально орієнтованої економіки; формування правово-
го механізму захисту фінансової системи держави від впливу кри-
мінальних процесів та посягань. 

Пріоритетними національними інтересами у фінансовій сфе-
рі є: посилення взаємозв’язку фінансово-бюджетної політики та 
головних напрямів соціально-економічного розвитку держави й 
адміністративно-територіальних одиниць; забезпечення бюджет-
ної дієздатності держави; забезпечення монетарної та валютно-
курсової стабільності тощо.

Фінансові ресурси є матеріальною формою фінансових відно-
син і призначені для забезпечення відтворювального процесу в на-
ціональній економіці. Фінансові ресурси охоплюють доходи і гро-
шові нагромадження домогосподарств, суб’єктів господарювання 
та держави під час розподілу та перерозподілу ВВП та НД.

Фінансова система є досить уразливим об’єктом фінансо-
вої безпеки, оскільки являє собою сукупність відособлених, але 
взаємопов’язаних сфер і ланок фінансових відносин, що пов’язані 
з процесом формування централізованих та децентралізованих 
фондів грошових коштів. Вона має складну внутрішню будову, від-
повідний апарат управління та нормативно-правове забезпечення.

Суб’єктами фінансової безпеки вважаються окремі громадя-
ни, домогосподарства, підприємства, організації, установи, гро-
мадські інституції, а також держава в особі уповноважених орга-
нів законодавчої, виконавчої та судової влади.

Одним з найважливіших елементів механізму забезпечення 
фінансової безпеки держави є фінансові методи або організаційно-
економічні форми забезпечення фінансової діяльності. До голо-
вних з них належать: фінансове планування – діяльність з фор-
мування, використання централізованих і децентралізованих фі-
нансових ресурсів; оперативне управління – втручання у розпо-
дільчі процеси з метою ліквідації диспропорцій, викликаних нера-
ціональним перерозподілом грошових коштів; фінансовий контр-
оль – перевірка правильності вартісного розподілу та перерозподі-
лу ВВП та НД за відповідними фондами грошових коштів та їх ці-
льовим використанням; фінансове забезпечення, головними фор-
мами якого є бюджетне фінансування, самофінансування та кре-
дитування; фінансове регулювання здійснюється через механізм 
вилучення частини грошових доходів суб’єктів господарювання у 
вигляді податків та обов’язкових платежів з наступним їх спряму-
ванням до бюджетів різних рівнів та державних цільових фондів; 
фінансове стимулювання – відбувається за допомогою фінансових 
важелів і стимулів (податки, субсидії, податкові пільги, прискоре-
на амортизація тощо).

Серед елементів механізму забезпечення фінансової безпе-
ки найактивнішими є фінансові важелі, які приводяться в дію від-
повідними фінансовими методами. До них належать: податки, 
обов’язкові збори, інвестиції, норми амортизації, норми витра-
чання коштів у бюджетних установах, відсотки за кредит, орендна 
плата, дотації, субвенції.

Дія механізму забезпечення фінансової безпеки ґрунтується 
на певних принципах. Виділяють загальні та специфічні принци-
пи. До загальних належать такі, як пріоритет прав і свобод лю-
дини і громадянина; верховенство права; пріоритет забезпечення 
українських національних інтересів; своєчасність і адекватність 
заходів захисту національних інтересів реальним і потенційним 
загрозам; законність; єдність, збалансованість та взаємозв’язок 
усіх складових національної (економічної) безпеки та ін. До спе-
цифічних принципів можна віднести: подолання фінансових су-
перечностей і збалансування індивідуальних, корпоративних і за-
гальнодержавних інтересів; демократизація прийняття та ефек-
тивність виконання державних рішень у фінансовій сфері; забез-
печення ефективного розподілу фінансових ресурсів і капіталу 
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та державного контролю за їх використанням; забезпечення ма-
кро- та мікрофінансової стабільності, динамічного зростання еко-
номіки, досягнення фінансової незалежності національної еконо-
міки [9, с. 59, 12, с. 487].

Суть механізму забезпечення фінансової безпеки держави 
розкривається через функції, які він виконує. До важливих функ-
цій фінансового механізму, на нашу думку, можна зарахувати: ін-
формаційну, попереджувальну (превентивну), практичну, про-
гностичну, регулюючу, захисну, контрольну.

Суть інформаційної функції полягає в постійному інформу-
вання суб’єктів фінансової безпеки про реальні та потенційні за-
грози, рівень боргової залежності держави, капіталізації банків-
ської сфери, стан бюджетної дисципліни, рівень доходів населен-
ня та ін.

Попереджувальна (превентивна) функція пов’язана з вико-
ристанням комплексу заходів, спрямованих на недопущення або 
зменшення фінансових втрат та з можливістю проведення профі-
лактичних заходів, спрямованих на попередження настання по-
тенційних загроз у фінансовій сфері.

Практична функція механізму зводиться до наукового об-
ґрунтування фінансової політики держави, розробки рекоменда-
цій щодо застосування принципів і методів раціонального госпо-
дарювання.

Прогностична функція механізму виявляється у розробці на-
укових основ передбачення перспектив економічного розвитку в 
майбутньому. По суті, вона зводиться до розробки прогнозів дов-
гострокових програм розвитку суспільного виробництва з ураху-
ванням потенційних загроз.

Регулювальна функція полягає у посиленні взаємозв’язку фі-
нансової політики та головних напрямів соціально-економічного 
розвитку держави й адміністративно-територіальних одиниць, 
забезпеченні бюджетної дієздатності держави, монетарної та 
валютно-курсової стабільності, зміцненні банківської системи 
тощо.

Захисна функція механізму зводиться до гарантування вну-
трішньої і зовнішньої фінансової безпеки, маючи на увазі й контр-
оль за дотриманням законодавчих норм, а також здатності механіз-
му забезпечення фінансової безпеки захищати власні національні 

інтереси, національні цінності від внутрішніх та зовнішніх пося-
гань. Захисна функція механізму забезпечення фінансової безпе-
ки є головною у кризовому стані економіки, в якому соціально-
економічна ситуація призводить до надмірних розбіжностей сус-
пільних потреб із можливістю їх задоволення, тобто супроводжу-
ється виникненням соціальних дефіцитів.

Контрольна функція механізму проявляється в контролі 
суб’єктів фінансової безпеки за правильністю застосовування фі-
нансових методів та важелів у конкретній ситуації, пов’язаній із 
захистом національних інтересів та запобіганню потенційним за-
грозам.

Отже, формуючи механізм забезпечення фінансової безпеки 
держави, держава намагається забезпечити його найповнішу від-
повідність вимогам фінансової політики конкретного періоду, що 
передує повній реалізації її цілей і завдань.

Отже, одним з найважливіших елементів системи забезпечен-
ня фінансової безпеки є механізм забезпечення фінансової без-
пеки, який являє собою сукупність законодавчих актів, правових 
норм, фінансових методів та важелів, за допомогою яких забез-
печується досягнення цілей безпеки та розв’язання нагальних за-
вдань. Забезпечення фінансової безпеки, на нашу думку, можливе 
тільки за дотримання національних інтересів у фінансовій сфері, 
врахування потенційних загроз та впровадженні інноваційних тех-
нологій у фінансовому секторі національної економіки. Узгоджена 
взаємодія усіх елементів механізму забезпечення фінансової без-
пеки гарантуватиме ефективне функціонування усієї національної 
економіки та економічне зростання.
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Розділ 2

ФІСКАЛЬНО-БЮДЖЕТНІ ВАЖЕЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СТІЙКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ

2.1. Реформування бюджетно-податкового  
законодавства як чинник забезпечення  
стійкості фінансової системи 
Поступ України в європейську спільноту є невідворотним і су-

проводжується реформами в декількох напрямах розвитку україн-
ського суспільства, в т.ч. і в економічній площині. Однією із важ-
ливих реформ є зміна бюджетно-податкового законодавства в на-
прямі бюджетної децентралізації місцевих бюджетів. Ці зміни є 
одними з ключових елементів в напрямі адаптації українського за-
конодавства до європейських стандартів і передбачають забезпе-
чення реальної фінансової автономії місцевих органів влади. З ме-
тою реалізації бюджетної децентралізації в кінці грудня 2014 року 
було істотно відкориговані норми Бюджетного і Податкового ко-
дексів України. Все це і обумовлює актуальність та необхідність 
вивчення практичних аспектів впливу бюджетно-податкової ре-
форми на розвиток бюджетної системи України. 

Коригування в кінці грудня 2014 року норм Бюджетного і 
Податкового кодексів України відбулося досить оперативно і без 
широкого публічного обговорення [1, 2]. Безперечно, завдяки цьо-
му вдалося уникнути зволікання з цим процесом, однак – через 
відсутність дискусії ряд питань залишилися невирішеними. 

Зміст відкоригованого Бюджетного і Податкового кодексів 
України свідчить про те, що уряд намагався не удосконалити по-
передні варіанти документів, а зосередився на революційних змі-
нах в бюджетно-податковому законодавстві в напрямі істотно-
го скорочення кількості податків та кардинального перерозподілу 
бюджетних ресурсів на користь місцевих бюджетів. Безперечно, 
дані новації українського уряду можна сміливо вважати початком 
нової епохи бюджетних і податкових правил в Україні.
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Стратегічною метою України є вступ до європейського 
Союзу. Для досягнення цієї мети необхідне реформування подат-
кової політики, а саме перетворення її з суто фіскального інстру-
менту на ефективний засіб соціально – економічної стратегії дер-
жави. Податкова система має стимулювати інноваційну та інвес-
тиційну діяльність, що потребує зменшення податкового тиску, 
посилення захисту платників податків, максимальне спрощення 
процедури оподаткування.

Кінець грудня 2014 року ознаменувався проведенням в Україні 
чергової податкової реформи. Ініційовані урядом податкові змі-
ни анонсувалися як необхідні кроки для економічного зростання 
(Закон України від 28 грудня 2014 року №71-VIІІ “Про внесення 
змін до Податкового кодексу України та деяких законів України 
щодо податкової реформи”) [3].

Головні напрями податкової реформи, відповідно до тракту-
вань урядовців, зводяться до такого.

1. Кількість податків та зборів скорочено вдвічі, менше звіт-
ності (11 замість 22). 

2. Податок на прибуток – простий розрахунок на основі фінан-
сової звітності. 

3. Податок на додану вартість – запроваджено електронне ад-
міністрування податку. 

4. єдиний соціальний внесок – зниження ставок для робото-
давців з підвищенням відповідальності. 

5. Податок на доходи фізичних осіб – прогресивна шкала для 
доходів. 

6. єдиний податок – зниження ставок для малого бізнесу до 
50 %. 

7. Самостійні доходи місцевих бюджетів – акциз з роздрібних 
продажів підакцизних товарів, податок на нерухоме майно, від-
мінне від земельної ділянки, єдиний податок. 

8. Мораторій на 2 роки на перевірки малого бізнесу (з обсягом 
доходу до 20 млн. грн. в рік). 

9. Підвищення податкового навантаження на високорента-
бельний бізнес: видобувна діяльність, лотерейна, букмекерська 
діяльність. 

На думку фахівців, дані зміни мають як позитивні, так і нега-
тивні сторони.

Серед позитиву останніх змін до Податкового кодексу України 
необхідно відзначити скорочення кількості податків та зборів, які 
справляються в Україні шляхом трансформування або скасуван-
ня, а саме: 

1) в рентну плату трансформовано ряд платежів, у зв’язку з 
чим рентна плата складається з: 

а) рентної плати за користування надрами для видобування 
корисних копалин; 

б) рентної плати за користування надрами в цілях, не 
пов’язаних з видобуванням корисних копалин; 

в) рентної плати за користування радіочастотним ресурсом 
України; 

г) рентної плати за спеціальне використання води; 
д) рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів; 
е) рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів 

магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, 
транзитне транспортування трубопроводами природного газу та 
аміаку територією України. 

2) внесення до переліку підакцизних товарів електричної 
енергії, внаслідок чого скасовується збір у вигляді цільової над-
бавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім 
електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними 
установками; 

3) перенесення плати за землю до складу місцевих податків та 
консолідація плати за землю з податком на нерухоме майно, від-
мінне від земельної ділянки у складі податку на нерухоме майно; 

4) скасовано справляння екологічного податку за викиди за-
бруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення; 

5) скасування збору за першу реєстрацію транспортного засо-
бу, збору за провадження деяких видів підприємницької діяльнос-
ті як малоефективних.

Отже змінами до Податкового кодексу України чинними з 
2015 року істотно скорочено кількість загальнодержавних подат-
ків та зборів із 17 до 7, а місцевих податків та зборів із 5 до 4 
(рис. 2.1). Місцеві ради обов’язково установлюють єдиний пода-
ток та податок на майно (в частині транспортного податку та пла-
ти за землю).
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Також Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ ―Про внесення 

змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової 

реформи‖ розділ ІІІ «Податок на прибуток» Податкового кодексу України 

викладено в новій редакції.  

Зокрема передбачено, що об’єкт оподаткування податком на прибуток 

підлягає визначенню на підставі даних бухгалтерського обліку шляхом 

коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій 
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Рис.2.1. Види податків і зборів, передбачених податковою системою України Рис. 2.1. Види податків і зборів, передбачених  
податковою системою України.

Також Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ 
“Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законів України щодо податкової реформи” розділ ІІІ “Податок 
на прибуток” Податкового кодексу України викладено в новій ре-
дакції. 

Зокрема передбачено, що об’єкт оподаткування податком на 
прибуток підлягає визначенню на підставі даних бухгалтерського 
обліку шляхом коригування фінансового результату до оподатку-
вання, визначеного у фінансовій звітності, на різниці, які збільшу-

ють або зменшують фінансовий результат до оподаткування, від-
повідно до положень такого розділу, а саме: 

 – амортизації необоротних активів; 
 – резервів (забезпечень); 
 – обмежень окремих видів витрат та преференцій тощо. 
Для платників з річним доходом до 20 млн. грн. надано мож-

ливість визначати об’єкт оподаткування податком на прибуток на 
підставі даних бухгалтерського обліку без проведення коригувань. 

Крім того, з урахуванням положень цього Закону: 
1. Скасовано низку обмежень по врахуванню витрат (скасову-

ються обмеження витрат на: навчання, маркетинг, рекламу, відря-
дження та інше). 

2. Встановлено єдиний термін подання річної податкової де-
кларації з податку на прибуток – до першого червня наступного 
календарного року замість першого березня.

3. Підвищено з 10 до 20 млн. грн. максимальний розмір річ-
ного доходу для платників, які не повинні сплачувати щомісячні 
авансові внески з податку на прибуток.

4. Надано можливість зменшення щомісячних авансових вне-
сків на суму сплачених авансових внесків при виплаті дивіден-
дів, яка залишилась не зарахованою у зменшення податкового 
зобов’язання з податку на прибуток. 

5. Звільнено платників від сплати авансового внеску при ви-
платі дивідендів в межах значення об’єкта оподаткування за від-
повідний податковий (звітний) рік, за результатами якого випла-
чуються дивіденди, грошове зобов’язання щодо якого погашене. 

6. Встановлено для суб’єктів, що здійснюють букмекерську 
діяльність, діяльність з випуску та проведення лотерей, азартних 
ігор додаткові ставки податку на прибуток у розмірі 10 та 18 %. 

Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої 
діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений 
за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звіт-
ний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гри-
вень, об’єкт оподаткування може визначатися без коригування 
фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім 
від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податко-
вих (звітних) років), визначені відповідно до положень розді-
лу ІІІ “Податок на прибуток підприємств” Податкового кодексу. 
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Рішення про незастосування коригування фінансового результа-
ту до оподаткування на різниці приймається зазначеними плат-
никами самостійно.

Загалом введені даним Законом зміни у частині реформуван-
ня податку на прибуток сприятимуть спрощенню форм податкової 
звітності з цього податку, зменшенню витрат ресурсів платниками 
податків на формування такої звітності.

Також, з 1 січня 2015 року внесено зміни до спрощеної сис-
теми оподаткування, обліку та звітності. Так, замість шести груп 
платників єдиного податку запроваджено чотири групи. До того ж 
збільшується максимальний розміру доходу. 

Зокрема, фізичні особи-підприємці реєструються платниками 
єдиного податку першої, другої та третьої груп. 

Платники єдиного податку третьої та п’ятої груп, які перебу-
вали на обліку в контролюючих органах до 1 січня 2015 року, від-
повідно до норм глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України 
з 1 січня 2015 року вважаються платниками єдиного податку тре-
тьої групи. 

Для платників першої групи збільшено обсяг доходу до  
300 000 грн. та ставка до 10 % розміру мінімальної заробітної плати. 

Для платників 2 групи збільшено обсяг доходу до 1500 000 
грн. та ставка до 20 % розміру мінімальної заробітної плати. 

До платників третьої групи належать фізичні особи-під- 
приємці та юридичні особи-суб’єкти господарювання будь-якої 
організаційно-правової форми, у яких протягом календарно-
го року обсяг доходу не перевищує 20 млн. грн. Фізичні особи-
підприємці не використовують працю найманих осіб або кількість 
осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не є обмеже-
ною. Ставка сягає 2 % доходу – у разі сплати ПДВ та 4 % дохо-
ду  – у разі внесення ПДВ до складу єдиного податку;

У 2015 та 2016 роках перевірки підприємств, установ та орга-
нізацій, фізичних осіб-підприємців з обсягом доходу до 20 міль-
йонів гривень за попередній календарний рік контролюючими 
органами здійснюються винятково з дозволу Кабінету Міністрів 
України, за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевір-
ки, згідно з рішенням суду або згідно з вимогами Кримінального 
процесуального кодексу України. Зазначене обмеження не поши-
рюється: 

– з 1 січня 2015 року на перевірки суб’єктів господарювання, 
що ввозять на митну територію України та/або виробляють та/або 
реалізують підакцизні товари, на перевірки дотримання норм за-
конодавства з питань наявності ліцензій, повноти нарахування та 
сплати податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціального вне-
ску, відшкодування податку на додану вартість; 

– з 1 липня 2015 року на перевірки платників єдиного подат-
ку другої і третьої груп (фізичних осіб – підприємців), крім тих, 
які здійснюють діяльність на ринках, продаж товарів у дрібнороз-
дрібній торговельній мережі через засоби пересувної мережі з пи-
тань дотримання порядку застосування реєстраторів розрахунко-
вих операцій.

Також зазначеним вище Законом:
1) в частині податку на майно:

– запроваджено оподаткування комерційної (нежитлової) 
нерухомості (будівлі готельні, офісні, торговельні, гаражі, бу-
дівлі підприємств та склади) за ставкою податку у розмірі не 
більше 2 % (крім будівель сільськогосподарського призначен-
ня, промисловості, МАФів та ринків);

– встановлено розмір неоподатковуваної площі: 60 м2 – для 
квартир, 120 м2 – для будинків (замість 120 м2 та 250 м2 відпо-
відно);

– запроваджено податок на розкішні автомобілі (тран-
спортний податок), вік яких не перевищує 5 років (об’єм дви-
гуна дизельного або бензинового 3 тис. см3) за ставкою 25 тис. 
грн. на рік;

2) в частині єдиного податку:
– зменшено майже в 2 рази відсоткові ставки єдиного по-

датку (з 3(5) % до 2 % – у разі сплати ПДВ; з 5(7) % до 4 % – 
без сплати ПДВ); 

– збільшено в 3 рази ставки фіксованого сільськогоспо-
дарського податку (у складі єдиного податку);

3) в частині збору на загальнообов’язкове державне пенсійне стра-
хування з операцій купівлі іноземної валюти:

– підвищено ставку з 0,5 % до 2 % для операцій з купів-
лі іноземної валюти в готівковій формі фізичними особами;

– скасовано справляння збору для операцій з купівлі іно-
земної валюти в безготівковій формі;
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– передбачено справляння збору не при продажу ювелір-
них виробів із дорогоцінних металів у роздрібній мережі, а 
при поданні ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних 
металів на клеймування державним пробірним клеймом до 
казенних підприємств пробірного контролю.
Головні напрями податкової реформи відповідно із Законом 

України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та 
деяких законів України щодо податкової реформи” щодо податків, 
які зараховуються до Державного бюджету України систематизо-
вано у табл. 2.1.

Поряд з тим збільшено податкове навантаження шляхом збіль-
шення акцизних податків з реалізації через роздрібну мережу ал-
когольних напоїв, пива, тютюнових виробів, запровадження опо-
даткування податком на нежитлову (виробничу, складську, офісну, 
торговельну) нерухомість, розширення бази оподаткування подат-
ком на житлову нерухомість; збільшено збір на обов’язкове пен-
сійне страхування під час здійснення операцій з купівлі іноземної 
валюти з 0,5 % до 2 %. 

Тому, на думку ділової спільноти, для створення підстав для 
економічного зростання органам влади необхідно забезпечити зрос-
тання довіри суспільства до влади, що не може супроводжуватися 
ігноруванням громадської думки та відсутністю громадського обго-
ворення найважливіших для суспільства законопроектів.

Доцільно також запропонувати зниження податкового наван-
таження та тиску на бізнес з перерозподілом навантаження на 
більш рентабельний бізнес та заможних громадян, за умови вста-
новлення консенсусу у суспільстві, досягнутого за результатами 
діалогу влади та бізнесу.

Посилення відповідальності для бізнесу повинно проводити-
ся лише після створення для бізнесу умов для виходу бізнесу з тіні 
та умов економічного зростання. Податкове навантаження пови-
нно бути адекватним фінансовому стану платників податків та не 
допускати ситуацію, за якою сплата податків призводить до погір-
шення фінансових показників та вимивання обігових коштів, не-
обґрунтованого кредитування бюджету.
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Податкова амністія тіньових доходів громадян є позитивним 
кроком, але така амністія повинна супроводжуватися не тільки 
посиленням відповідальності, а, насамперед, скасуванням причин 
для тіньової економіки. Здійснення двох перших кроків без подо-
лання причин уходу бізнесу у тінь не буде мати очікуваний ефект. 
Бізнес та громадяни в такому випадку будуть змушені знову і зно-
ву мінімізувати свої податки. Починати реформи необхідно було 
саме з причин, а не наслідків. 

Попри гарні декларації і правильно сформульовану мету по-
даткової реформи, спрямованої на побудову сучасної конкурен-
тоспроможної, соціально орієнтованої ринкової економіки, яка 
була б інтегрована в єС і забезпечувала стале зростання добробу-
ту більшості населення, в Україні проведено не було. На мій по-
гляд, завадили цьому причини насамперед суб’єктивного характе-
ру. Адже податкові реформи ініціювалися владними силами, які 
презентують модель державно-монополістичного капіталізму та 
обіймають чільні посади у владних органах. Носіям цієї моделі 
здійснення подібної реформи є абсолютно невигідним, оскільки 
потреби малого та середнього бізнесу, що формують основу се-
реднього класу в Україні, не належать до кола інтересів фінансо-
вих і промислових кланів, що зрослися з владою. 

Серед вагомих пріоритетів реформування податкової сфери 
в Україні визначено удосконалення середовища оподаткування, 
сприятливого для реалізації принципу рівності всіх платників пе-
ред законом, формування відповідального ставлення платників до 
виконання своїх податкових зобов’язань.

Головними напрямками реформування податкової політики 
України є такі.

1. Удосконалення законодавства у сфері оподаткування, а саме 
корегування Податкового Кодексу України.

2. Покращення системи адміністрування податків та зборів.
3. Зміна ставок податків і зборів, а також приведення структу-

ри податків до оптимальної.
4. Забезпечення рівномірного податкового навантаження се-

ред всіх платників податків.
5. Збільшення податкової бази із значної кількості ефектив-

них податків.
6. Зменшення податкових витрат.
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Реформування податкової політики країни дозволить покра-
щити відносини підприємств, громадян країни з державою і зна-
чною мірою вплине на економічну і соціальну ситуацію у країні.

Отже, з огляду на дослідження суті проблем і стратегічних ці-
лей реформування податкової політики України, виникає потре-
ба в удосконаленні податкової політики України за такими напря-
мами: підвищення ефективності системи адміністрування; вдо-
сконалення законодавчого забезпечення податкової системи шля-
хом коригування Податкового кодексу України; детінізація еконо-
міки та боротьба з корупцією в системі адміністрування податків 
шляхом посилення кримінальної відповідальності за ухилення від 
сплати податків та корупцію у системі держаних органів влади; 
реформування спрощеної системи; реформування системи відра-
хувань до фондів соціального страхування шляхом запроваджен-
ня єдиного соціального податку.

Разом з оновленим податковим законодавством з 1 січня 2015 
року в Україні видозмінено схему функціонування бюджетної сис-
теми, що передбачає наділення новими джерелами доходів, отри-
мання нових статей видатків і повноважень в бюджетній сфері 
місцевих бюджетів, зміну деяких організаційних моментів в бю-
джетному процесі [4].

У сфері доходів місцевих бюджетів відбулися серйозні зміни, а саме:
– в Бюджетному кодексі України тепер і не згадується про ко-

шики доходів місцевих бюджетів, а також про перелік доходів, що 
враховуються (чи не враховуються) при визначенні міжбюджет-
них трансфертів;

– доходи кожного рівня місцевих бюджетів нині визначені окре-
мими статтями Бюджетного кодексу України. Так, доходи міст рес-
публіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, 
міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних 
територіальних громад, що створюються згідно з законом та перспек-
тивним планом формування територій громад перелічені у відреда-
гованій ст. 64 Бюджетного кодексу України; доходи бюджету АРК та 
обласних бюджетів – у зміненій ст. 66 Бюджетного кодексу, а доходи 
міст районного значення, сільських і селищних бюджетів наведені у 
відредагованій ст. 69 Бюджетного кодексу України; 

– в рамках бюджетної децентралізації уряд прагне забезпечи-
ти фінансову автономію місцевих бюджетів змінивши з 2015 року 

порядок розподілу податкових і неподаткових надходжень між 
державним та місцевими бюджетами (рис. 2.2).
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Податкові надходження до бюджету 

Закріплені Регульовані 
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бюджетом 
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Акцизний податок 

Податок на 
прибуток 

підприємств 
державної 
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фізичних осіб  з 
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та військовий збір 
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бюджетів 
На рівні місцевих бюджетів 

Екологічний 
податок 

Держав-
ний 

бюджет – 
20% 

Місцеві 

бюджети 
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Податок 
на доходи 
фізичних 
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Обласний бюджет – 
15% 

Районний бюджет, 
бюджети міст обласного 

значення та бюджет 
об’єднаних 

територіальних громад – 
60%, у м.Києві – 40 % 
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гічний 
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ресурсів в частині деревини, 
заготовленої в порядку рубок 
головного користування; за 

спеціальне використання 
води (крім рентної плати за 

спеціальне використання 
води водних об'єктів 
місцевого значення)  

Державний 
бюджет – 

50% 

Обласні 
бюджети – 50% 

Рентна плата за ко-
ристування 
надрами для 
видобування 

нафти, природного 
газу та газового 

кондесату; рентна  
плата  за 

транспортування 
нафти та нафто-
продуктів ма-
гістральними 

нафтопроводами та 
нафтопродукто-
проводами, тран-
зитне транспор-

тування трубопро-
водами  

природного газу та 
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міста Києва – 60  % 
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Податок на прибуток  
комерційних підприємств 
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Державний 
бюджет – 

90% 

Обласний бюджет 
або бюджет м. 
Києва – 10 % 

До бюджетів місцевого 
самоврядування 

зараховуються єдиний 
податок, податок на майно 
(складається з податку на 
нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, 
транспортного податку та 

плати за землю) та акцизний 
податок з реалізації 

суб’єктами господарювання 
роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів 

Рентна плата за користування 
надрами для видобування 

корисних  копалин  за-
гальнодержавного  значення 

Державний 
бюджет – 75% 

Обласні 
бюджети – 

25% 

Рис. 2.2. Розподіл податкових надходжень між ланками бюджетної системи Рис. 2.2. Розподіл податкових надходжень між ланками  
бюджетної системи.
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Як видно з рис. 2.2, джерел доходів місцевих бюджетів побіль-
шало, що свідчить про намір центральної влади поділитися з регі-
онами частиною податкових і неподаткових надходжень. 

Серед новацій в сфері неподаткових надходжень варто виді-
лити передачу в регіони коштів від оплати адміністративних по-
слуг та державного мита. Однак у державному бюджеті все ж за-
лишаться деякі доходи від цієї статті. Туди буде надходити поло-
вина адміністративного збору від державної реєстрації прав на не-
рухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних 
осіб і фізичних осіб-підприємців.

Істотні трансформації відбулися у складі головного методу 
формування доходів бюджету – податкових надходженнях.

Зокрема уряд передає місцевим бюджетам:
– 10 % податку на прибуток підприємств приватного сектора 

економіки (крім податку на прибуток підприємств державної влас-
ності);

– 80 % екологічного податку;
– 50 % рентної плати за спеціальне використання лісових ре-

сурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головно-
го користування;

– 50 % рентної плати за спеціальне використання води (крім 
рентної плати за спеціальне використання води водних об’єктів 
місцевого значення);

– 25 % рентної плати за користування надрами для видобуван-
ня корисних копалин загальнодержавного значення.

Зарахування надходжень від податку на доходи фізичних осіб 
також відбуватиметься за новими правилами:

– 60 % податку зараховують до загального фонду бюджетів 
міст обласного (республіканського) значення, районних бюдже-
тів чи бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створю-
ються за законом та перспективним планом формування терито-
рій громад;

– 15 % потрапляють у дохід загального фонду обласних бю-
джетів;

– 40 % направляють до бюджету Києва;
– 25 % скеровують до державного бюджету, а з податку на до-

ходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) на терито-
рії міста Києва – 60 %. Також до державного бюджету зарахову-

ються надходження від податку на доходи фізичних осіб з пасив-
них доходів (проценти за депозитами) та військовий збір.

Відбулися зміни в структурі розподілу екологічного податку. 
До державного бюджету буде надходити 20 % коштів від нього 
(у дореформені часи зараховувалось 65 %), а до місцевих бюдже-
тів, відповідно, – 80 %. Якщо розглядати розподіл коштів за рів-
нями місцевих бюджетів, то в обласні бюджети буде зараховувати-
ся 55 % екологічного податку (у дореформені часи зараховувалось 
10 %), а в бюджети територіальних громад – 25 % коштів. Для сто-
лиці діє своя система, і в бюджеті Києва залишатиметься 80 % цих 
податкових надходжень.

До бюджетів місцевого самоврядування зараховуються єди-
ний податок, податок на майно (складається з податку на нерухо-
ме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного подат-
ку та плати за землю) та акцизний податок з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за став-
кою до 5 % вартості реалізованого підакцизного товару. 

На перший погляд, джерел доходів у сільських, селищних та 
міст районного значення бюджетів побільшало. Але водночас за-
конотворці позбавили такі ради надходжень від податку на дохо-
ди фізичних осіб (у дореформені часи такі бюджети отримували 
25 % податку на доходи від роботодавців, зареєстрованих на тери-
торії відповідного села, селища, міста).

Джерела надходжень спеціального фонду місцевих бюджетів 
доповнили надходженнями в рамках програм допомоги і грантів 
міжнародних фінансових організацій та єС. Водночас із перелі-
ку випали скасовані збори (за першу реєстрацію транспортно-
го засобу, за провадження деяких видів підприємницької, а та-
кож екологічний податок (він перекочував у доходи загального 
фонду). 

Особливу увагу в оновленому Бюджетному кодексі України 
приділили бюджетам об’єднаних територіальних громад, що ство-
рюються згідно з законом та перспективним планом формування 
територій громад. Зокрема, бюджети об’єднаних територіальних 
громад формуються в термін до 15 жовтня за визначеними для них 
доходами і видатками. Об’єднані громади отримають весь спектр 
повноважень та фінансових ресурсів, що їх наразі уже мають міс-
та обласного значення, зокрема прямі міжбюджетні відносини з 
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державним бюджетом (зараз прямі відносини мають лише облас-
ті, райони, міста обласного значення), державні субвенції. Таке 
об’єднання громад за логікою має не просто більше повноважень, 
але й набагато більшу дохідну базу, ніж, наприклад, сільський бю-
джет. Адже зараз сільські бюджети позбавлені основного бюдже-
тотворного джерела – податку на доходи фізичних осіб, який за-
раховується до районного бюджету і лише після об’єднання тери-
торіальних громад 60 % податку на доходи від роботодавців, заре-
єстрованих на об’єднаній території відповідних сіл, селищ, міст 
буде зараховуватись до бюджетів об’єднаних територіальних гро-
мад на фінансування власних повноважень.

Бюджетні зміни полягають не лише у децентралізації дохідної 
частини місцевих бюджетів, але і видаткової, передусім соціально-
культурній сфері. Зважаючи на принцип субсидіарності, в оновле-
ному Бюджетному кодексі уряд передбачив передачу з державного 
на місцевий рівень фінансування деяких заходів та установ освіт-
ньої, медичної та культурної сфер.

Відредагована ст. 88 Бюджетного кодексу України дає змогу 
фінансувати з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення тіль-
ки органи місцевого самоврядування села, селища, міста район-
ного значення. Дошкільна освіта, загальна середня освіта I ступе-
ня, сільські, селищні та міські будинки культури, центри дозвілля, 
а також бібліотеки згідно з вимогами оновленого Бюджетного ко-
дексу України повинні фінансуватися з районних бюджетів та бю-
джетів об’єднаних територіальних громад.

Відредаговані норми Бюджетного кодексу України передбача-
ють також, що з бюджетів міст обласного та республіканського 
АРК значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних терито-
ріальних громад тепер фінансуються дошкільна, загальна серед-
ня та позашкільна освіти в місті та районі відповідно. Крім того 
за рахунок цих бюджетів також утримуватимуться спеціалізова-
ні медико-санітарні частини (paніше їх фінансували з державного 
бюджету) та виплачуватимуть допомогу по догляду за інвалідами 
1 та 2 групи внаслідок психічного розладу (paніше ці видатки пе-
редбачали в обласному бюджеті).

Окрім цього уряд бере на себе фінансування медицини та 
освіти передбачивши для бюджетів міст обласного та республі-
канського АРК значення, районних бюджетів та обласних бюдже-

тів дві нові субвенції – освітню та медичну, які відшкодують їх ви-
трати на ці галузі.

Істотні зміни відбулися і в складі форм міжбюджетних транс-
фертів в напрямі проголошеного на децентралізацію курсу.

Отже, починаючи з 2015 року в Україні існують такі види між-
бюджетних трансфертів, перелік яких наведено у відкоригованій 
ч.1 ст. 97 Бюджетного кодексу України:

1.  Базова дотація – кошти, що передаються з державного бю-
джету місцевим бюджетам для горизонтального вирівнювання по-
даткоспроможності територій. Базова дотація замінила дотацію 
вирівнювання, яку виділяли з державного бюджету для вирівню-
вання дохідної спроможності бюджету, тобто для покриття тих ви-
датків, на які не вистачає доходів. 

2.  Реверсна дотація – кошти, що передають до державного 
бюджету з місцевих бюджетів для горизонтального вирівнювання 
податкоспроможності територій. Реверсна дотація фактично замі-
нила вилучення коштів, про яке згадувалося в попередній редак-
ції Бюджетного кодексу і є формою взаємовідносин, протилежною 
за змістом і за напрямом руху коштів базовій дотації. Отже, такі 
трансферти як базова і реверсна дотації – не новина для міжбю-
джетних відносин, їм лиш дали нові назви.

3.  Субвенції – вид бюджетного субсидіювання, який перед-
бачає пайову участь кількох бюджетів у фінансуванні певних ви-
датків чи проектів. Про деякі види субвенцій (субвенції на здій-
снення державних програм соціального захисту; субвенції на ви-
конання інвестиційних проектів) згадувалось і у старій редакції 
Бюджетного кодексу. Однак, безсумнівно, найбільше зацікавлення 
викликають нові види субвенцій із державного бюджету, а саме: 
освітня субвенція; субвенція на підготовку робітничих кадрів; 
медична субвенція; субвенція на забезпечення медичних заходів 
окремих державних програм та комплексних заходів програмного 
характеру.

Такі трансферти з’явилися завдяки змінам у видатковій час-
тині місцевих бюджетів – повноваження фінансувати освіту й 
медицину тепер у місцевих бюджетів. Але враховуючи значен-
ня таких видатків, місцеві бюджети отримуватимуть на їх фінан-
сування ресурси з державного бюджету. Серйозним позитивом 
таких трансфертів є те, залишки невикористаних на кінець року 
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субвенцій зберігаються на рахунках місцевого бюджету. Такі за-
лишки можна використати в наступному році на певну мету, а 
також для оновлення матеріально-технічної бази відповідних за-
кладів.

4.  Додаткова дотація на компенсацію втрат доходів місце-
вих бюджетів внаслідок надання пільг, встановлених державою. 
Згідно з вимогами Бюджетного кодексу надання державою подат-
кових пільг, які зменшують доходи місцевих бюджетів, має супро-
воджуватися наданням додаткової дотації з державного бюдже-
ту місцевим бюджетам на компенсацію відповідних втрат доходів 
місцевих бюджетів.

Варто також відзначити, що в Бюджетному кодексі тепер не 
згадуються додаткова дотація на вирівнювання фінансової забез-
печеності місцевих бюджетів та субвенція на будівництво, рекон-
струкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної влас-
ності у населених пунктах (ремонт вулиць і доріг комунальної 
власності тепер фінансують за рахунок місцевих бюджетів). 

Зміни в Бюджетному кодексі мають спростити для місцевої 
влади процедуру кредитування в міжнародних фінансових орга-
нізаціях. Адже, стара редакція Бюджетного кодексу, дозволяла 
це тільки міським радам міст, у яких проживає більше 300 тис. 
жителів. Нині такого обмеження немає. Видозмінений варіант 
Бюджетного кодексу дає змогу влазити в зовнішні борги Верховній 
Раді АР Крим, Київській, Севастопольській міським радам, а та-
кож міським радам міст обласного значення.

Низка змін відбулася і в організації бюджетного процесу, адже 
територіальні громади отримали тепер нові права й повноважен-
ня. Передусім, фінансова автономія дає змогу місцевим радам са-
мостійно ухвалювати відповідні місцеві бюджети, не чекаючи за-
твердження державного в термін до 25 грудня року, що передує 
плановому. 

Раніше, нагадаємо, місцеві бюджети – обласні, районні та бю-
джети місцевого самоврядування, яким у державному бюджеті ви-
значалися міжбюджетні трансферти, – затверджували не пізніше 2 
тижнів після оприлюднення закону про державний бюджет на по-
точний рік. І тільки після цього в двотижневий термін затверджу-
валися міські, сільські й селищні бюджети.

Обслуговувати кошти бюджетів місцева влада зможе в уста-
нові за власним вибором – або в органах Державної казначейської 
служби, або в банках.

Можна констатувати, що реформа бюджетно-податкового за-
конодавства спрямована на:

– забезпечення бюджетної автономії та фінансової самостій-
ності місцевих бюджетів, адже з державного до місцевих бюдже-
тів передається плата за надання адміністративних послуг, дер-
жавне мито; збільшується відсоток зарахування екологічного по-
датку з 35 до 80 %; закріплюються за місцевими бюджетами за 
новими нормативами стабільні джерела доходів – податок на до-
ходи фізичних осіб та податок на прибуток комерційних (недер-
жавних) підприємств; запроваджується акцизний податок з реа-
лізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакциз-
них товарів за ставкою до 5 % вартості реалізованого товару; роз-
ширюється база оподаткування податку на нерухоме майно, від-
мінне від земельної ділянки за рахунок залучення до оподатку-
вання комерційного (нежитлового) майна. За попередніми розра-
хунками ріст ресурсу місцевих бюджетів у 2015 році сягне близь-
ко 39,2 млрд. грн. [5];

– стимулювання територіальних громад до об’єднання та фор-
мування спроможних територіальних громад, адже об’єднані гро-
мади отримають весь спектр повноважень та фінансових ресур-
сів, що їх наразі уже мають міста обласного значення, зокрема за-
рахування 60 % податку на доходи фізичних осіб на власні повно-
важення, прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом 
(зараз прямі відносини мають лише обласні, районні та бюджети 
міст обласного значення), державні субвенції.

Парламент прийняв зміни до Податкового та Бюджетного ко-
дексів, які уже розширили фінансові можливості місцевого само-
врядування, а в майбутньому дозволяють зробити економічно са-
модостатніми та спроможними і нові об’єднані громади [5].
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2.2. Фіскальна політики в системі забезпечення  
фінансової безпеки держави
В умовах ринкової економіки, незалежно від стадії її розви-

тку, податки виступають вихідною клітиною пізнання фінансів, 
оскільки в найповнішій формі відтворюють перерозподільчі ме-
ханізми реалізації фінансових відносин. Податкова система як 
сукупність податків, зборів, інших обов’язкових платежів пови-
нна гармонійно поєднувати в собі як фіскальні, так і регулюваль-
ні властивості оподаткування. Саме цьому сприяє зміна концепту-
альних підходів щодо визначення місця й ролі носіїв фіску в еко-
номічній системі держави. В усьому цивілізованому світі податки 
на сьогодні розглядаються не як форма фінансового примусу, що 
має компенсувати вартість наданих державою послуг соціально-
го характеру, але як елемент свідомого громадянського вибору. З 
огляду на це, дослідження суспільної природи податків та еволю-
ції форм і методів одержавлення ВВП має носити комплексний ха-
рактер, враховувати їх фінансове, соціально-економічне, політич-
не, правове, безпекове призначення.

Становлення та розвиток системи оподаткування в Україні в 
умовах світової фінансової глобалізації та євроінтеграційного ви-
бору суспільства має також віддзеркалювати світові фіскально-
економічні тенденції, щоправда, з урахуванням національної спе-
цифіки та ментальності. Відомо, що податки є атрибутом держав-
ності, виступаючи кількісним фінансовим вимірником суспіль-
них фінансових послуг. Конституційно закріпивши соціально-
орієнтований ринковий вибір [1] українська держава взяла курс на 
побудову західноєвропейської бюджетної моделі, де рівень опо-
даткування є порівняно високим і коливається в межах 40 % у вар-
тісній структурі ВВП.

На перший погляд сформована в Україні податкова система 
відповідає в загальних рисах світовим стандартам як за переліком 
податкових платежів, так і за структурою податкових надходжень. 
Свідченням цього є домінуюча роль універсального акцизу – ПДВ 
і податків доходно-прибуткової групи – податку на прибуток під-
приємств, податку з доходів фізичних осіб. Водночас незначною 
є частка податків на власність, ресурси, капітал, податків на між-
народну торгівлю та зовнішні операції. Подібні тенденції зберіга-
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ють вказані співвідношення й у вартісній структурі ВВП. Отже, 
формально можна констатувати про поступове наближення подат-
кової системи України до світових фіскальних стандартів. Однак, 
це аж ніяк не може знівелювати всіх тих критичних зауважень до 
вітчизняної системи оподаткування, які широко обговорюються в 
парламенті, уряді, наукових колах, серед практичних працівників 
і загалом серед громадськості.

З погляду фінансової безпеки держави податкова система в 
Україні балансує на рівні порогових значень, оскільки рівень цен-
тралізації ВВП через бюджетну систему не перевищує 30 %, а від-
ношення дефіциту зведеного бюджету до ВВП є меншим трьох-
відсоткового значення. З іншого боку, оптимальні кількісні показ-
ники не є тенденційно сталими. Більше того, вони не дають на-
лежної інформації про ув’язку співвідношення критеріїв фіскаль-
ної достатності, економічної ефективності, соціальної справедли-
вості податкової політики, оскільки останні є наслідком дії низки 
якісних чинників та суспільних компромісів. В контексті зазначе-
ного першочергового розв’язання потребують два завдання: 

1) оптимізація номінального рівня податкового навантажен-
ня в умовах підтримки збалансованого формування бюджетів усіх 
рівнів управління, стимулювання економічного зростання як ан-
тикризового заходу в контексті забезпечення фінансової безпеки 
держави загалом та макрофінансової стабілізації зокрема;

2) підвищення ефективності й нейтральності системи опо-
даткування. Передусім необхідно чітко законодавчо задекларува-
ти і послідовно виконувати вихідні принципи організації та функ-
ціонування податкових відносин у ринково-трансформаційному 
суспільстві.

Механізм реалізації вказаних принципів передбачає прове-
дення низки фіскально-економічних заходів, а саме:

1. Внести внаслідок парламентських слухань зміни і доповне-
ння до Податкового кодексу, які містили б передусім вичерпний 
перелік податків, зборів, інших обов’язкових платежів, що утри-
муються на території України і належать винятково до сфери дер-
жавної юрисдикції, щонайменше на середньостроковий бюджет-
ний період, оскільки на сьогодні такі зміни проводяться щорічно 
при затвердженні Закону про державний бюджет. Впровадження 
зазначеного принципу забезпечуватиме єдність економічного про-

стору і запобігатиме перешкодам вільного товаропросування з 
притаманною йому системою грошових потоків.

2. Керуватись єдиним підходом щодо запровадження подат-
ків. Відповідно до фінансової доктрини унітарного державного 
устрою податкова система України має бути дворівневою, разом 
із загальнодержавними та місцевими податками та зборами. Зміна 
форм організації фінансових відносин не передбачає так званих 
альтернативних форм оподаткування, покликаних виконувати ті 
чи інші тактичні цілі перерозподільчо-стимулюючого характеру. 
Рекомендований перелік головних видів податкових платежів для 
України окреслено на рис. 2.3.

Коментуючи рис. 2.3, можна навести деякі узагальнення:
По-перше, склад загальнодержавних податків і зборів випли-

ває з конституційних повноважень держави (точніше з необхід-
ності їх фінансування), є випробуваний часом і повністю відпо-
відає податковим системам не лише країн-учасниць єС, але й ін-
ших країн близького зарубіжжя. Водночас, зважаючи на значні об-
сяги таких податкових надходжень, доцільно проводити зараху-
вання окремих із них на казначейські рахунки місцевих бюджетів 
за встановленими нормативами розподілу. Критерій закріплення 
варто узгоджувати з кількісними вимірниками делегованих місце-
вому самоврядуванню видаткових повноважень. Найпридатнішим 
для досягнення зазначених цілей, як ствердно засвідчує чинний 
фіскальний досвід, є податок з доходів фізичних осіб.

По-друге, регламентований Бюджетним кодексом розподіл ви-
датків між різними рівнями зведеного бюджету, внутрішньосис-
темний їх поділ в розрізі головних розпорядників бюджетних ко-
штів, перерозподіл видаткових бюджетних повноважень за розді-
лами функціональної та програмної класифікацій видатків бюдже-
ту, а також встановлення бюджетних призначень і асигнувань від-
повідно до кодів економічної класифікації (за предметно-цільовою 
ознакою) потребують адекватної відповідності доходів і видатків на 
всіх рівнях зведеного бюджету, особливо бюджетів місцевого само-
врядування. Здебільшого це стосується тих функцій і завдань, які є 
наслідком функціонування територіального колективу, оскільки їх 
невідповідність власним джерелам доходів, серед яких до 2015 р. 
найважливішими були плата за землю, платежі за ресурси місце-
вого значення, залишалися приреченою на недофінансування. 
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Рис. 2.3. Рекомендований склад системи податків в Україні за основними  
видами оподаткування 
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1. Податки на споживання: 
– ПДВ; 
– акцизний податок; 
– ввізне і вивізне мито. 

2. Податки на доходи 
(прибуток): 

– податок на прибуток 
підприємств; 
– податок з доходів фізичних 
осіб. 

3. Податки на майно, 
власність, ресурси капітал: 

– податок на майно 
юридичних осіб; 
– платежі за ресурси 
державного значення; 
– податки на приріст капіталу; 
– єдиний соціальний внесок; 
– тимчасові та інші 
специфічні податки 

1. Місцеві податки: 
– податок на нерухоме 
майно громадян; 
– податки на окремі види 
майна (багатства), 
включаючи податок з 
власників автотранспорту; 
– ресурсні платежі 
місцевого значення; 
– плата за землю; 
– місцеві акцизи; 
– податок на промисел; 
– комунальний податок. 

2. Місцеві збори (їх 
перелік має безпосередньо 
ув’язуватися з фінансовою 
спроможністю місцевого 

самоврядного колективу в 
частині виконання 

громадсько-господарських 
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міжтериторіальному 
розрізі) 
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Рис. 2.3. Рекомендований склад системи податків в Україні  
за основними видами оподаткування.

Джерело: Складено авторами.

Дещо кращою залишалася ситуація із бюджетним забезпечен-
ням переданих місцевому самоврядуванню функцій державною 
владою на засадах конституційного делегування. Адже при не-
достатності закріплених джерел доходів – податку з доходів фі-
зичних осіб, єдиного податку, державного мита, ліцензійних збо-
рів – з державного бюджету надавалася дотація вирівнювання. З 

1 січня 2015 р. зроблено вагомий крок на шляху спрощення го-
ризонтального територіального фінансового вирівнювання вна-
слідок відміни поділу видатків на ті, що враховуються і відпо-
відно не враховуються при наданні міжбюджетних трансфертів, 
з притаманними їм власними і закріпленими джерелами фінан-
сування.

На наш погляд, в Україні назріла адміністративно-терито- 
ріальна реформа, від якої і залежатиме стан розвитку місцевого 
господарства та фінансові можливості територіальної громади. Не 
вдаючись у подробиці цієї реформи, варто наголосити на трьох 
моментах. Перший пов’язаний із розширенням конституційних 
повноважень місцевого самоврядування; другий ґрунтується на 
скороченні обсягів бюджетного перерозподілу через систему між-
бюджетних відносин; третій – причинно-наслідково пов’язаний з 
двома попередніми і має на меті збільшення обсягів бюджетних 
надходжень, передусім, податкових платежів.

Фінансова незалежність території прямо залежить від її по-
даткової спроможності та можливостей самостійного бюджету-
вання як показників доходів, так і показників видатків місцевих 
бюджетів без підтасовування останніх під граничні обсяги між-
бюджетних трансфертів, затверджених Законом “Про Державний 
бюджет України” у другому читанні в міжтериторіальному розрі-
зі. З огляду на це безальтернативним видається розширення ролі 
місцевих податків і зборів у фінансуванні соціально-економічних 
програм місцевого значення, а також частини централізованих за-
ходів згідно з принципом субсидіарності. Запровадження подат-
ку на нерухоме майно громадян, окремі види власності, зміна ста-
тусу плати за землю, податку з власників автотранспорту, ресурс-
них платежів місцевого значення, використання місцевих акциз-
них надбавок при продажу нафтопродуктів безпосереднім спо-
живачам, а також при реалізації алкогольних напоїв на розлив чи 
тютюнових виробів поштучно, істотне розширення місцевих збо-
рів шляхом встановлення їх на заняття торгівлею, на собак, на ви-
довища і розваги, на володіння транспортними засобами, на тор-
гівлю алкогольними напоями і тютюновими виробами, на надан-
ня ліцензій на спадщину, на подарунки, на осіб які мають у своїй 
власності дві або більше квартири, на мисливство і рибальство, на 
відкриття питних закладів, готелів, на прибирання вулиць та бла-
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гоустрій, на утилізацію побутових доходів, на кар’єри, на рекламу, 
на осіб, діяльність яких пов’язана із забрудненням навколишньо-
го природного середовища (екологічні податки із системою гнуч-
ких фінансових санкцій) – ось головні напрями підвищення діє-
вості інституту місцевих податків і зборів і, як наслідок, розши-
рення фінансової самостійності місцевої влади у вирішенні своїх 
функціональних зобов’язань.

По-третє, функціонування альтернативних форм оподат-
кування – єдиного податку з малих підприємств та громадян-
підприємців, що здійснюють свою діяльність без статусу юридич-
ної особи, фіксованого сільськогосподарського податку – є наслід-
ком державної фінансової політики стимулювання економічного 
розвитку окремих секторів економіки та суб’єктів бізнесу, діяль-
ність яких є суспільно-пріоритетною. Водночас зазначені податки 
за певних умов можуть модифікуватися шляхом їх поглинання ва-
гомішими за фіскально-економічним статусом податками (напри-
клад, єдиний податок з малих підприємств без особливих усклад-
нень чи додаткових заходів можна вмонтувати у систему слабо-
прогресивного прибуткового оподаткування) та/або скасовува-
ти при досягненні поставленої мети (наприклад, набуття аграр-
ним сектором достатнього рівня конкурентоспроможності на рин-
ку товарів і послуг).

3. Регламентувати у тому ж таки Податковому кодексі винят-
ково законодавчу процедуру запровадження того чи іншого по-
датку з обов’язковим встановленням його елементів – платни-
ків, об’єкта оподаткування, податкової бази, податкової ставки, 
джерела сплати, пільг тощо. Ця вимога має стосуватися як за-
гальнодержавних, так і місцевих податків і зборів (за винятком 
конкретної величини рівня податкових ставок у розрізі місце-
вих податків і зборів). Водночас треба чітко розмежувати крите-
рії законодавчого встановлення та порядку введення і наступно-
го справляння податкових платежів. Встановлені Законом подат-
ки із притаманною їм сумісністю елементів оподаткування мо-
жуть по-різному застосовуватися залежно від галузевої специфі-
ки фінансово-господарської діяльності платників, особливостей 
організації бізнесу, а також з огляду на інші особливості реаліза-
ції регулюючої функції податків через систему фіскальних важе-
лів та інструментів. Тобто всі додаткові умови функціонування 

податків не повинні бути предметом законодавчої ініціативи (це 
робить законодавство з питань податків занадто громіздким і, як 
наслідок, незрозумілим), а підлягають врегулюванню в робочому 
порядку шляхом розробки компетентними органами Державної 
фіскальної служби правил, методик, інструкцій з питань застосу-
вання тих чи інших податкових норм та доведенням останніх до 
їх безпосередніх виконавців.

4. Запровадити граничні обмеження ставок місцевих подат-
ків і зборів. Об’єктивна природа вказаного принципу випливає з 
базового постулату єдності податкової форми одержавлення ВВП 
і спрямована на попередження міжтериторіальних фіскальних 
дисбалансів. Щодо інших елементів місцевого оподаткування, 
які підлягають обов’язковій державній регламентації, наприклад 
пільг, то особливості їх безпосереднього застосування має визна-
чати місцевий представницький орган відповідно до окресленого 
вище порядку в рамках чинного податкового законодавства.

Встановлення та законодавче закріплення системно-базових 
чинників реформування системи оподаткування ринкового типу 
повинно знайти своє продовження у конкретних змінах механіз-
мів справляння податків, зборів інших обов’язкових платежів. 
Погоджений характер податкової реформи має супроводжувати-
ся послідовно-виваженими заходами в галузях прямого (пода-
ток на прибуток підприємств і податок з доходів фізичних осіб), 
опосередковано-повитратного (плата за землю та інші ресурс-
ні платежі, податок з власників автотранспорту, місцеві податки і 
збори, єдиний соціальний внесок), непрямого (ПДВ, акцизний по-
даток, мито) оподаткування.

Внаслідок проведених досліджень випливає цілком очевидний 
висновок про незначний вплив податку на прибуток на стимули 
до підприємницької діяльності. Водночас податкове зобов’язання 
скорочує величину чистого прибутку, що негативно позначається 
на фінансовій стійкості платників, передусім підприємств з мате-
ріаломісткою технологією виробництва та підприємств з трива-
лим періодом обороту капіталу. В кінцевому підсумку головний 
вектор реформування прибуткового оподаткування юридичних 
осіб спрямовується на оптимізацію основних податкоформуючих 
складових – бази оподаткування, величини податкових ставок, об-
сягів наданих пільг. 
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Податку на прибуток в контексті виконання ним функцій опо-
даткування більше притаманна регулююча функція. Головним 
інструментом реалізації регулюючих властивостей податку вва-
жаються податкові пільги. Загалом чинна система пільг з по-
датку на прибуток (за досліджуваний період) тенденційно оці-
нювалася як негативне фінансове явище несумісне з економіч-
ним зростанням, оскільки скасовано прискорену амортизацію, 
відсутній інвестиційний податковий кредит (інвестиційна по-
даткова знижка), обмеженою є практика створення неоподатко-
вуваних резервних фондів (за винятком фінансового сектора). 
Інноваційно-інвестиційні податкові пільги, що використовува-
лися до 2005 року, носили локальний характер, тобто надавали-
ся окремим суб’єктам господарювання – технопаркам, підприєм-
ствам, що реалізували інвестиційні проекти у спеціальних еко-
номічних зонах і територіях пріоритетного розвитку, підприєм-
ствам з виробництва автомобілів, автобусів і комплектуючих ви-
робів до них [7, с. 158]. За таких умов податкова система України 
набула інвестиційно-аморфних ознак.

Серед шляхів активізації інвестиційно-преференційних по-
даткових режимів у спеціальних науково-дослідницьких джере-
лах називаються такі:

1) запровадження прискореної амортизації, принаймні щодо 
виробничого обладнання, яке використовується в екологічно за-
хисних, ресурсозберігаючих, інноваційних технологіях;

2) запровадження інвестиційної податкової знижки (або 
кредиту);

3) зменшення ставки податку на прибуток підприємств [7, 
с.159].

Щодо першої пропозиції, то жодних сумнівів, на наш погляд, 
вона не викликає, а в умовах макрофінансової нестабільності стає 
об’єктивною необхідністю. Адже без оновлення виробничих по-
тужностей годі сподіватися на зростання обсягів ВВП, який ви-
ступає основою економічної могутності країни, а його ріст у ди-
наміці є передумовою якісних структурних зрушень в усіх сферах 
суспільного відтворення.

Не менш важливе значення мають й прямі інвестиційні ви-
лучення з оподаткованої бази. Показовим з огляду на це є досвід 
окремих пострадянських країн:

1) починаючи з 2007 бюджетного року платники наділені 
правом зменшувати в повному обсязі базу оподаткування поточ-
ного року на суму збитків попереднього року. У 2002-2005 роках 
розміри списання збитків обмежувалися до 30 % податкової бази 
та до 50 % у 2006 році;

2) запроваджена так звана інвестиційна премія – можливість 
віднесення на собівартість звітного податкового періоду витрат на 
капітальні вкладення в розмірі до 10 %. Набрала чинності з 1 січ-
ня 2006 року;

3) з 2007 року дозволяється рівними частинами протягом 
року відносити на податкові витрати вартість проведення науково-
дослідних і дослідно-конструкторських робіт, зокрема й тих, які 
не дали позитивного очікуваного результату [8, с. 132].

Створення інвестиційних податкових стимулів, на наш по-
гляд, в умовах вітчизняних ринкових перетворень у фінансово-
економічній сфері має супроводжуватися:

1) звільненням від ПДВ операцій з реалізації будь-якими 
суб’єктами підприємницької діяльності науково-дослідних і 
дослідно-конструкторських робіт, пов’язаних з освоєнням нових 
зразків товарної продукції або удосконаленням діючої товарної 
номенклатури;

2) віднесенням до фондів цільового фінансування, які не вра-
ховуються при формуванні податкової бази податку на прибуток 
науково-дослідних організацій, отриманих коштів від зареєстро-
ваних у встановленому порядку фондів підтримки наукових дослі-
джень;

3) встановленням підвищеного коефіцієнта до основної нор-
ми амортизації щодо основних засобів, які використовуються для 
науково-дослідницької діяльності.

Отже оптимізація бази оподаткування та розширення систе-
ми інвестиційних пільг можуть призвести до істотного зменшен-
ня податкового навантаження на прибуток підприємств. Це дея-
кою мірою ставить під сумнів необхідність зниження рівня подат-
кової ставки, яка і так на сьогодні є незначною за європейськими 
рамками. Збереження пропорційної ставки 18 % продиктоване са-
мим економічним середовищем та фінансово-бюджетними потре-
бами держави. Крім того, помірковане пропорційно-прибуткове 
корпоративне оподаткування характеризується як відносно про-
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стий процес, дешевий з позицій адміністрування податку і, най-
головніше, не має деструктивної дії на механізм нагромадження 
капіталу. Диференція податкових ставок доцільна лише в умовах 
високого розвитку ринкових відносин, низької тінізації економіки 
країни, високого ступеня довіри між учасниками податкового про-
цесу, спрощення податкової звітності тощо. У встановленні про-
гресивних ставок варто керуватися критеріями рівнонапруженос-
ті, справедливості, нейтральності. Останні мають забезпечити фі-
нансову базу дотримання єдиних норм соціальної забезпеченості, 
розвитку економічної інфраструктури та освоєння ресурсів дер-
жави в інтересах національної економіки [6, с. 107].

Водночас позитивні зміни в економіці країни, зумовлені стабі-
лізацією та зростанням ВВП, усталенням ринкових механізмів фі-
нансового розподілу й перерозподілу, виступатимуть поштовхом 
до заміни пропорційного оподаткування прибутку підприємств 
на слабопрогресивне. Конкретні кількісні показники і параметри 
фіску спрогнозувати вкрай складно. Детальні розрахунки можли-
во зробити лише з огляду на реальні вимірники фінансової бази, 
потреби бюджету, пріоритетні цілі економічного зростання держа-
ви загалом і суб’єктів підприємницької діяльності зокрема.

Чинна система оподаткування прибутку підприємств, як під-
твердили проведені вище дослідження, виявилися недостатньо за-
хищеною від так званого податкового планування, наслідком яко-
го є мінімізація податкових зобов’язань на основі недобросовісної 
податкової конкуренції. З огляду на це потребує уточнення зако-
нодавча інтерпретація податкового резидентства юридичних осіб. 
Поняття резидентства суб’єкта підприємництва має ґрунтувати-
ся на критеріях місцезнаходження органів його управління та ре-
зидентства учасників корпоративного формування, які володіють 
контрольним пакетом у статутному капіталі. Ці заходи, на наш по-
гляд, запобігатимуть виникненню досить поширеної ситуації, коли 
фізичні особи – податкові резиденти – реєструють юридичну осо-
бу в іншій державі з відносно незначним рівнем оподаткування ви-
нятково з метою мінімізації українських податкових зобов’язань, а 
не для здійснення фінансово-господарської діяльності.

Одним із наслідків макрофінансової нестабільності стає або 
об’єднання компаній з метою спеціального ведення господарської 
діяльності, або ж поглинання фінансово стабільними компаніями 

менш конкурентоспроможних суб’єктів ринку. Оскільки окрес-
лене економічне явище стає все масовішим, то виникає потреба 
адекватних змін у системі оподаткування. Насамперед укрупнення 
платників стосується податку на прибуток. З метою впорядкуван-
ня податкової роботи доцільно вдосконалити на зразок розвине-
них зарубіжних країн консолідовану податкову звітність. Інститут 
консолідованої податкової звітності дає змогу сумувати фінансо-
вий результат для оподаткування різних платників, що входять до 
складу холдингу. Розподіл податкових платежів між різними рів-
нями бюджетної системи, на відміну від держав з федеративним 
або конфедеративним устроєм, немає жодної актуальності, оскіль-
ки в Україні податок на прибуток є загальнодержавним податком 
і в повній сумі від контингенту надходжень зараховується до дер-
жавного бюджету.

Запровадженню нового порядку консолідованої податкової 
звітності передує розв’язання низки завдань:

1) визначення характеристик холдингу або групи платників 
податків, для яких є можливою консолідація для оподаткування 
податком на прибуток підприємств;

2) передбачення можливості перерахунку податкових зобо- 
в’язань за попередні податкові періоди за умови змін в складі юри-
дичних осіб, що входять до складу консолідованого платника;

3) встановлення особливостей консолідації з метою оподат-
кування для платників, що належать до окремих сфер діяльнос-
ті – банків, страхових організацій, інших фінансових компаній;

4) регламентування механізму консолідації та відповідальної 
особи за нарахування й сплату податку на прибуток від імені кон-
солідованої групи платників. 

Водночас система консолідованої звітності про прибуток гру-
пи компаній повинна відповідати таким вимогам:

1) материнська компанія несе відповідальність за подання де-
кларації від імені всіх компаній – членів консолідованої групи;

2) групою компаній вважаються компанії, які прямо або опо-
середковано належать материнській компанії за критерієм міні-
мальної пайової участі;

3) компанії – учасники консолідованої групи приймають рі-
шення про подання декларації про прибуток у консолідованій 
формі;



66 67

4) з метою оподаткування не беруться до уваги фінансові на-
слідки внутрішньо системних перерозподільних операцій, напри-
клад, розподіл дивідендів, операції між учасниками групи;

5) право на залік чистих збитків однієї компанії – учасника 
групи за рахунок чистих прибутків інших учасників групи, оскіль-
ки результати фінансово-господарської діяльності всіх компаній 
підлягають консолідації;

6) застосування особливих правил заліку чистих збитків за 
рік, що передував року консолідації, в рахунок прибутку компаній 
групи, а також обмежень на використання чистих збитків компані-
ями, що виходять із групи;

7) наявність договору про розподіл податкових зобов’язань 
між учасниками консолідованої групи, у якому визначаються вза-
ємні зобов’язання, незважаючи на солідарну та індивідуальні від-
повідальність всієї групи;

8) встановлення методики врахування економічного вкладу 
компаній-учасників у групу компаній, економічних вигод, отри-
маних компаніями-учасниками, а також способів коригування при 
виході компанії із групи;

9) формування особливих методологічних засад складання і 
подання консолідованої звітності.

Одним з істотних недоліків вітчизняної податкової системи є 
зачне податкове завантаження собівартості. Згідно з чинним зако-
нодавством остання є джерелом сплати плати за землю, майнових 
і ресурсних платежів, місцевих податків і зборів, єдиного соціаль-
ного внеску тощо. Високий рівень цих податків є каталізатором 
додаткового вимивання оборотного капіталу з господарського ци-
клу суб’єктів господарювання. Збільшення опосередкованих по-
датків спричинює або підвищення ціни реалізації або веде до пря-
мого скорочення прибутку чи інших джерел формування оборот-
них коштів. Тобто, у двох випадках негативно впливає на резуль-
тати фінансово-господарської діяльності.

Якщо ж податки на власність (податок на нерухоме майно від-
мінне від земельної ділянки), ресурси (плата за землю та інші при-
родні ресурси), місцеві податки і збори є відносно стабільними ви-
тратоформуючими чинниками (зрештою, весь світовий фіскаль-
ний досвід переконливо свідчить про безальтернативність таких 
механізмів фіскальних вилучень), то зовсім протилежною є ситуа-

ція із єдиним соціальним внеском. єдиний внесок, що перерозпо-
діляється органами Державної фіскальної служби між бюджетами 
фондів пенсійного і соціального страхування, по-перше, штучно 
завищує собівартість, оскільки його величина за різні роки коли-
вається в межах 35-40 % від фактичних витрат на заробітну плату 
і до того ж не є стабільною, що зумовлено частим переглядом роз-
мірів страхових тарифів; по-друге, значне навантаження на собі-
вартість призводить до заниження рівня оплати праці або ж вико-
ристання неофіційних каналів виплати заробітної плати.

Фіскальна дійсність вимагає зменшення сукупної ставки 
платежів до цільових державних фондів пенсійного й соціаль-
ного призначення при одночасному збереженні існуючих обся-
гів надходжень останніх. Вказана проблема не залишилася поза 
увагою вітчизняних економістів. Зокрема, слушною є пропози-
ція змінити пропорції розподілу платежів до соціальних фондів 
між роботодавцями і найманими працівниками шляхом відповід-
ного підвищення заробітної плати найманих працівників на суму 
приросту їх платежів до соціальних фондів (“брутизації заробіт-
ної плати”) [7, с. 160]. Результати таких досліджень наведені в 
табл. 2.2.

За даними табл. 2.2, можна зробити такі узагальнення та ви-
сновки:

1) збільшивши базу оподаткування шляхом підвищення за-
робітної плати найманих працівників на суму приросту утримань 
єдиного соціального внеску, стає теоретично можливим знизити 
ставки соціальних внесків при одночасному збереженні досягну-
того рівня фіскальних надходжень (зберігається відповідний рі-
вень надходжень і до бюджетів соціальних фондів і до зведеного 
бюджету в частині сплати податку з доходів фізичних осіб);

2) відбувається перерозподіл сукупного податкового наванта-
ження між страхувальниками – працедавцями та застрахованими 
особами – найманими працівниками на користь останніх. Однак, 
це в кінцевому результаті не знижує собівартості за статтею ви-
трат “оплата праці”, оскільки зменшення суми соціальних плате-
жів супроводжується відповідним зростанням величини нарахо-
ваної заробітної плати;
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Таблиця 2.2
Наслідки реформування платежів до соціальних фондів

Показники До реформи

Після реформи
за умови 

“брутизації 
зарплати”

за відсутності 
“брутизації 
зарплати”

1. Ставка заробітної плати 
працівника, грн.
2. Ставка соціального внеску 
працедавця, % 
3. Платежі працедавця до 
соціальних фондів, грн.
4. Витрати працедавця на 
оплату праці, грн.
5. Ставка соціального внеску 
працівника, %
6. Платежі працівника до 
соціальних фондів, грн.
7. Чиста заробітна плата 
працівника, грн.
8. Податкове навантаження на 
роботодавця, % (п.3 : п.4)
9. Податкове навантаження на 
працівника, % (п.6 : п.1)
10. Податок з доходів фізичних 
осіб, грн.
11. Сукупне податкове 
навантаження на заробітну 
плату (з урахуванням податку з 
доходів фізичних осіб), % [(п.3 
+ п.6 + п.10) : п.4]

1000

39

390

1390

2

20

980

28,06

2,90

147,0

38,66

1080

28,7

310

1390

9,3

100

980

22,30

9,26

147,0

38,66

1000

28,7

287

1287

9,3
 

93

907

22,30

8,61

136,1

40,1

Джерело: [7, с.160].

3) в умовах конкурентного ринкового середовища процеду-
ра “брутизації” заробітної плати для більшості фірм є економіч-
но не вигідною з позицій введення бізнесу. Тому подібне законо-
давче нововведення в короткостроковому періоді матиме подвійне 
негативне значення: по-перше, зросте податкове навантаження на 
працівників шляхом підвищення страхових і пенсійних утримань; 
по-друге, відбудеться зниження чистої заробітної плати (прийня-
тої для розрахунку податку з доходів фізичних осіб), внаслідок 
чого зменшиться сума бюджетних надходжень від податку з дохо-

дів фізичних осіб. Всі ці чинники, на наш погляд, не заперечують 
необхідності перенесення податкового навантаження з роботодав-
ців на найманих працівників, однак вимагають виваженої та пое-
тапної її реалізації [7, с. 161].

Вагоме податкове навантаження на підприємницьку діяльність 
накладають непрямі податки, передусім ПДВ. За формую справ-
ляння ці податки нібито не впливають на фінансово-господарську 
діяльність суб’єктів господарювання, оскільки перекладаються за 
наслідками всіх процесів товаропросування на кінцевого спожи-
вача. Однак, на практиці саме непрямі податки створюють чи не 
найбільший негативний фіскальний вплив, оскільки: 

1) підвищують ціни, зменшуючи обсяги продажу, а отже й 
прибуток (особливо негативним є цей вплив в умовах високої ін-
фляції);

2) несприятливо позначаються на фінансовому стані підпри-
ємств, що пов’язано із застосуванням дати нарахування як подат-
кового зобов’язання, так і податкового кредиту за першою з подій;

3) приховують реальне зростання податкового навантажен-
ня у зв’язку зі складною процедурою відшкодування податкового 
кредиту з ПДВ та віднесенням на витрати звітного періоду “вхід-
ного” податку з пільгових товарів.

Широке застосування ПДВ в Україні зумовлене численними 
його перевагами, серед яких найголовнішими є:

– оподаткуванню підлягає найчастіше дохід, спрямований на 
споживання; інша його частина звільняється від податку. Це опо-
середковано стимулює нагромадження та інвестування;

– широка база оподаткування ПДВ сприяє вагомому зростан-
ню доходів держави від податків на споживання;

– вилучення податку на всіх етапах руху товарів має наслідком 
рівномірний розподіл податкового тягаря між усіма суб’єктами 
підприємницької діяльності;

– універсальні ставки полегшують як обчислення податку для 
самих платників, так і контроль державних фіскальних органів за 
дотриманням платіжної дисципліни;

– оподаткування власне доданої вартості, сплата податку про-
порційно новоствореній вартості на відповідному етапі виробни-
цтва чи просування товарів, наближають ПДВ до прямих податків 
з точки зору прогресивності оподаткування;
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– встановлення нульових ставок на експортні товари створює 
позитивні передумови збільшення його обсягу та підвищення кон-
курентоспроможності вітчизняних товарів на світовому ринку.

Отже ПДВ є найпрогресивнішою формою оподаткування спо-
живання. Водночас, як свідчить вітчизняний досвід, практика на-
рахування й сплати податку недостатньо повно відповідає вимогам 
ринкового середовища. Це вимагає подальшого вдосконалення ме-
ханізму справляння ПДВ. Проаналізуємо можливі шляхи його раці-
оналізації відповідно до умов ринкової економіки в Україні.

На нашу думку, широке коло платників ПДВ, які належать до 
різних галузей та форм господарювання, значною мірою визна-
чає його універсальність. Рівень неоподатковуваної бази, що ви-
значається межею 1млн. грн. за попередніх 12 податкових періо-
дів, а також можливість добровільної реєстрації інших платників 
мають деякі негативні наслідки. Головні з них – підвищення вар-
тості організації податку. Відомо, що в більшості розвинутих кра-
їн 60-70 % надходжень від ПДВ припадає лише на 10-15 % зареє-
строваних підприємств [2, с. 89]. Отже можна уникнути перевірки 
документації та обслуговування значної кількості малих підпри-
ємств, платежі яких є незначними, і зосередити увагу податкових 
органів на більш продуктивних ділянках роботи. На фоні недо-
статньої технічної забезпеченості вітчизняного фіскального апа-
рату, потреба встановлення порівняно високої неоподатковуваної 
межі та її поширення на всі без винятку галузі господарювання, 
стає очевидною. Для порівняння – в Італії не існує подібних об-
межень щодо підприємницьких структур малого бізнесу і, як на-
слідок, ефективність оподаткування є чи не найнижчою в європі. 
Крім того, доведення неоподатковуваної бази до економічно до-
цільної величини сприятливо позначиться на розширенні сфери 
діяльності малого бізнесу, який є важливою рушійною силою роз-
витку ринкових відносин у країні [4, с. 71].

Вимагає також перегляду і якісний склад оподатковуваної 
бази. На наш погляд, оподатковувані операції за чинною методи-
кою передбачають низку елементів, що за своїм економічним зміс-
том не можуть бути внесені до складу доданої вартості. Це, зокре-
ма, стосується суми амортизації.

Закономірно, що в діючих методиках визначення витрат на 
виробництво амортизація прирівнюється до матеріальних витрат. 

Тому при визначенні доданої вартості (методом різниці між ва-
ловими доходами від реалізації та матеріальними витратами) до-
цільно було б виручку зменшувати на суму всіх матеріальних ви-
трат, серед яких і амортизаційні відрахування. Це стає особли-
во актуальним, якщо врахувати, що в системі оподаткування під-
приємств в Україні передбачено у перспективі утримання завдяки 
прибутку спеціального податку на майно. При зазначеній методи-
ці амортизація оподатковуватиметься двічі: один раз податком на 
майно в складі вартості основних засобів, а другий – ПДВ в скла-
ді доданої вартості.

В структурі вітчизняної економіки значну питома вага нале-
жить галузям, в яких амортизація є вагомим елементом собівар-
тості. Отже за умови внесення її до бази нарахування податкового 
зобов’язання з ПДВ, деякою мірою підвищуються ціни, негатив-
но впливаючи на конкурентоспроможність товарів і послуг. Це ще 
один аргумент, щоб амортизацію не зараховувати до об’єкту опо-
даткування. Крім того, з позицій податкового менеджменту реалі-
зація цієї пропозиції не передбачає особливої складності, оскіль-
ки амортизація має чітке відображення в реєстрах бухгалтерсько-
го обліку та фінансової звітності [3, с. 195; 5, с. 159].

Аналіз чинного законодавства з ПДВ засвідчив ще один істот-
ний недолік – подвійне оподаткування. Такий факт має місце при 
оподаткуванні підакцизних товарів, коли в оподатковувану ПДВ 
базу вносять суму акцизного податку. Більше того, в Україні іс-
нує велика кількість місцевих податків і зборів, джерелом сплати 
яких є собівартість – одна із складових бази для нарахування по-
даткового зобов’язання з ПДВ. Очевидно, що в такий спосіб дер-
жава вирішує свої фіскальні інтереси, одночасно порушуючи за-
декларовані нею ж принципи податкової політики. Тобто додана 
вартість з метою оподаткування має бути максимально очищена 
від інших непрямих податків та платежів. 

Сучасне законодавство в галузі оподаткування значною мі-
рою неврегульоване з національними Положеннями (стандарта-
ми) бухгалтерського обліку в частині визначення дати виникнення 
валового доходу. З позицій фіску, моментом настання податкового 
зобов’язання вважається будь-яка з подій, що сталася раніше: або 
дата відвантаження товарів, виконання робіт, надання послуг, або 
дата зарахування коштів на поточний рахунок платника податку. 
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За чинною системою фінансового рахівництва, реалізованим вва-
жається товар, на який передано право власності. 

Досліджуючи цю проблему, можна окреслити окремі аспекти, 
пов’язані з оподаткуванням реалізованої продукції як оплаченої. 
Виробник готової продукції, продавши кінцевому споживачеві то-
вар, сплачує ПДВ державі. Проте, у випадку несплати своїм по-
стачальникам, у нього виникає кредиторська заборгованість перед 
ними. Як наслідок, відвантаживши товар у вигляді напівфабри-
катів виробнику готової продукції, “кредитор” цілком законно не 
виконує податкових зобов’язань перед державою – адже така про-
дукція не реалізована. Тобто розривається ланка надходжень сум 
ПДВ до бюджету, порушується своєчасність та повнота їх надхо-
джень і до того ж суб’єкти господарської діяльності можуть зло-
вживати законним ухиленням від сплати податків (у випадку, коли 
вони пов’язані відповідними інтересами). 

Перехід на загальновизнані у світі принципи бухгалтерського 
обліку і фінансової звітності зумовлює потребу врахування бази 
оподаткування ПДВ за фактом передачі права власності на про-
дукцію (роботи, послуги). Водночас з’являються істотні перепо-
ни, властиві для країни з постсоціалістичною економікою, – ви-
сокий рівень монополізації та недостатній розвиток суб’єктів гос-
подарювання недержавної форми власності. Виходів з окресле-
ної ситуації два – або збільшення державного замовлення з висо-
кою гарантією оплати (на сучасному етапі це вкрай неефективно), 
або ж прискорення процесу ринкової комерціалізації в контексті 
структурної перебудови національної економіки й комплексної фі-
нансової реформи. 

Діючим податковим законодавством України передбачено ши-
року систему пільг з ПДВ. Вірогідно, що перелік пільгових благ 
продиктований настроями соціальної справедливості. Звільнення 
того чи іншого товару (роботи, послуги) від ПДВ передбачає ав-
томатичне зменшення його ціни на суму нарахованого податку. 
Зацікавлені в цьому і платники податку, і його носії, оскільки в 
перших з’являється змога завдяки зниженню цін збільшити обсяг 
реалізації продукції за кількісними параметрами, а для других іс-
тотно послаблюється загальний рівень податкового тягаря. Отже, 
звільнення від ПДВ має на меті два головних завдання. По-перше, 
захист інтересів малозабезпечених верств населення (соціально-

політичні мотиви); по-друге, стимулювання випуску окремих ви-
дів товарів (робіт, послуг).

Водночас характерною рисою ПДВ як з позицій фіскальної до-
статності, так і з позицій економічної ефективності є його здатність 
реально оцінювати вартість товарів. Тому, широка система пільг 
щодо сплати податку є недостатньо економічно виправданою.

На нашу думку, звільнення від сплати ПДВ повинно стосува-
тись таких товарів та послуг: продукти харчування, ліки й медич-
не обслуговування, витрати на освіту, купівля і найм житла, книги 
і газети, музеї, державні Механізм пільгового оподаткування має 
ґрунтуватися на двох методах: вилучення з оподаткування і вста-
новлення знижених ставок на предмети першої необхідності.

Розглядаючи ставки ПДВ, необхідно особливу увагу звернути 
на два моменти. Перший пов’язаний із розміром ставки. Спочатку 
ставку було встановлено на рівні 28 %, її розмір перевищував усі 
допустимі границі. Тому рішення про доведення ставки ПДВ до 
20 % є виправданим. Однак, для сучасних умов господарювання 
і такий розмір податкової ставки є завищеним. В період станов-
лення ринкових відносин рівень оподаткування товарів народного 
споживання має бути поміркованішим.

Другий момент визначається кількістю ставок, що викорис-
товуються. Встановлення єдиної ставки податку значно спрощує 
систему функціонування та обслуговування ПДВ. Якщо рівень 
оподаткування споживання однаково пропорційний, то податок 
нейтральний щодо взаємозамінних товарів і послуг та не впли-
ває на вибір споживача. Економічна теорія свідчить, що оподатку-
вання всіх товарів за єдиною ставкою зводить до мінімуму різного 
роду деформації, пов’язані з будь-яким податком.

Якщо ПДВ обчислюється за єдиною ставкою до всього спо-
живання, то податок буде пропорційний споживанню, але регре-
сивний відносно до річного доходу. Бажання послабити таку ре-
гресивність, зробити податок прогресивним щодо величини дохо-
ду, зумовлює оподаткування за зниженими порівняно із стандарт-
ними ставками тих товарів, які споживаються низькодоходними 
групами населення. В той же час підвищені ставки застосовують-
ся до товарів та послуг, що споживаються високодохідними гру-
пами населення. Внаслідок такої диференціації податок втрачає 
свою нейтральність поряд із зменшенням регресивності.
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Більшість спеціалістів вважають, що теоретичні аргументи 
говорять на користь однієї стандартної ставки. Крім відсутності 
нейтральності, система ПДВ з диференційованими ставками має 
низку інших недоліків:

– товари і послуги, які оподатковуються за різними ставками, 
не мають чіткої класифікації, здійснити яку практично не можливо;

– такий підхід призводить до ухилення від оподаткування і 
зростання витрат на утримання фіскальних органів;

– зниженні ставки поширюють податкову знижку і на високо-
дохідні верстви населення.

Незважаючи на теоретичні переваги однієї ставки ПДВ, на 
практиці більшість країн застосовують декілька ставок податку. 
В Україні натепер встановлено дві ставки: 20 % та 0 %. Ставка 
20 % є головною, нею оподатковується головна маса товарів, ро-
біт, послуг. Нульова ставка застосовується при обчисленні ПДВ в 
разі реалізації товарів на експорт. Використання цієї ставки озна-
чає повне відшкодування податку, сплаченого постачальником за 
товари, послуги, матеріальні ресурси, що використовуються для 
здійснення вказаних вище поставок.

У перспективі доцільно поступово переходити до диференці-
йованої шкали ставок виходячи із принципу: товари першої не-
обхідності – знижена ставка, товари розкоші – підвищена став-
ка, усі інші товари – стандартна ставка. Розміри ставок ПДВ ма-
ють визначатися не лише бюджетними потребами, але й реальни-
ми доходами споживачів. Враховуючи скрутний, кризовий фінан-
совий стан у державі, необхідно зазначити, що запровадження ди-
ференційованих ставок сьогодні буде малоефективним, оскільки 
зумовить зростання адміністративних витрат щодо обслуговуван-
ня ПДВ та значно ускладнить механізм його дії.

Рівень надходжень до бюджету сум того чи іншого податку за-
лежить не тільки і не стільки від рівня податкової ставки, скільки від 
бази обчислення податкового зобов’язання. На нашу думку, чинним 
податковим законодавством України не проведено чіткого розмеж-
ування між поняттями “об’єкт оподаткування” і “об’єкт нарахуван-
ня податкового зобов’язання”. Вони трактуються як обсяг операцій 
з продажу товарів, виконання робіт, надання послуг. Ідентифікація 
та ототожнення різних за економічною природою понять істотно 
ускладнюють внутрішні суперечності в системі побудови податку. 

Природно, об’єктом оподаткування ПДВ виступає додана вар-
тість. Уся складність у тому, що вона безпосередньо не фігурує 
при обчисленні податку, а визначається методом різниці між ці-
нами продажу і закупівельною вартістю. Можна констатувати, 
що обороти з продажу не можуть бути об’єктом податку, а лише 
об’єктом нарахування однієї зі складових частин ПДВ – подат-
кового зобов’язання (податку з продажу). Водночас закупівельна 
вартість матеріальних ресурсів, оплачені роботи й послуги слугу-
ватимуть базою для нарахування податкового кредиту (податку з 
купівель). Тобто до бюджету перераховуватиметься позитивна різ-
ниця між податковим зобов’язанням і податковим кредитом, а не 
обчислений податок з продажу. 

На наш погляд, у Законі України Податковому кодексі доціль-
но конкретизувати статтю “об’єкт оподаткування”, сформулював-
ши її як “об’єкт нарахування податкового зобов’язання і податко-
вого кредиту з ПДВ”. 

Належна до сплати в бюджет сума ПДВ визначається саль-
довим методом, тобто як різниця між сумою отриманого в скла-
ді ціни реалізації податкового зобов’язання і сумою сплачено-
го постачальникам податкового кредиту в складі ціни покупки. 
Сальдовий метод обчислення податку передбачає відшкодування 
“вхідного” ПДВ, сплаченого під час купівлі товарів, оплати робіт, 
послуг. Термін “відшкодування” може означати: 

1) повернення з бюджету сум ПДВ за рахунок платника; 
2) зарахування сум ПДВ, які сплачені постачальником у раху-

нок наступних платежів податку; 
3) віднесення на собівартість (витрати звітного періоду) сум 

податку, що сплачені постачальником. 
Окремі платники можуть мати постійне дебетове сальдо (пе-

ревищення податкового кредиту над податковим зобов’язанням) 
за розрахунками з ПДВ, що означає фактичне вилучення оборот-
них коштів із фінансового циклу. Це можливо у двох випадках. 
По-перше, у випадку застосування нульової ставки або здійснен-
ня пільгових видів діяльності; по-друге, в разі перевищення обся-
гу закупівель над обсягом продажу. 

На наш погляд, чинна методика відшкодування дебетового 
сальдо з ПДВ негативно впливає на фінансовий стан платників. 
По-перше, вилучені з обороту кошти не працюють на свого влас-
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ника, а перебувають на бюджетних рахунках як виправдана дебі-
торська заборгованість, що істотно знижує фінансову стійкість 
суб’єкта господарювання. По-друге, тривалий період бюджет-
ної компенсації податкового кредиту зумовлює знецінення ко-
штів платника податку. За реального дефіциту державного бюдже-
ту ймовірність виконання державою своїх податкових зобов’язань 
мала. Цьому значною мірою сприяє документальна громіздкість 
процедури бюджетного відшкодування й низький рівень податко-
вої культури. 

Завдання полягає у лібералізації режиму повернення дебето-
вого сальдо з ПДВ. Доцільно надати самим платникам право ви-
бору однієї з форм відшкодування, керуючись їхніми комерційни-
ми інтересами: 

1) повернення суми переплати на поточний рахунок підпри-
ємства за його письмовою заявою; 

2) зарахування від’ємної різниці податку у рахунок наступ-
них платежів; 

3) видача казначейського чеку на суму бюджетної заборгованості. 
Утім ПДВ посідає провідне місце в податковій системі 

України. Він має свої переваги і недоліки як з фіскальних пози-
цій, так і з позицій регулювання обсягів споживання. Завдання на-
уки про податки полягає в подальшому вдосконаленні механізму 
справляння податку, що вимагає як високої податкової техніки, так 
і великих фінансових витрат. Як свідчить світовий досвід – це єди-
ний правильний шлях. 

Важливим видом непрямих податків є специфічні акцизи, які 
регулюють кількісні параметри споживання визначеного кола то-
варів. Вітчизняний досвід використання таких податків є незна-
чним. Введення в Україні акцизного податку зумовлено переду-
сім необхідністю врегулювання споживання монопольних і висо-
корентабельних товарів.

Акцизний податок входить в ціну товару шляхом віднесен-
ня його на витрати звітного періоду і сплачується покупцями. На 
відміну від ПДВ, який сплачується на кожному етапі виробни-
цтва товарів, виконання робіт, надання послуг, цей податок нара-
ховується один раз – або виробником, або імпортером підакциз-
них товарів і сума платежу перекладається на кожного наступно-
го покупця.

Останнім часом істотних змін зазнала методика обчислен-
ня акцизного податку, що зумовлено переглядом його ставок. 
Відсоткові ставки збору не відповідали фіскальній реальності, 
ускладнювали процедуру обчислення відпускної ціни. Як наслі-
док – запровадження податкових ставок у твердих грошових су-
мах з одиниці товару. Таке нововведення, на наш погляд, дає ре-
альну можливість регулювати кількісне споживання товарів, а не 
їх вартість.

Водночас регулююча роль акцизу не проявляється належним 
чином: підвищене оподаткування окремих видів товарів зумови-
ло зростання тіньового обороту, ухилення від оподаткування і, що 
найголовніше – появу великої маси неякісної, підробленої продук-
ції. Боротися з цим злом дуже важко і навіть оптимізація ставок 
податку справі не зарадить. Тут потрібні виважені загальнодер-
жавні заходи протекціоністського характеру: жорсткий контроль 
за виробництвом та імпортом підакцизних товарів, встановлення 
державної монополії на виготовлення окремих із них, підвищення 
відповідальності за ухилення від оподаткування.

Отже, податки на споживання є фінансовою основою бюджет-
ної системи в умовах макрофінансової нестабільності. Однак, дея-
кі деформації, що мають місце в процесі їх справляння негативно 
позначаються на загальній економічній ситуації і вимагають не-
гайного усунення. Розроблені в цьому форматі пропозиції доціль-
но враховувати при внесенні відповідних змін до Податкового ко-
дексу та інших нормативно-інструктивних документів з питань 
оподаткування. 

Дослідивши організаційні та фінансово-економічні аспекти 
функціонування податкового механізму ринкової економіки в кон-
тексті застосування ефективних методів управління податковими 
відносинами з притаманними їм податковими платежами на осно-
ві реформування головних компонентів системи оподаткування з 
метою забезпечення фінансової безпеки держави можна зробити 
такі узагальнення та висновки:

– податкове адміністрування як багатогранний фіскально-
управлінський процес спрямовується на формування якісно но-
вої системи податкового менеджменту з домінантною контрольної 
функції останнього в частині активізації планово-прогнозної та 
мотиваційно-організаційної податкової роботи як чинників підви-
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щення дієвості, превентивності та ефективності прийняття подат-
кових рішень, що в умовах сьогодення супроводжується системно-
масовою модернізацією всіх складових податкового процесу на 
базі використання сучасних інформаційних технологій;

– формування адекватних ринковим економічним умовам 
форм організації фіску передбачає як системні зміни у податково-
му законодавстві (суспільно-економічна складова податкової ре-
форми), так і зміну підходів щодо організації податкового адміні-
стрування (організаційний бік реформи). Серед головних напря-
мів останнього необхідно виділити досягнення таких цілей: ста-
білізації законодавчого забезпечення податкових процедур, іден-
тифікації платників податків, підвищення рівня податкової право-
свідомості, забезпечення ефективності контрольно-перевірочних 
заходів, якісно високого фахового складу працівників податкової 
служби, врахування в обліково-аналітичній роботі особливостей 
господарської діяльності суб’єктів підприємництва, попереджен-
ня податкових правопорушень, виконання в повному обсязі дохід-
них джерел бюджетних надходжень, запровадження електронно-
го документообороту, раціоналізації інформаційно-технологічних 
інфраструктурних операцій податкових органів;

– трансформація ринкового економічного механізму в Україні, 
вплив світової фінансової глобалізації висувають на порядок ден-
ний питання оптимізації рівня податкового навантаження, підви-
щення ефективності й нейтральності системи оподаткування на 
засадах: встановлення Податковим кодексом вичерпного перелі-
ку податків і зборів, що нараховуються в Україні; єдності систе-
ми оподаткування шляхом оптимального поєднання загальнодер-
жавних і місцевих податків; надання податковим законам статусу 
актів вищої юридичної сили з можливістю їх перегляду чи зміни 
лише у парламентському форматі; обмеження законодавчої фіс-
кальної ініціативи місцевої влади і місцевого самоврядування гра-
ничними ставками та регламентуванням інших елементів податку 
з боку державної влади;

– система повитратного та непрямого оподаткування в Україні 
ґрунтується головним чином на інтересах фіску і вимагає підви-
щення її регулюючого потенціалу. В контексті зазначеного доціль-
но переглянути ставки єдиного соціального внеску шляхом пере-
несення фіску з роботодавців на найманих працівників при од-

ночасному підвищенні заробітної плати на суму “вивільнених” 
платежів; раціоналізувати механізм справляння ПДВ, встановив-
ши економічно обґрунтовані ставки оподаткування, оптимізувати 
систему податкових пільг, виключити будь-які механізми подвій-
ного оподаткування доданої вартості, встановити єдиний порядок 
обліку податкового зобов’язання і податкового кредиту, спрости-
ти процедуру відшкодування податку тощо; активізувати роль ак-
цизного податку як інструмента протекціоністської антикризової 
політики.
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2.3. Митно-тарифне регулювання в системі  
фінансової безпеки держави
Сучасні трансформаційні процеси, що відбуваються у світово-

му економічному та політичному просторі, мають значний вплив 
на процес становлення та розвитку державних систем. Такі пере-
творення в першу чергу пов’язані із зростанням обсягів міжнарод-
них  товарних потоків, впровадженням сучасних ІТ-технологій, 
переорієнтацією ринків продукції та послуг, створенням нових 
світових фінансово-економічних та бізнес центрів, перерозподі-
лом влади між провідними державами світу, інтернаціоналізацій-
ними процесами в країнах з перехідними та відкритими типами 
економік тощо. Внаслідок значної уваги потребує процес переорі-
єнтації національної економіки на зовнішньоекономічний сегмент 
та впровадження сучасних методів та важелів державного регу-
лювання. 

В центрі уваги стоїть проблема подальшого розвитку тео-
ретичного базису, який повинен стати науковим підґрунтям для 
ефективне функціонування механізму митного регулювання в 
системі забезпечення економічної безпеки держави.

Здійснення системного аналізу митного регулювання як комп-
лексного економічного явища неможливе без чіткого розмежу-
вання понять, що безпосередньо або опосередковано пов’язані із 
ним. Зокрема це стосується таких понять, як митна система, мит-
на справа, митна політика, митні процедури, митні правила тощо. 
З метою уникнення плутанини очевидною є доцільність співвід-
ношення цих понять, визначення їх спільних та відмінних рис.

Зазначені вище деякі аспекти стосовно понять “митна систе-
ма” і “митна справа”, проте більш детальний огляд понять та їх 
розмежування здійснено у табл. 2.3.

Таблиця 2.3
Характеристика головних понять митного регулювання

Поняття Авторські визначення Законодавче визначення

Митна 
політика

Сандровський К. К. “система 
заходів, що регулює ввезен- 
ня, вивезення і транзит 
переміщуваних через кордон 
товарів та інших предметів, 
їх митне оподаткування, 
оформлення та контроль” [19]
С. Ківалов, Б Кормич 
“комплекс заходів, спрямова- 
них на забезпечення ефектив- 
ного функціонування мит- 
них кордонів і захисту національ- 
них інтересів, а також націо- 
нальної безпеки держави в зов- 
нішньоекономічній сфері” [18]

Митний кодекс України 
“система принципів та напрямів 
діяльності держави у сфері 
захисту митних інтересів 
та забезпечення митної 
безпеки України, регулювання 
зовнішньої торгівлі, захисту 
внутрішнього ринку, розвитку 
економіки України та її 
інтеграції до світової економіки” 
[1]

Митна 
система

“Суспільне явище, яке представ- 
ляє собою сукупність взаємо- 
пов’язаних інституційних 
одиниць, яких об’єднують 
єдині цілі та завдання” [5]

–

Митна 
справа

К. Сандровський 
стверджував, що митна 
справа складається з митної 
політики держави і засобів її 
реалізації [19] 

С. Ківалов та Б. Кормич – 
діяльність держави та її 
компетентних органів щодо 
встановлення тарифних 
і нетарифних обмежень 
стосовно переміщень товарів 
через митний кордон та 
контроль їх виконання з 
метою втілення в життя 
державної митної політики 
(це визначення залишає поза 
увагою таку діяльність, як 
боротьба з контрабандою, 
порушеннями митних правил, 
митний кодекс врахував ці 
аспекти) [18, C. 78]

Митний кодекс України “Дер- 
жавна митна справа – встанов- 
лені порядок і умови переміще- 
ння товарів через митний кордон 
України, їх митний контроль та 
митне оформлення, застосування 
механізмів тарифного і нетарифно- 
го регулювання зовнішньоеконо- 
мічної діяльності, справляння 
митних платежів, ведення митної 
статистики, обмін митною інформа- 
цією ведення Української класифі- 
кації товарів зовнішньоекономіч- 
ної діяльності, здійснення відпо- 
відно до закону державного конт- 
ролю нехарчової продукції при 
її ввезенні на митну територію 
України, запобігання та проти- 
дія контрабанді, боротьба з пору- 
шеннями митних правил, орга- 
нізація і забезпечення діяльності 
митних органів та інші заходи, 
спрямовані на реалізацію дер- 
жавної політики у сфері держав- 
ної митної справи.”
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Митне 
регулю-
вання

Встановлення мит і митних 
зборів, процедури митного 
контролю, організація 
діяльності митних органів

Закон України “Про зовнішньо-
економічну діяльність” “регулю-
вання питань, пов’язаних з уста-
новленням мит і митних зборів, 
процедурами митного контролю, 
організацією діяльності органів 
митного контролю України”

Митні 
правила –

Митний кодекс України “поря-
док переміщення товарів, транс-
портних засобів комерційного 
призначення, через митний 
кордон України, пред’явлення 
їх органам доходів і зборів для 
проведення митного контролю 
і митного оформлення, а також 
здійснення операцій з товарами, 
що перебувають під митним 
контролем, або контроль за 
якими покладено на органи 
доходів і зборів”

Митні 
проце-
дури

В. І. Царенко, В. О. Хома:
визначена Митним кодексом 
України система послідовних 
дій суб’єктів митних право-
відносин (щодо митного 
оформлення та митного 
контролю), зміст та послідов-
ність яких залежать від 
заявленої мети переміщення 
товарів і транспортних 
засобів через митний кордон 
України [7]

Митний кодекс України 
“Зумовлені метою переміщення 
товарів через митний кордон 
України сукупність митних 
формальностей та порядок їх 
виконання”. Відповідно митні 
формальності – це сукупність 
дій, що підлягають виконанню 
відповідними особами і 
органами доходів і зборів з 
метою дотримання вимог 
законодавства України з питань 
митної справи

Джерело: складено автором

Із підписанням угоди про асоціацію з єС виникла необхід-
ність оцінки зміни впливу митного регулювання на зовнішньоеко-
номічну діяльність України. Адже регулювання ЗЕД в Україні за-
галом здійснюється задля:

– забезпечення збалансованості економіки та рівноваги вну-
трішнього ринку України;

– стимулювання прогресивних структурних змін в економіці, в 
тому числі зовнішньоекономічних зв’язків суб’єктів ЗЕД України;

– с творення найбільш сприятливих умов для залучення еконо-
міки України в систему світового поділу праці та її наближення до 
ринкових структур розвинутих зарубіжних країн [2]. 

Загалом система регулювання ЗЕД передбачає:
– суб’єктів, що здійснюють регулювання, тобто вплив на сис-

тему, однак їхні дії не повинні суперечити чинному законодавству 
та укладеним угодам і договорам;

– об’єкти, на які цей вплив спрямовано;
– інструменти, методи і заходи регулювання ЗЕД (рис. 2.4)

.
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Джерело: побудовано автором на основі [1; 2; 8] 
Джерело: побудовано автором на основі [1; 2; 8].

Рис. 2.4. Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Вибір інструментів митного регулювання передусім визнача-
ється обраною моделлю митної політики, проте саме обраний ін-
струментарій в подальшому визначає ефективність митного ре-
гулювання. Загалом митне регулювання як системне явище не-
можливе без ретельного вибору дієвих інструментів. Такими ін-

Продовження таблиці 2.3
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струментами на сьогоднішній день є різноманітні обмежуваль-
ні заходи, які найчастіше стосуються імпорту, рідше – експорту. 
Обмежувальні заходи в деяких випадках є і заходами полегшення 
доступу товарів на зовнішні ринки, зокрема це стосується випад-
ків, коли їх застосування викликано у відповідь заходи дисциплі-
нарного характеру [4].

Наявний в Україні інструментарій митного регулювання від-
різняється великою різноманітністю. Здебільшого науковці дотри-
муються загального підходу до їх поділу, виділяючи дві групи ін-
струментів: митно-тарифні та нетарифні інструменти .

Традиційно в сфері митного регулювання прийнято застосо-
вувати митно-тарифні інструменти, які мають адміністративний 
характер та належать до ринкових регуляторів зовнішньоеконо-
мічної діяльності, використовуються для виконання протекціо-
ністської функції (захист національних виробників від зовнішньої 
конкуренції) та фіскальної функції (сприяння збільшенню надхо-
джень до державного бюджету).

Проте сучасні умови здійснення міжнародного обігу товарів, 
транспортних засобів тощо вимагають використання нетариф-
них інструментів та поступового нарощування їх ролі в системі 
інструментів митного регулювання. Безумовною є низка переваг, 
які обумовлюють потребу у застосуванні митно-тарифних інстру-
ментів, зокрема вони сприяють активізації і стабільності в між-
народній торгівлі, дають змогу прогнозувати експортно-імпортні 
можливості суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Окрім 
того, митно-тарифні інструменти є зручними у використанні для 
суб’єктів підприємництва, оскільки вони полегшують планування 
їх зовнішньоекономічної діяльності [4].

Проте сьогодні Україна, яка є повноцінним учасником на між-
народному ринку, не може самостійно встановлювати митні тари-
фи. А тому на передій план виходять нетарифні інструменти, які є 
складнішою формою впливу на міжнародні потоки товарів, тран-
спортних засобів тощо.

Серед нетарифних обмежень ключову роль відіграють адмі-
ністративні заходи регулювання експортно-імпортних операцій. 
На сьогодні існує велика кількість заходів прихованого протек-
ціонізму, які дозволяють країнам в односторонньому порядку об-
межувати експорт і імпорт товарів і послуг. В сучасних економіко-

політичних умовах вони є відчутними і впливовими чинниками 
зовнішньоекономічних відносин.

Отже найбільш уживаними нетарифними інструментами на 
сьогодні є:

− кількісні обмеження (квотування, ліцензування, “добро-
вільне обмеження експорту”);

− методи приховано протекціонізму (технічні бар’єри, вну-
трішні бар’єри, політика державних закупівель);

− методи стимулювання експорту (субсидії, експортне кре-
дитування, демпінг);

− обмеження митного оформлення (державна реєстрація, 
особливості декларування);

− методи правового забезпечення (торговельні договори, 
угоди, правові режими) [4].

Безумовною перевагою цих інструментів є їх гнучкість різно-
манітність, окрім того вони є менш прозорими у використанні, по-
рівняно з митно-тарифними інструментами.

Таким чином, вибір і застосування методів та інструментів 
митного регулювання повинні здійснюватись з урахуванням їх 
потенційних наслідків для економіки. Головною вимогою засто-
сування інструментарію в митному регулюванні є його вплив на 
розв’язання головних національних завдань при дотриманні мит-
ної безпеки та з урахуванням вимог СОТ.

Проблемам економічної безпеки та її складовим приділяєть-
ся значна та систематична увага вітчизняних та зарубіжних фахів-
ців у цій галузі, однак в нинішніх умовах вони все ж не позбавле-
ні актуальності. 

Незважаючи на існування ґрунтовних наукових напрацювань 
у галузі теоретико-методологічного обґрунтування митної безпе-
ки, деякі аспекти митної безпеки залишають поза увагою, зокрема 
потребує ґрунтовної систематизації та узагальнення понятійний 
апарат, а також визначення місця та ролі митної безпеки в систе-
мі економічної безпеки зокрема та національної безпеки загалом.

Митний кодекс України у поточній редакції визначає митну 
безпеку як “...стан захищеності митних інтересів України”, які 
своєю чергою є національними інтересами України, “...забезпе-
чення та реалізація яких досягається шляхом здійсненням держав-
ної митної справи” [1].
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Сьогодні трактування цього терміну здійснюється за двома 
головними напрямами, частина науковців схиляється до думки 
що митна безпека є станом, інші трактують як комплекс заходів 
(табл. 2.4).

Таблиця 2.4
Підходи до трактування поняття “митна безпека”

Прихильники 
підходу Підхід 

Митний кодекс 
України [1]
Н. Осадча [16]
П. Пашко [17]
М. Губа [13]
К. Новікова [15]

стан захищеності митних інтересів держави

Пашко П. В. [6], 
Бережнюк І. Г. [6]
Н. Гавловська [12]
є. Рудніченко [12]

комплекс (систему) ефективних економічних, 
правових, політичних та інших заходів держави, 
суспільства й людей із захисту інтересів (у тому 
числі інтересів власності) народу та держави в 
зовнішньоекономічній сфері і, зокрема, у митній сфері

Левко М. захищеність митних інтересів суб’єктів 
господарювання, держави та міжнародної спільноти 
за якої забезпечуються сталий розвиток, своєчасне 
виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та 
потенційних загроз національним інтересам у митній 
сфері та інших сферах державного управління при 
виникненні негативних тенденцій до створення 
потенційних або реальних загроз національним 
інтересам, нейтралізація яких входить у компетенцію 
митних органів*

* Авторське тлумачення

Оскільки митну безпеку можна визначити як захищеність 
митних інтересів держави, то під механізмом забезпечення митної 
безпеки можна розуміти упровадження в митній справі сукупнос-
ті інструментів, важелів та заходів, здатних протидіяти внутріш-
нім і зовнішнім загрозам у сфері митних відносин, а також мож-
ливість досягнення необхідного рівня захищеності, надійності та 
усталеності митної служби шляхом створення ефективного регу-
ляторного організаційно-економічного механізму. У цьому кон-
тексті варто розглядати поняття “забезпечення митної безпеки”, 

як здатність управлінських рішень в рамках створеної системи за-
хисту економічних інтересів держави, протидіяти можливим не-
безпекам у митній галузі [14].

На тому чи іншому рівні управління, головною метою забез-
печення митної безпеки є досягнення необхідного рівня надійнос-
ті митної системи. Отже, діяльність із забезпечення митних інтер-
есів держави можна визначити як об’єкт митної безпеки, таким 
чином головним суб’єктом митної безпеки є митні органи. 

Результати проведеного аналізу взаємозв’язку між поняттями 
митної безпеки та зовнішньоекономічної безпеки наведено у табл.2.5.

Таблиця 2.5
Порівняльна характеристика митної безпеки  

та зовнішньоекономічної безпеки
Митна безпека Зовнішньоекономічна безпека

Суть. захищеність інтересів 
держави в митній галузі, який дає 
можливість у різних зовнішніх і 
внутрішніх умовах, незалежно від 
будь-яких загроз, забезпечити:

● переміщення через митний 
кордон товарів і транспортних 
засобів;
● здійснення митного регулю-
вання, пов’язаного зі встановлен- 
ням і стягуванням податків і зборів;
● здійснення процедур митного 
контролю і митного оформлення, 
зокрема із застосуванням необ- 
хідних засобів митно-тарифного 
і нетарифного регулювання;
● проведення робіт, спрямованих 
на боротьбу з контрабандою 
та порушеннями митних 
правил, а також виконання 
інших покладених на органи 
доходів і зборів завдань шляхом 
ефективної реалізації митної 
справи

Суть. Cпроможність держави проти-
стояти впливу екзогенних негативних 
факторів і мінімізувати заподіяні ними 
збитки, активно використовувати участь 
у світовому розподілі праці для ство- 
рення сприятливих умов розвитку націо- 
нальної економіки. А саме забезпечити:
● підтримку вітчизняних експортерів, 
розробників імпортозамінних товарів 
і виробників конкурентоспроможної 
продукції;
● створити ефективну банківську та 
гнучку кредитну системи, гарантувати 
права власників валютних коштів;
● створити інфраструктуру зовнішньої 
торгівлі та сучасної системи її 
інформаційного забезпечення;
● провести гнучкої експортно-
імпортну політику;
● удосконалити механізми державного 
регулювання зовнішньої торгівлі;
● провести диверсифікацію експорту 
та імпорту.
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Митна безпека Зовнішньоекономічна безпека
Показники митної безпеки 
України:
− обсяг імпорту на одну 
посадову особу митних органів;
− обсяг імпорту на одну 
посадову особу митних органів;
− середня кількість декларацій, 
оформлених 1 посадовою 
особою;
− середня кількість декларацій, 
оформлених однією посадовою 
особою в день;
− середня кількість годин на 
оформлення декларації;
− митні платежі до бюджету;
− середньоденні надходження 
митних платежів;
− сума митних платежів на одну 
посадову особу;
− видатки з Державного бюджету 
на утримання митної служби;
− видатки з Державного бюджету 
у розрахунку на одну посадову 
особу;
− коефіцієнт окупності витрат 
держави.

Показники зовнішньоекономічної 
безпеки:
− коефіцієнт відкритості національної 
економіки (відношення обсягу 
зовнішньої торгівлі, тобто експорту та 
імпорту, до ВВП);
− коефіцієнт покриття імпорту 
експортом;
− відношення обсягу експорту до 
ВВП;
− відношення обсягу імпорту до ВВП;
− сальдо зовнішньоторговельної 
діяльності;
− товарна структура експорту та 
імпорту;
− товарна структура критичного 
імпорту;
− співвідношення між обсягами 
залученого капіталу та експортом 
вітчизняного капіталу;
− співвідношення цін на зовнішньому 
і внутрішньому ринках;
− енергомісткість та 
матеріаломісткість експорту;
− співвідношення між обсягами 
національного виробництва та 
експорту до певних країн;
− вплив виробництва експортної 
продукції на екологію;
− питома вага експорту наукомісткої 
продукції в загальному обсязі 
експорту;
− питома вага імпорту наукомісткої 
продукції в загальному обсязі 
імпорту;
− частка експорту на душу населення;
− частка іноземних інвестицій у ВВП.
− співвідношення тарифного і 
нетарифного регулювання. 

Складено автором за [15, 17].

Метою системи митної безпеки є досягнення усталеної та пе-
редбаченої роботи митної служби, достатнього рівня сприяння зо-
внішньоекономічній діяльності в нестабільних зовнішніх і вну-
трішніх умовах, забезпечення зниження ризиків, а також виявлен-
ня та нейтралізації ризик-чинників, які безпосередньо впливають 
на стан реалізації митної справи й опосередковано – на зовніш-
ньоекономічну діяльність, тому спорідненість цих понять є оче-
видною.

Отже зовнішньоекономічна безпека та митна безпека є дво-
ма множинами, що мають свої об’єкти, суб’єкти, загрози та меха-
нізми їх подолання, які частково перетинаються, однак митна без-
пека має ще й зв’язок із силовими складовими національної без-
пеки, тому не поглинається цілком поняттям зовнішньоекономіч-
ної безпеки.

Ще одним невід’ємним елементом митної безпеки є митний 
ризик – це вірогідність реалізації митної загрози з прогнозованим 
або непрогнозованим можливим збитком, а також її можливих на-
слідків у митній галузі [6].

Ризики у митній справі та загрози економічній безпеці є го-
ловним “визначниками” оцінки чи ймовірності реалізації діючої 
або потенційної митної небезпеки в процесі здійснення митної 
справи. 

До зовнішніх загроз національній безпеці у митній сфері нами 
віднесено загрози:

1) політичного характеру:
– виникнення нових міжнародних об’єднань та союзів;
2) правового характеру:
– недостатня врегульованість численних економічних та соці-

альних питань у міжнародному законодавстві;
– виникнення нових форм та видів міжнародної організованої 

злочинності;
3) демографічного характеру:
– неконтрольована міграція населення, що призводить до ско-

єння митних злочинів;
4) економічного характеру:
– світові економічні кризи;
– протекціоністські заходи торговельних партнерів;
– втрата традиційних ринків збуту;

Продовження таблиці 2.5
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– високий ступінь залежності від зовнішніх ринків;
– недиверсифікованість зовнішньоторговельних відносин, що 

призводить до підвищення залежності від домінуючого торго-
вельного партнера;

– надмірна імпортозалежність та імпортозаміщення на вну-
трішньому ринку;

– захоплення іноземним капіталом внутрішнього ринку;
– зростання нелегального експорту капіталу;
– дисбаланс у співвідношенні та структурі експортно-імпорт- 

них операцій;
– сировинна орієнтованість експорту; 
– узалежненість від імпортованих енергоресурсів через низь-

кий рівень видобутку;
– надмірна відкритість економіки; 
– лібералізація зовнішньоекономічної діяльності;
– легалізація злочинних доходів із використанням офшорних 

компаній;
– лібералізація прикордонної торгівлі;
– зростання транскордонних порушень митного законодав-

ства;
– невизначений статус та прозорість кордонів між державами;
– високий рівень зовнішнього боргу [12, с. 54; 15; 18].
Серед внутрішніх загроз, на нашу думку, доцільно виокре-

мити: 
1) політичного характеру:
– активні воєнні дії;
– нестабільність політичних інститутів та часті зміни політич-

ної влади; 
– зіткнення інтересів політичних груп;
2) адміністративно-правового характеру:
– недосконалість та нестабільність законодавчої бази; 
– криміналізація сусіпільно-економічних відносин;
– втручання державних службовців у економічні відносини 

приватного сектору;
– приховування доходів;
– ухилення від сплати обов’язкових платежів;
– корумпованість системи загалом; 
– відсутність адекватної судової системи; 

– невизначеність економічних та майнових відносини;
3) соціального характеру:
– суб’єктивний характер людських взаємовідносин;
– невизначеність щодо задуму і намірів учасників зовнішньо-

економічної діяльності;
4) економічного характеру:
– випадкові та спонтанні економічні та соціальні процеси і 

явища; 
– нерозвиненість інфраструктури ринкової економіки;
– недобросовісна конкуренція;
– високий рівень монополізації економіки;
– структурна деформованість економіки;
– недостатня розвиненість економічної інфраструктури;
– низька конкурентоспроможність національної економіки;
– нестабільність валютного ринку; 
– невиваженість та неефективність бюджетної політики;
– недостатня ефективність митної політики та нераціональна 

структура ставок мита;
– необґрунтованість монетарної політики; 
– часті та непрогонозовані зміни у системі оподаткування; 
– ненадійність та нестабільність банківської системи; 
– незадовільний стан фінансового ринку; 
– значна ризикованість господарської діяльності; 
– високий темп інфляції;
– істотний рівень тінізації економіки;
5) виробничого характеру:
– імовірнісний характер науково-технічного прогресу та інно-

вацій; 
– технологічна відсталість, енергомісткість і ресурсозатрат-

ність вітчизняного виробництва;
– недостатня глибина і частота контролю за випуском товарів;
– низький рівень менеджменту вітчизняних підприємств;
– низький рівень кваліфікації працівників;
– низький рівень продуктивності праці;
– відсутність мотивації праці;
– низький рівень капіталовкладень;
– низькі якість і рівень маркетингу вітчизняних підприємств; 
– падіння обсягів виробництва;
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6) природно-екологічного характеру:
– надзвичайні ситуації, стихійні лиха;
7) інформаційного характеру:
– неповнота інформації про цілі, інтереси, поведінку праців-

ників митних органів;
– неповноту відомостей про процес надання митних послуг;
– неповноту і непередбачуваність інформації про діяльність 

митних органів на довгострокову перспективу;
– неповнота та недостовірність інформації отриманої праців-

никами митних органів;
– низька ступінь інформованості громадян про митні проце-

дури та правила здійснення зовнішньоекономічних угод;
8) інституційного характеру:
– недостатня оснащеність митних органів технічними засоба-

ми митного контролю;
– низький рівень взаємодії митних органів з іншими правоо-

хоронними і контролюючими органами; 
– низький рівень контролю за якість та безпекою імпортова-

них товарів;
– неефективність контролю за походженням та рухом капіта-

лів через митний кордон
– непередбачуваність інтенсивності товаропотоку;
– непрозорість транзитних операцій;
– недоліки у системі державного контролю за експортно-

імпортними операціями та операціями з переміщення валюти;
– недосконалість роботи митної служби;
– ненадійність митного кордону [12, с. 54; 15; 18].
Отже згрупувавши відомі загрози національній безпеці у мит-

ній сфері та не претендуючи на цілковиту вичерпність, адже нові 
загрози постійно виникають у динамічному сучасному середо-
вищі, пропонуємо розширити та дещо модифікувати розподіл за 
сферою походження, а саме: 

– по-перше, розмежувати загрози соціального та політично-
го походження, адже по суті суспільство загалом породжує одно-
го типу небезпеки, а політична влада іншого, що продемонстрова-
но вище; 

– по-друге, врахувати існування загроз економічного характе-
ру, що узагальнюють виробничі, фінансові, комерційні тощо; 

– по-третє, в умовах тотальної інформатизації суспільства 
виникає множина загроз, пов’язаних із недостовірністю та ви-
кривленням інформації, її надзвичайним напливом та неможли-
вістю оброки такої кількості, поряд із цим існує і недоінформо-
ваність суб’єктів суспільно-економічних відносин тощо, тому 
вважаємо за необхідне брати до уваги загрози інформаційного 
характеру; 

– по-четверте, пропонуємо виокремити загрози інституційно-
го характеру, адже хронічне недофінансування призводить до не-
досконалості інститутів, їх нераціональної структури та неефек-
тивної роботи не залежно від сфери, що становить істотну загрозу 
безпеці відповідної сфери.

Загалом забезпечення митної безпеки пов’язане із виявлен-
ням, попередженням та нейтралізацією зовнішніх і внутрішніх за-
гроз національній безпеці, у процесі діяльності митних органів з 
метою створення сприятливих зовнішньоекономічних умов для 
забезпечення сталого розвитку України завдяки реалізації низки 
заходів у відповідних сферах суспільного життя:

1) у сфері державної безпеки: участь у міжнародному спів-
робітництві з метою боротьби з міжнародною злочинністю, те-
роризмом, наркобізнесом, нелегальною міграцією; відпрацю-
вання ефективно діючої системи контролю за поставками про-
дукції і технологій оборонного призначення і подвійного вико-
ристання; 

2) у сфері безпеки державного кордону України – поглиблен-
ня транскордонного співробітництва з суміжними державами; 

3) в економічній сфері: забезпечення умов для сталого еконо-
мічного зростання та підвищення конкурентоспроможності наці-
ональної економіки; захист внутрішнього ринку від недоброякіс-
ного імпорту – поставок продукції, яка може завдавати шкоди на-
ціональним виробникам, здоров’ю людей та навколишньому при-
родному середовищу; посилення участі України у міжнародному 
поділі праці, розвиток експортного потенціалу високотехнологіч-
ної продукції; поглиблення інтеграції у європейську і світову еко-
номічну систему та активізація участі в міжнародних економічних 
і фінансових організаціях;

4) в екологічній сфері – недопущення неконтрольованого 
ввезення в Україну екологічно небезпечних технологій, речовин 
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і матеріалів, збудників хвороб, небезпечних для людей, тварин, 
рослин, організмів.

Беручи до увагу потребу у джерелах фінансування видатків 
на виконання функцій та завдань держави, серед яких статтею 17 
Конституції України закріплено “захист суверенітету і територі-
альної цілісності України…” [212], фіскальний потенціал податків 
загалом, та мита зокрема, доцільно обрати об’єктом дослідження, 
з метою пошуку резервів збільшення надходжень до бюджету при 
збереженні існуючого рівня податкового навантаження та сукуп-
ного рівня перерозподілу суспільного продукту.

Оскільки реалізація функцій мита здійснюється через низку 
заходів державної фінансової політики, відбуваються зміни у кіль-
кісних та якісних показниках митних надходжень пов’язані із від-
повідними змінами в організації фінансових відносин.

Протягом останнього десятиріччя абсолютні значення надхо-
джень від податків на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 
зросли з 5066,91 млн. грн. на початок 2005 р. до 13342,50 млн. грн. 
на початок 2014 р., тобто у 2,63 рази (рис. 2.5).

98 

 
Рис. 2.5. Динаміка надходжень податків на міжнародну торгівлю та 

зовнішні операції до Державного бюджету України у 2005 – 2014 рр., станом на 
01.01  

Джерело: розраховано автором за даними [9], [10]. 

Однак частка податків на міжнародну торгівлю та зовнішні операції як у 
доходах Державного бюджету, так і в податкових надходження скоротилася 
практично вдвічі з 11,30% на початок 2005 р. до 5,08% на початок 2014 р. та з 
7,20% до 3,93% відповідно (рис. 2.6). 

 
Джерело: розраховано автором за даними [9], [10]. 

Рис. 2.6. Динаміка питомої ваги податків на міжнародну торгівлю та 
зовнішні операції у податкових надходженнях та доходах Державного бюджету 
України у 2005 – 2014 рр., станом на 01.01 

Отже, з позицій фіску митне оподаткування в Україні носить досить 

ліберальний характер та не має яскраво вираженого протекціоністського 

характеру. 

Джерело: розраховано автором за даними [9], [10].

Рис. 2.5. Динаміка надходжень податків на міжнародну торгівлю 
та зовнішні операції до Державного бюджету України 

у 2005-2014 рр., станом на 01.01 

Однак частка податків на міжнародну торгівлю та зовніш-
ні операції як у доходах Державного бюджету, так і в податкових 
надходження скоротилася практично вдвічі з 11,30 % на початок 
2005 р. до 5,08 % на початок 2014 р. та з 7,20 % до 3,93 % відпо-
відно (рис. 2.6).
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Рис. 2.6. Динаміка питомої ваги податків на міжнародну торгівлю та 
зовнішні операції у податкових надходженнях та доходах Державного 

бюджету України у 2005 – 2014 рр., станом на 01.01.

Отже, з позицій фіску митне оподаткування в Україні носить 
досить ліберальний характер та не має яскраво вираженого про-
текціоністського характеру.

Щодо перерозподільних властивостей мита доцільно заува-
жити, що шляхом оподаткування міжнародної торгівлі та зовніш-
ніх операції вилучається сьогодні менше 1 % суспільного продук-
ту та його частка у ВВП скоротилася на 37,4 % за період з 2005 р. 
до 2014 р. (рис. 2.7).

Отже, за досліджуваний період як фіскальний, так і перероз-
подільний потенціал мита скоротився.
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Рис. 2.7. Динаміка питомої ваги податків 
на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 
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Проведене дослідження дає змогу дійти висновку, що суть 
мита розкривається саме у оптимальному поєднанні фіскальних 
та регулюючих властивостей. Оскільки, мито набуває особливої 
ваги як інструмент регулювання, адже будучи непрямим податком 
за способом справляння здійснює опосередкований вплив, подаль-
ші дослідження вважаємо доцільним зосередити на оцінці впливу 
мита та його субститутів на структуру експортно-імпортних опе-
рацій, торговельний баланс й обсяги споживання.

Тобто митне регулювання спрямоване безпосередньо на між-
народну торгівлю, як об’єкт регулювання ЗЕД, яка набула значних 
обсягів протягом останнього десятиріччя (табл. 2.6).

Як видно з табл. 2.6 обсяги експорту зросли за досліджуваний 
період з 28,95 млрд. дол. США на початок 2004 р. до 90,04 млрд. 
дол. США на початок 2013 р. Спостерігається стійка тенденція до 
зростання в середньому близько 15 % на рік, однак істотне ско-
рочення мало місце на початок 2010 р. за наслідками фінансової

Таблиця 2.6
Динаміка експорту товарів та послуг в Україні у 2004-2013 рр.

Роки
(станом 
на 01.01)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Експорт 
товарів 
та послуг, 
млрд. дол. 
США

28,95 39,72 44,34 50,24 64,00 84,46 54,36 69,23 88,85 90,04

Експорт 
товарів 
та послуг, 
млрд. грн.

154,39 211,25 227,25253,71 323,21 444,86 423,56 549,37 707,95 719,48

Темпи 
щорічного 
приросту 
експорту 
товарів та 
послуг, %

- 37,20 11,63 13,31 27,39 31,97 -35,64 27,35 28,34 1,34

Частка 
експорту 
товарів та 
послуг у 
ВВП, %

57,75 61,21 51,48 46,62 44,84 46,92 46,38 50,75 54,37 50,98

Джерело: складено автором на основі даних [9; 11].

кризи коли темп скорочення склав 35,64 %, однак це пов’язано 
не лише із зменшенням обсягів експорту, а й зниженням курсу 
гривні щодо іноземних валют. Також за досліджуваний період 
дещо скоротилася частка експорту у ВВП з 57,75 % у 2004 р. до 
50,98 % у 2013 р.

Аналогічна ситуація спостерігалася із імпортом товарів та по-
слуг у цей період (табл.2.7).
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Таблиця 2.7
Динаміка імпорту товарів та послуг в Україні у 2004-2013 рр.

Роки 
(станом 
на 01.01)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Імпорт 
товарів 
та послуг, 
млрд. дол. 
США

27,66 34,84 43,62 53,31 71,88 98,84 56,33 73,07 99,01 104,36

Імпорт 
товарів 
та послуг, 
млрд. грн.

147,53 185,32 223,56 269,20 362,98 520,59 438,86 579,87 788,90 833,96

Темпи 
щорічного 
приросту 
імпорту 
товарів та 
послуг, %

- 25,96 25,20 22,21 34,83 37,51 -43,01 29,72 35,50 5,40

Частка 
імпорту 
товарів та 
послуг у 
ВВП, %

55,18 53,70 50,64 49,47 50,36 54,91 48,05 53,56 60,59 59,09

Джерело: складено автором на основі даних [9; 11].

Обсяги імпорту у період з 2004 р. по 2013 р. зросли у 3,8 рази 
з 27,66 млрд. дол. США до 104,36 млрд. дол. США. Середній темп 
приросту сягнув близько 19 % річних, а скорочення також спо-
стерігалось на початок 2010 р. на 43,01 %. Частка імпорту у ВВП 
зросла з 55,18 % у 2004 р. до 59,09 % у 2013 р. Тобто на сьогодні 
імпорт перевищує експорт в Україні (табл. 2.8).

Таблиця 2.8
Динаміка зовнішньоторговельного балансу  

в Україні у 2004-2013 рр.

Роки (станом  
на 01.01) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Зовнішньоторго-
вельний баланс  
товарів і послуг, 
млрд. дол. США

1,29 4,87 0,72 -3,07 -7,88 -14,38 -1,96 -3,84 -10,16 -14,33

Зовнішньоторго-
вельний баланс 
товарів і послуг, 
млрд. грн.

6,87 25,93 3,70 -15,49 -39,77 -75,73 -15,30 -30,51 -80,95 -114,48

Частка зовнішньо- 
торговельного 
балансу товарів 
та послуг у ВВП, %

2,57 7,51 0,84 -2,85 -5,52 -7,99 -1,67 -2,82 -6,22 -8,11

Частка обсягів 
зовнішньої торгів- 
лі у ВВП, %

112,93 114,91 102,12 96,10 95,21 101,83 94,42 104,31 114,96 110,08

Джерело: складено автором на основі даних [9; 11].

Дані табл. 2.8 свідчать, що позитивний торговельний баланс 
мав місце лише у докризовий період, а починаючи з 2007 р. він 
став негативним і склав – 3,07 млрд. дол. США та скоротився до 
-14,33 млрд. дол. США на початок 2013 р. Загалом зовнішня тор-
гівля займає одну із ключових позицій в економці країни, адже 
хоча частка обсягів зовнішньої торгівлі у ВВП дещо знизилась за 
досліджуваний період з 112,93 % на початок 2004 р. до 110,08 на 
початок 2013 р., однак обсяги зовнішньої торгівлі все ще переви-
щують за обсягами вироблений у суспільстві продукт.

Частиною 2 “Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторо-
ни, та європейським союзом, європейським співтовариством з атом-
ної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони” передбаче-
но поступове скасування мит, зборів та інших платежів, пов’язаних 
із зовнішньою торгівлею, а також забороною на запровадження їх 
нових видів. Документом визначено, що сторони зменшують або 
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скасовують ввізне (імпортне) та вивізне (експортне) мито на това-
ри, відповідно до затверджених графіків, у яких передбачено засто-
сування митних квот та поступове скорочення митних тарифів як зі 
сторони України так і зі сторони інших учасників угоди.

Зважаючи на те, що згідно з умовами асоціації з єС заборо-
няється непрямий захист національних товарів або оподаткуван-
ня імпорту або експорту з фіскальною метою доцільно провести 
оцінку фіскальних та регулюючих властивостей експортного та 
імпортного мита (табл. 2.9). 

Таблиця 2.9
Динаміка податків на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 

в Україні у 2004-2013 рр.
Роки

(станом на 01.01) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Податки на експорт 
(млрд. грн.) 0,36 0,69 0,52 0,27 0,29 0,20 0,38 0,29 1,31 0,20

Частка податків на 
експорт у сукупних 
податкових 
надходженнях, %

1,00 1,51 0,69 0,28 0,25 0,12 0,26 0,18 0,54 0,08

Податки на імпорт 
(млрд. грн.) 3,27 4,37 6,20 7,10 9,74 12,10 6,54 8,77 10,46 12,99

Частка податків на 
імпорт у сукупних 
податкових 
надходженнях, %

8,96 9,54 8,20 7,35 8,20 7,15 4,38 5,22 4,35 5,05

Податки на міжна-
родну торгівлю та 
зовнішні операції 
(млрд. грн.)

4,46 5,89 7,67 8,46 11,21 13,00 7,14 9,29 12,01 13,40

Частка податків на
міжнародну торгів-
лю та зовнішні 
операції у сукупних 
надходженнях, %

5,41 5,46 4,90 4,26 4,45 3,74 2,20 2,45 2,53 2,54

Джерело: складено автором на основі даних [9–11].

Як видно з табл. 2.9, протягом останніх десяти років фіскаль-
не значення податків на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 
скоротилось більше ніж удвічі – з 5,41 % сукупних надходжень бю-
джету на початок 20004 р. до 2,54 % сукупних надходжень бюдже-
ту на початок 2013 р. Також скоротилася частка як податків на екс-
порт так і податків на імпорт у податкових надходженнях за дослі-
джуваний період з 1 % до 0,08 % та з 8,96 % до 5,06 % відповідно. 

Таким чином можна говорити про незначну фіскальну влас-
тивість податків на міжнародну торгівлю та зовнішні операції. 
Однак в абсолютному враженні значення податків на імпорт зрос-
тає, що свідчить про застосування незначних заходів захисту ві-
тчизняного виробника. Що й підтверджує частка відповідних по-
датків у обсягах торгівлі (рис. 2.8). 
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досліджуваних 10 років у 8 разів та склала 0,03 % на початок 2013 р., 
що є дуже малим значенням та підтверджує політику сприяння на-
рощування експортних операцій; по-друге, частка імпорту, що вилу-
чається шляхом оподаткування, також знизилась 2,22 % до 1,56 %, 
що не може свідчити про політику жорсткого протекціонізму, а під-
тверджує відносно ліберальний характер зовнішньо торгівлі.

Можна помітити, що до експорту товарів та послуг застосо-
вується політика сприяння, адже ставки мита є настільки мізерни-
ми, що на початок 2013 р. склали 0,03 % бази нарахування, окрім 
цього до експортних операцій застосовуються й інші інструменти 
симулювання як, наприклад застосування нульової ставки із ПДВ 
тощо. Що стосується імпорту, то митні платежі так розподілені по 
товарних групах, що загалом не чинять істотного тиску на обсяги 
імпорту, тому сьогодні має місце більше ліберальна, а не яскраво 
виражена протекціоністська політика.

Отже, підписання та поступове запровадження положень, пе-
редбачених угодою про асоціацію, зокрема у сфері митного регу-
лювання, не повинні різко відобразитися ані на фіскальних, ані на 
регулюючих властивостях митних платежів за умов відносної зба-
лансованості експорту та імпорту, адже, по-перше, митним плате-
жам притаманна тенденція до зниження їх значення як у податко-
вих так і сукупних надходженнях бюджету, адже вони поступають-
ся іншим податкам за обсягами надходжень, зокрема податкам на 
споживання, по-друге, частка податків на експорт та імпорт у від-
повідних базах нарахування залишається досить низькою, що не 
свідчить про істотні регулюючі властивості, а, по-третє, повне та 
часткове скасування митних платежів передбачається здійснюва-
ти поступально впродовж перехідного періоду. Отже, однозначно 
можна стверджувати, про те, що угода про асоціацію буде більш 
вигідною для української сторони за умов позитивного торговель-
ного балансу, тому подальші дослідження доцільно зосередити на 
оцінці структури експортно-імпортних операцій за регіональною 
спрямованістю і товарними групами та відповідній оцінці митно-
го тарифу за цими ж ознаками з метою пошуку можливостей по-
дальшої оптимізації митного тарифу відповідно до угоди про асо-
ціацію та фіскально-регулюючими потребами.

Глобалізаційні процеси, кризові явища, нестабільні політич-
ні, економічні та соціальні реалії в країні та світі спонукають 

до змін у всіх напрямках економічного існування держави як на 
мікро- так і на макрорівнях. На сучасному етапі інтенсивного 
розвитку зовнішньоекономічного простору значна увага приді-
лена розвитку зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) України. 
Зовнішньоекономічна безпека (ЗЕБ) посідає одне з ключових 
місць серед інших компонент економічної безпеки України. 
Реальна оцінка цього напряму розвитку базується на оцінці інди-
каторів: відкритість економіки; коефіцієнт покриття експортом 
імпорту; питома вага провідної країни-партнера в загальному об-
сязі експорту товарів; питома вага провідної країни-партнера в 
загальному обсязі імпорту товарів; питома вага провідного това-
ру (товарної групи) в загальному обсязі експорту товарів; питома 
вага провідного товару (товарної групи) за виключенням енер-
гетичного імпорту в загальному обсязі імпорту товарів; питома 
вага сировинного та низького ступеня переробки експорту про-
мисловості в загальному обсязі експорту товарів; частка імпорту 
у внутрішньому споживанні країни; індекс умов торгівлі (ціно-
вий); завантаженість транзитних потужностей нафтотранспорт-
ної системи; завантаженість транзитних потужностей газотран-
спортної системи 

Зупинимось на досліджені цих індикаторів за останні 7 років 
(з 2008 по 2014 рр.) і за півріччя поточного року, використовуючи 
статистичні дані України за ці періоди (табл. 2.10).

Таблиця 2.10
Динаміка інтегрального індикатора ЗЕБ 

 за період 2008-2015 р.

№ Індикатори 
ЗЕБ

Ваговий  
коефі- 
цієнт

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015***

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Відкритість 
економіки, 
відсотків

0,0835 94,84 85,22 94,84 103,50 91,77 89,39 95,77 128,24

2

Коефіцієнт по- 
криття експор- 
том імпорту, 
відсотків

0,1061 85,55 97,41 95,47 92,51 77,04 92,40 107,60 115,74
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3

Питома вага 
провідної краї-
ни-партнера 
в загальному 
обсязі експор- 
ту товарів, 
відсотків

0,0885 23,50 21,40 26,12 28,98 25,62 23,80 18,18 12,73

4

Питома вага 
провідної краї-
ни-партнера 
в загальному 
обсязі імпорту 
товарів, 
відсотків

0,0935 22,70 29,13 36,55 35,27 32,39 30,19 23,33 17,13

5

Питома вага 
провідного то- 
вару (товарної 
групи) в загаль- 
ному обсязі 
експорту това- 
рів, відсотків

0,0909 41,21 32,29 33,70 32,31 27,45 27,75 28,25 27,35

6

Питома вага 
провідного 
товару (товар-
ної групи) за 
виключенням 
енергетичного 
імпорту в загаль- 
ному обсязі ім- 
порту товарів, 
відсотків

0,0877 15,64 13,77 13,45 15,49 15,57 16,20 16,02 15,29

7

Питома вага 
сировинного та 
низького ступе- 
ня переробки 
експорту про- 
мисловості в 
загальному об-
сязі експорту 
товарів, 
відсотків

0,0981 76,10 76,40 75,40 74,70 73,30 76,40 80,70 82,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8

Частка імпорту 
у внутрішньо- 
му споживанні 
країни, відсотків

0,0992 59,68 48,87 55,28 62,55 64,72 60,52 55,51 0,00

9
Індекс умов 
торгівлі (ціно- 
вий), відсотків

0,0996 100,10 73,80 106,70 104,10 89,00 99,80 96,40 95,40

10

Завантаженість 
транзитних по- 
тужностей наф- 
тотранспортної 
системи, 
відсотків

0,0774 14,00 44,77 30,92 27,38 22,46 24,00 23,08 14,00

11

Завантаженість 
транзитних по- 
тужностей газо- 
транспортної сис- 
теми, відсотків

0,0754 61,33 49,13 50,56 53,44 43,08 44,15 31,90 18,26

 

Інтегральний 
показник зов- 
нішньоеконо- 
мічної 
безпеки

- 55,38 53,07 57,73 58,66 52,45 54,77 54,39 49,55

* Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та 
м. Севастополя.
*** Січень – липень 2015 р.

Згідно з отриманими даними можна зробити висновок, що ве-
личина інтегрального індикатора за досліджуваний період коли-
вається в межах від 49,55 до 58,66 %. Значення отриманого показ-
ника, має вплив на інтегральний показник економічної безпеки, 
оскільки посідає чільне місце у її складі.

Також, установлено, що протягом 2008-2015 років спостеріга-
ються негативні тенденції в ЗЕД України. Внаслідок аналізу інди-
каторів ЗЕБ варто відзначити, що отримана оцінка ЗЕБ за визна-
ченою системою індикаторів є вкрай негативною. Ситуація, що 
склалася на зовнішньоекономічному просторі України є критич-
ною та потребує подальшого розв’язання.

Продовження таблиці 2.10 Продовження таблиці 2.10
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Запорукою ефективного функціонування митної системи є об-
рання адекватної митної політики держави та узгодженої стратегії і 
тактики. Історичний розвиток економічних систем різних країн сві-
ту характеризувався застосуванням різних видів митної політики 
залежно від економічних умов часу, що породило різні теорії міжна-
родної торгівлі від класичної політики вільної торгівлі до мерканти-
лізму, що прагнув мінімізувати імпорт та максимізувати експорт, та 
надалі протекціонізму як прояву неомеркантилізму. Однак в умовах 
поглиблення інтеграційних та глобалізаційних процесів все більше 
країн усвідомлюють необхідність міжнародної координації зовніш-
ньої торгівлі та узгодження і гармонізації тарифів (табл. 2.11).

Таблиця 2.11
Динаміка частки податків на міжнародну торгівлю у обсягах  

міжнародної торгівлі в Україні та в середньому в країнах 
Організації економічного співробітництва  

та розвитку (ОЕСР) у 2005-2014 рр.

Роки
(станом на 

01.01)

Частка податків на 
імпорт в обсягах 

імпорту України, %

Частка податків 
на експорт в 

обсягах експорту 
України, %

Частка податків 
на імпорт в 

обсягах імпорту 
в середньому у 

країнах ОЕСР, %
2005 2.22 0.23 0.31
2006 2.36 0.33 0.34
2007 2.77 0.23 0.33
2008 2.64 0.11 0.35
2009 2.68 0.09 0.33
2010 2.32 0.04 0.33
2011 1.49 0.09 0.33
2012 1.51 0.05 0.31
2013 1.33 0.19 0.29
2014 1.56 0.03 0.26

Темп зміни 
2014 до 
2005, %

-29.73 -88.08 -15.36

Джерело: розраховано автором на основі даних [11] та [21].

Мабуть, за період з 2005 р. по 2014 р. відбулось відчутне ско-
рочення тарифів, адже частка податків на імпорт у обсягах імпор-
ту знизилась з 2,22 % до 1,56 %, що в сумарному дало зниження 
на 29,73 % в Україні за ці десять років. У країнах ОЕСР скорочен-
ня відбулось дещо нижчими темпами на 15,36 % за цей період, од-
нак варто зауважити, що сама частка податків на імпорт у обсягах 
імпорту є істотно нижчою та склала 0,26 % на початок 2014 р., що 
практично у 6 разів нижче за відповідне значення в Україні. Що 
стосується податків на експорт, то простежується загальносвіто-
ва тенденція до їх скорочення або й абсолютного скасування. За 
період з 2005 р. по 2014 р. частка податків на експорт у загально-
му обсязі експортованих товарів і послуг скоротилася на 88,08 % 
та склала 0,03 % на початок 2014 р. У переважній більшості країн 
ОЕСР ці податки взагалі практично відсутні, а мають місце лише 
у таких країнах як Австралія та Норвегія і складають 0,0047 % та 
0,021 % експорту відповідно [21].

Таким чином можна засвідчити факт поступового усунення 
та скасування митних бар’єрів між учасниками зовнішньої тор-
гівлі, адже такий ефект був досягнутий протягом десятиліть за-
вдяки створенню різноманітних асоціацій і союзів та відповідно-
му нормативно-правовому забезпеченню їх функціонування шля-
хом підписання багатосторонніх угод. Яскравим прикладом ви-
ступає європейський союз, адже товари та послуги вільно пере-
міщуються між країнами-учасницями, однак існує єдиний мит-
ний тариф, що застосовується до імпортних операцій з-за меж 
європейського союзу, тарифи якого різняться залежно від типу ім-
портованої продукції та країни походження, в основу такої дифе-
ренціації закладено чутливість економіки до імпортованої продук-
ції. Також існує база даних, що об’єднує усі заходи митного тари-
фу європейського союзу, а саме: тарифні заходи, сільськогоспо-
дарські заходи, інструменти захисту торгівлі, заборони та обме-
ження на експорт та імпорт, спостереження за рухом товарів при 
експорті та імпорті [22]. 

Саме тому для України, яка обрала європейський шлях роз-
витку актуалізується потреба реформування митної сфери із по-
дальшим її наближенням до європейських вимог. Окрім тариф-
ної системи України потребують вдосконалення й інші складо-
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ві митної системи. Варто зауважити, що сьогодні Україна посі-
дає 109 місце серед 189 досліджуваних країн за показником лег-
кості міжнародної торгівлі, що враховує час витрачений на логіс-
тику експортних і імпортних операцій, тобто простоту документо-
обігу, легкість перетину кордону та транспортні розв’язки, не бе-
ручи до уваги тарифи. 

Отже, численні адміністративні бар’єри та складність митних 
процедур також виступають перешкодою на шляху до євроінте-
грації, що підтверджує необхідність комплексного реформування 
митної системи загалом.

Варто відзначити, що в Україні відбувалась тривала реструк-
туризація та реформування митних органів, однак безсистемний 
та випадковий характер таких змін привів до втрати цілісності та 
системності функціонування української митниці. Загальна неви-
значеність подальшої долі митниці обумовила труднощі в роботі 
працівників митних органів. Заради збереження кадрового потен-
ціалу митних органів та підвищення ефективності їхньої роботи 
необхідним є прийняття єдиного рішення щодо подальшого фор-
мату роботи української митниці. На жаль, створення Державної 
фіскальної служби внаслідок ліквідації Міністерства доходів і 
зборів та виокремлення трьох підструктур у її складі (податкового 
блоку, митного блоку і блоку податкової міліції) не привело до іс-
тотного покращення ефективності її роботи. 

У розвинених країнах світу процес реструктуризації митних 
та податкових органів є неперервним та відбувається постійно з 
метою удосконалення цієї складової державного управління. В 
Україні ці складові державного управління знаходяться в проце-
сі тривалих змін, проте спостерігається відсутність єдиної ідеоло-
гії та чітко визначеного напрямку реформування, усе це порушує 
системність в реалізації митної політики та негативно впливає на 
процес формування зони вільної торгівлі з єС.

Сьогодні у світі структура органів, що виконують завдання 
митної політики, різниться залежно від країни. Отже універсаль-
ної моделі побудови органів митної служби не існує, адже кож-
на країна обирає оптимальну для себе інституційну модель, яку 
постійно удосконалює. Проблема України полягає у тому, що по-
стійні реорганізації в цій сфері протягом останніх років харак-

теризуються відсутністю системного підходу до здійснення та-
ких реформ.

Від часу об’єднання митної та податкової служби та форму- 
вання Державної фіскальної служби України залишилась нероз- 
в’язаною ціла низка питань, зокрема потребує вдосконалення ка-
дровий склад, професійна підготовка, підвищення кваліфікації, 
система управління, організація та реалізація митних процедур, 
стандарти,  оснащення, інфраструктура, співпраця з суміжними 
органами (прикордонною службою, митними органами сусідніх 
держав тощо). Потребують подальшого вдосконалення також пи-
тання забезпечення прозорості діяльності працівників митних ор-
ганів із відповідним посилення громадського контролю за діяль-
ністю працівників митних органів.

Також упродовж кількох останніх років проводились активні 
зміни в територіальній структурі митних органів.

Підвищена увага до питання удосконалення територіальної 
структури митної системи спостерігалась ще у 2006 р. Зокрема, 
в цей час зросла потреба в підвищенні контрольованості діяль-
ності митних органів та покращенні їх керованості. Серед тео-
ретиків та практиків митної справи розглядалась система управ-
ління діяльністю митної служби, яка в перспективі мала стати ба-
гаторівневою, оперативно реагувати на регіональні особливос-
ті. Передбачалось, що система управління буде характеризува-
тись такими трьома невід’ємними рисами, як простота, гнучкість 
і контрольованість на всіх рівнях. З метою наближення до такої 
системи управління, була сформована вертикальна організаційна 
структура, організована за територіальним принципом з урахуван-
ням державного устрою країни “Державна служба – регіональні 
митниці – митниці”. Заданий вектор міг стати ефективним, проте 
як влучно стверджують фахівці Академії митної служби України, 
“формально регіональні митниці існували і в 2007 р., однак реаль-
но вони, як і всі інші митні органи, стали митницями прямого під-
порядкування” [3].

В напрямі реформування функціональної складової митної 
політики доцільно наголосити на потребі спрощення митних 
процедур. Підвищена увага до питання спрощення митних про-
цедур протягом останніх років характеризувалась деякими по-
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зитивними зрушеннями у цьому напрямку, проте зазначені змі-
ни в Україні проходять надзвичайно повільним темпами. В кон-
тексті сказаного вище вже багато років поспіль ведуться диску-
сії на тему впровадження спільного транзиту за єдиним тран-
зитним документом та впровадження принципу “єдиного вікна” 
для уніфікації процедури оформлення та усунення дублювання 
функцій. 

Також на скорочення тривалості митного оформлення та мит-
них процедур може вплинути застосування ефективного алгорит-
му митного контроль та митних перевірок. Активні дискусії се-
ред теоретиків і практиків митної справи ведуться довкола нової 
парадигми митного контролю, в основу якої покладений принцип 
вибірковості. Сьогодні в Україні в основі митного контролю, згід-
но з Митним кодексом України, покладено контроль поточний і 
контроль наступний. Новітні ж підходи до реалізації митної по-
літики ґрунтуються на вибірковому контролі, який усуває потре-
бу перевірки і контролю в повному обсязі (перевірка усіх товарів). 
Натомість “ступінь жорсткості” митного контролю визначаться 
необхідністю конкретних вимог митного законодавства і обстави-
нами кожного окремого випадку його застосування. Цей принцип 
відповідає базовим принципам демократії та Кіотської конвенції 
“Про спрощення і гармонізацію митних процедур”, а форма мит-
ного контролю обирається на підставі результатів автоматизова-
ної системи аналізу та управління ризиками (АСАУР), тобто шля-
хом перевірки електронної копії митної декларації в автоматизо-
ваному режимі [23].

В контексті покращення пропускної здатності на кордоні та 
спрощення митних процедур на порядку денному стоїть питан-
ня впровадження електронної митниці. Потреби інформаційно-
го суспільства передбачають і необхідність автоматизація митної 
справи та митних процедур. Ефективність електронної митниці 
проявляється у прискоренні документообігу, скороченні трива-
лості митного оформлення, зниженні витрат на зв’язок, економії 
робочого часу персоналу, зменшенні кількості помилок під час 
митного оформлення, прискоренні платежів, що підтверджено 
практикою інших країнах, зокрема результатами пілотних екс-
периментів в Російській Федерації.  В Україні виконання вимог 
Кіотської конвенції щодо подачі митної декларації електронним 

способом вимагає повного переходу на електронний документо-
обіг між органами Державної влади України та Державною фіс-
кальною службою України, а це наразі ускладнено технічними і 
нормативними можливостями більшості міністерств та відомств 
України.

Тому ще одним кроком на шляху реформування митної сис-
теми та вдосконалення митної політики має стати вдосконален-
ня матеріально-технічної бази митних органів. Сучасне ефек-
тивне обладнання дозволить не лише прискорити роботу пра-
цівників митниці та продуктивність їхньої праці, що своєю чер-
гою сприятиме підвищенню пропускної здатності, а відтак і 
збільшенню надходжень до державного бюджету, а також  під-
вищити рівень та якість контролю, що сприятиме зменшенню 
контрабанди та сприятиме ефективнішій боротьбі із міжнарод-
ною злочинністю.

Ще одним невід’ємним елементом реформування митної сис-
теми має стати приведення у відповідність нормативно правового 
забезпечення України із вимогами європейського союзу із ураху-
ванням потреб національної безпеки у митній сфері.

Проведене дослідження висвітлює коло проблем у митній 
сфері України, що потребують нагального розв’язання, та шля-
хів їх подолання, а саме: інституційного характеру – побудова ці-
лісної і узгодженої системи митних органів, ефективної терито-
ріальної структури; кадрового характеру –  окреслення кола по-
вноважень, підвищення кваліфікації і професійної підготовки 
працівників митних органів; функціонального характеру – під-
вищення ефективності їх діяльності шляхом автоматизації ро-
боти, спрощення митних процедур та забезпечення їх прозорос-
ті, удосконалення матеріально-технічної бази, оснащення тощо; 
тарифного характеру – гармонізація ставок мита та наближення 
до вимог європейської спільноти. Загалом запровадження вище 
перелічених заходів є цілком узгодженими із потребами націо-
нальної безпеки та сприятиме зміцненню митної та зовнішньое-
кономічної безпеки. Реформування митного тарифу є більш де-
лікатним завданням та потребує оцінки впливу цих реформ на 
бюджетно-податкову безпеку. 

Сукупність цих реформ дозволить забезпечити безпеку націо-
нальних інтересів у митній сфері та сприятиме процесу євроінте-
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грації, підвищенню конкурентоспроможності економіки України 
та її позицій у світовому рейтингу ведення бізнесу завдяки ство-
ренню сприятливіших умов для міжнародної торгівлі.

Отже, в подальшому реалізація на практиці вимог єС до 
України та досягнення успіху в реформуванні головних напрямів 
митної політики є можливим лише за умов вироблення чіткого ба-
чення, якими повинні бути формат та умови діяльності митних ор-
ганів із подальшим узгодженням процесу їх реструктуризації. Це 
дозволить підвищити рівень системності та координувати дії мит-
них органів.
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РОЗДІЛ 3.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА СТІЙКОСТІ 
ГРОшОВО-КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

3.1. Стабільність національної грошової одиниці 
як чинник забезпечення стійкості  
фінансової системи
Проблеми безпеки та стійкості фінансової системи почали ак-

тивно дебатуватися в міру розвитку фінансової глобалізації та по-
силення внутрішніх структурних загроз. Структурні зрушення у 
сфері функціонування фінансової системи демонструють зміню-
ваність джерел нестабільності і тому сприяють пошуку шляхів за-
безпечення її стійкості та безпеки. У наукових працях (як зару-
біжних, так і вітчизняних) часто зустрічається поняття “фінансо-
ва стійкість”. Під стійкістю (stability) розуміють здатність системи 
зберігати деякі властивості та характеристики незмінними. Але 
таке трактування є дуже неконкретним. На нашу думку, система 
вважатиметься стійкою, якщо у разі її збурення вона ві дхиляється 
незначно від стану рівноваги, а всі наступні рухи залиша ються на 
відносно малій відстані від рівноваги. 

Поняття “фінансова стійкість” є достатньо новим для фінан-
сової науки. З огляду на складність та багатогранність цього по-
няття у вітчизняній та іноземних наукових школа досі немає його 
остаточного визначення. Зарубіжних виданнях можна зустріти 
такі бачення стійкості фінансової системи. Так, Управління з фі-
нансового регулювання і нагляду Великобри танії виділяє чоти-
ри критерії фінансової стійкості, стверджую чи, що вона має міс-
це, коли “1) грошово-кредитна система функ ціонує стабільно; 
2) рівень зайнятості є близьким до природного; 3) існує впевне-
ність у стійкості ключових фінансових активів і ринків; 4) відсут-
ні відносні коливання на нерухомість і фінансові ресурси в меж-
ах економіки, що підриває виконання першого або другого крите-
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рію”. європейський центральний банк наголошує, що фінансова 
стійкість проявляється як “стійкість загального рівня цін чи від-
сутність інфляції або дефляції”. Центральний банк Нідерландів: 
“..стійка фінансова система здатна до ефективного розміщення ре-
сурсів та абсорбції шоків, уникаючи руйнівного впливу на реаль-
ну економіку або на інші фінансові системи. Також система без-
посередньо не повинна бути джерелом шоків. Тому наше визна-
чення охоплює ті гро ші, які функціонують належним чином як 
засіб платежу і як розрахункова одиниця, та фінансову систему, 
яка має адекват но виконувати функцію з мобілізації заощаджень, 
диверсифі кації ризиків і перерозподілу ресурсів”.

Щодо поглядів вітчизняних вчених, то у Зеленій книзі наве-
дено таке визначення: “Стабільність (стійкість) фінансового сек-
тору – це стан розвитку фінансової сис теми, за якого вплив будь-
яких дій на фінансову систему (чи на окремі її елементи) слабо 
впливає на можливість виконан ня фінансовою системою власних 
функцій. Для України цими функціями є створення умов для реа-
лізації стійкого розвитку економіки України”.

Як видно з наведених визначень, забезпечення стійкості та 
безпеки фінансової системи неможливе без нормального функці-
онування грошово-кредитної сфери. Мова йде про те, що в а фі-
нансових структурних зрушень знаходиться монетарний фактор. 
Тобто в основі тенденцій, які призводять до необхідності стави-
ти питання про варіанти та способи забезпечення фінансової ста-
більності, але не вичерпують усього кола проблем, пов’язаних з 
останньою, є монетарна політика, яка реалізується центральним 
банком. 

У сучасній економіці монетарна політика є одним з найважли-
віших важелів впливу на функціонування як фінансової системи, 
так і економіки загалом. Фінансова система є досить чутливою до 
змін у грошово-кредитній сфері і навпаки. Механізм впливу мо-
нетарної політики на фінансову систему може значно різнитися.  
Н. С. Ніколайчук у послідовності поширення фінансово-моне- 
тарних імпульсів виділяє дві стадії [5]. Перша передбачає поши-
рення змін у монетарній політиці через фінансову систему – змі-
ни інструментів центрального банку через грошово-кредитний 
ринок перетворюються у зміни цін облігацій і банківських кре-
дитів. Друга стадія передбачає поширення шоків монетарної по-

літики від фінансової системи до реального сектора економіки.  
С. Р. Моисеев визначає три фази розвитку монетарних імпульсів. 
На першій фазі інструменти центрального банку впливають на 
ринкові відсоткові ставки і валютний курс. На другій – відбува-
ється кореляція цін на фінансові активи, що впливає на витрати 
домогосподарств та фірм. На цьому етапі зміни, що відбуваються 
у реальному секторі економіки, повертаються до фінансової сис-
теми через зміни в структурі балансів позичальників, відбуваєть-
ся повторне коригування ринкових відсоткових ставок. Протягом 
третьої фази спостерігається макроекономічна адаптація показни-
ків темпів економічного зростання [4].

Т. Сліпченко пояснює процес розповсюдження імпульсу мо-
нетарної політики за двома стадіями [9]. На початковій стадії змі-
ни в грошовій базі позначаються на змінах рівня загальної лік-
відності банків, відсоткових ставок, валютного курсу, цін на фі-
нансові активи та умов кредитування. Надалі зміни, що відбули-
ся у фінансовій кон’юктурі, зумовлюють зміни у витратах фірм і 
домогосподарств, що впливає на реальну економічну активність 
суб’єктів господарювання.

Інтеграція України у світове господарство надає низку пере-
ваг, проте криє і загрози, оскільки відкритість української еконо-
міки робить її незахищеною. Економічні та фінансові кризи, що 
перманентно виникають у світі, довели що розвиток економіки 
неможливий без досягнення стійкості національної грошової сис-
теми. У різні періоди незалежної України виникали труднощі у 
грошово-кредитній сфері. На сьогодні можна констатувати, що 
Національний банк України набув деякого досвіду у сфері моне-
тарної політики у різні періоди успіхи у боротьбі з інфляцією, пе-
рехід і забезпечення цінової стабільності, реформи центрально-
го банку забезпечили мінімізацію монетарних факторів фінансо-
вих стресів. 

Не викликає сумнівів той факт, що ринкова економіка може 
ефективно функціонувати лише за умови існування досконалої 
грошової системи. Саме тому важливу роль у досягненні стійкос-
ті та безпеки фінансової системи сьогодні відводиться стабільнос-
ті грошової одиниці. 

Вікова історія розвитку ринкового господарства була б не-
можлива без фінансових інновацій, зростання монетизації, додат-
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ковим вливанням грошей в економіку. Аналіз розвитку світово-
го господарства свідчить, що приблизно 30 % грошових коштів 
мають стосунок до реальної економіки, а 70 % грошових ресур-
сів обслуговують фінансовий (фіктивний) капітал. Отже, особли-
вістю сучасного світового господарства є те, що проблеми у фі-
нансовому секторі спричиняють негаразди у реальній економіці. 
Досягнення стійкості фінансової системи України неможливе без 
монетарної стабільності. Ринкова економіка не може ефективно 
функціонувати лише за умови існування досконалої грошової сис-
теми, що сприяє економічному розвитку. Стабільність національ-
ної грошової одиниці характеризується стабілізацією монетиза-
ції, валютною стабілізацією, ціновою стабільністю та стабільніс-
тю цін на кредитні ресурси [6]. 

Світовий досвід підтверджує, що вибір ефективних інстру-
ментів монетарної політики залежить від рівня монетизації. 
Рівень монетизації економіки визначається ступенем розвитку 
фінансово-кредитної системи та економіки загалом, але водночас 
монетизація визначає свободу руху капіталу в економіці [2]. 

Коефіцієнт монетизації економіки загалом можна розглядати 
з кількох сторін. По-перше, він характеризує швидкість переве-
дення платежів у грошову форму, а по-друге, слугує індикатором 
насиченості економіки грошима.

В науковій літературі існують різні підходи до визначен-
ня коефіцієнта монетизації. Найпоширенішим є трактування да-
ного поняття як співвідношення грошової маси до обсягу вало-
вого внутрішнього продукту, що визначає ступінь забезпеченос-
ті економіки необхідними для здійснення розрахунків грошима. 
О. В. Дзюблюк трактує монетизацію економіки як запас грошової 
маси на 1 грн. валового національного продукту, що визначаєть-
ся як співвідношення грошової маси до ВВП. Найвдалішим вва-
жаємо визначення монетизації за Грековим. Коефіцієнт монети-
зація економіки – показник, що висвітлює насиченість ліквідни-
ми активами, здатними виконувати такі функції, як засіб платежу 
та обігу і визнаними як гроші [2]. Рівень монетизації відображає 
забезпеченість економіки країни грошима. Значення коефіцієнта 
буде варіюватися залежно від цілей грошово-кредитної політики. 
При жорсткій монетарній політиці рівень монетизації знижується 
і навпаки. Рівень монетизації економіки щільно пов’язаний з обся-

гом ВВП. У країнах із високим рівнем ВВП на душу населення рі-
вень монетизації значно вищий, аніж у країнах, що розвиваються.  
У розвинутих країнах коефіцієнт монетизації дорівнює 70-80 %.  
У 2011 р. цей показник у США був 83 %, Китаї – 167,3 % об’єднаній 
європі – 168,7 %, Японії – 236,6 %.

Зростання реального ВВП зумовлює підвищення рівня реаль-
них грошових доходів та платоспроможного попиту населення. Це 
призводить до низки взаємопов’язаних змін, зокрема: збільшення 
обсягу реальних витрат та зміни структури споживання, зменшен-
ня питомої ваги витрат на товари постійного попиту, зростання 
обсягу довгострокових заощаджень. Зазначені зміни зумовлюють 
зміну структури попиту на гроші – скорочується попит на готівку 
та зростає попит на безготівкові гроші у формі банківських вкла-
дів до запитання та строкових депозитів у зв’язку з необхідністю 
накопичення значних сум для оплати товарів довгострокового ко-
ристування та послуг. Вказані зміни призводять до зменшення пи-
томої ваги готівки у структурі широкої грошової маси, відповідно 
зростає коефіцієнт монетизації економіки. 

Динаміка монетизації вітчизняної економіки відбувалась у 
п’ять етапів (див. табл. 3.1). Протягом першого (1992-1996 рр.) 
спостерігається демонетизація (зниження рівня монетизації). 

Таблиця 3.1
Динаміка коефіцієнту монетизації економіки України  

у період 2000-2014 рр.*

Роки М2, млрд. грн. ВВП, млрд., 
грн. М2/ВВП, % Темп росту рівня 

монетизації
1991 0,0024 0,003 80 -
1992 0,025 0,05 50 63,5
1993 0,482 1,48 32,57 65,14
1994 3,216 12,04 26,71 82,0
1995 6,846 5,52 12,56 47,02
1996 9,023 81,519 11,07 88,14
1997 12,448 93,365 13,33 120,41
1998 15,432 102,593 15,04 112,82
1999 21,714 130,42 16,65 110,70
2000 33,39 170,07 19,63 117,89
2001 44,99 204,19 22,03 112,23
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Роки М2, млрд. грн. ВВП, млрд., 
грн. М2/ВВП, % Темп росту рівня 

монетизації
2002 63,99 225,81 28,34 128,61
2003 94,46 267,34 35,33 124,69
2004 125,48 345,11 36,36 102,90
2005 193,14 441,45 43,75 120,33
2006 259,41 544,15 47,67 108,96
2007 391,27 720,73 54,29 113,88
2008 512,53 948,04 54,06 99,58
2009 541,76 914,06 59,27 109,63
2010 570,87 1082,55 52,73 88,97
2011 673,23 1316,6 51,13 96,97
2012 762,3 1408,88 54,11 105,81
2013 906,2 1454,9 62,29 115,12
2014 955,9 1566,7 61,01 97,96

* Розраховано за даними НБУ.

Упродовж цього періоду в економічному обороті України було 
недостатньо грошової маси для обслуговування потреб економі-
ки. У дефіциті грошової маси крилась головна причина недостат-
нього попиту на товари та послуги, падіння ВВП, зростання не-
платежів та заборгованості щодо заробітної плати, соціальних ви-
плат. Варто зазначити, що впродовж цього періоду грошова маса 
постійно зростала, проте темпи її збільшення були нерівномірни-
ми, а рівень монетизації постійно знижувався (у 1991 р. – 80 %, 
1996 р. – 11 %). Зворотною стороною низького рівня монетизації 
в цей період було перенасичення вітчизняної економіки інозем-
ною валютою, грошовими сурогатами, широке використання еко-
номічними агентами бартеру.

Однією з причин демонетизації економіки у цей період є висо-
кі темпи інфляції, що є досить обґрунтованим. Гроші, що швидко 
знецінюються, не викликають довіри у суб’єктів економіки, тому 
їх швидко позбуваються шляхом вкладання в нерухомість, речі та 
валюту. З уповільненням темпів інфляції суб’єкти починають від-
давати перевагу національній грошовій одиниці, а, як наслідок, 
зростає і монетизація, розширюється база кредитування економі-
ки, нарощуються обсяги депозитів. Проте на практиці такого чіт-

кого взаємозв’язку не спостерігається. Справедливості ради зазна-
чимо, що не лише в Україні немає тісних взаємозв’язків між ін-
фляцією та рівнем монетизації. У Польщі з уповільненням інфля-
ції спостерігається зниження рівня монетизації – в 1989 р. попри 
високий рівень інфляції зафіксовано рівень монетизації – 82 %.

Протягом другого періоду (1997-2002 рр.) спостерігається 
стрімке зростання рівня монетизації (ремонетизація). Введення 
національної грошової одиниці стало причиною так званої мо-
нетарної еволюції. Третій період (2003-2008 рр.) характеризуєть-
ся поступовим зростання рівня монетизації. Серед причин дано-
го зростання варто виокремити такі: щорічне зростання обсягів 
ВВП, перехід до ринкової економіки та розбудова ринкової інфра-
структури. Характерною особливістю даного періоду є формуван-
ня довіри до банківської системи і національної грошової одини-
ці, зростання обсягів депозитів у банках.

У період 2009-2011 рр. (четвертий період) спостерігається 
зменшення рівня коефіцієнта монетизації. 2008 р. його рівень ско-
ротився на 0,4 %, у 2010 р. – на 11,03 %, а у 2011 р. – на 3,03 % від-
носно значення попереднього року. Такі тенденції у значеннях по-
казника можна пояснити наявність макроекономічних дисбалан-
сів в економіці України, що виникли під дією світової фінансової 
кризи. Протягом п’ятого періоду (2012-2013 рр.) спостерігається 
підвищення значень коефіцієнта на 5,8 % та 15,1 % відповідно. 
Соціально-економічні зміни, що відбулися в країні у 2014 р. зна-
йшли своє відображення і на значені коефіцієнта монетизації, що 
проявилось у його скороченні на 2,04 %.

За останні десять років відбулося зростання грошової маси 
майже в десять разів. Проте якщо до 2008 р. зростання грошо-
вої маси відповідало попиту на гроші і тому не призводило до 
підвищення рівня цін. То після 2009 р. темпи зростання грошо-
вої маси значно випереджали попит на неї. Існує твердження про 
те, що підвищення рівня монетизації призводить до інфляційних 
процесів. Проте приклад Китаю, де коефіцієнт монетизації скла-
дає 160 % ВВП, не підтверджує цього твердження. Варто зазначи-
ти, що деякі країни мають нижчий за Україну рівень монетизації. 
У Росії цей коефіцієнт має значення на рівні 32 %, у Румунії – 
26,64 %, Білорусі – 16,6 %. Це пов’язано, передусім, з адміністра-
тивними методами управління економікою.

Продовження таблиці 3.1
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Окрім традиційних проблем. монетарна політика зіткнулась з 
високим рівнем доларизації економіки. Доларизація – економічне 
явище, суть якого полягає у заміщенні конвертованою іноземною 
валютою національної грошової одиниці внаслідок неналежного 
виконання нею функцій грошей. Високий рівень використання в 
грошовому обороті іноземних валют приховує низку загроз наці-
ональній економіці, що проявляється в нездатності національної 
грошової одиниці виконувати функції загального еквівалента на 
території своєї держави та єдиного засобу нагромадження; поси-
ленні економічної залежності держави від країни, яка є емітентом 
іноземної валюти на внутрішньому грошовому ринку; залежності 
вартості гривні на валютному ринку від кількості іноземних гро-
шей; підвищенні рівня тінізації економіки; неспроможність цен-
трального банку управляти грошово-кредитною політикою через 
установлення контролю над готівковою масою іноземної валюти в 
обігу та динамікою іноземних валютних депозитів.

Високий рівень доларизації української економіки – це вияв 
недовіри до гривні, реакція економічних суб’єктів на нестабіль-
ність економічного розвитку і пов’язаний з небажанням змен-
шити ризики щодо оцінки вартості своїх фінансових активів. 
Негативним наслідком є те, що держава перетворюється на креди-
тора економіки іншої країни (зокрема США). Окрім того, на дум-
ку В. Гейця, посилює негативні наслідки те, “…що держава втра-
чає значну частину котів, які так необхідні їй для обслуговування 
зовнішніх зобов’язань, фінансування інвестицій та економічного 
зростання загалом” [10, с. 312-313].

На думку окремих дослідників, процес доларизації має і по-
зитивні сторони, оскільки сприяє інтеграції національної економі-
ки, розширює можливості щодо диверсифікації капіталу [8, c.8]. 
Позитивні наслідки доларизації економіки також проявляються у 
збереженні вартості вкладів населення завдяки твердій іноземній 
валюті; стимулюванні повернення національного капіталу, який 
раніше був вивезений за кордон, збільшенні вітчизняних та іно-
земних інвестицій.

Головними чинниками, що спричиняють доларизацію є ви-
сокі темпи інфляції, нестабільність національної валюти, ко-
ливання валютного курсу, недовіра населення до національної 
валюти, нестабільна політична й економічна ситуація в країні. 

Граничне значення для рівня доларизації є 30 %. Динаміку рів-
ня доларизації економіки України у період 2000-2014 рр. наведе-
но у таблиці 3.2.

Розраховані дані показують, що доларизація економіки 
України підвищується у періоди нестабільності та прояву кризо-
вих явищ, що викликає недовіру населення до національної гро-
шової одиниці. Так, у період 2000-2007 рр. рівень доларизації еко-
номіки не перевищував 30 %. У 2008-2009 рр. та 2011-2012 рр. 
значення показника доларизації перевищило граничне значення. 
Такий стан справ є відповідною реакцією на фінансово-економічні 
негаразди в економіці.

Таблиця 3.2
Динаміка коефіцієнту доларизації економіки України  

у період 2000-2014 рр.*

Роки Обсяг депозитів в іноземній 
валюті, млрд. грн.

Грошовий агрегат 
М3, млрд. грн.

Рівень 
доларизації, %

2000 7,2 32 22,50
2001 8,3 45,4 18,28
2002 12,1 64,4 18,79
2003 19,7 94,9 20,76
2004 30,2 125,6 24,04
2005 45,5 193,6 23,50
2006 70,2 260,8 26,92
2007 91,6 396 23,13
2008 157,95 515,73 30,63
2009 154,37 487,3 31,68
2010 174,14 597,87 29,13
2011 207,82 685,51 30,32
2012 248,37 773,2 32,12
2013 256,1 909,1 28,17
2014 258,0 1028,7 25,08

* Розраховано за методикою МВФ за даними НБУ.
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Слід зауважити, що за результатами 2014 р. рівень доларизації 
економіки дещо знизився. Проте такі зміни не можна вважати од-
нозначно позитивними, оскільки це пов’язано із відтоком валют-
них цінностей з банківської системи. У 2014 році відтік депозитів 
у банківській системі досяг 126 млрд. грн., з яких 54 млрд. у грив-
ні і 9 млрд. у валюті. Валютні депозити у 2014 р. в Україні скоро-
тилися на 37,2 % до 19,4 млрд. дол. Отже, валюта перебуває поза 
банківською системою. На сьогодні Україна за класифікаційною 
методикою Міжнародного валютного фонду є країною із “висо-
кодоларизованою” економікою: рівень доларизації за показником 
частки депозитів у іноземній валюті в грошовому агрегаті М2 пе-
ревищує 30 %. Окрім того, обсяг готівкової іноземної валюти на 
руках у населення на кінець 2014 р. становить від 30 до 60 млрд. 
дол. США.

Розвито процесів доларизації в Україні відповідає традиційній 
схемі, сформованій в умовах переходу від гіперінфляційної еконо-
міки до економіки, що інтегрується у глобальний фінансовий про-
стір. Гіперінфляційний досвід перших років незалежності, неспро-
можність національної валюти виконувати функцію збереження 
вартості та засобу платежу породили зсув у бік підтримання заоща-
джень в іноземній валюті. Часто національну валюту використову-
вали як розмінну монету, а більшість розрахунків здійснювались за 
посередництва долара США. Після “приборкання” інфляції долар 
було витіснено з готівкового обігу (щоправда, у кризові моменти він 
повертає собі цю місію), але він розширив свою присутність у сфері 
заощаджень. Підвищення загальної стабільності у фінансові систе-
мі України та економічне зростання уможливило розширення бан-
ківських депозитів, проте відсутність реальної стабілізації інфляції 
унеможливило мінімізацію доларизованих активів. Інтеграція укра-
їнської економіки у глобальні фінансову систему породила перехід 
від доларизації активів до доларизації пасивів. Головними причина-
ми такої ситуації можна назвати такі:

– неможливість залучати кошти в національній валюті під 
низькі проценти та на тривалий строк;

– відсутність внутрішньої цінової стабільності і, як наслідок, 
неможливість зменшувати внутрішні гривневі довгострокові від-
соткові ставки;

– штучно підтримуваний сталий валютний курс [3, с. 650].

Важливим чинником стійкості та безпеки фінансової системи 
є стабільність національної грошової одиниці, тобто цінова ста-
більність. Цінова стабільність – це такий рівень інфляції, який за-
безпечує прогнозні темпи економічного зростання і є скоордино-
ваними із динамікою ВВП та обмінного курсу. Динаміку індексу 
споживчих цін та індексу ВВП наведено на рис. 3.1.
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Рис. 3.1. Динаміка індексу споживчих цін та індексу ВВП в Україні у 

період 2000-2015 рр. 
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Рис. 3.1. Динаміка індексу споживчих цін та індексу ВВП 
в Україні у період 2000-2015 рр.

Наведені на рис. 3.1 дані красномовно свідчать, що починаю-
чи з 2001 р. інфляційні процеси уповільнилися і до 2008 р. темпи 
зростання цін на споживчі товари були нижчими за темпи зрос-
тання ВВП. У 2002 р. та 2012 р. в Україні була зафіксована деф-
ляція. 

Після двох років цінової стабільності у 2014 р. відбувся стрім-
кий розвиток інфляційних процесів. За підсумками року споживчі 
ціни зросли на 24,9 %. Збільшення інфляційного тиску на еконо-
міку було зумовлено підвищенням адміністративно-регульованих 
цін та впливом валютно-курсового чинника. Зниження обмінно-
го курсу гривні вплинуло на динаміку базового індексу спожив-
чих цін (на 22,8 %). Істотний вплив на загальний інфляційний фон 
мало підвищення цін на товари, ціни на які регулюються адміні-
стративно (на 30,4 %).
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Стійкість національної валюти сьогодні нерозривно пов’язана 
із її конвертованістю. Курс національної грошової одиниці – це не 
просто якийсь специфічний індикатор, а механізм впливу на еко-
номіку. Сучасний соціально-економічний розвиток держав світу 
зумовлений здійснюваною валютною політикою, яка пов’язує еко-
номіку країни із світогосподарським комплексом. Валютна ста-
більність – це динаміка курсу національної валюти, що забезпечує 
рівновагу платіжного балансу.
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Рис. 3.2. Індекс офіційного курсу гривні щодо долара США 
та індекс споживчих цін в Україні у період 2000-2014 рр.

У період 2002-2008 рр. темпи інфляції перевищували темпи 
девальвації національного грошової одиниці, тобто спостерігаєть-
ся зміцнення її курсу. У 2004-2005 рр. і у 2010 р. була зафіксована 
номінальна ревальвація. Разом з тим, зміцнення гривні вело до по-
ниження конкурентоспроможності вітчизняних товарів, внаслідок 
чого ставало все вигідніше імпортувати продукцію і зменшувати 
рентабельність експорту. Пари цьому в процесі реалізації валют-
ної політики не враховувалося, що тривале надмірне зміцнення 
курсу гривні породжує загрозу різкого його падіння у разі погір-
шення платіжного балансу країни. Як видно з рис. 3.2, різка змі-
на офіційного курсу національної грошової одиниці відбувалась 
під впливом фінансових потрясінь, викликаних світовою фінансо-
вою кризою 2008-2009 рр. та соціально-політичними потрясіння-

ми 2014 р. нагромаджені внутрішні дисбаланси розвитку економі-
ки, її структурна недосконалість та вразливість до зовнішніх шо-
ків, неузгодженість монетарної та фіскальної політики та несвоє-
часність дій Національного банку України. Як видно з рис. 3.2, де-
вальвація позначається на інфляційній динаміці і, як наслідок, є 
однією з причин кризи ліквідності банківської системи. 

Безумовно, складна політична ситуація в країні 2014 р. зна-
йшла відображення на головних макроекономічних показниках 
та курсу національної грошової одиниці. З метою стабілізації си-
туації на валютному ринку Національний банк України перей-
шов на політику гнучкого валютного курсу, встановивши його на 
рівні середньозважених ринкових котирувань. На жаль, і у 2015 
р. Національному банку України не вдалось стабілізувати курс 
гривні. Очевидно, що надмірна девальвація національної валю-
ти може мати негативі наслідки. Адже заздалегідь не відомо, до 
якого прийнятного рівня може бути знижено обмінний курс на-
ціональної валюти. Наслідками надмірної девальвації є немож-
ливість повернення зовнішніх боргів, зниження золотовалютних 
резервів, зростання цін на імпортні товари і, як наслідок, приско-
рення інфляції.

Відкритість економіки України робить її вразливою до ва-
лютних криз та змін на світовому фінансово-валютному ринку. 
Валютна політика центрального банку повинна вибудовуватися з 
врахуванням досвіду світових фінансово-валютних криз, що фор-
муватиме передумови для підвищення стабільності фінансової 
системи. У сучасних умовах необхідно відходити від домінуван-
ня розуміння фінансових криз, як похідних від валютних потря-
сінь, або ж коли криза платіжного балансу, виражена у швидкій 
втраті резервів та значній девальвації валюти, запускає механізм 
банківської паніки і дестабілізує усю фінансову систему. Глибина 
криз та масштаби макрофінансових негараздів і час дестабіліза-
 ційних періодів яскраво доводять, що однієї лише кризи платіж-
ного баланс у в розумінні девальвації та втрати валютних резервів 
не достатньо, щоб  пояснити усю складність вразливості фінансо-
вої системи. На сього дні не достатньо визнати, що саме експан-
сивна монетарна політика на ціонального рівня, яку з чистої теоре-
тичної позиції можна вважати причиною кризи валютного курсу, 
дестабілізує фінансову систему. З цих міркувань глибина та масш-



128 129

таби криз спонукають до виходу за рамки тільки монетарного по-
гляду на платіжний баланс та розширення спектру аналізу за ра-
хунок врахування набору фінансовий факторів загалом та ряду мі-
кроекономічних підходів.

Укріпленню гривні на сучасному етапі перешкоджають низь-
кий розвиток економіки, незадовільне сальдо платіжного балансу, 
високий обсяг зовнішнього боргу країни, недовіра населення до 
банків та панічні настрої. Стрибкоподібна девальвація національ-
ної грошової одиниці має негативні наслідки, оскільки це обмеж-
ує монетизацію економіки, провокує підвищення відсоткових ста-
вок, призводить до відпливу грошей із реального сектору та зни-
жує ділову активність [1, с. 572].

Стабільність цін на кредитні ресурси – це така динаміка став-
ки за кредитом, що корелюється обмінним курсом, рівнем інфля-
ції та обліковою ставкою НБУ. На вартість банківських продук-
тів найбільше впливають фактори грошової сфери, до яких на-
лежать: норма обов’язкового резервування, облікова ставка та 
операції на відкритому ринку. Одним з інструментів грошово-
кредитної політики є облікова політика та ломбардна політика. 
При їх застосуванні центральний банк є головним кредитором 
усіх інших банків. Кредити він видає за умови переобліку вексе-
лів або під заставу їхніх цінних паперів. Ставка за такими кре-
дитами називається обліковою ставкою. Облікова ставка – один з 
монетарних інструментів, за допомогою якого центральний банк 
встановлює для суб’єктів грошово-кредитного ринку орієнтир 
щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів на від-
повідний період. Зростання відсоткової ставки, тобто “здорож-
чання” кредиту, обмежує попит на позикові ресурси, зменшує 
прагнення фірм до нових інвестицій. Зниження облікової став-
ки робить кредити “дешевшими”, що стимулює приватний сек-
тор до нових інвестицій. 

Облікова ставка є головною відсотковою ставкою, яка зале-
жить від процесів, що відбуваються в макроекономічній, бюджет-
ній сферах та на грошово-кредитному ринку (див. рис. 3.3). 

Як видно з рис. 3.3, розмір облікової ставки у період 2005-
2007 рр. знижувався, а у 2008-2009 рр. почав зростати. Відсоткова 
політика була спрямована на підвищення вартості національної 
валюти.
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Починаючи з 2010 р. облікова ставка спрямовувалася на забез-
печення рівноваги на грошово-кредитному ринку і залишалась на 
стабільно низькому рівні. Соціально-політичні потрясіння 2013 р. 
дестабілізували ситуацію на грошово-кредитному ринку, що зна-
йшло відображення і на рівні облікової ставки.

Аналізуючи дані рис. 3.3, можна говорити про однакову 
спрямованість змін облікової ставки НБУ та відсоткових ставок 
банків (підвищення облікової ставки НБУ призводить до підви-
щення відсоткових ставок за кредитами, і навпаки). Станом на 
01.05.2015 р. рівень облікової ставки підвищено до 30 %, що, 
безумовно, вплине на вартість кредитів. Такий рівень облікової 
ставки НБУ є значно вищим порівняно зі ставками центробанків 
розвинених країн. Однак в умовах все ще значної інфляції “на-
здоганяти” розвинені країни в цьому питанні передчасно – різ-
ке зменшення облікової ставки може збільшити відсоткові ризи-
ки для банківської системи. Небезпечне протиріччя між дороги-
ми зобов’язаннями і низькодохідними активами проявляється у 
тому, що при наявних високовартісних депозитах банки не заці-
кавлені у кредитуванні за низькими ставками. Політика порівня-
но “дорогих грошей” є антиінфляційною, але стримує ділову ак-
тивність і попит на гроші. 
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Досягнення економічного розвитку неможливе без стійкості 
фінансової системи та стабілізації грошової системи. Проведений 
аналіз засвідчив, що національна грошова одиниця є нестабіль-
ною. Соціально-економічні негаразди в країні призвели до деваль-
вації національної грошової одиниці, підвищення рівня інфляції, 
зростання вартості кредитних ресурсів. Загрозливим для фінансо-
вої безпеки держави є і рівень доларизації економіки. Досягнення 
стабілізації грошової одиниці необхідно здійснювати шляхом ста-
білізації монетизації, зниження доларизації економіки, досягнен-
ня цінової та валютної стабілізації та зниженням вартості кредит-
них ресурсів. 

Головними напрямами вдосконалення механізму грошово-
кредитної політики в умовах стабілізації національної економіки 
мають бути:

– двояка мета монетарної політики – підтримання низького 
рівня інфляції і одночасно стабільного валютного курсу;

– встановлення головних орієнтирів відсоткових ставок і фор-
мування програми грошової пропозиції, яка відповідає величині 
попиту на гроші;

– підвищення рівня монетизації національної економіки на 
без інфляційній основі через вдосконалення грошової емісії, рефі-
нансування комерційних банків;

– реформування банківської системи в межах програми її роз-
витку.
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3.2. Системне дослідження фінансової стійкості 
банківської системи
У сучасних умовах розвитку інформаційних і телекомуніка-

ційних технологій, глобалізації світового економічного простору 
зростає швидкість та частота територіального поширення валют-
них, банківських та фінансових криз, які періодично виникають в 
тій чи іншій частині світу. 

Забезпечити фінансову стійкість банківського сектору еконо-
міки будь якої країни неможливо без інформації про його стан, си-
туації, яка склалася в кожному комерційному банку, напрямів роз-
витку цієї ситуації. Тому потрібно належну увагу приділяти пи-
танням методології дослідження фінансової стійкості банківської 
системи України. 

Науковим дослідженням проблеми фінансової стійкості бан-
ківської системи займалось багато вчених як в Україні, так і за 
кордоном. Значна їх кількість вивчала питання пов’язані з моні-
торингом цих систем. Детальний огляд систем моніторингу оці-
нювання фінансової стійкості банків у світовій практиці подали 
О. Дзюблюк і Р. Михайлюк [1, с. 65-88]. 

Помітний вклад у дослідження цієї проблематики внесли 
українські вчені. Зокрема, В. Коваленко, вивчаючи стратегічне 
управління фінансовою стійкістю банківської системи, досліджу-
вав проблеми діагностики і моніторингу в антикризовому управ-
лінні цих систем [2, с. 90-99]. Впровадженню принципів Базеля ІІ 
щодо оцінки фінансового стану банківської системи та удоскона-
лення системи превентивних заходів задля уникнення кризових 
ситуацій присвячено роботи О. Вовчак, О. Копилюк, В. Кротюка, 
О. Куценка, В. Міщенка та ін. [3; 4;5; 6; 7]. Заслуговують на увагу 
і деякі інші наукові дослідження особливостей банківського моні-
торингу при формуванні та оцінюванні фінансової стійкості бан-
ків України [8; 9]. 

Розглядаючи методологію фінансової стійкості банківської 
системи, потрібно чітко визначити вказані поняття. 

Категорія “стійкість банківської системи” відображає стан 
цієї системи як статичну та незмінну величину. Однак в проце-
сі функціонування банківської системи на її внутрішній розвиток 
і зовнішнє оточення впливають чинники, які порушують її стій-

кість. Тому система має мати засоби запобігання нестійкості, тоб-
то засоби повернення її в нормативний стан у динаміці. Під стій-
кістю банківської системи будемо розуміти таку її характеристику, 
за якою ця система зберігає свої головні властивості, незважаючи 
на впливи внутрішніх чинників чи дію зовнішнього середовища.

Стійкість як якісний стан розвитку банківської системи мож-
на класифікувати за різними ознаками. Наприклад, В. Коваленко 
пропонує виконувати цю процедуру з використанням семи класи-
фікаційних ознак (див. рис. 3.4). 

Класифікація стійкості банківської системи
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Рис. 3.4. Класифікація стійкості банківської системи  
та її елементів [1, с. 9].

Причому за структурою він рекомендує розглядати фі-
нансову, організаційну, кадрову, операційну і ділову стійкість. 
Натомість О. Заруба та Р. Шиллер розглядають фінансову, капі-
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тальну, комерційну та організаційно-функціональну складові за-
гальної стійкості [10].

Як показали дослідження, трактування поняття “фінансова 
стійкість” дещо відмінні в окремих наукових працях. В одних з 
них це поняття ототожнюють із ліквідністю і платоспроможніс-
тю, других – із прибутковістю, третіх – розглядають як складову 
загальної стійкості комерційного банку, а деяких інших ще по ін-
шому. В. Коваленко наводить приклади 25 визначень категорії “фі-
нансова стійкість” і “стійкість”, які запропоновані різними нау-
ковцями [2, с. 206-207]. На його думку, під фінансовою стійкістю 
банківської системи належить вважати її здатність у динамічних 
умовах ринкового середовища протистояти дії негативних зовніш-
ніх та внутрішніх чинників, забезпечувати надійність збереження 
та повернення вкладів юридичних і фізичних осіб, захищати ін-
тереси акціонерів та своєчасно виконувати власні зобов’язання з 
метою забезпечення фінансової безпеки держави.

Однак, найповніше і досконаліше, на нашу думку, проаналі-
зували трактування поняття “фінансова стійкість”, які відображе-
ні в окремих наукових працях, вчені О. Дзюблюк і Р. Михайлюк 
[1, с. 31-36]. Вони виокремили п’ять напрямів до визначення сут-
ності цієї категорії. До першого напряму вони віднесли визначен-
ня поняття “фінансова стійкість”, які розглядають його як відпо-
відність сукупності критеріальних (оптимальних) значень деяких 
фінансових показників. 

Окремі науковці вважають, що головними складовими у 
структурі загальноекономічної стійкості є організаційна та фі-
нансова стійкості банку. Причому фінансова стійкість комерцій-
ного банку є “якісною характеристикою його фінансового стану, 
котрий відзначається достатністю, збалансованістю та оптималь-
ним співвідношенням фінансових ресурсів і активів за умов під-
тримання на достатньому рівні ліквідності й платоспроможнос-
ті, зростання прибутку та мінімізації ризиків, і котрий здатний ви-
тримати непередбачені втрати і зберегти стан ефективного функ-
ціонування. Стійкий фінансовий стан забезпечує спроможність 
комерційного банку ефективно працювати, досягати окреслених 
цілей, протидіючи різноманітним ризикам у процесі діяльності на 
ринку фінансових послуг, а також зберігати та поновлювати жит-
тєздатність в разі раптового її порушення” [1, с. 37]. Інші стійкос-

ті, зокрема капітальна, комерційна та функціональна так чи інак-
ше входять у фінансову чи організаційну.

Ступінь відповідності фінансової стійкості банківської систе-
ми сучасним викликам можна визначити лише за умови застосу-
вання моніторингових систем оцінювання діяльності банківських 
установ. Досліджуючи системи моніторингу стійкості банківсько-
го сектору деякі науковці ототожнюють це поняття з діагности-
кою. Однак, це два різні поняття. Головна відмінність цих понять 
полягає у тому, що діагностика – це одноразовий, а моніторинг не-
перервний процес. Моніторинг проводиться систематично, а діа-
гностика – один раз для виявлення причини якихось негативних 
явищ чи процесів. 

Моніторинг стійкості банківської системи – це визначення ве-
личин певних показників, які характеризують цю стійкість, і по-
дальший аналіз, оцінювання та порівняння отриманих результа-
тів для виявлення позитивних і негативних чинників, які спричи-
няють бажані зміни в окремих банках і банківському секторі зага-
лом. Головною метою цього моніторингу є попередження кризо-
вих явищ. Його організовують для забезпечення органів держав-
ного управління і банківської системи інформацією, що відобра-
жає результати діяльності банківського сектора та вплив чинни-
ків, які визначають стійкість банківської системи. Він повинен 
бути спрямований на оцінювання стійкості та ефективності вико-
нання своїх функцій цією системою, а також дослідження чинни-
ків, які дестабілізують банківську систему. Тобто, для прийнят-
тя ефективних рішень в управлінні банківським сектором еконо-
міки країни потрібна аналітична інформаційна система, яка б да-
вала змогу оцінювати поточний стан банківської системи, виявля-
ти відповідні закономірності і тенденції її розвитку, а також при-
чини, які призводять до порушення її фінансової стійкості, допо-
магати особі, яка приймає рішення, у виробленні управлінських 
стратегій для забезпечення максимального прибутку структурних 
складових цієї системи.

Отже моніторинг стійкості банківської системи проводять для 
визначення того, як змінюється зовнішнє середовище і сама ця 
система та який запас міцності вона має щодо протидії її неста-
більному розвитку. Для цього перед ним ставлять такі головні за-
вдання:



136 137

• періодичний (раз в місяць, квартал, півроку чи рік) збір та 
нагромадження інформації про вплив макроекономічного середо-
вища на стійкість банківської системи; 

• періодичний (раз в місяць, квартал, півроку чи рік) збір та 
нагромадження інформації щодо величин показників, які відобра-
жають стан стійкості банківської системи;

• на основі зібраної інформації формування бази даних, яка 
відображає рівень стійкості окремих комерційних банків;

• професійний аналіз та прогнозування зібраних даних, все-
бічне дослідження системних ризиків та виявлення проблем у 
стійкості банківської системи;

• вироблення рекомендацій органам регулювання щодо до-
цільності застосування деяких інструментів регулювання для усу-
нення негативних тенденцій у розвитку банківської системи;

• оцінювання реакції банківської системи на заходи держав-
них органів регулювання.

Тобто, у разі виконання розглянутого моніторингу ми не тіль-
ки спостерігаємо за стійкістю банківської системи, а й виконує-
мо багато іншої, зокрема аналітичної роботи. Враховуючи стрім-
кий розвиток інформаційних технологій, доцільно всю цю роботу 
автоматизувати з використанням існуючих систем підтримки при-
йняття рішень.

Моніторинг стійкості банківського сектора економіки країни 
також ґрунтується на цих принципах, однак має деяку специфіку. 
Суть її полягає у тому, що цей моніторинг спрямований саме на 
те, щоб дати відповідь на запитання: чи стійкою є банківська сис-
тема країни до різноманітних зовнішніх і внутрішніх збурень, чи 
не збанкрутує вона за наявності кризи? В своїх дослідженнях на-
уковці виділяють різні принципи виконання моніторингу стійкос-
ті банківської системи. Найбільш повно, на нашу думку, ці прин-
ципи описано Ж. Довгань. Вона виділяє сім принципів системи 
моніторингу стійкості банківського сектора економіки [11, с. 39]: 

• множину показників, які підлягають діагностиці варто ці-
леспрямовано обмежити пріоритетними;

• перелік показників має характеризувати головні пріоритети 
розвитку банківської системи у контексті забезпечення її стійкості;

• спрямованість моніторингу стійкості банківської системи 
на реалізацію розробленої стратегії її розвитку;

• багатофункціональність моніторингу, що передбачає: мож-
ливість порівняння отриманих даних, взаємозв’язок контрольних 
показників з іншими важливими показниками, які характеризують 
стійкість банківської системи для зменшення неточності і асиме-
трії первинної інформації;

• орієнтованість моніторингу на кількісні та якісні параме-
три (бажано всі якісні аспекти виразити через кількісні показники, 
що дасть змогу уникнути різного їхнього тлумачення через опера-
цію дефазифікації нечітких чисел у чіткі) [12, с. 100];

• відповідність методів моніторингу стійкості банківської 
системи специфіці методів її планування, аналізу та регулювання;

• своєчасність моніторингу та відповідності його системі 
“раннього попередження кризового розвитку”, тобто своєчасність 
полягає у адекватності періодів спостереження періоду впливу 
факторів, які мають найбільший вплив на стійкість банківської 
системи, а не у високій швидкості чи частоті проведення моніто-
рингу;

• простота побудови, що передбачає використання найпро-
стіших форм і методів моніторингу, оскільки вони потребують 
менших зусиль і, зазвичай, економніші;

• економність, тобто витрати на здійснення моніторингу ма-
ють бути мінімальними з позицій їхньої адекватності ефектові від 
моніторингу. 

Відзначимо, що ми як і І. Дяконова [13] вважаємо банківську 
систему України активною, керованою та схильною до коливань 
системою, яка знаходиться в постійному динамічному розвитку та 
взаємодіє з навколишнім середовищем. Тому визначення показни-
ків адекватної оцінки діяльності банківської системи є запорукою 
її ефективності.

Розв’язання проблеми вибору показників для оцінювання фі-
нансової стійкості банківського сектору цікавить економістів у 
зв’язку з глобалізацією світової економіки, збільшенням криз фі-
нансових систем окремих країн та зростання системних ризиків у 
банківництві. МВФ на підставі результатів опитування централь-
них банків та інших регулюючих органів різних країн для моні-
торингу у фінансовій системі та банківському секторі було запро-
поновано систему “Індикаторів фінансової стабільності” [16; 17]. 
Вона містить перелік базових і додаткових показників для таких 
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секторів: депозитних корпорацій (банків), інших фінансових кор-
порацій, не фінансових корпорацій, домашніх господарств, рин-
ку ліквідності та ринку нерухомості. Базові показники утворюють 
ядро цієї системи і забезпечують необхідний мінімум для аналізу 
фінансового сектора. Вони розраховуються винятково за даними 
банківської звітності, у той час як додаткові – не тільки звітнос-
ті банків, а інших суб’єктів фінансового ринку. Цей перелік показ-
ників оцінює діяльність банків більше з точки зору їх мікроеконо-
мічної ефективності.

Міжнародні фінансові організації для порівняння ступеня фі-
нансової стабільності банківських систем обраховують 6 фінансо-
вих індикаторів стійкості, а саме: рентабельність власного капіта-
лу (%); рентабельність активів; частка власного капіталу в активах 
( %); достатність регулятивного капіталу (%); частка недіючих кре-
дитів у загальних кредитах (%); частка покриття страховими резер-
вами недіючих кредитів (або проблемної заборгованості) (%).

Обрані відносні показники дозволяють оцінити рівень фінан-
сової стабільності банківської системи та її ризики. Зокрема, увага 
зосереджена на оцінці рентабельності банківських систем (ефек-
тивності використання банківських ресурсів), достатності банків-
ського капіталу, ефективності контролю за кредитними ризиками 
банківських систем мікрорівня.

Найважливішими відносними показниками діяльності банків-
ської системи є прибутковість активів та прибутковість капіталу. 
Банківська система ефективно функціонує, якщо вона постійно 
підтримує рентабельність на достатньому рівні (рентабельність 
активів (ROA) більше 1 %, рентабельність капіталу (ROE) більше 
7 %). Зниження рівня рентабельності капіталу трактується як на-
явність проблеми із резервуванням у банківській системі у поточ-
ному періоді та зниженням кредитної активності у майбутньому.

Якість управління кредитним ризиком банківської системи 
характеризується часткою недіючих кредитів у загальних креди-
тах. Згідно з методологією МВФ до недіючих кредитів належать 
кредити, термін оплати яких прострочений понад 90 днів або біль-
ше, а також кредити, які в останні 90 днів дії угоди були капіталі-
зовані, рефінансовані, пролонговані, та кредити, оплата за якими 
прострочена менше, ніж на 90 днів, але є вагомі сумніви, що вона 
буде здійснена.

Допустимий рівень недіючих кредитів у загальному кредит-
ному портфелі за належного рівня державного контролю банків-
ської системи не повинен перевищувати 3,5 %. Частка покриття 
страховими резервами недіючих кредитів повинна бути не менше 
100 %. За таких умов прийняті кредитні ризики не загрожують за-
гальній стійкості банківської системи.

Коефіцієнт адекватності регулятивного капіталу (норматив 
платоспроможності) відображає здатність банку своєчасно і в по-
вному обсязі розрахуватися за своїми зобов’язаннями, що випли-
вають із торговельних, кредитних або інших операцій грошового 
характеру. Чим вище значення показника адекватності регулятив-
ного капіталу, тим більша частка ризику, що її приймають на себе 
власники банку; і навпаки: чим нижче значення показника, тим 
більша частка ризику, що її приймають на себе кредитори (вклад-
ники) банку.

Норматив адекватності регулятивного капіталу встановлю-
ється для запобігання надмірному перекладанню банком кредит-
ного ризику та ризику неповернення банківських активів на кре-
диторів банку. Цей норматив визначається як співвідношення ре-
гулятивного капіталу до сумарних активів і певних позабалансо-
вих інструментів, зменшених на суму створених відповідних ре-
зервів за активними операціями та на суму забезпечення кредиту 
(вкладень у боргові цінні папери) безумовним зобов’язанням або 
грошовим покриттям у вигляді застави майнових прав і зважених 
за ступенем кредитного ризику.

Нормативне значення нормативу адекватності регулятивного 
капіталу згідно з Базельськими вимогами повинно сягати не мен-
ше 8 %. У зв’язку зі світовою фінансовою кризою згідно з розро-
бленим пакетом вимог Базелю ІІІ коефіцієнт мінімальної достат-
ності капіталу повинен до 01.01.2019 р. зрости до 10,5 % за раху-
нок розміру “контрциклічного резерву”, який банки змушені бу-
дуть формувати у фазі економічного зростання у діапазоні від 0 
до 2,5 % від вартості простих акцій або іншого виду капіталу для 
повного покриття збитків. В Україні цей норматив (Н2) для чин-
них банків з 01.03.2004 р. встановлено на рівні не менше 10 від-
сотків. 

Що ж стосується співвідношення власного капіталу до сукуп-
них активів, то воно показує рівень достатності капіталу з огляду 
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на загальний обсяг діяльності, незалежно від розміру різноманіт-
них ризиків банку. Оптимальне значення цього показника не має 
перевищувати 4 %. Згідно з економічною теорією та практикою, 
в умовах “кредитного буму” співвідношення капіталу до активів 
має тенденцію до зниження. 

Базові індикатори фінансової стійкості банківської системи з 
2004-2015 рр. відображено у таблиці 3.3 та таблиці 3.4.

Досліджуючи базові індикатори фінансової стійкості вітчиз-
няної банківської системи протягом 2005-2008 рр., варто зауважи-
ти, що зі зростанням фінансових потужностей кредитних установ, 
питомої ваги у ВВП балансового капіталу, загальних активів та 
зобов’язань вітчизняних банків, зростають кредитні ризики.

Таблиця 3.3
Базові індикатори фінансової стійкості

банківської системи України протягом 2004-2011 рр. [18]

Показник Рік
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

частка покриття 
страховими резервами 
недіючих кредитів

21,1 25,0 23,1 26,3 29,6 32,3 49,8 53,2

частка банківського 
капіталу в активах 
банківської системи

13,8 12,4 13,3 12,5 14,0 13,2 14,6 14,7

рентабельність власного 
капіталу 8,4 10,4 13,5 12,7 8,5 -32,5 -9,7 -5,01

рентабельність активів 1,1 1,3 1,6 1,5 1,0 -4,4 -1,4 -0,74
частка недіючих кредитів 
у сукупних активах 30,0 57,99 59,76 48,12 3,88 13,7 15,27 14,73

достатність 
регулятивного капіталу 16,8 15,0 14,2 13,9 14,0 18,1 20,8 18,9

Про це свідчать зокрема такі індикатори, як частка недіючих 
кредитів у сукупних активах і частка покриття страховими резер-
вами недіючих кредитів. При зростанні проблемної заборгованос-
ті рівень покриття її страховими резервами був на дуже низькому 
рівні. Відсутній жорстких регулятивних дій з боку НБУ, нераціо-
нальна структура ресурсної бази банків, некваліфіковане управ-
ління ризиками призвели до загрозливого стану справ у банків-

ській системі, який розпочав новий етап діяльності вітчизняних 
банках в умовах банківської кризи.

Глибокий криза у банківській галузі розпочався з вересня 
2008 р. і тривала до січня 2011 р.

Головні показники діяльності банківської системи за 2008-
2010 рр. свідчать про значну її вразливість до чинників макро-
економічної нестабільності. Постійна зміна кон’юнктури та не-
передбаченість економічної політики тільки гальмували потен-
ціал банківської системи у соціальному векторі розвитку еконо-
міки. Криза значно послабила спроможність банківської систе-
ми у розширеному відтворенні економіки. Збиткова діяльність 
повною мірою відобразилася на показниках поточної ефектив-
ності функціонування банківської системи. У 2009 р. рентабель-
ність активів (ROA) становила (-4,38 %), рентабельність капіта-
лу (ROE) – (-32,52 %), а у 2010 р. – (-1,45 %) та (-9,7 %) відповід-
но (це за умови що достатнім рівнем вважається ROA більше 1 %, 
а ROЕ більше 7 %). Причиною такої збиткової діяльності банків-
ської системи можна назвати неконтрольоване зростання кредит-
них ризиків у період “кредитного буму” (2005-2007 рр.) та ухи-
лення від резервування грошових коштів під можливі ризики кре-
дитної діяльності.

У 2010 р. регулятор зобов’язав банки до нарощування статут-
ного капіталу. Збільшення капіталу за рахунок коштів вітчизня-
них інвесторів посприяли підвищенню ефективності використан-
ня ресурсів банківських установ, зміцненню їх фінансового стану 
і якості активів, що дало можливість дещо розширити обсяги кре-
дитування національної економіки у 2011 та 2012 рр.

Після повільного зростання кредитування та відчутного від-
новлення депозитної бази у 2010 році банківська система була го-
това до динамічного розвитку у 2011 р. Однак упродовж 2011 року 
загальний обсяг кредитування збільшився лише на 10 %, що було 
повільніше, ніж зростання ВВП [20]. Жорстка валютно-кредитна 
політика НБУ та проблеми з ліквідністю банків в європі вплинули 
на вартість фінансування українських банків у 2011 році. Це спо-
нукало банки до підвищення кредитних ставок.

У 2011 р. простежувалася позитивна динаміка прибутковос-
ті банківського сектору, оскільки плавно відновлювалося креди-
тування реальної економіки разом із нарощенням страхових ре-
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зервів під можливі кредитні ризики. І хоча система задекларува-
ла збитки, вони скоротилися відносно 2010 р. на 40,8 %, до 7,708 
млрд грн. [18]. Поліпшення прибутковості торкнулося всієї систе-
ми. 144 банки – отримали прибутки, а найбільша частка збитків 
(53 %) припала тільки на дві фінансові установи – Укрсисббанк 
і Укргазбанк. Однак жорстка звужувальна грошово-кредитна по-
літика та обмежене кредитування стримували ріст прибутків бан-
ківських установ. 

Таблиця 3.4
Базові індикатори фінансової стійкості

банківської системи України протягом 2012-2013 рр. [18]

Показник Рік
2012 2013 2014 01.10.2015

частка покриття страховими 
резервами недіючих 
кредитів

65,7 174,47 139,29 148,5

частка банківського капіталу 
в активах банківської системи 15,0 15,1 11,2 10,7

рентабельність власного 
капіталу 2,92 0.81 -30,46 -39,39

рентабельність активів 0,44 0,12 -4,07 -4,05
частка недіючих кредитів у 
сукупних активах 16,54 7,7 13,5 19,9

достатність регулятивного 
капіталу 18,1 18,26 15,60 12,99

Впродовж 2012 року характерним для банків була надмірна 
чутливість до системного ризику, що обумовлювалася складним 
операційним середовищем і регуляторною базою, низьким рівнем 
довіри внутрішніх інвесторів до банківських установ, обмежени-
ми можливостями запозичень на зовнішніх ринках, ризиками в 
окремих галузях економіки.

Пожвавлення банківської системи продовжувалося протя-
гом 2012 року. Зріс обсяг власного капіталу банківської системи 
України на 5,8 % і дорівнював 164,4 млрд. грн. [18]. Однак сукуп-
ний обсяг власного капіталу залишався меншим від статутного ка-
піталу, що пояснюється значними обсягами накопичених збитків 
впродовж 2009-2011 рр. 

У 2012 р банківська система продемонструвала прибутковий 
тренд – прибуток склав 4358 млн. грн., що пов’язано із завершен-
ням формування банками резервів під проблемну заборгованість. 
Рентабельність активів (ROA) становила (0,44 %), рентабельність 
капіталу (ROE) – (2,92 %) [18]. Характерною рисою є також зрос-
тання частки комісійних доходів у структурі доходів банківської 
системи, оскільки за відсутності реального платоспроможного 
позичальника, банки сфокусувалися на введенні нових послуг та 
підвищення чинних тарифів.

Як найбільш значущі процеси, що відбувалися 2012 року, 
можна виділити такі: збереження тенденцій до виходу європей-
ських банків з українського ринку, зокрема з його роздрібного сег-
менту; посилення Національним банком валютного контролю та 
монетарної політики; зниження ліквідності системи на фоні за-
гальноекономічного спаду; реалізація банками заходів, спрямова-
них на поліпшення якості портфелів активів та пасивів; розвиток 
альтернативних банківських продуктів та послуг; підвищення по-
казників прибутковості банків.

Строковість та вартість ресурсу в поєднанні з високим сту-
пенем економічної невизначеності на тлі зниження економічно-
го зростання і негативних ділових очікувань, зумовили тенденції 
зростання кредитного портфеля банків у 2013 році, підвищився 
попит з боку позичальників для забезпечення своїх потреб.

Обсяг простроченої заборгованості згідно з офіційною ста-
тистикою Національного банку України на кінець 2013 року склав 
7,7 %, що на 1,2 п. п. менше у порівнянні з 2012 роком. Зниження 
рівня проблемної заборгованості мало місце з одного боку за ра-
хунок зростання кредитного портфеля по системі загалом, з іншо-
го – завдяки реалізації проблемних активів з балансів банків (об-
сяг сформованих резервів під кредити і заборгованість клієнтів за 
рік знизились на 7 % р/р – зі 132,1 млн. грн. до 122,4 млн. грн.).

Рівень капіталізації банківської системи за рік у натуральному 
вираженні збільшився на 9 % до 192,6 млрд. грн., показник адек-
ватності капіталу (Н2) залишився приблизно на рівні кінця 2012 
року і склав 18,4 % (норматив – не менше 10 %).

У 2013 році банківська система України другий рік поспіль ви-
йшла на позитивний фінансовий результат – 1,4 млрд. грн. (4,9 млрд. 
грн. у 2012 році). У той же час зростання активів системи та ско-
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рочення чистого прибутку банків у 3 рази в порівнянні з 2012 ро-
ком призвело до скорочення рентабельності активів до 0,12 %, 
проти 0,45 % у 2012 році. Рентабельність капіталу скоротилася до 
0,81 %, проти 3,03 % в 2012 році.

Складне політико-економічне становище України у 2014 році, 
вихід українських банків з АР Крим, значне зменшення обсягу 
клієнтської бази, особливо Донецькій та Луганській областях), а 
також значний відтік строкового ресурсу з початку року вкрай не-
гативно вплинули на банківську систему. Протягом року кредит-
на активність банків була низькою, що обумовлено скороченням 
ресурсної бази, погіршенням кредитоспроможності позичальни-
ків та високим рівнем невизначеності щодо подальшого економіч-
ного розвитку. Негативну тенденцію 2014 р засвідчують такі інди-
катори фінансової стійкості: зростання частки прострочених кре-
дитів (з 7,7 % до 13,5 %) з одночасним зменшенням обсягу заре-
зервованих коштів під можливі кредитні ризики (з 174,47 % до 
139,29 %).

За підсумками 2014 р. фінансовий результат банківської систе-
ми був від’ємний та становив – 52966 млн. грн. Індикатори ефек-
тивності діяльності вітчизняних банків набули від’ємних значень: 
рентабельність активів (ROA) становила (-4,07 %), рентабельність 
капіталу (ROE) – (-30.46 %).

Зниження обороту та обсягів виробництва провідних галузей, 
ведення бойових дій на Сході України, зниження реальних доходів 
населення за високої девальвації національній валюті тільки по-
глибили негативні тенденції у 2015 р. За п’ятьма індикаторами фі-
нансової стійкості зафіксовано погіршення показників, лише не-
значно зросла частка покриття резервами недіючих кредитів. Таке 
зростання обумовлене погіршенням якості активів та погіршен-
ням якості обслуговування кредитів (також ті, що були надані по-
зичальникам у Донецькій та Луганській областях), а це негативно 
впливає на показники ефективності діяльності та на рівень капіта-
лізації банківської системи.

Повертаючись до розгляду методологічних підходів оцінки фі-
нансової стійкості банківської системи, необхідно зазначити, що 
у 1994 році постановою Правління НБУ затверджено Концепцію 
побудови банківської і грошово-кредитної статистики та статис-
тики платіжного балансу [14], яка передбачає побудову банків-

ської статистики, враховуючи досвід країн із розвиненою економі-
кою, рекомендації Міжнародного валютного фонду та Світового 
банку реконструкції і розвитку з урахуванням інституційних осо-
бливостей України. Згідно з цією Концепцією банківська статис-
тика має чотири напрями та повинна бути взаємозв’язаною з ін-
шими сферами статистики (див. рис. 3.5, пунктирні лінії відпові-
дають за зв’язок з іншими сферами статистики). 
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Рис. 3.5. Напрями побудови банківської статистики та її 
взаємозв’язок з іншими сферами статистики.

Висвітлимо головні характеристики кожного напряму функ-
ціонування банківської статистики [15]. Загальна банківська ста-
тистика передбачає збір узагальнених показників розвитку бан-
ків та фінансово-економічної діяльності держави. Важливі показ-
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ники цієї системи такі: кількість банківських та фінансових орга-
нізацій; розмір статутного фонду; власні та залучені кошти бан-
ків; участь іноземного капіталу; доходи, витрати та прибуток бан-
ків; депозитні вкладення населення та надані кредити; стан корес-
пондентських рахунків комерційних банків у НБУ; участь банків 
в обігу цінних паперів.

Статистична система банківського нагляду створена для 
оцінки рівня захисту інтересів клієнтів банків та їх ліквіднос-
ті. Ця система передбачає відображенні інформації про: міні-
мальний розмір статутного фонду; ліквідність балансу; розміри 
обов’язкових резервів, що розміщуються в НБУ; максимальний 
ризик на одного позичальника; ризик відсоткової ставки; опера-
ції з цінними паперами та з валютою; якість кредитного портфе-
лю банку тощо.

Грошово-кредитна статистика висвітлює головні показники 
розвитку банків та НБУ у взаємозв’язку з головними показника-
ми розвитку усієї економіки. Показники цієї системи характеризу-
ють: обсяг та структуру грошової маси; активи та пасиви уряду в 
НБУ та у всій банківській системі; загальний обсяг і види креди-
тів банківської системи; випуск в обіг платіжних засобі НБУ; об-
сяг готівки поза банками; відсоткові ставки за кредитами та депо-
зитами; та ін.

Четвертою підсистемою банківської статистики є система 
операцій з іноземною валютою, яка відображає рівень стабіль-
ності національної грошової одиниці та розвиток взаємовідно-
син держави з іншими країнами. До показників цієї системи нале-
жать: курси національної валюти щодо іноземних валют; інозем-
ні інвестиції в українську економіку та інвестиції України в еко-
номіки інших держав; готівковий та безготівковий обіг іноземної 
валюти в національній економіці; показники діяльності валютних 
бірж та ін.

Як показано на рис. 3.5 система банківської статистики пови-
нна бути взаємопов’язаною із іншими сферами національної ста-
тистики, перелік показників якої є доволі громіздким і, на нашу 
думку, досить очевидним у розрізі усіх наведених сфер, тому ми 
не будемо його наводити. 

З 2005 р. НБУ почав обраховувати індикаторів фінансової 
стійкості. Індикатори фінансової стійкості – це показники поточ-

ного фінансового стану і стійкості фінансових установ країни та 
їх контрагентів із сектору корпорацій та сектору домашніх гос-
подарств. Індикатори містять як агреговані дані окремих установ, 
так і показники, що дають уявлення про ринки, на яких здійсню-
ють свою діяльність фінансові установи.

Національний банк України на основі методології, викладе-
ної в “Індикаторах фінансової стійкості: Керівництво з компіля-
ції” (МВФ, 2007), щоквартально складає та поширює дані за інди-
каторами фінансової стійкості, проте лише для сектору депозит-
них корпорацій (банків) з яких 12 головних і 10 рекомендованих. 
Відзначимо, що ця система відображення даних є досить зручною 
у користуванні, доступна на офіційному сайті НБУ [18].

Наступною, не менш важливою тенденцією ефективного на-
гляду, яка розвивається останнім часом, є визначення виперед-
жальних індикаторів. У сучасній літературі вони описані, як ста-
тистичні показники з можливістю зміни тенденції їх зростан-
ня раніше, ніж інших показників. Такі показники доцільно вико-
ристовувати при створенні систем раннього попередження фінан-
сових криз чи окремих негативних зрушень у банківській систе-
мі. Власне, визначенню таких індикаторів і присвячена більшість 
опрацьованої нами літератури.

З розвитком інформаційних технологій розширились мож-
ливості виконання моніторингу стійкості банківської системи. 
Появились нові стандартизовані комп’ютерні системи моніторин-
гу цієї стійкості, зокрема, “системи попереднього реагування”, 
чутливі до ризику системи та ін. Через можливість зміни цілей 
моніторингу, розширення переліку підходів і сфер їх застосуван-
ня постійно змінюються і вдосконалюються методи і прийоми оці-
нювання стійкості банківського сектора країн. 

Загалом, опираючись на світову практику, моніторингові сис-
теми оцінювання фінансової стійкості банківської системи можна 
розділити на такі [1, с. 67]:

• коефіцієнтного аналізу та аналізу однорідних груп;
• рейтингові системи оцінювання;
• системи комплексного оцінювання банківського ризику;
• економіко-математичні та статистичні моделі, зокрема мо-

делі раннього реагування;
• мікро- та макропруденційного аналізу.
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Одні з них дають змогу оцінити фінансову стійкість бан-
ків на певну дату, а інші – на перспективу. Зокрема, з допомо-
гою якоїсь з перших трьох груп систем можна оцінити поточ-
ний фінансовий стан цих банків, а визначити майбутню їх фі-
нансову стійкість дають змогу економіко-математичні та ста-
тистичні моделі.

Коефіцієнтний аналіз та аналіз однорідних груп передбачає за-
безпечення комплексності аналізу банківської діяльності методом 
побудови ієрархії її показників. Для аналізу і оцінювання фінан-
сової стійкості тут використовують метод порівняння фактичних 
значень відповідних індикаторів з їхніми нормативними значення-
ми. В деяких країнах, наприклад Нідерландах, для розв’язання по-
ставленого завдання крім показників, що характеризують банків-
ську систему, використовують макроекономічні індикатори, котрі 
мають помітний вплив на неї. 

Найпоширенішим недоліком цього аналізу є те, що для різних 
банків можливі різні діапазони нормативних значень, що утруд-
нює відповідний аналіз всієї банківської системи. Усунути цей не-
долік можна шляхом об’єднання банків у відповідні групи за од-
ним чи декількома критеріями та виконання аналізу їх у кожній 
утвореній групі окремо. У кожній однорідній групі банків порів-
нюють фактичні значення показників з оптимальними і середні-
ми в цій групі. Поділ на групи можна виконувати залежно роз-
міру активів, регіонального розміщення чи за іншими критерія-
ми. Залежно від цього критерію (критеріїв) вибирають метод гру-
пування. Якщо поділ на групи виконують за декількома критерія-
ми, то для виконання цієї процедури можна використати лексико-
графічний метод, чи якийсь метод багатовимірного статистично-
го аналізу, зокрема метод побудови таксономічних (інтегральних) 
показників, дискримінантного чи кластерного аналізу [24, с. 57]. 
Незважаючи на необхідність використання значних обсягів інфор-
мації у разі застосування цих методів, простота математичних об-
числень в цьому випадку компенсує цей недолік.

Рейтингові системи оцінювання банківської діяльності перед-
бачають на підставі фінансових звітів окремих банків та даних ін-
спекторських перевірок виставлення кожному банку якоїсь оцінки 
чи балу. Такі системи будуються на підставі двох методів – індек-
сного та бального. За індексного методу показникам розвитку бан-

ку надають деякі ваги, після чого будується інтегральний індекс 
на підставі економіко-математичної моделі. При бальному мето-
ді банкові виставляють бали за його показниками, підраховуючи в 
кінці сумарний бал. 

Банківські рейтинги цікавлять як інвесторів, так і реальних та 
потенційних клієнтів банку, органи державного регулювання і на-
гляду. Однак, не завжди кожному складеному рейтингу користува-
чі стовідсотково довіряють. Причиною цього є особливість біль-
шості методик складання цих рейтингів, яка полягає у експертно-
му визначенні низки показників. “Рейтинги є потужним засобом 
формування громадської думки про діяльність кредитних установ, 
який іноді помітно впливає на рівень їх фінансового стану. Проте 
рейтинг – це не аналіз і не комплексний аналіз, а лише експертний 
спосіб визначення місця того чи іншого банку серед інших кре-
дитних установ за обмеженим колом показників” [25, с. 53]. Крім 
цього, деяким недоліком рейтингів є те, що вони дають можли-
вість оцінити фінансовий стан банку на протязі короткого періо-
ду часу, оскільки використовують інформацію про подію, яка вже 
відбулася. Незважаючи на ці недоліки, як і вчена Копилюк О. І. 
[26], ми вважаємо, що рейтингові системи можуть вдало вико-
ристовуватись для вдосконалення регіональної політики розвитку 
банківського сектору. 

Залежно від того, чи оцінюють фінансову стійкість банків на 
місцях, чи на основі даних, які містяться у відкритій фінансовій 
звітності, рейтингові методики умовно поділяють на “інсайдер-
ські” та “дистанційні”. Варто зауважити, що дистанційні банків-
ські рейтинги менш ефективні за інсайдерські. Крім вказаних за-
гальних зауважень до цих методик оцінювання стійкості комер-
ційних банків, треба вказати на те, що дистанційні методи менш 
оперативні, ніж інсайдерські, можуть мати помилки, оскільки 
ґрунтуються на офіційно опублікованій інформації, яка не завжди 
позбавлена асиметрії, через необґрунтованість інформації ауди-
торськими висновками існує значна ймовірність її фальсифікації. 
Тому служби банківського нагляду США і Нідерландів в 1999 р. 
відмовились від проведення цих моніторингів. Більшість вітчиз-
няних і закордонних вчених також вважають, що не варто вико-
нувати дистанційні банківські рейтинги, а доцільно обмежитись 
рейтингами “інсайдерського” типу.
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На сьогодні рейтингові системи оцінювання фінансової стій-
кості банків, особливо інсайдерські, є досить поширеними та ба-
гатогранними. В Україні для цієї мети використовують рейтингову 
систему “інсайдерського” типу CAMELS. Вона була сформована в 
США в 1996 р. на основі функціонуючої там системи CAMEL до-
повненням додаткового компонента. Отже ця система складається 
з шести компонентів: адекватність капіталу (Capital Adequacy – C); 
якість активів (asset quality – A); стан менеджменту (Management – 
M); дохідність (Earnings – E); ліквідність (Liquidity – L); чутли-
вість до ринкових ризиків (Sensitivity to Market Risk – S). Кожний 
з цих компонент оцінюють відповідними балами, залежно від ве-
личин відповідних факторів, що на нього впливають. Відповідно 
до рейтингових оцінок за кожним із компонентів визначається 
комплексна рейтингова оцінка для кожного банку. Залежно від 
значень рейтингу цих компонент визначають п’ять видів рейтин-
гу банку: міцний, задовільний, середній, граничний і незадовіль-
ний. Порядок визначення рейтингових оцінок за рейтинговою 
системою CAMELS визначає “Положення про порядок визначен-
ня рейтингових оцінок за рейтинговою системою CAMELS” [27]. 
Крім України, цю систему використовують в США, Польщі, Чехії, 
Словаччині, Вірменії, деяких країнах Середньої Азії і Балтики. 

Разом з цієї рейтинговою системою для оцінювання фі-
нансової стійкості банків використовують і деякі інші, зокрема, 
BOPEC, UBSS, CAMEO, ROCA, CAEL, PATROL, ORAP, BASIC. 
Досить повно охарактеризовано ці рейтингові системи в роботі  
О. Дзюблюка та Р. Михайлюка [1, с. 70-78]. Крім перелічених сис-
тем, для розв’язання вказаного завдання застосовують системи 
рейтингу інформаційних технологій, довіри населення та ін. 

Рейтингові системи оцінювання банківської діяльності до-
зволяють визначити слабкі банки в системі, проте не дають одно-
значного трактування стану цілого банківського сектору. Загалом 
комплексна система рейтингів може дати адекватну оцінку стану 
банківського сектору економіки країни, але для дослідження її ди-
наміки такі системи можуть будуть вкрай неточними та капітало-
місткими. 

Для моніторингу банківського сектору економіки багатьох 
країн поширеними є застосування системи комплексного оціню-
вання банківського ризику. Зазвичай такі системи встановлюють 

і самі банки, оскільки специфіка їх діяльності часто стикається з 
різного роду ризиками. Суть роботи таких систем полягає у визна-
ченні рівня стійкості банківської установи на основі величини її 
ризику, яка розраховується знизу з використанням результатів ана-
лізу окремих управлінських підрозділів банку. Однак, здійснення 
такої процедури є трудомістким, що спонукає до вибіркового її ви-
конання лише тоді, коли оцінювання іншими (дешевшими) мето-
дами не дало відповіді на окреслені запитання.

Однак не кожна система комплексного оцінювання банків-
ського ризику дає можливість достатньо повно оцінити якість та 
достатність власного капіталу, прибутковості, ліквідності чи ре-
сурсної бази. Зокрема, цей недолік притаманний системі цього 
типу RATE [28], з використанням якої оцінюють стійкість банків 
в Англії. Оцінювання банківського ризику з використанням цієї 
системи виконують в три етапи: оцінювання ризику; інструмен-
ти нагляду; оцінювання ефективності застосування інструментів 
нагляду. 

На першому етапі, окрім оцінювання банків на предмет ризи-
ків, визначається ефективність управління цими ризиками, чис-
ловий рейтинг за кожним з використовуваних в аналізі чинни-
ків і розрахований на основі середнього арифметичного загаль-
ний рейтинг комерційного банку. Разом з цим виробляються реко-
мендації банку стосовно здійснення коригувальних заходів і орга-
нам нагляду – щодо рівня контролю та тривалості “періоду нагля-
ду” за цим банком. Для цього будується матриця ризиків, яка ха-
рактеризує відношення чутливості діяльності банку до ризиків та 
рівня контролю за ними. Другий етап призначений для розроблен-
ня відповідних методів та інструментів вдосконалення систем оці-
нювання та управління ризиками, а третій – для вироблення уза-
гальнень про дану роботу протягом цілого “періоду нагляду”.

В Україні розвитку систем комплексного оцінювання банків-
ського ризику сприяє й НБУ. Так, на його офіційному сайті, в роз-
ділі “Банківський нагляд” відображено методичні рекомендації 
щодо організації та функціону вання системи ризик-менеджменту 
в банках України. В контексті моніторингу банківської системи, 
відповідну систему ризик-менеджменту повинен використовува-
ти й НБУ, досліджуючи можливість виникнення системних ризи-
ків. Загалом, ризики від функціонування банківського сектору в 
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Україні здебільшого оцінюються агрегуванням відповідних ризи-
ків цих банків. 

Згідно з розробленою НБУ “Системою оцінки ризиків” в 
процесі моніторингу фінансової стійкості банку треба розрізня-
ти дев’ять категорій ризику: кредитний ризик, ризик ліквіднос-
ті, ризик зміни відсоткової ставки, ринковий ризик, валютний ри-
зик, операційно-технологічний ризик, ризик репутації, юридич-
ний ризик та стратегічний ризик. Ці категорії не є взаємовиключ-
ними. В будь-якому разі банк може бути під впливом декількох 
ризиків. Хоча пропонується для зручності виявляти та оцінюва-
ти ці ризики окремо. У разі оцінювання ризику виділяють чотири 
компоненти визначення параметрів ризику банку: кількість ризи-
ку, тобто рівень або обсяг ризику, на який наражається банк (ха-
рактеризується як незначна, помірна або значна); якість управ-
ління ризиком, тобто наскільки добре здійснюється виявлення, 
вимірювання, контроль і моніторинг ризиків (характеризуєть-
ся як висока, така, що потребує вдосконалення, або низька); су-
купний ризик, тобто узагальнений висновок, який відображає як 
кількість ризику, так і якість управління ризиком (оцінюється як 
високий, помірний або низький); напрям ризику, тобто ймовірна 
зміна сукупного рівня ризику протягом наступних 12 місяців (ха-
рактеризується як такий, що зростає, стабільний або такий, що 
зменшується) [29].

На наш погляд, система за якою НБУ пропонує оцінювання 
ризики недостатньо пропрацьовано. Адже в ній мало уваги при-
діляється дослідженню зовнішнього середовища банківської сис-
теми й можливим загрозам, які в ньому виникають. А в сучасних 
умовах глобалізації фінансових ринків є велика ймовірність, що ці 
загрози можуть порушити фінансову стійкість деякої банківської 
установи.

Про важливість економіко-математичного моделювання для 
дослідження розвитку банківської системи ми вже говорили в по-
передньому розділі. Ці моделі й зараз користуються популярність 
та набувають постійного розвитку найчастіше через розвиток ін-
формаційних технологій, що набагато пришвидшують процедури 
обрахунку, і для яких кількість аналізованих показників не грає 
ролі. Перевагою використання таких моделей є можливість перед-
бачення майбутніх умов розвитку банківської системи. 

Різновидом таких моделей є моделі раннього чи попередньо-
го реагування, які є потужним інструментом функціонування 
банківського сектору. Саме такі моделі дозволяють якнайшвид-
ше змінити політику управління за несприятливих умов. Деякі 
з цих моделей розроблені зовсім недавно і впроваджені у прак-
тику протягом останніх 10 років. Вони дають змогу не тільки 
оцінити ступінь фінансової стійкості банківської установи, а й 
розрахувати час настання майбутньої кризи. Крім цього, за до-
помогою цих моделей можна розрахувати фінансовий стан бан-
ку в майбутньому, а також виявити майбутні проблеми і ризики, 
які можуть вплинути на його стійкість. Для побудови цих моде-
лей використовують різні підходи, зокрема методи кореляційно-
го, регресійного, дискримінантного і кластерного аналізу, роз-
пізнавання образів, SWOT-аналіз та інші. Доцільно наголосити 
на відсутності якісних чинників у цих моделях. У всіх розрахун-
ках за моделями раннього реагування використовується інфор-
мація тільки кількісного виду. 

Більшість із розглянутих моделей оцінювання стійкості бан-
ківської системи використовує внутрішні чинники впливу на цю 
систему. Однак основою вказаного оцінювання має бути аналіз не 
тільки внутрішніх, а й зовнішніх чинників цього впливу. Разом з 
визначенням значень внутрішніх і зовнішніх показників банків-
ського сектора, дослідження його стійкості має супроводжува-
тись моніторингом ризиків, виявленням негативних тенденцій, що 
шкодять банкам, а також пошуком заходів поліпшення ситуації і 
реалізація їх. Такий підхід до організації досліджуваного моніто-
рингу називають макропруденційним аналізом [30]. Хоча обійтись 
тільки цим аналізом для оцінювання стійкості одного чи кількох 
банків не можливо, обов’язково потрібне виконання мікропруден-
ційного аналізу, який доповнює перший з цих аналізів у досягнен-
ні вказаної мети.

Говорячи про цей підхід до систем оцінювання стійкості бан-
ківського сектору, необхідно вказати на стрес-тестування, яке дає 
змогу визначити можливі втрати банку, якщо мала місце якась 
стресова ситуація, наприклад, знизилась ліквідність, змінились 
валютні курси чи виявлена інша потенційна загроза для банків-
ської установи. Для цього тестування можна виконувати не тіль-
ки кількісний, а й якісний аналіз. Коли виявлено, що реалізація 
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того чи іншого сценарію веде до серйозної потенційної загрози 
для банку, то його керівництво приймає відповідні управлінські 
рішення щодо усунення можливості виникнення відповідної си-
туації.

Отже під стійкістю банківської системи будемо розуміти таку 
її характеристику, згідно з якою ця система зберігає свої головні 
властивості, незважаючи на впливи внутрішніх чинників чи дію 
зовнішнього середовища. Головними складовими у структурі за-
гальноекономічної стійкості банку є його організаційна та фінан-
сова стійкості. Фінансова стійкість характеризує такий фінансо-
вий стан банку, котрий здатний витримати непередбачені втрати і 
зберегти ефективне функціонування. 

Для визначення ступеня відповідності фінансової стійкості 
банківської системи потрібним умовам необхідний постійний мо-
ніторинг діяльності окремих банків і банківського сектора зага-
лом. Головною метою цього моніторингу є попередження кризо-
вих явищ. Його проводять для визначення того, як змінюється зо-
внішнє середовище і сама ця система та, який запас міцності вона 
має щодо протидії її нестабільному розвитку.

Ефективність моніторингу фінансової стійкості банківської 
системи значною мірою залежить від вибору показників чи інди-
каторів, згідно з якими він проводиться. З розвитком інформацій-
них технологій методологія моніторингу стійкості банківської ді-
яльності передбачає обрахунок показників коефіцієнтного аналізу 
та аналізу однорідних груп; рейтингові системи оцінювання; сис-
теми комплексного оцінювання банківського ризику; економіко-
математичні та статистичні моделі, зокрема моделі раннього ре-
агування; мікро- та макропруденційного аналізу. За допомогою 
цих індикаторів можна належним чином оцінити поточний фінан-
совий стан банків, а також визначити їхню майбутню фінансову 
стійкість, що дає змогу регулятивним органам вчасно реагувати 
на загрозливі тенденції в банківництві. 
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3.3. Стійкість кредитної системи в умовах 
валютно-курсової нестабільності
Фінансово стійка та надійна банківська система є передумо-

вою побудови та функціонування економічно стабільної держави. 
На жаль, збиткова діяльність банків та підприємницьких струк-
тур, зменшення реальних доходів фізичних осіб, стрімка деваль-
вація національної одиниці, зростання валютних ризиків, військо-
ві дії на сході України призвели до зменшення рівня стійкості бан-
ківської системи.

Головним завданням Національного банку України є забез-
печення стабільності національної валюти України – гривні. 
Протягом 2014-2015 років валютний ринок України розвивався 
в умовах вкрай несприятливого зовнішнього середовища та заго-
стрення соціально-політичного напруження в суспільстві, внаслі-
док чого національна валюта втратила значну частину своєї вар-
тості. Причин для такої тенденції декілька, зокрема негативні ді-
лові очікування, скорочення обсягу експорту, зменшення прито-
ку прямих іноземних інвестицій та значні витрати на обслугову-
вання державного боргу, підтримка НБУ платежів НАК “Нафтогаз 
Україна” за імпортований природний газ. 

Дефіцит готівкової іноземної валюти за одночасно високого 
рівня попиту з боку населення обумовив виникнення незадово-
леного валютного попиту та появу “чорного валютного ринку”. 
За результатом 2014 року обсяг золотовалютних резервів склав  
7,533 млрд. дол. США в еквіваленті, скоротившись протягом 
року майже на 70 % (станом на 01.01.2014 р. обсяг міжнарод-
них резервів відповідав 20,416 млрд. дол. США в еквіваленті). 
Поряд із здійсненням валютних інтервенцій, однією з головних 
причин скорочення золотовалютних резервів НБУ є виконан-
ня зобов’язань за державним і гарантованим державою боргом. 
Протягом 2014 року найбільше скорочення обсягу міжнародних 
резервів відбулось у жовтні, в значній мірі, ‒ внаслідок проведе-
ної НБУ оптимізації структури міжнародних резервів, пов’язаної 
із синхронізацією структури міжнародних резервів та зовніш-
ньої позиції країни. 

З початку 2014 року НБУ було вжито ряд системних заходів, 
спрямованих на забезпечення стабільності банківської системи  

та підтримку її ліквідності. Загальний обсяг наданих Національ- 
ним банком у 2014 році кредитів рефінансування становив  
222,26 млрд. грн., у тому числі строком більше 30 календарних 
днів – 115,6 млрд. грн. 

У 2014 році Національний банк України здійснював операції 
з купівлі та продажу державних облігацій України через механізм 
двостороннього котирування. Номінальна вартість придбаних цін-
них паперів становить 1,03 млрд. грн., проданих – 1,0 млрд. грн. 
Продаж цінних паперів України зі свого портфеля Національний 
банк України в поточному році не проводив. 

З метою абсорбування ліквідності НБУ проводив опера-
ції з мобілізації коштів – їх обсяг за результатом 2014 року склав  
1 472,7 млрд. грн. Переважна більшість цих операцій були опера-
ціями овернайт. Середньозважена відсоткова ставка за операціями 
з мобілізації коштів у грудні сягала 5,68 % річних [1]. 

У 2014 році був запропонований банками, що мають най-
більший портфель кредитів фізичних осіб в іноземній валюті 
Меморандум щодо врегулювання питання реструктуризації спо-
живчих кредитів в іноземній валюті (далі – Меморандум). Він пе-
редбачає реструктуризацію споживчих кредитів в іноземній ва-
люті, що отримані під заставу нерухомості, залишок за основною 
частиною яких не перевищує 2,5 млн. грн. за офіційним курсом 
гривні до іноземної валюти, установленим Національним банком 
України на 1 січня 2015 року .

Найважливішою підставою практичної реалізації положень 
Меморандуму стало підписання 5 травня 2015 року Президентом 
України Закону України “Про внесення змін до Податкового ко-
дексу України (щодо реструктуризації кредитних зобов’язань з 
іноземної валюти в гривню)”.

Зміни до Податкового кодексу звільняють від оподаткуван-
ня податком на доходи фізичних осіб прибутки фізичної особи-
позичальника, які виникають у разі прощення кредитором части-
ни боргу. Зокрема, скасовано 22 % податку з доходу фізичних осіб 
у разі прощення частини валютного кредиту під час переведення 
його в гривню. Це прощення стосується всіх валютних кредитів, 
крім тих, що видані співробітникам банків.

Інша вимога щодо набрання чинності Меморандумом теж ви-
конана. Зокрема, до окремих нормативно-правових актів Націо- 
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нального банку України внесено зміни щодо незастосування санк-
цій до банків унаслідок порушення нормативів у результаті прове-
дення реструктуризації валютних кредитів та/або прощення (ану-
лювання) частини боргу, а також щодо подальшої класифікації 
цих кредитів, їх обліку тощо.

Меморандум підписали такі банки: ПАТ “УПБ”, ПАТ “Альфа-
Банк Україна”, ПАТ “КБ “Надра”, ПАТ “Банк Михайлівський”, 
ПАТ “ПриватБанк”, ПАТ “БАНК “ГРАНТ”, ПАТ “Регіон-банк”, 
АТ “Дельта Банк”, ПУАТ “ФИДО БАНК”, ПАТ “Платинум Банк”, 
ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”. Інші банки, що мають найбіль-
ший портфель кредитів фізичних осіб в іноземній валюті, роз-
глядають можливість у найближчий час також приєднатися до 
Меморандуму.

Для того, щоб розпочати фактичний процес реструктуризації 
боргу, позичальнику необхідно письмово звернутися до банку з 
проханням проведення конвертації згідно з Меморандумом та за-
реєструвати це звернення в банку. Потім отримати письмову від-
повідь від банку. У разі відмови або отримання рішення про за-
стосування умов, які є гіршими за умови Меморандуму, потрібно 
письмово звернутися з наданням всіх матеріалів до відповідної ко-
місії при Громадській раді, яка буде створена найближчим часом.

Меморандум є наслідком тривалого процесу узгодження всіх 
можливих механізмів розв’язання болючого питання між громад-
ськістю та банками. Увесь цей час Національний банк України 
координував процес та створив майданчик для ефективного 
розв’язання проблем валютних позичальників, а також підтримав 
спільне компромісне рішення.

Раніше на етапі погодження та складання проекту меморанду-
му було декілька його варіантів. Як заявляла Голова Національного 
банку України Валерія Гонтарева, запропонований саме банків-
ською спільнотою варіант Меморандуму є більш прийнятним, 
адже він не пов’язаний із курсом, а передбачає списання части-
ни боргу, на відміну від тексту меморандуму, що пропонувався 
Громадською радою.

Істотною відмінністю між обома запропонованими мемо-
рандумами є принцип конвертації валютних кредитів у грив-
ню. Громадською радою запропоновано конвертувати спожив-
чі кредити з іноземної валюти в гривню з наданням можливос-

ті позичальнику сплачувати свій кредит за курсом на 01.01.2014 
(8 грн. за дол. США), але це стосувалося кредитів у розмірах, які 
не перевищують 2,5 млн. грн. за курсом на 01.01.2014 р. (це орі-
єнтовно 312 тис. дол. США). Варіантом меморандуму, який за-
пропонувала банківська спільнота, запроваджується поняття со-
ціального житла (квартира до 60 кв. м або житловий будинок до  
120 кв. м). Для кредитів, отриманих на таке житло, банки беруть 
на себе зобов’язання після конвертації кредиту з іноземної валю-
ти в гривню списати 50 % цього кредиту. Для кредитів на жит-
ло більшої площі після конвертації банки пропонують списати 
не менше 25 % кредиту. Проте як щодо соціального житла, так і 
щодо житла більшої площі встановлюється обмеження для кре-
дитів, що можуть бути конвертовані, – їх розмір не повинен пе-
ревищувати 2,5 млн. грн. за курсом на 01.01.2015 р. (це орієнтов-
но 158 тис. дол. США).

Проте з початком дії Меморандуму відкривається шлях до 
остаточного врегулювання питання реструктуризації споживчих 
кредитів в іноземній валюті, у результаті чого буде знижено фі-
нансове навантаження на позичальників у зв’язку з політичною 
та фінансовою кризою, яка сталася у 2014 році та спричинила де-
вальвацію національної валюти в Україні [6]. 

02 липня 2015 року Верховна Рада 229 голосами схвалила 
в остаточному третьому читанні законопроект №1558-1 про ре-
структуризацію зобов’язань за кредитами в іноземній валюті за 
курсом на момент їх отримання.

Видача валютних кредитів населенню в Україні була припине-
на в червні 2009 року, коли офіційний курс гривні становив близь-
ко 7,61 грн/$1. Однак найбільший їх обсяг був виданий до кризи 
2008 року за курсом близько 5 грн/$. Позичальників приваблюва-
ла більш низька ставка за валютними кредитами: наприклад, об-
слуговування кредиту в доларах під 10 % річних за вісім років об-
ходилося вдвічі дешевше гривневого кредиту під 20 % річних.

Під тиском валютних позичальників, які заявляють про не-
можливість обслуговувати свої кредити після девальвації гривні, 
офіційний курс якої сьогодні становить близько 21 грн/$1, в Раду 
був внесений законопроект про примусову конвертацію всіх спо-
живчих кредитів за курсом на день їх оформлення без обмеження 
суми заборгованості.
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Згідно з меморандумом української влади з Міжнародним ва-
лютним фондом (МВФ), сторони налаштовані на підтримку до-
бровільного переговорного процесу між позичальниками і банка-
ми щодо реструктуризації валютних іпотечних кредитів. У зв’язку 
з цим серед зобов’язань української сторони – застосування пре-
зидентом країни права вето до закону, який вимагатиме примусо-
ву конвертацію валютних іпотечних кредитів у гривневі [5]. Цей 
законопроект ветований Президентом України.

Станом на 01.01.2015 р. поза банками перебуває 282,8 млрд. 
грн. готівкових коштів. Ескалація політичної нестабільності, де-
вальвація курсу гривні та негативна макроекономічна ситуація в 
країні спричиняють потужний вплив на зниження платоспромож-
ності фізичних і юридичних осіб. Наслідком таких тенденцій є по-
гіршення якості активних операцій загалом, що, примушує банки 
до формування значних обсягів резервів. Протягом 2014 року на 
відрахування в резерви було спрямовано 103,297 млрд. грн. Варто 
зауважити, що на збільшення частки проблемних кредитів визна-
чний вплив мало відносне зростання вартості валютних кредитів 
внаслідок курсових різниць. 

Фінансовий результат банківської системи за підсумком 2014 
року, згідно з інформацією, розміщеної на офіційному сайті НБУ, 
був від’ємним. За результатом року банки отримали чистий зби-
ток в розмірі 52966 млн. грн. На від’ємне значення показника по-
мітний вплив мали збитки банків, в яких функціонують тимчасо-
ві адміністрації [1]. 

Протягом 2014-2015 років національна валюта втратила зна-
чну частину своєї вартості і відзначилась девальвацією щодо біль-
шості іноземних валют (рис. 3.5) [4]. Причинами такої ситуації є 
значні витрати на обслуговування державного боргу, зменшення 
обсягу іноземних інвестицій, та загострення політичного напру-
ження в державі.

Наслідками девальвації національної валюти є подорожчання 
імпортної продукції, розрахунки за яку здійснюються в іноземній 
валюті, а згодом  – продукції галузей української економіки, пере-
дусім, внаслідок подорожчання пального і збільшення транспорт-
них витрат. Додатково, очікується згортання довгострокового кре-
дитування та скорочення обсягів інвестиційної діяльності [2]. 

Рис.3.5. Динаміка офіційного курсу гривні 
щодо провідних валют, грн.

Порівняна стабільність курсу гривні протягом 2013 року в 
значній мірі пояснюється здійсненням валютних інтервенцій НБУ 
(рис. 3.6). Найчастіше в якості інструментів валютних інтервен-
цій НБУ використовує євро, долари США, австралійські долари 
та фунти стерлінгів [1].

Варто зауважити, що протягом всього 2013 року офіційний ва-
лютний курс гривні до долара США залишався без змін на рів-
ні 7,993 грн./дол. США. Для підтримання валютного курсу на не-
змінному рівні Національним банком України регулярно протягом 
2013 року здійснювались валютні інтервенції в обсязі 3145,6 млн. 
дол. США6 (7499 млн. дол. США за 2012 рік). Така політика при-
звела до того, що протягом 2012-2013 рр. обсяг міжнародних ре-
зервів зменшився на 35,79 % (11 378,9 млн. дол. США.). 
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липень-грудень 2013 р.       січень-грудень 2014 р. 

Рис.3.6. Сальдо валютних інтервенцій Національного банку України, 
млн. дол. США

З метою згладжування волатильності на валютному ринку за 
підсумками ІV кварталу, НБУ було здійснено продаж валюти на 
суму близько 4579 млн. дол. США. Загалом, сальдо валютних опе-
рацій НБУ за підсумками ІV кварталу 2014 року є від’ємним та 
становить -4569,7 млн. дол. США. Обсяг міжнародних резервів 
cтаном на 01.01.2015 р. складав 7533,2 млн. дол. США. 

Варто зауважити, що на зміну обсягу міжнародних резервів 
впродовж IV кварталу 2014 року вплинула необхідність підтрим-
ки НАК “Нафтогаз України” у частині виконання нею гарантова-
них державою зобов’язань за борговими цінними паперами, а та-
кож здійснення платежів за поставками природного газу від євро-
пейських постачальників.

Прагнення громадян зберегти власні заощадження за умов ви-
сокої недовіри до банківської системи, невпевненість в стабіль-
ності національної валюти та високі інфляційні очікування спри-
яли скуповуванню населенням іноземної валюти. Сальдо опера-
цій з іноземною валютою з фізичними особами за підсумками IV 
кварталу є від’ємним та сягає -407,4 млн. дол. США. 

Динаміку сальдо операцій з іноземною валютою з фізичними 
особами подано на рис. 3.7 [2]. 

Рис.3.7. Динаміка сальдо операцій з іноземною валютою 
з фізичними особами у 2014 році, млн. дол. США. 

НБУ протягом ІІІ кварталу 2014 року було зафіксовано курс 
на міжбанківському ринку на рівні близько 13 грн./дол.США, 
протягом IV кварталу 2014 року – близько 15 грн./дол. США. 
Враховуючи девальваційні очікування та небажання банківських 
установ та експортерів здійснювати продаж іноземної валюти за 
наявним курсом, обсяг продажу іноземної валюти на міжбанків-
ському ринку порівняно з початком року значно скоротився, що й 
спровокувало виникнення дефіциту іноземної валюти (також го-
тівкової валюти в касах банків). 

Дефіцит готівкової іноземної валюти за одночасно високого 
рівня попиту з боку населення обумовлює виникнення незадово-
леного валютного попиту та появу “чорного валютного ринку”. 
Загалом, курс, за яким пропонується здійснення операцій на “чор-
ному ринку” приблизно на +2-3 грн. відрізняється від офіційного. 
Однак, після переходу НБУ на ринковий курс, проблема множин-
ності курсів на валютному ринку була усунута [2]. 

Гривня потерпіла найбільше падіння за 2014 рік в порівнянні 
з усіма національними валютами країн СНД. На другому і третьо-
му місцях – російський і білоруський рублі (рис. 3.8). Згідно з офі-
ційними курсами валют в країнах СНД, найбільше падіння в 2014 
році потерпіла українська гривня, яка девальвувала на 98 %. Друге 
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місце в антирейтингу дісталося російському рублю з 93 % падін-
ня, а “бронза” – рублю Білорусії з 55 %.

Відзначимо, що офіційні курси усієї нацвалюти країн СНД, 
окрім азербайджанського манату, в 2014 році впали. За словами 
експертів, згідно з реальним курсом гривні, за яким на чорному 
ринку можна купити валюту, девальвація склала 175 % [7].

Рис.3.8. Рейтинг девальвації валют країн СНД, %

Упродовж 2014 року кредитна активність банківських установ 
була низькою, що обумовлено скороченням ресурсної бази, погір-
шенням кредитоспроможності позичальників та високим рівнем 
невизначеності щодо подальшого економічного розвитку, що зму-
шує банківські установи більш прискіпливо відноситись до фі-
нансового стану потенційних позичальників або й взагалі призу-
пинити на деякий час кредитування. Загалом, збільшення обсягу 
клієнтського кредитного портфеля впродовж 2014 року відбува-
лось в зв’язку з істотною девальвацією національної валюти, що 
відобразилось на збільшенні кредитних залишків в гривневому 
еквіваленті.

Варто зауважити, що обсяг клієнтського кредитного портфе-
ля в доларовому еквіваленті зменшився на 8502 млн. грн. Втім, 
зважаючи на значну девальвацію національної валюти, частка ва-

лютних кредитів в загальному клієнтському кредитному портфе-
лі залишається значною та складає 46,47 %. Близько 1/5 валютних 
кредитів були надані населенню (значна частка валютних креди-
тів була надана ще в 2007-2009 рр. на придбання, будівництво не-
рухомості). 

Клієнтський кредитний портфель в розрізі позичальників та 
рівень доларизації кредитів подано на рис. 3.9 [2].

Загалом, зниження обороту та обсягів виробництва провідних 
галузей, ведення бойових дій на сході України, а також знижен-
ня реальних доходів населення за високої девальвації національ-
ної валюти можуть надалі призвести до виникнення труднощів з 
обслуговування позичальниками кредитних зобов’язань (особли-
во валютних), що негативно відобразиться як на ліквідності, так і 
на капіталізації банківських установ. 

Рис.3.9. Клієнтський кредитний портфель в розрізі позичальників 
та рівень доларизації кредитів, млрд. грн., % 

Зазначені вище фактори спричинили неспроможність багатьох 
позичальників вчасно виконувати взяті кредитні зобов’язання, що 
сприяло зростанню обсягу простроченої заборгованості впро-
довж 2014 року. Упродовж 2014 року обсяг простроченої забор-
гованості збільшився на 93,59 % (65,68 млрд. грн.) та станом на 
01.01.2015 р. складає 135858 млн. грн., що відповідає 13,5 % клі-
єнтського кредитного портфеля. 
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Динаміку зміни простроченої заборгованості в клієнтському 
кредитному портфелі подано на рис. 3.10 [2].

Рис. 3.10. Динаміка зміни простроченої заборгованості 
в клієнтському кредитному портфелі, %.

Для забезпечення прогнозованого та контрольованого розви-
тку грошово-кредитного ринку Національний банк України у 2015 
році проводить жорсткішу. Зокрема, прийнято рішення про підви-
щення з 6 лютого 2015 року облікової ставки з 14,0 % до 19,5 % 
річних, а з 4 березня 2015 року з 19,5 % до 30 % річних (таблиця 
3.5). У 2014 році Національний банк України підвищував ставку 
тричі – 15.04.14 р. з 6,5 %до 9,5 %; 17.07.14 р. з 9,5 % до 12,5 %; 
13.11.14 р. з 12,5 % до 14 % [4].

Підвищення облікової ставки Національного банку України 
призводить до зменшення попиту на кредити комерційними бан-
ками, що призводить до зменшення попиту на кредитні ресурси 
потенційних позичальників та до зростання відсоткових ставок за 
користування кредитами.

Таблиця 3.5
Динаміка облікової ставки НБУ, %

Період  % річних
2015

з 04.03 30
з 06.02 19.5
2014

з 13.11 14.0
з 17.07 12.5
з 15.04 9.5
2013  

з 13.08 6.5
з 10.06 7.0
2012  

з 23.03 7.5
2010  

з 10.08 7.75
з 08.07 8.5
з 08.06 9.5

Підвищення облікової ставки призводить до підвищення від-
соткових ставок по кредитах (за винятком останнього істотного 
підняття з березня 2015 року) (таблиця 3.6) [4]. 

Головною причиною підняття облікової ставки стало зростан-
ня рівня споживчої інфляції. Теоретично, підвищення рівня облі-
кової ставки Національного банку України до рівня прогнозованої 
інфляції сприятиме стабілізації валютного ринку і зменшення де-
вальвації гривні, яка за період 2014-2015 рр. знецінилась щодо до-
лара США втричі.

Національний банк України на основі методології, викладе-
ної в “Індикаторах фінансової стійкості: Керівництво з компіля-
ції” (МВФ, 2007), щоквартально складає та поширює дані щодо 
індикаторів фінансової стійкості сектору депозитних корпорацій 
(банків) за 12 основними (таблиця 3) та 10 ре комен дова ни ми ін-
дикаторами.
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Індикатори фінансової стійкості – це показники поточного фі-
нансового стану і стійкості фінансових установ країни та їх контр-
агентів із сектору нефінансових корпорацій та сектору домашніх 
господарств. 

Таблиця 3.6
Вартість кредитів за даними статистичної звітності банків 

України (без урахування овердрафту) 

Період Відсоткова ставка за кредитами в 
національній валюті, %

2015
30.06 22,9
31.03 24,8
04.03 22,5
13.02 20,1
06.02 17,6

2014
31.12 20,7
13.11 16,8
17.07 15,3
15.04 16,6

2013
31.12 20,2
13.08 14,3
10.06 15,9

2012
29.12 21,7
23.03 15,4

2010
31.12 13,5
10.08 13,1
08.07 12,2
08.06 13,8

Дані містять інформацію про основні індикатори фінансової 
стійкості депозитних корпорацій (банків) щодо достатності капі-
талу, якості активів, прибутку та рентабельності, ліквідності, чут-
ливості до ринкового ризику і рекомендовані індикатори фінансо-
вої стійкості, а також вихідні дані для їх складання. Індикатори фі-
нансової стійкості дають уявлення про ринки, на яких здійснюють 
свою діяльність фінансові установи.

Таблиця 3.7
Основні індикатори фінансової стійкості  

депозитних корпорацій (банків), %
Показник 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cпіввідношення 
регулятивного капіталу до 

зважених за ризиком активів 
14,0 18,1 20,8 18,9 18,1 18,3 15,6

Cпіввідношення 
регулятивного капіталу  
1 рівня до зважених за 

ризиком активів 

11,2 14,2 15,1 14,0 13,8 13,9 11,2

Cпіввідношення недіючих 
кредитів без урахування 

резервів до капіталу
9,2 32,0 29,2 25,8 36,0 30,7 61,1

Cпіввідношення недіючих 
кредитів 

до сукупних валових 
кредитів 3,9 13,7 15,3 14,7 16,5 12,9 19,0

Cпіввідношення кредитів 
за секторами економіки до 
сукупних валових кредитів
Частка в сукупних валових 

кредитах: Депозитні 
корпорації

3,8 2,7 3,4 4,7 2,8 2,0 1,1

Норма прибутку на активи 1,3 -4,5 -1,4 -0,6 0,5 0,2 -4,3

Норма прибутку на капітал 10,5 -32,8 -9,8 -4,2 3,2 1,7 -35,0

Cпіввідношення відсоткової 
маржі до валового доходу 51,2 66,8 66,0 63,1 64,2 58,6 48,5
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Показник 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cпіввідношення 
невідсоткових витрат до 

валового доходу
53,0 61,1 61,9 68,3 61,5 66,0 59,9

Cпіввідношення ліквідних 
активів 

до сукупних активів 9,4 11,5 18,8 18,7 22,2 20,6 26,4

Cпіввідношення ліквідних 
активів до короткострокових 

зобов’язань 
33,0 35,9 91,2 94,7 90,3 89,1 86,1

Cпіввідношення чистої 
відкритої позиції 

в іноземній валюті до 
капіталу 33,1 28,5 21,6 8,4 2,5 6,9 31,7

Джерело: Офіційний сайт Національного банку України / Статистика / 
Статистика індикаторів фінансової стійкості. Дані. Індикатори фінансової стій-
кості та довідкові дані [Електронний ресурс]: – Доступний з: <http://bank.gov.ua>

Індикатори фінансової стійкості розраховуються і поширю-
ються для використання в макропруденційному аналізі. Такий 
аналіз містить оцінку та контроль за сильними сторонами та враз-
ливими місцями фінансових систем з метою підвищення фінансо-
вої стійкості, зокрема зниження імовірності краху фінансової сис-
теми [4]. 

Аналіз основних індикаторів фінансової стійкості показав, що 
в Україні спостерігається поглиблення фінансової нестабільності 
та зниження рівня фінансової стійкості банківської системи.

Зважаючи на дестабілізацію валютного ринку України 
Національний банк України протягом двох останніх років вжи-
вав ряд заходів для підтримки його рівноваги. Одним із остан-
ніх нормативно-правових актів була Постанова Правління НБУ № 
160 від 03.03.2015 року “Про врегулювання ситуації на грошово-
кредитному та валютному ринках України”, прийнята для врегу-
лювання ситуації на грошово-кредитному ринку України, зокре-
ма його валютному сегменті. Постановою НБУ № 160 передбаче-
но такі заходи [3]:

1. Установити, що розрахунки за операціями з експорту та ім-
порту товарів, передбачені в статтях 1 та 2 Закону України “Про 
порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”, здійснюють-
ся у строк, що не перевищує 90 календарних днів.

2. Установити вимогу щодо обов’язкового продажу на між-
банківському валютному ринку України надходжень в іноземній 
валюті із-за кордону на користь юридичних осіб, які не є уповно-
важеними банками, фізичних осіб-підприємців, іноземних пред-
ставництв (крім офіційних представництв), на рахунки, відкриті в 
уповноважених банках для ведення спільної діяльності без ство-
рення юридичної особи, а також надходжень в іноземній валюті на 
рахунки резидентів, відкриті за межами України на підставі інди-
відуальних ліцензій Національного банку України. Надходження 
в іноземній валюті підлягають обов’язковому продажу на міжбан-
ківському валютному ринку України, у тому числі безпосеред-
ньо Національному банку України, у розмірі 75 відсотків. Решта 
надходжень в іноземній валюті залишається в розпорядженні ре-
зидентів та нерезидентів і використовується ними відповідно до 
правил валютного регулювання. 

3. Після закінчення функціонування Системи підтвер-
дження угод на міжбанківському валютному ринку України 
Національного банку України банк протягом наступних двох го-
дин поточного дня подає розгорнуту заявку щодо загального об-
сягу обов’язкового продажу іноземної валюти, запланованого на 
наступний робочий день. 

Розгорнута заявка містить інформацію про загальний обсяг 
надходжень та загальний обсяг обов’язкового продажу за кодами 
іноземної валюти, інформацію про вид надходження і розширену 
інформацію для операцій, сума яких становить більше 50 000 до-
ларів США в еквіваленті за офіційним курсом гривні до інозем-
них валют, установленим Національним банком України поточно-
го робочого дня. У розширеній інформації банк в окремому за-
писі зазначає ідентифікаційний код юридичної особи/реєстрацій-
ний номер облікової картки платника податків або серію та номер 
паспорта, що внесені до єдиного державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців, скорочене найменування юри-
дичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи-
підприємця, код валюти, обсяг обов’язкового продажу. 

Продовження таблиці 3.7
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4. Запровадити такі заходи щодо діяльності банків та фінан-
сових установ: 

1) дозволити резидентам здійснювати погашення кредитів, 
позик (також фінансової допомоги) в іноземній валюті за догово-
рами з нерезидентами, у тому числі в разі укладання додаткових 
угод до кредитних договорів/договорів позики, не раніше строку, 
передбаченого договорами. 

Зазначена вимога поширюється на випадки дострокового ви-
конання резидентом-позичальником зобов’язань як за основною 
сумою кредиту/позики, так і за іншими платежами, установлени-
ми кредитним договором/договором позики;

2) уповноважені банки здійснюють операції з купівлі-продажу 
іноземної валюти за гривні на міжбанківському валютному ринку 
України відповідно до нормативно-правового акта Національного 
банку України, що регулює порядок та умови торгівлі іноземною 
валютою. 

На кінець робочого дня сальдо перевищення загального обся-
гу купівлі безготівкових іноземних валют та банківських металів 
за гривні над обсягом їх продажу за власними операціями уповно-
важеного банку не може бути більше ніж: 

– за операціями на умовах “тод” – 0,1 відсотка від розміру ре-
гулятивного капіталу банку (в еквіваленті); 

– за операціями на умовах “том”, “спот”, “форвард”  – 0,1 від-
сотка від розміру регулятивного капіталу банку (в еквіваленті); 

– за операціями на умовах “тод”, “том”, “спот”, “форвард” – 0,1 
відсотка від розміру регулятивного капіталу банку (в еквіваленті). 

Зазначена вимога не поширюється на валютні операції на 
умовах “своп”; 

3) дозволити здійснювати операції з продажу готівкової іно-
земної валюти або банківських металів одній особі в один опера-
ційний (робочий) день у сумі, що не перевищує в еквіваленті 3 000 
гривень у межах однієї банківської установи. 

Обмеження щодо суми операції з продажу готівкової інозем-
ної валюти не поширюються на випадок проведення такої опера-
ції банком з фізичною особою-резидентом у разі одночасного до-
тримання таких умов: 

– фізична особа купує готівкову іноземну валюту та викорис-
товує її винятково на цілі виконання власних зобов’язань в інозем-

ній валюті за кредитним договором, укладеним з уповноваженим 
банком-кредитором; 

– банк здійснює продаж готівкової іноземної валюти в сумі, 
що не перевищує обсяг зобов’язань в іноземній валюті фізичної 
особи-позичальника за кредитним договором;

4) за дорученням фізичних осіб за межі України здійснюють-
ся перекази іноземної валюти за поточними валютними неторго-
вельними операціями: 

– без підтвердних документів з поточного рахунку в іноземній 
валюті або без його відкриття – на суму, що в еквіваленті не пере-
вищує 15 000 гривень в один операційний (робочий) день. Фізичні 
особи-нерезиденти здійснюють такі перекази на підставі доку-
ментів, що підтверджують джерела походження коштів; 

– з поточного рахунку в іноземній валюті  – на суму, що в екві-
валенті перевищує 15 000 гривень, але не більше ніж 150 000 гри-
вень на місяць; 

5) банки зобов’язані обмежити видачу готівкових коштів у на-
ціональній валюті через каси та банкомати в межах до 150 000 
гривень на добу на одного клієнта. Вимоги цього підпункту не по-
ширюються на видачу готівкових коштів: на виплату заробітної 
плати, витрат на відрядження (у межах норм, установлених зако-
нодавством), пенсій, стипендій, інших соціальних та прирівняних 
до них виплат (крім матеріальної допомоги); на виплати гаранто-
ваних сум відшкодування вкладникам за рахунок коштів Фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб;

6) уповноважені банки мають право достроково повертати 
вклади, залучені в іноземній валюті за всіма типами договорів, 
крім вкладів, залучених з видачею іменних ощадних (депозитних) 
сертифікатів зі строком їх обігу не менше шести місяців, у націо-
нальній валюті за курсом купівлі іноземної валюти уповноважено-
го банку на день проведення операції;

7) банкам забороняється надавати клієнтам кредити в націо-
нальній валюті (у тому числі за відкритими кредитними лініями 
та шляхом пролонгації раніше наданих кредитів), якщо в забез-
печення виконання зобов’язань за ними надаються майнові права 
на кошти в іноземній валюті, що розміщені на рахунках у банках;

8) уповноважені банки зобов’язані обмежити видачу (отри-
мання) готівкових коштів в іноземній валюті або банківських ме-
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талів з поточних і депозитних рахунків клієнтів через каси та бан-
комати в межах до 15 000 гривень на добу на одного клієнта в ек-
віваленті за офіційним курсом Національного банку України;

9) уповноважений банк не має права купувати іноземну ва-
люту за дорученням клієнта-резидента (крім фізичної особи), що 
має кошти в іноземній валюті, розміщені на поточних та депозит-
них рахунках у цьому та/або інших уповноважених банках. Такий 
клієнт-резидент виконує зобов’язання в іноземній валюті за раху-
нок наявних у нього коштів в іноземній валюті. 

Зазначена заборона проведення операції з купівлі іноземної 
валюти не поширюється на випадок, коли загальна сума коштів в 
іноземній валюті, що розміщені на рахунках клієнта в уповнова-
жених банках, менша, ніж 10 000 доларів США (в еквіваленті за 
офіційними курсами відповідних валют на дату подання клієнтом 
заяви про купівлю іноземної валюти); 

10) видача готівкових коштів у межах України за електронни-
ми платіжними засобами, що емітовані як резидентами, так і нере-
зидентами, здійснюється винятково в гривнях.

Постановою № 354 від 03.06.15 року “Про врегулювання си-
туації на грошово-кредитному та валютному ринках України”, що 
набирає чинності з 04 червня 2015 року, продовжено на три місяці – 
до 03 вересня 2015 року – дію антикризових заходів регулятора, що 
раніше були запроваджені постановою Правління Національного 
банку України від 03.03.2015 № 160 “Про врегулювання ситуації на 
грошово-кредитному та валютному ринках України”.

Постановою № 354 передбачається зняття деяких адміністра-
тивних обмежень, що раніше запроваджував регулятор для стабі-
лізації кризової ситуації. Зокрема було підвищено ліміт на видачу 
готівкових коштів у національній валюті через каси та банкомати 
зі 150 000 до 300 000 гривень на добу на одного клієнта.

Зміни також стосуються заборони банкам купувати іноземну 
валюту за дорученням клієнтів-резидентів (крім фізичних осіб), 
які мають на рахунках у банках кошти в іноземній валюті. Така 
заборона стосуватиметься відтепер тих клієнтів, які мають на ра-
хунках у банку понад 25 000 доларів США (в еквіваленті за офі-
ційними курсами відповідних валют на дату подання клієнтом за-
яви про купівлю іноземної валюти). Раніше такий ліміт становив 
10 000 доларів США [4]. 

З урахуванням дворівневої структури банківської системи 
України проведення структурних змін вимагає здійснення комп-
лексних реформ на двох її рівнях: 

– на рівні Національного банку України, зміцнивши тим са-
мим його спроможність щодо створення відповідних монетарних 
умов для сталого економічного зростання та посилення регуля-
торного впливу на зміцнення стійкості банківської системи краї-
ни, зростання її кредитного та інвестиційного потенціалу; 

– на рівні банків України з метою забезпечення передумов 
ефективного розвитку банківського сектору на засадах високої до-
віри і дотримання інтересів держави, банків та споживачів фінан-
сових послуг. 

Проведення комплексних реформ здійснюватиметься за трьо-
ма головними напрямами, які забезпечать цінову стабільність, фі-
нансову стабільність та розбудову інституційної спроможності 
Національного банку України в наглядових і регуляторних функ-
ціях, підвищення ефективності його діяльності як державної ін-
ституції. 

За напрямом забезпечення цінової стабільності головними за-
вданнями реформи є: 

– розбудова сучасного інструментарію та операційної систе-
ми монетарної політики відповідно до найкращих практик цен-
тральних банків; 

– зниження інфляції та її волатильності, а також інфляційних 
очікувань економічних агентів; 

– проведення незалежної монетарної політики, що спирається 
на середньостроковий прогноз інфляції; 

– удосконалення процесу прийняття рішень з грошово-
кредитної політики в тому числі шляхом підвищення якості ма-
кроекономічного аналізу та прогнозування в Національному бан-
ку України; 

– забезпечення прозорості та підзвітності діяльності 
Національного банку України згідно зі стандартами транспарент-
ності центральних банків країн світу; 

– розвиток безготівкових розрахунків та збільшення прозо-
рості платіжних операцій банків; 

– зниження валютних ризиків та мінімізація наслідків змін ва-
лютного курсу для економіки країни;
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– створення довгострокових ресурсів у національній валюті 
та розвиток фінансових ринків. 

За напрямом забезпечення фінансової стабільності головні за-
вдання реформування банківської системи полягатимуть у: 

– підвищенні рівня капіталізації банківської системи; 
– збільшенні захисту прав кредиторів та вирішенні проблеми 

неякісних активів банків; 
– зниженні ризиків і підвищенні довіри до банківської системи; 
– підвищенні стандартів діяльності та корпоративного управ-

ління банків на основі кращого світового досвіду; 
– захист прав споживачів фінансових послуг і підвищенні фі-

нансової грамотності населення. 
За напрямом розбудови інституційної спроможності Націо- 

нального банку України вирішуватимуться такі завдання: 
– проведення реформи системи регулювання фінансових ринків; 
– підвищення ефективності виконання регуляторної та нагля-

дової функції Національного банку; 
– вдосконалення організаційної структури, спрощення вну-

трішніх процесів і оптимізації роботи Національного банку 
України на основі запровадження передових підходів з управлін-
ня діяльністю центральних банків; 

– підвищення прозорості фінансових операцій та протидії 
використанню банківської системи з метою відмивання доходів, 
одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму; 

– удосконалення законодавчо-нормативної бази банківської 
системи; 

– стимулювання застосування новітніх технологій у банків-
ській системі [8].

Проведений аналіз дає можливість зробити висновок, що 
лише після мінімізації змін валютного курсу, зниження валютних 
ризиків та рівня інфляції, підвищення довіри до банківської систе-
ми можемо сподіватися на підвищення рівня стійкості та стабіль-
ний розвиток банківської системи України. 
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Розділ 4.

МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 
СУБ’єКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

4.1. Концептуальна модель системи 
фінансової безпеки підприємства
В економічних дослідженнях методи моделювання відіграють 

важливу роль, що пояснюється складністю економічних процесів.
Використання в економіці математичних методів як інстру-

ментів, що дозволяють аналізувати і прогнозувати фінансово-
господарські ситуації, давати практичні рекомендації, підтвердже-
ні розрахунками і строгим математичним аналізом, стає все акту-
альнішим. Очевидним є також те, що бізнес потребує таких реко-
мендацій, коли традиційних розрахунків явно недостатньо. 

Такі складні ситуації виникають, зокрема, при дослідженні 
процесів забезпечення фінансової безпеки підприємства, особли-
во при прогнозуванні їх діяльності на перспективу з врахуванням 
факторів безпеки. Моделюванню системи фінансової безпеки під-
приємства передує визначення характеристик, яким ця модель по-
винна відповідати. Нами визначені такі характеристики:

• адекватність моделі – відповідність моделі об’єкту (про-
цесу) моделювання. Складність економічних процесів і явищ 
утруднює не лише побудову моделі, але й перевірку її адекват-
ності. Важливим критерієм перевірки адекватності моделі мож-
на вважати відповідність її фактам і тенденціям реальної економі-
ки. Однак належить відзначити, що результати реалізації моделі 
не завжди можна використовувати як готові управлінські рішення. 
Результатом реалізації пропонованої моделі повинні бути “кон-
сультуючі” засоби, управлінські рекомендації, обґрунтування при 
прийнятті управлінських рішень фахівцями;

• модель повинна бути динамічною, тобто описувати систе-
му фінансової безпеки підприємства в розвитку, оскільки беззапе-
речним є факт залежності економічних процесів від часу;

• за характером відображення причинно-наслідкових 
зв’язків модель повинна бути детермінованою, оскільки фактори 
випадковості в цьому разі мають вплив на фінансово-господарську 
діяльність підприємства, результати їх впливу враховані в показ-
никах, які характеризують фінансово-господарську діяльність, і в 
модель системи фінансової безпеки вони надходять у вигляді мно-
жини (наперед заданої) показників;

• при побудові моделі потрібно вказати способи її ідентифі-
кації, тобто використання інформації про об’єкт, а також спосо-
би інтерпретації результатів, тобто використання результатів мо-
делювання відносно самого реального об’єкту.

Отже, для розробки обґрунтованих і ефективних управлін-
ських рішень, які б забезпечили цілеспрямований розвиток і ви-
користання системи фінансової безпеки, необхідною є розробка 
її моделі. 

Модель системи фінансової безпеки підприємства повинна 
забезпечити формування інформації, на основі якої будуть при-
йматись управлінські рішення. Кількість показників, які форму-
ються системою, алгоритми їх розрахунків, необхідна оператив-
ність одержання підтверджують доцільність використання сучас-
них інформаційних технологій. Враховуючи це, процес моделю-
вання, зазвичай, передбачає етапи та послідовність їх реалізації, 
що подано на рис. 4.1. Як було зазначено, система фінансової без-
пеки підприємства створюється, як правило, для діагностики фі-
нансового стану підприємства і видачі рекомендацій для покра-
щення фінансових показників, що і забезпечить фінансову безпе-
ку підприємства.

На підприємствах, як показали результати обстеження, вико-
ристовують власні методи оцінки і аналізу економічної ситуації і 
усталений погляд про способи пошуку шляхів її покращення. В 
управлінні підприємством найбільш специфічними є:

• головна і підпорядковані цілі, які переслідуються в проце-
сі управління;

• оціночні показники, які вибираються для з’ясування фак-
тичного стану підприємства; 

• прийняті правила аналізу фінансових ситуацій та оцінка 
довіри до них;
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Рис. 4.1. Послідовність розробки моделі системи фінансової безпеки 
підприємства [1, с.31-32, 3 с. 13-16].

• процедури формування шляхів виходу із ситуації, яка скла-
лась, і оцінка довіри до одержаних варіантів прийняття рішень;

• методи оцінки якості системи обліку;
• об’єктивність оцінки управлінських дій за звітний період. 
Перелічені особливості і визначили блоки, включені в концеп-

туальну модель і в подальшому реальну модель системи фінансо-
вої безпеки підприємства. Концептуальна модель системи фінан-
сової безпеки підприємства подана на рис. 4.2. 
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Рис. 4.2. Концептуальна модель системи фінансової безпеки підприємства. 

Як вказано на рис.4.2. база даних і база правил (база знань) організовані 

окремо, оскільки створюються, корегуються і використовуються за різними 

принципами і методами. Обробляються вони також за різними схемами. База 
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Блок вводу і 
корегування 

даних 

Інтерфейс користувач-система 

Рис. 4.2. Концептуальна модель системи фінансової безпеки  
підприємства.

Як вказано на рис. 4.2. база даних і база правил (база знань) 
організовані окремо, оскільки створюються, корегуються і вико-
ристовуються за різними принципами і методами. Обробляються 
вони також за різними схемами. База правил складається з набору 



184 185

конструкцій, які дозволяють встановити діагноз. База даних – це 
інформація для реалізації цих правил.

Блок діагнозу містить процедури маніпулювання базою пра-
вил і базою даних. Стан, в якому знаходиться підприємство, пови-
нен бути ідентифікований одним з правил на основі розпізнаван-
ня відповідних умов. Стосовно системи фінансової безпеки підри-
ємства процес ідентифікації ситуації полягає у визначенні фактич-
них значень показників фінансової безпеки. Основою таких роз-
рахунків є фінансова звітність підприємства. 

Блок розробки кількісних рекомендацій передбачає форму-
вання діагнозу з конкретними числовими значеннями показників, 
яких належить досягнути в наступному періоді. 

Для цього використовується блок розрахунків, в якому збері-
гаються необхідні розрахункові формули.

Блок розробки загальних рекомендацій функціонує на основі 
інформації блоку діагнозу. Його призначення – видача якісних ха-
рактеристик стану підприємства і напрямів виходу з ситуації, яка 
склалась. Блоки корегування правил, вводу і корегування даних 
мають стандартне призначення. Вони містять інструменти вне-
сення змін в базу правил і базу даних, що дає змогу підтримувати 
їх в актуальному стані. 

Розробка алгоритму моделі системи – це формалізація роз-
в’язку досліджуваної проблеми, вираження її у вигляді конкрет-
них математичних залежностей і відношень (функцій, рівнянь, 
нерівностей тощо). Як математичний апарат моделі системи фі-
нансової безпеки підприємства нами будуть використані мето-
дики фінансового аналізу діяльності комерційних підприємств. 
Схема формування і взаємозв’язку фінансових показників пода-
на на рис. 4.3.

Головним джерелами інформації, на основі яких оціню-
ється фінансова безпека підприємства за розробленою автором 
методикою, є фінансова звітність підприємства. Окрім загально- 
обов’язкових засад ведення обліку підприємство має деякі можли-
вості підвищити його інформативність для потреб системи фінан-
сової безпеки оскільки: підприємство самостійно визначає обліко-
ву політику; обирає форму бухгалтерського обліку як систему ре-
гістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інфор-
мації в них з додержанням єдиних засад, встановлених Законом 

“Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, та 
з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології оброб-
ки облікових даних; розробляє систему і форми внутрішньогос-
подарського (управлінського) обліку, звітності і контролю госпо-
дарських операцій, затверджує правила документообігу і техно-
логію обробки облікової інформації, додаткову систему рахун-
ків і регістрів аналітичного обліку. На підставі даних бухгал-
терського обліку всі підприємства повинні складати фінансову 
звітність для надання користувачам повної, правдивої та неупе-
редженої інформації про фінансовий стан, результати діяльнос-
ті, рух грошових коштів та зміни у власному капіталі підприєм-
ства, яка необхідна для прийняття рішень стосовно оцінки якос-
ті управління; оцінки здатності підприємства своєчасно викону-
вати свої зобов’язання. 

Розроблена модель системи фінансової безпеки підприємства 
на основі інформації фінансової звітності дасть змогу оцінити фі-
нансову безпеку підприємства. Інформаційне забезпечення моде-
лі системи фінансової безпеки підприємства як сукупність бази 
правил і бази даних подано в табл. 4.1. Алгортми діагностики ста-
ну фінансової безпеки підприємства та розробки кількісних та за-
гальних рекомендацій поведінки підприємства в системі фінансо-
вої безпеки подано в таблиці 4.2.
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З огляду на обраний метод моделювання системи фінансо-
вої безпеки підприємства та функціональні можливості відо-
мих прикладних програмних продуктів, нами обрано програ-
му Advanced Grapher. Ми керувались таким: подання результа-
тів реалізації моделі системи фінансової безпеки підприємства 
виконується у вигляді графіків, які в своїй сукупності дозволять 
побудувати економічний профіль підприємства в системі його 
фінансової безпеки. Advanced Grapher має потужні засоби для 
управління графіками, їх можна створювати, дублювати, вида-
ляти, змінювати їх властивості. Ще однією необхідною в цій мо-
делі характеристикою обраної програми є її здатність виконува-
ти експорт і імпорт даних в інші програми і файли. Експорт і ім-
порт табличних даних дає змогу здійснювати обмін інформацією 
з програмами формування фінансової звітності, оскільки остан-
ня подана в табличній формі.

Існуючі методики оцінки рівня фінансової безпеки підприєм-
ства, як правило, характеризуються значною складністю їх прак-
тичної реалізації, оскільки розрахунки, що становлять основу 
оцінки, вимагають інформації, одержання якої оперативно, з існу-
ючих джерел для підприємств є проблематичним, а часто і немож-
ливим. Необхідною є розробка моделі системи фінансової безпе-
ки підприємства, яка б своєю інформаційною базою мала існуючі 
на підприємстві джерела інформації. Найдоцільнішим, достовір-
ним і оперативним джерелом інформації є система бухгалтерсько-
го обліку. Використовуючи систему обліку як інформаційну базу 
для реалізації моделі системи фінансової безпеки підприємства, 
керівництво підприємства має змогу оперативно реагувати на не-
гативні впливи і події, що можуть стати причиною зниження рів-
ня фінансової безпеки.

Виконаний аналіз відомих методик оцінки рівня фінансової 
безпеки та показників, які містять ці методики, дозволив сформу-
вати власний підхід до формування цієї множини. Основою за-
рахування показника до множини індикаторів фінансової безпе-
ки підприємства слугувало таке: можливість одержання значення 
показника з доступних для підприємства джерел, оперативність 
одержання цих значень, максимальне охоплення змісту фінансо-
вої звітності цими показниками.
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4.2. Механізм фінансової рівноваги 
при забезпеченні фінансової безпеки підприємства
Сучасний стан умов формування ринкової економіки в вітчиз-

няній економічній системі вимагає узгодженості стійкого розви-
тку суб’єктів господарювання та економічної безпеки для ефек-
тивності діяльності. Такий підхід визначає систему обмежень, 
оптимальний стан яких визначається фінансовою рівновагою 
суб’єкта господарювання. 

Проте інструментарієм системи управління фінансовою рів-
новагою підприємств є аналітичне забезпечення, яке дає можли-
вість формувати якісні інформаційні потоки для системних аналі-
тичних досліджень. Позиції науковців щодо аналітичного інстру-
ментарію фінансової рівноваги з однієї сторони та оцінки фінан-
сової безпеки з другої є досить неузгодженими [5-7, 17, 19, 23, 33]. 
Саме тому вважаємо за доцільне узагальнити аналітичний інстру-
ментарій формування фінансової рівноваги підприємства, та ви-
значити пріоритети цього напряму дослідження. 

Головними напрямами, що слугуватимуть рівноважному фі-
нансовому розвитку підприємства з одного боку та забезпечення 
його безпеки – з іншого є: ліквідність підприємства, вартість під-
приємства та його розвиток. В цьому контексті передбачається по-
будова орієнтації всієї діяльності електроенергетичних підприєм-
ства на досягнення програмних стратегічних цілей, які на основі 
аналізу стану фінансової рівноваги, яка базуються на моделюванні 
впорядкованої структури майбутньої діяльності та її функціональ-
них характеристик з врахуванням всіх її елементів, взаємозв’язків 
та взаємозалежностей [29]. 

Головною метою є забезпечення фінансової безпеки підпри-
ємства, досягнення якої вимагає забезпечення фінансової рівно-
ваги підприємств, в рамках якого повинні бути досягнуті узгодже-
ності між цілями підприємства, а саме розвитку підприємства, 
вартості капіталу та ліквідності.

Для компаній розробка стратегії фінансової безпеки – частина 
стратегії розвитку, за допомогою якої її керівники вирішують два 
найбільш важливі завдання, що складають комерційну таємницю: 
1) розвиток нових і (чи) модернізація відомих методів просування 
продукції та послуг на товарних і фінансових ринках, що дає змо-
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гу йому оптимізувати надходження і розподіл грошових потоків з 
урахуванням збалансованого розподілу різного роду ризиків і спо-
собів їх покриття, пошук оптимальної корпоративної структури 
капіталу; 2) побудова фінансового менеджменту в ринковому се-
редовищі, який характеризується високою мірою невизначеності і 
підвищеним ризиком. Найбільш важливий аспект в вирішенні за-
вдань забезпечення фінансової безпеки підприємства – оптиміза-
ція структури капіталу, що дозволить знайти ефективні управлін-
ські рішення при управлінні заборгованістю підприємства та раці-
оналізувати залучений капітал [4].

Зрозуміло, що кожен зі згаданих елементів досягнення рів-
ня фінансової безпеки оцінюється набором показників, які в 
більшості повторюються. Досягнення поставлених фінансових 
цілей і результатів є ключовими критеріями оцінки фінансово-
господарської діяльності підприємства та поточну і майбутню 
перспективу. Тому необхідним, на наш погляд, є визначення опти-
мального набору показників досягнення оцінки фінансової безпе-
ки інструментами фінансової рівноваги підприємства з метою ви-
значення ключових, найбільш інформаційних показників, які да-
ють можливість отримати точну і об’єктивну оцінку фінансового 
стану діяльності підприємства. Такі показники повинні відповіда-
ти карті цілей, місія якої для електроенергетичних підприємства – 
забезпечення фінансової безпеки підприємства засобами фінансо-
вої рівноваги.

Моделювання оцінки фінансової рівноваги підприємства до-
зволить визначити критичні сторони в діяльності підприємств та 
запропонувати можливі варіанти виходу і з кризових ситуацій. 
Вагомою перевагою цієї методики оцінки фінансової рівноваги 
підприємств є те, що підприємство в межах свої обмежених ре-
сурсів може знайти розв’язання багатьох проблем. Тобто, не вдаю-
чись до додаткового залучення фінансових ресурсів, суб’єкт гос-
подарювання може оптимізувати наявні ресурси для ефективно-
го управління. 

Для оцінки фінансової рівноваги використовуються дані під-
приємства, які, як правило, легко доступні (формуються в фінан-
совій звітності), і в той же час досить інформативні. 

Загалом оцінка фінансової рівноваги підприємства повинна 
охоплювати такі блоки:

• аналіз економічного потенціалу підприємства (аналіз 
структури активів та пасивів);

• аналіз структури звіту про фінансові результати;
• аналіз ліквідності та фінансової стійкості;
• аналіз ефективності діяльності підприємства.
Дуже важливо розглядати всі показники в динаміці, оскіль-

ки це дає можливість зіставити дані й оцінити тенденції їх зміни.
Аналіз економічного потенціалу базується на побудові агрего-

ваних форм звітності, що передбачає впорядкування активів та па-
сивів підприємства та дає змогу зіставляти окремі статті та визна-
чати їх співвідношення. 

Оцінка економічного потенціалу підприємств дає можли-
вість встановити окремі обмеження на структуру балансу: спів-
відношення оборотних і необоротних активів підприємства, 
власних і залучених ресурсів, окремих статей активів і капіталу. 
Оцінка економічного потенціалу ПАТ “Волиньобленерго” пода-
на в табл. 4.3.
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73 Для оцінки економічного потенціалу та узагальнення висно-
вків необхідно визначити співвідношення зміни статей. Так для 
ПАТ “Волиньобленерго” економічний потенціал протягом аналі-
зованих періодів динамічно розвивався, що звичайно є позитив-
ним та відповідає стратегії розвитку підприємства, метою якої є 
підвищення ринкової вартості підприємства.

Проте, зміни структури економічного потенціалу відбувають-
ся непропорційно, зокрема розвиток джерел фінансування від-
бувається за рахунок довгострокових та поточних зобов’язань. 
Упродовж 2012-14 років довгострокові зобов’язання зросли на 
2844 тис. грн. (110,06), а поточні зобов’язання збільшилися на 
20713 тис. грн. (134,70); у структурному аналізі це визначає пози-
тивним ефектом, оскільки зниження питомої ваги власного капі-
талу супроводжувалося відповідним зростанням долі довгостро-
кових зобов’язань. Ці зміни призвели до посилення мультипліка-
ційного ефекту власного капіталу, який характеризує його здат-
ність створювати активи підприємства. Реалізація мультиплацій-
ного ефекту є важливою умовою генерації капіталу, оскільки дає 
змогу залучати зовнішні фінансові ресурси. 

Проте, аналіз динаміки майнового потенціалу на ПАТ 
“Волиньобленерго” свідчить про те, що підприємство на достат-
ньому рівні реалізує позитивні зрушення. Спостерігається пози-
тивна динаміка приросту майна підприємства за рахунок прирос-
ту необоротних та оборотних активів підприємства. Темпи при-
росту оборотних активів упродовж 2012-14 рр. 132,55 % спри-
чинили збільшення їх питомої ваги. Це свідчить про позитивний 
ефект, адже в утворення прибутку провідну роль відіграють саме 
оборотні активи. Однак потрібен постійний моніторинг оцінки 
короткострокових зобов’язань, зокрема кредиторської заборгова-
ності, яка означає безкоштовне користування засобами кредито-
рів, дозволить врівноважити вигоди і витрати від використання 
позикових коштів. Без належного управління структурою таких 
джерел фінансування не можливо досягнути позитивної фінансо-
вій стійкості компанії і ділових відносинах з партнерами в най-
ближчому майбутньому. 

Оцінку економічного потенціалу підприємств доцільно допо-
внювати аналізом доходів та витрат. Для унаочнення результатів 
аналізу доцільно побудувати агреговану форму звіту про фінан-
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сові результати та балансу (рис. 1). Таке подання даних візуалі-
зує приріст економічного потенціалу підприємства. Оскільки ПАТ 
“Волиньобленерго” протягом 2014 року отримало збиток внаслі-
док фінансово-господарської діяльності, то приріст економічно-
го потенціалу сформований внаслідок залучення капіталу, зокре-
ма поточних зобов’язань. Розподіл виручки від реалізації та ви-
трат за статтями дає можливість досить глибокого аналізувати їх 
лише за даними звіту. Оцінка формування доходів та витрат на 
ПАТ “Волиньобленерго” протягом 2014 рр. та його взаємозв’язок 
з балансом подано на рис. 4.4. 

Узагальнюючи результати оцінки зауважимо, що в що в управ-
лінні витратами доцільно концентрувати увагу насамперед на ма-
теріальних витратах, оскільки зниження їх навіть на один відсо-
ток може заощадити значні кошти.

Наступним кроком має бути аналіз можливостей скорочення 
витрат за матеріалами, накладних витрат, що є найбільш вагомими 
статтями формування собівартості продукції. Це дозволить розра-
хувати мінімальний обсяг реалізації продукції, забезпечують по-
криття всіх витрат та з’явиться можливість оцінити і скорегувати 
виробничу програму для отримання максимального прибутку при 
заданих обмеженнях (реалізованій продукції, фінансові та вироб-
ничі ресурси тощо).

Для оцінки здатності підприємства своєчасно і в повному 
об’ємі виконувати короткострокові зобов’язання за рахунок по-
точних активів використовуються показники ліквідності (плато-
спроможності). Платоспроможність безпосередньо впливає на 
форми і умови здійснення комерційних договорів, а також на мож-
ливість отримання кредитів і позик. 

Однією з найбільших проблем у фінансовому стані підпри-
ємств, яка безпосередньо впливає на зниження фінансової безпеки 
підприємства, незалежно від його галузевої специфіки, масштабу і 
етапу розвитку, може бути дефіцит грошових коштів [4 с. 16]. Саме 
тому, оцінка показників ліквідності відіграє одну з головних ролей 
в системі оцінки фінансової безпеки підприємства. 
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На рис. 4.5 подано динаміку показників ліквідності та плато-
спроможності ПАТ “Волиньобленерго” протягом 2012-14 рр.

Рис. 4.5. Динаміка показників ліквідності з 31.12.2012 р. 
по 31.12.2014 р. на матеріалах ПАТ “Волиньобленегрго”.

Як базовий можна використати коефіцієнт загальної ліквіднос-
ті. Два інші коефіцієнти використовуються у разі поглиблення ана-
лізу для відображення впливу окремих статей поточних активів.

На ПАТ “Волиньобленерго” спостерігається незначне зни-
ження коефіцієнта загальної ліквідності, проте інші коефіцієнти 
цього блоку мають позитивну тенденцію, що свідчить про загаль-
не погіршення ситуації із забезпеченістю обіговими коштами і про 
необхідність серйозних заходів по управлінню ними. 

Показник ліквідності балансу є обмежуючим чинником для 
ефективності. Отже, зростання ефективності діяльності компа-
нії часто відбувається при зниженні загального рівня ліквіднос-
ті і навпаки. Треба контролювати, зіставляти і управляти значен-
нями цих показників, з огляду на поточні умови і політику в роз-
витку бізнесу.

Динаміка показників ліквідності говорить про незначне зни-
ження загальній ліквідності при різкому падінні коефіцієнта швид-

кої ліквідності. Це свідчить про зростання низьколіквідних елемен-
тів (запасів) в структурі поточних активів. Усе це говорить про зрос-
тання ризикованій діяльності підприємств з точки зору неповернен-
ня боргів і зниження реального рівня платоспроможності. 

Ще одним показником ліквідності є величина власного обо-
ротного капіталу – різниця між поточними активами і поточними 
зобов’язаннями.

Збільшення власних обігових коштів може говорити про зрос-
тання ліквідності підприємства. Зростання величини власних обі-
гових коштів в той же час може викликатися збільшенням обся-
гів неліквідних запасів, або зростанням простроченої дебіторської 
заборгованості, що може негативно позначитися на оборотності. 
Зниження величини власних обігових коштів, окрім погіршення 
ліквідності, може говорити про зростання потреби в грошових ко-
штах. Аналіз динаміки показників оборотних активів капіталу на 
ПАТ “Волиньобленегрго” подано в табл. 4.4. 

Таблиця 4.4.
Динаміка показників оборотних засобів за період з 31.12.2012 

по 31.12.2014 р. на матеріалах ПАТ “Волиньобленерго”

Показник

Звітна дата

Відхилення 
31.12.2013 

р. проти 
31.12.2012 р.

Відхилення 
31.12.2014 р. 

проти 
31.12.2013 р.

31
.1

2.
20

12

31
.1

2.
20

13

31
.1

2.
20

14

в 
су

мі

у 
ві

дс
от

ка
х

в 
су

мі

у 
ві

дс
от

ка
х

1. Обсяг оборотного 
капіталу, тис. грн. 68044 75075 678517 7031 110,33 603442 903,79

2. Величина 
короткотермінового 
позиченого 
капіталу, тис. грн.

10000   -10000 0,00   

3. Обсяг чистого 
оборотного 
капіталу, тис. грн.

9184 697123 19115 687939 7590,63 -678008 2,74
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4. Обсяг чистого 
оборотного капіта-
лу, у відсотках до 
обсягу оборотного 
капіталу

13,50 928,57 2,82 915,071 6879,74 -925,75 0,30

5. Обсяг власного 
оборотного капі-
талу, тис. грн.

-9581 -12875 -11994 -3294 134,38 881 93,16

6. Обсяг власного 
оборотного капіта-
лу, у відсотках до 
обсягу оборотного 
капіталу

-14,08 -17,15 -1,77 -3,069 121,80 15,38 10,31

На підставі наведених даних можна констатувати те, що хоча 
забезпеченість оборотними активами ПАТ “Волиньобленерго” є 
достатньою, оскільки динаміка постійних активів протягом аналі-
зованого періоду перевищує довготермінові пасиви, проте підпри-
ємство практично не в змозі повною мірою відповідати за своїми 
поточними боргами. 

Дані табл. 4.4 доводять, що обсяг оборотного капіталу ПАТ 
“Волиньобленерго” станом на 31.12.2014 р. сягав 678517 тис. грн., 
розмір чистого та власного оборотного капіталу сягав відповідно 
-19115 тис. грн. та -11994 тис. грн. Темп приросту оборотного ка-
піталу за період з 31.12.2012 р. по 31.12.2014 р. є негативними, 
при тому що темп приросту залучення короткотермінового та дов-
готермінового позиченого капіталу є незначною. 

Отже, наявність власного оборотного капіталу є однією з го-
ловних ознак фінансової стійкості, тому цей показник може набу-
вати таких значень:

1. Додатне значення власного оборотного капіталу, яке дорів-
нює величині чистого оборотного капіталу. В такому разі говорять 
про фінансування оборотних активів за рахунок власного капіта-
лу; фінансова стійкість, платоспроможність та ліквідність підпри-
ємства є високими, проте величина капіталу, розміщеного в обо-
ротних активах, також зростає.

2.  Величина власного оборотного капіталу є меншою за суму 
чистого оборотного капіталу, але більшою від нуля, тобто, різниця 

між цими двома рівнями фінансується за рахунок довготерміново-
го позиченого капіталу. 

3. Від’ємне значення показника власного оборотного капіта-
лу свідчить про те, що заборгованість з використання позиченого 
капіталу підприємства перевищує величину оборотного капіталу, 
тобто підприємство є неплатоспроможним. За умови перевищен-
ня короткотермінового позиченого капіталу над величиною обо-
ротного капіталу говорять про агресивність стратегії фінансуван-
ня оборотних активів.

Розмір темпу приросту показників відносно базового періо-
ду дає змогу простежити характер впливу приросту оборотних ак-
тивів, короткотермінових зобов’язань та довготермінової забор-
гованості на величину чистого та власного оборотного капіталу. 
Узагальнення результатів порівняння чистого та власного оборот-
ного капіталу ПАТ “Волиньобленерго”, ПАТ “Закар-паттяобленер-
го”, ПАТ “Прикарпаттяобленерго”, ПАТ “Рівнеобленерго”, ВАТ 
“Тернопільобленерго” подано на рис. 4.6. 

Рис. 4.6. Рівень показників власного та чистого оборотного капіталу 
підприємств станом на 31.12.2014 р.

Проведені дослідження показали, що обсяг власного оборот-
ного капіталу на аналізованих підприємствах має негативне зна-
чення. Частка чистого оборотного капіталу в оборотному капі-

Продовження таблиці 4.4
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талі має додатне значення на ПАТ “Волиньобленерго” та ПАТ 
“Закарпаттяобленерго” та становить відповідно 2, 82 % та 7,03 %. 
В подальшому аналіз проводиться в напрямі оцінки стану дже-
рел утворення капіталу та вивчення впливу факторів на поведінку 
показника чистого оборотного капіталу та аналізується структура 
фінансування оборотного капіталу. 

Наступним етапом аналізу є оцінка фінансової стійкості під-
приємства. Фінансова стійкість відображає рівень залежності ді-
яльності підприємства від позикового капіталу. Оцінка показни-
ків фінансової стійкості ПАТ “Волиньобленерго” подана в табл. 
4.5. Негативними спостерігаються динаміка показників фінансо-
вої стійкості, проте їх значення є достатніми для забезпечення еко-
номічної безпеки підприємств.

Таблиця 4.5
Динаміка показників фінансової стійкості підприємства

за період з 31.12.2012 р. по 31.12.2014 р.  
на матеріалах Волиньобленерго

Економічні 
показники

Аналітичні 
можливості

Порядок 
розрахун-

ку

М
еж

а 
рі

вн
я 

фі
на

нс
ов

ої
 

бе
зп

ек
и

Н
а 

31
.1

2.
20

12
р.

Н
а 

31
.1

2.
20

13
р.

Н
а 

31
.1

2.
20

14
р.

Те
мп

 зм
ін

и 
у

31
.1

2.
20

12
 –

 
31

.1
2.

20
13

 р
.

Те
мп

 зм
ін

и 
у

31
.1

2.
20

13
 –

 
31

.1
2.

20
14

 р
.

1. Коефіці- 
єнт фінан-
сування 

оцінка рівня 
використання 
власного 
капіталу в 
порівнянні 
із залученим 
капіталом

обсяг 
власного 
капіталу / 
обсяг 
залученого 
капіталу

≥ 1 8,39 7,60 5,98 -0,79 -1,63

2. Коефіці- 
єнт авто-
номії

оцінка рівня 
фінансування 
діяльності 
за рахунок 
власного 
капіталу

обсяг 
власного 
капіталу / 
загальний 
обсяг 
капіталу

≥ 0,5 0,88 0,88 0,86 0,00 -0,03

3. Коефіці- 
єнт забор-
гованості

оцінка рівня 
заборгова- 
ності 
підприємства

обсяг 
залученого 
капіталу / 
загальний 
обсяг 
капіталу

≤ 0,5 0,10 0,12 0,14 0,01 0,03

4.Коефіці- 
єнт манев-
рування 

оцінка рівня 
частки влас- 
ного капіталу 
обороті та су- 
ми його іммо- 
білізації в 
необоротних 
активах

Власний 
оборотний 
капітал / 
власний 
капітал

≥ 0,4 0,001 0,023 0,029 0,02 0,01

Оцінюючи результати аналізу фінансової стійкості загалом, 
зазначимо, що зниження частки власних коштів свідчить про зни-
ження фінансової стійкості підприємств електроенергетики, од-
нак використання позикових коштів в оптимальному співвідно-
шенні до власних сприяє підвищенню ефективності їх діяльності.

Наступним етапом є оцінка показників ефективності діяль-
ності підприємства, визначальне значення має показники рента-
бельності продажів, рентабельності активів, їх взаємозв’язок та 
взаємозв’язок з показниками оборотності та ліквідності.

Рентабельність реалізованої продукції – це коефіцієнт, який 
показує, яку суму прибутку від операційної діяльності одержує 
підприємство з кожної гривні проданої продукції. Іншими слова-
ми, скільки залишається у підприємства після покриття собівар-
тості продукції. Показник рентабельності продажів характери-
зує найважливіший аспект діяльності підприємства – реалізацію 
основної продукції, а також оцінює частку собівартості в прода-
жах. Більше того, як зазначають аналітики, коефіцієнт рентабель-
ності продажів зв’язує оперативну і стратегічну діяльність під-
приємств, оскільки дає змогу спрогнозувати головні показники ді-
яльності підприємств та своєчасно виявити негативні тенденції 
розвитку.

На рис. 4.7 узагальнено результати аналізу динаміки показни-
ків рентабельності реалізованої продукції підприємств електрое-
нергетики протягом 2012-14 рр.

Продовження таблиці 4.5
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Рис. 4.7. Динаміка показників рентабельності продажів аналізованих 
підприємств електроенергетики протягом 2012-14 рр.

З даних рис. 4 бачимо, що рентабельність реалізованої продук-
ції потягом аналізованого періоду коливається та набуває позитив-
ного значення (найбільший показник ПАТ “Закарпаттяобленерго”) 
та негативного (ПАТ “Волиньобленерго”, ПАТ “Рівнеобленерго”, 
ВАТ “Тернопільобленерго”). 

Оскільки значення рентабельності продажів для різних галу-
зей, масштабів виробництва і рівня технології можуть сильно від-
різнятися, тому більш показовим буде динаміка їх змін. 

Причиною зниження цього коефіцієнта може бути зростання 
витрат на виробництво і реалізацію продукції. Отже, необхідний 
аналіз собівартості, щоб знайти причини даного зниження. Іншою 
причиною цього може бути падіння загального обсягу продажів. 
Це пов’язано із зростанням витрат на одиницю продукції. Отже, 
потрібно провести аналіз ринку, щоб з’ясувати вплив маркетин-
гових чинників. Однак високе значення показника рентабельнос-
ті продажів може мати негативні наслідки для підприємства через 
високе податкове навантаження. 

Рентабельність активів – це комплексний показник, дає змо-
гу оцінювати результати основної діяльності підприємства, та ві-

дображає віддачу прибутку підприємства, яка припадає на грив-
ню активів підприємства. Цей коефіцієнт є одним з основних ін-
струментів управління, оскільки об’єднує весь набір елементів, 
що описують різні сторони роботи підприємства. Аналізуючи 
взаємозв’язки, можна виділити елементи, які надають найбільш 
сильний негативний вплив, і зосередити увагу на них.

При дослідженні стану ефективності діяльності підприємств 
електроенергетики було проведено розрахунок показника рента-
бельності активів досліджуваних підприємств. Узагальнення по-
казника динаміки рентабельності активів протягом 2012-14 рр. 
на досліджуваних підприємствах електроенергетики подано на 
рис. 4.8.

З рис. 5 видно, що рентабельність активів протягом аналі-
зованого періоду має тенденцію до зниження на всіх підпри-
ємствах, окрім ПАТ “Волиньобленерго”. Хоча на ПАТ “Закар-
паттяобленерго”, ПАТ “Прикарпаття обенерго” рентабельність ак-
тивів зменшується, проте залишається додатною величиною. На 
ПАТ “Львіобленерго”, ПАТ “Рівнеобленерго”, ВАТ “Тернопіль-
обленерго” тенденція показника негативна, та й значення показ-
ника є від’ємним. 

Рис. 4.8. Динаміка показників рентабельності чистих активів 
аналізованих підприємств електроенергетики протягом 2012-14 рр.
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З огляду на це можна виокремити головні складові елемен-
ти впливу показників на рентабельність активів: рентабельність 
реалізованої продукції і оборотність активів та здійснити ана-
ліз його складових елементів та їх вплив на рентабельність ак-
тивів. Результати факторного аналізу рентабельності активів під-
приємств електроенергетики (табл. 4.6). показують, що на ПАТ 
“Волиньобленерго” рентабельність активів зросла на 0,471 п. за-
вдяки зростанню рентабельності продажів на 0,416 та оборотнос-
ті активів на 0,054. 

Таблиця 4.6
Факторний аналіз рентабельності активів  

ПАТ “Волиньобленерго”

 Показник 2013 2014 Відхилення 
абсолютне

Зміна 
рентабельності 

активів 
внаслідок 

впливу чинників

Рентабельність активів 0,266 0,737 0,47  

Рентабельність 
реалізованої продукції 0,265 0,681 0,42 0,417

Оборотність активів 1,003 1,082 0,08 0,054

Перевірка (сума)    0,471

Оцінка впливу факторів на рентабельність активів показує, 
що найбільший вплив має рентабельність реалізованої продук-
ції, причиною погіршення рентабельності реалізованої продук-
ції може бути зростання собівартості продукції та падіння обся-
гу продажів.

Аналіз значення показника та його складових елементів дає 
змогу виявити причини їх утворення. Можна дійти до вихідних 
причин погіршення ситуації і спробувати змінити їх на краще. 
У ході інтерпретації отриманих результатів необхідно постійно 
зважувати на ступінь впливу різних факторів та врівноважува-
ти їх. 

Оцінка загроз фінансовій безпеці підприємства внаслідок ви-
явлення впливу ключових елементів на формування показника 
рентабельності активів, його взаємозв’язок з іншими показника-
ми та напрями їх усунення подано в табл. 4.7.

Отже, узагальнюючи взаємозв’язки показників, зазначи-
мо, оскільки причиною погіршення рентабельності реалізова-
ної продукції може бути зростання собівартості продукції, необ-
хідно опрацювати механізми управління витратами, а саме: ви-
ділити найбільш вагомі статті собівартості і досліджувати мож-
ливості їх зниження, провести поділ витрат на постійні та змін-
ні і розрахувати точку беззбитковості, проаналізувати прибутко-
вість окремих видів продукції на основі вкладу на покриття, ви-
вчити необхідність і можливість зміни номенклатури випуска-
ється. Ще однією причиною може бути падіння обсягу реаліза-
ції продукції. Це призводить до зростання собівартості одиниці 
продукції через збільшення у ній частки постійних (накладних) 
витрат, що також знижує рентабельність реалізованої продукції. 
Якщо на погіршення показника більшою мірою впливає падіння 
обсягу реалізованої продукції, необхідно зосередити свої зусил-
ля на маркетинговій роботі, асортиментній політиці і системі ці-
ноутворення.

Зниження величини активів можна домогтися шляхом змен-
шення обігових коштів, або постійних активів. Для цього потріб-
но розглянути можливість продажу або списання невикориста-
ного або неефективно використовуваного обладнання, зменшен-
ня невиробничих активів, зниження запасів сировини і матеріалів, 
незавершеного виробництва, готової продукції, зменшення дебі-
торської заборгованості. 
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При управлінні власними оборотними засобами потрібно та-
кож враховувати вплив ліквідності. Однак доцільно формува-
ти рівновагу між зменшенням оборотних коштів, що позитивно 
впливає на рентабельність активів та зниженням загальної ліквід-
ності, яка може призвести до неплатоспроможності. Для цього по-
трібно постійно здійснювати моніторинг показників ефективнос-
ті діяльності та ефективністю використання активів та пасивів, 
які реалізуються через контроль оборотності поточних активів і 
зобов’язань, вдосконалення процесом залучення капіталу; управ-
ління інкасацією дебіторської заборгованості та погашенням кре-
диторської заборгованості.

Використання механізму фінансової рівноваги підприємства 
дає змогу виявити головні складові його ефективності формуван-
ня, що загалом визначають траєкторію оптимального забезпечен-
ня фінансової безпеки підприємств електроенергетики. До них на-
лежать: 

• стратегічний ефект, що визначає можливість розробки і 
корегування стратегічного плану та коригування стратегії забез-
печення фінансово безпеки підприємства з урахуванням механіз-
му фінансової рівноваги та ефективного розвитку підприємств. 
Використання методичного інструментарію, основаного на за-
пропонованих принципах механізму фінансової рівноваги під-
приємств електроенергетики дозволить приймати обґрунтовані 
управлінські рішення з урахуванням збалансованої поточної та 
стратегічної діяльності підприємств;

• організаційно-економічний ефект, пов’язаний з можли-
вістю визначення стійкості діяльності підприємства, використо-
вуючи ключові індикатори результативності. Це сприяє зростан-
ню ефективності розвитку інтенсивним шляхом, що особливо ак-
туально при для формування безпечної фінансової рівноваги під-
приємств. А використання вартісного підходу для оцінки рівня фі-
нансової рівноваги дає змогу виявляти “проблемні зони”, забезпе-
чуючи цілеспрямованість дій з дотримання економічних пропо-
рцій і співвідношень;

• управлінський ефект, який проявляється в прийнятті управ-
лінських рішень, з огляду на потребу задоволення різноманітних 
запитів зацікавлених сторін. Вагомим фактором впливу є створен-
ня механізму фінансової рівноваги підприємства, який дає змогу 
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забезпечити допустимий рівень стійкості підприємства в період 
його розвитку;

• соціально-економічний та іміджевий ефект передбачає 
формування мотивації персоналу підприємства та підвищен-
ня рівня “ділової репутації” електроенергетичних підприємств. 
Досягнення в цьому напрямі дасть змогу забезпечити не тільки 
зростання продуктивності праці у взаємозв’язку зі зміною його 
змісту рівень, збільшити вартість ділової репутації та й підвищи-
ти фінансово-господарську діяльність підприємств.

Загалом ефективність використання механізму фінансової рів-
новаги як інструмента забезпечення фінансової безпеки базується 
на концепції EVA (Economic Value Added) – економічній доданій вар-
тості. Метод оцінки і управління вартістю EVA базується на концеп-
ції залишкового доходу, запропонованій Альфредом Маршаллом, 
яка із-за актуалізації з боку зацікавлених сторін, пов’язаний з мак-
симізацією доходу, отримала широке поширення [1, с.353]. 

Саме тому, для досягнення вагомих результатів оцінки фінан-
сової рівноваги та виявлення оптимальної траєкторії розвитку 
енергетичних підприємств в багатовимірному просторі доцільно 
враховувати вартісну концепцію управління підприємством. Як 
зазначають науковці, протягом останніх декількох років концепція 
вартісного управління є об’єктом особливої уваги серед зарубіж-
них та вітчизняних науковців та стає відомою як управління зара-
ди вартості (Managing for Value, MFV) [2, 3, 7, 23]. Мета цієї кон-
цепції зводиться до управління підприємством заради збільшення 
його ринкової вартості. Головними етапами вартісного управлін-
ня передбачається еволюція максимізації акціонерної вартості та 
на цій основі застосування нових, заснованих на вартості показ-
никах. Надалі менеджери підприємства, зазвичай, адаптують про-
цеси прийняття стратегічних рішень так, щоб ті більше збігали-
ся з інтересами акціонерів. Потім фокус поступово зміщується до 
розвитку управлінських вмінь в напрямі оптимізації вартості під-
приємства. Наприкінці управління заради збільшення вартості за-
лучає всі напрями ведення бізнесу, формуючи загальну структу-
рою управління. Отже, вартісні методи управління націлені на ви-
явлення ключових факторів її збільшення, ступеня її формування. 
Беруться до уваги потенційні та альтернативні резерви і можли-
вості підприємства. 

Такий метод вартісного управління, розроблений в середині 
1980-х рр., належить до прогресивного фінансово менеджменту. 
Проте доцільно зазначити, що залежно від значущості фінансо-
вих показників в ньому виділяються дві групи методів. Один з них 
поєднує показники економічної доданої вартості, доданої вартос-
ті акціонерного капіталу, прибутковості інвестицій на основі по-
току грошових коштів), доданої вартості потоку грошових коштів 
тощо. За своєю сутністю перша група VВМ-методів базується на 
об’єднанні традиційних моделей Дюпона і дисконтованого гро-
шового потоку. Методи відрізняються варіантами розрахунку ви-
трат капіталу, отриманням результату в абсолютних або відносних 
величинах. Від системи Дюпона запозичена ідея подання резуль-
туючого фінансового показника, наприклад, прибутковості сукуп-
них активів, у вигляді багатоярусного дерева взаємозв’язаних по-
казників, що підлягає управлінню і контролю, і визначають гро-
шовий потік. 

Другий метод – формування моделі дисконтованих грошо-
вих потоків у взаємозв’язку з виявленням впливу ризиків діяль-
ності прогнозується майбутній грошовий потік підприємства та 
здійснюється його порівняння з ринковою вартістю підприєм-
ства. Проте, цей метод передбачає аналіз таких показників як 
“очікування інвесторів”, “ринкова вартість вимог акціонерів” та 
ін., в зарубіжних компаніях оцінка яких надається інформаційно-
аналітичними агентствами на підставі багаторічних статистичних 
досліджень. Із-за значних складностей щодо розрахунків зазначе-
ний показників, зупинимося на альтернативному підході – визна-
чення вартості підприємства на основі економічної доданої вар-
тості. Хоча головною перевагою цього підходу є визначення дода-
ної вартості у взаємозв’язку з ринковою вартістю підприємства, є 
й недоліки. Такий метод є менш стратегічно орієнтований, опира-
ється на оцінювання та управління фінансово-економічних показ-
ників і не дає змогу сформувати систему нефінансових цілей та 
показників, яка пояснює, як потрібно працювати з клієнтами, роз-
вивати внутрішні процеси, стимулювати персонал для досягнення 
стратегічних цілей збільшення вартості. 

Отже головним положенням концепції вартісного управлін-
ня є збільшення вартості підприємства. Нова (додана) вартість 
створюється бізнесом тоді, коли рентабельність інвестовано-
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го капіталу більша від середньої вартості інвестованого капіта-
лу. Тобто нова (додана) вартість створюється бізнесом у випад-
ку, коли рентабельність інвестованого капіталу ROCE більша се-
редньої вартості капіталу WACC, або ROCE> WACC. Виконання 
цієї нерівності слугує умовою позитивності економічної доданої 
вартості [23]:

EVA = (ROCE – WACC)*СЕ                          (4.1)

де ROCE – рентабельність інвестованого капіталу;
WACC – середньозважена вартість капіталу підприємства, у 

відсотках;
CE – інвестований капітал.

Отже, узагальнення вищевикладеного визначає необхідність 
оцінки впливу вартості середньозваженої вартості капіталу на 
рентабельність інвестованого капіталу та рівень стійкого розви-
тку підприємств. 

Середньозважена вартість капіталу (WACC) визначається як 
середня арифметична зважена величини вартості окремих елемен-
тів капіталу [2]:

WACC = i

n

i
i rw *

1
∑

=

,                                  (4.2)

де WACC – середньозважена вартість капіталу підприємства, 
у відсотках;

wi – питома вага структурного елементу капіталу, сформова-
ного за рахунок відповідного і-го джерела в сукупній величині ка-
піталу, виражена десятковим дробом;

ri – відсоткова ставка за користування капіталом, залученим з 
і-го джерела, у відсотках.

Визначаючи значення, яке відіграє показник економічної до-
даної вартості в оцінці ефективності діяльності підприємства, за-
уважимо:

• EVA виступає як інструмент, що дає змогу виміряти дій-
сну прибутковість підприємства, а також управляти нею з позиції 
власників та стейкхолдерів;

• EVA відображає альтернативний підхід до концепції при-
бутковості (перехід від розрахунку рентабельності інвестовано-
го капіталу (ROI), що вимірюється у відсотковому відношенні до 
розрахунку економічної доданої вартості (EVA), що вимірюється 
в грошовому вираженні);

• поєднано з іншими інструментами управління EVA від-
криває нові можливості для підвищення ефективності [1, c.354].

Враховуючи викладене вище, на першому етапі аналізу вар-
то визначити вартість кожного елемента капіталу та обчислити 
загальну вартість капіталу підприємства. При проведенні нашо-
го дослідження розрахувалась середньозважена вартість капіталу 
електроенергетичних підприємств сформована протягом у 2013-
2014 років. Обчислення середньозваженої вартості капіталу ПАТ 
“Волиньобленерго” подано в табл.4.8. 

Таблиця 4.8
Середньозважена вартість капіталу ПАТ “Волиньобленерго”  

за 2013-2014 рр. 
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Узагальнення результатів аналізу подано на рис. 4.9. 
Результати проведеного дослідження (рис. 4.9) свідчать, що се-

редньозважена вартість капіталу серед аналізованих підприємств 
коливається від 1,3 % на ПАТ “Волиньобленерго” до 21,77 % на 
ПАТ “Закарпаттяобленерго”. Треба зазначити, що середньозваже-

ну вартість капіталу визначала вартість короткотермінового пози-
ченого та власного капіталу. 

Рис. 4.9. Середньозважена вартість структурних елементів капіталу 
електроенергетичних підприємств за 2013-14 рр.

Оцінка положень вартісного підходу в управлінні підприємств 
електроенергетики з позиції порівняння показників рентабельнос-
ті інвестованого капіталу та середньозваженої вартості капіталу 
узагальнена в табл. 4.9. 

Додана вартість на досліджуваних підприємствах за 2013-
2014 роки має негативне значення, виняток становить ПАТ 
“Прикарпаттяобленерго”, на якому у 2013 році додана вартість 
становила 3368553,7 тис. грн.

Для визначення фінансової безпеки підприємств доціль-
но встановити критерій, що визначатиме здатність підприємства 
здійснювати фінансово-господарську діяльність. Показник рента-
бельності чистих активів підприємства може слугувати таким ін-
дикатором, оскільки показує здатність підприємства ефективно 
використовувати вкладений капітал та пов’язує показники фінан-
сової та операційної діяльності підприємства. Визначення міні-
мально допустимого значення цього показника встановити опти-
мальний рівень фінансової безпеки підприємства.

Продовження таблиці 4.8
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Таблиця 4.9
Додана вартість капіталу підприємств електроенергетики  

за 2013-2014 рр.

Показник Алгоритм 
розрахунку

ПАТ «Львівобленерго» ПАТ 
«Закарпаттяобленерго»

2013 2014
Абсо- 
лютне 
відхи- 
лення

2013 2014
Абсо- 
лютне 
відхи- 
лення

Інвестова- 
ний капітал 
(СЕ)

СЕ = 
Пасиви – 
Кредитор- 
ська 
заборго- 
ваність 

3911880 3811474 -100406 610073,0 659469,0 49396,0

Рентабель- 
ність 
інвестова- 
ного 
капіталу 
(ROCE)

ROCE = 
, 

де NOPAT 
– чистий 
прибуток

-3,4809606 -3,81645 -0,3354895 13,37 9,91 -3,47

Середньо- 
зважена 
вартість 
капіталу 
підприєм- 
ства 
(WACC)

WACC = 

i

n

i
i rw *

1
∑

=

6,40 7,57 1,17 18,40 21,77 3,37

Економічна 
додана 
вартість 
(EVA)

EVA = 
(ROCE – 
WACC) 
*СЕ

-38653132 -43390700 -4737567,9 -3067243,2 -7824135,5 -4756892

Показник Алгоритм 
розрахунку

ПАТ «Волиньобленерго» ПАТ 
«Прикарпаттяобленерго»

2013 2014
Абсо– 
лютне 
відхи-
лення

2013 2014
Абсо– 
лютне 
відхи-
лення

Інвестова- 
ний капітал 
(СЕ)

СЕ = 
Пасиви – 
Кредитор- 
ська 
заборго- 
ваність 

755873,00 754883,00 -990,00 1353288,0 1471822,0 118534,0

Рентабель- 
ність 
інвестова- 
ного 
капіталу 
(ROCE)

ROCE = 
, 

де NOPAT 
– чистий 
прибуток

0,18 -0,07 -0,25 5,88 2,46 -3,42

Середньо- 
зважена 
вартість 
капіталу 
підприєм- 
ства 
(WACC)

WACC = 
i

n

i
i rw *

1
∑

=

1,39 1,30 -0,09 3,39 3,23 -0,16

Економічна 
додана 
вартість 
(EVA)

EVA = 
(ROCE – 
WACC) 
*СЕ

-911363,47 -1034938,0 -123574,53 3368553,7 -1141811,5 -4510365,7

Оскільки чистими активами є активи, які забезпечуються дов-
гостроковим власним і залученим капіталом, а капітал має певну 
вартість у вигляді обіцянки підприємства покривати відсотки за 
кредитами і виплачувати дивіденди.

Проте виникає потреба визначити вартість постійного капіталу.
Виведення формули досить просте і пов’язане з виведенням 

залежності між величиною прибутку від операційної діяльності, 
рентабельністю чистих активів і величиною чистого прибутку до 
виплати дивідендів. Остаточноцейзалежність може бути подана в 
такому вигляді.

Рентабельність чистих активів     (4.3)

Все це пов’язано з тим, що показник рентабельності чистих 
активів є критичним показником оперативної діяльності підпри-
ємства. Тому визначення його критичного рівня дає змогу пливати 
та розвиток підприємства. 

Якщо рентабельність чистих активів вище середньозваженої 
вартості капіталу (з поправкою на податок на прибуток), то під-
приємство здатне виплатити не тільки відсотки за кредитами і обі-
цяні дивіденди, але також реінвестувати частину чистого прибут-
ку у виробництво. Рівність лівої і правої частини означає, що під-
приємство здатне тільки розрахуватися перед банком, перед ак-
ціонерами і за поточними зобов’язаннями, нічого не залишивши 
для реінвестування. Якщо рентабельність чистих активів нижче 
середньозваженої вартості капіталу, то у підприємства можуть ви-
никнути серйозні проблеми із залученням нового капіталу. Саме 

Продовження таблиці 4.9
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тому моніторинг співвідношення є однією з найважливіших за-
вдань забезпечення фінансової безпеки підприємств. 

Оцінка порівняння середньозваженої вартості капіталу з рен-
табельністю чистих активів на ПАТ “Волиньобленетго за 2012-
2014 роки графічно подано на рис. 4.9. 

Оцінка даних свідчить про те, що на ПАТ “Волиньобленерго” 
показник рентабельності чистих активів за аналізований період 
має рівень нижчий ніж середньозважена вартість капіталу. Це під-
тверджує попередні оцінки про доцільність оптимізації показни-
ків рентабельності підприємства. 

Рис. 4.9. Динаміка показників середньозваженої вартості капіталу, 
рентабельності інвестованого капіталу та рентабельності чистих 

активів ПАТ “Волиньобленетго” за 2012-14 рр.

Загалом треба розуміти, що найпростішим і найефективні-
шим способом управління підприємством є досягнення ключових 
його цілей та забезпечення їх рівноваги. Тому потрібно зосереди-
ти центри відповідальності бізнесу на максимізацію вартості під-
приємства, що мінімізує фінансові загрози. 

Підводячи підсумок, підтвердимо думку деяких аналітиків 
[23], що існує висока кореляція за такими двома фінансовими по-
казниками:

• темпом зростання обороту підприємства (ΔS / S), обчислено-
го у відсотках на рік;

• різницею між рентабельністю інвестованого капіталу і вар-
тістю капіталу (ROCE – WACC).

Підприємства, що мають високе значеннями цих двох показ-
ників одночасно, мають максимальне відношення своєї ринкової 
вартості до балансової. Звідси випливає висновок: демонстрація 
одночасно високих темпів зростання і високої ефективності (ви-
соке значення ROCE) ціниться ринком найбільше. Отже стратегіч-
на карта цілей повинна бути спрямована на збільшення цих двох 
головних факторів вартості.

Отже, досягнення додаткових значень показників доданої вар-
тості є не тільки визначальним у забезпеченні його фінансової 
безпеки, а й дасть змогу ефективно розвиватися. Визначальним є 
формування ключових показників, досягнення високих цільових 
значень яких автоматично забезпечить розвиток підприємств. До 
таких показників доцільно віднести показники, що формують до-
дану вартість підприємства. З огляду на це, потрібно визначити 
показник економічної доданої вартості. Такий показник викорис-
товується для оцінки ефективності діяльності підприємства з по-
зиції його власників, які вважають, що діяльність підприємства 
має для них позитивний результат у випадку, якщо підприємству 
вдалося заробити більше, ніж становить прибутковість альтерна-
тивних вкладень. Показник прибутку, що розрахований за дани-
ми фінансового обліку, не відображає оцінки справедливої вартос-
ті власного капіталу, тому сучасна наукова думка [29] довела по-
требу в оцінці економічного прибутку (EVA), який визначається з 
припущення:

Економічний 
прибуток (EVA) =

Прибуток 
за оцінками 

обліку
-

Вартість 
власного 
капіталу

(4.4)

Отже для генерування додаткової вартості понад очікувану 
прибутковість підприємство повинне мати економічний прибуток. 
Оптимізація економічної доданої вартості визначається підвищен-
ням цільових значень: економічного прибутку (EVA) і факторів, 
що впливають на вартість власного капіталу.

Економічна додана вартість для одного періоду розраховуєть-
ся за формулою:
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EVA=NOPAT – Capital = NOPAT – WACC*CE           (4.5)
          EVA= (ROCE – WACC)*CE, 

де NOPAT (Net Operating Profi t After Tax) – чистий операцій-
ний прибуток після виплати податків; Capital (Cost of Capital) – 
сукупна вартість капіталу підприємства (складається з власно-
го і позикового капіталу, вимірюється в абсолютних одиницях); 
CE (Capital Employed) – інвестований капітал; ROCE (Return on 
Capital Employed) – рентабельність інвестованого капіталу.

Ринкова 
вартість 

підприємства 
= Інвестиційний 

капітал +
EVA майбутніх 

періодів, приведена до 
теперішнього моменту

(4.6)

Побудова центрів відповідальності при збільшенні доданої 
вартості передбачає формування дерева впливу факторів на еко-
номічну додану вартість та управління ними в напрямі їх збіль-
шення в кожному періоді (рис.4.10).

Рис. 4.10. Фактори впливу на економічну додану вартість 
та їх центри відповідальності

Для виявлення їх впливу доцільно провести факторний ана-
ліз економічної доданої вартості. Для цього скористаємося такою 
моделлю:

ΔEVA = –        
  

де  – значення на кінець та на початок періоду.

Факторний аналіз приросту економічної доданої вартості 
зручно провести на підставі формули:

ΔEVA = ΔCE (ROCE – WACC) + CE (Δ ROCE – Δ WACC) =
= (ΔS/S)CE (ROCE – WACC) + CE (Δ ROCE – Δ WACC) =
= ((ΔS/S(ROCE – WACC) + (Δ ROCE – Δ WACC)) *CE  

 
У цьому розрахунку використана гіпотеза пропорційності ін-

вестованого капіталу до обсягу реалізованої продукції: 
ΔCE / CE = ΔS / S,

Представимо ROCE у вигляді: 

ROCE = (1 – C / S) / (FA / S + WC / S)    
  

де С – витрати;
FA – необоротні активи;
WC – оборотні активи.
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Таблиця 4.10
Рівень та динаміка економічної доданої вартості за період з 
31.12.2012 р по 31.12.2014 р. на ПАТ “Волиньобленерго”

Показник
Порядок 

розра- 
хунку 2 

01
2 

р.

2 
01

3 
р.

2 
01

4 
р.

В
ід

хи
ле

нн
я 

по
ка

зн
ик

ів
 

20
13

 р
ок

у 
ві

д 
по

ка
зн

ик
ів

 
20

12
 р

.

В
ід

хи
ле

нн
я 

по
ка

зн
ик

ів
 

20
14

 р
ок

у 
ві

д 
по

ка
зн

ик
ів

 
20

13
 р

.

Інвестова- 
ний капітал

CE =
Пасиви – 
Креди- 
торська 
заборго- 
ваність

63692,55 755873,00 754883,00 692180,45 -990,00

Рентабель- 
ність 
інвестова- 
ного 
капіталу

ROCE=
NOPAT / 
CE

1,81 0,18 -0,07 -1,63 -0,25

Середньо- 
зважена 
вартість 
капіталу

WACC 1,56 1,65 1,80 0,09 0,15

Економічна 
додана 
вартість

EVA EVA= 
(ROCE – 
WACC)* 
CE, 

16139,63 -1104719,09 -1407573,59 -1120858,72 -302854,50

Узагальнюючи результати досліджень, зазначимо, що оцінка 
виявлених факторів впливу на ріст економічної доданої вартості 
показує, що їх вплив загалом визначається рівновагою між збіль-
шенням показників стійкого зростання підприємства (ефектив-
не використання активів, оптимізація витрат, синергія за необо-
ротними активами та зменшення вартості капіталу) та збільшення 
темпу росту реалізації продукції. 

Отже, визначення стандартних фінансових показників, що фор-
мують економічне зростання підприємства, вибір їх як цільових до-
зволить сформувати автоматичне зростання вартості підприємства 
при досягненні високих цільових значень цих показників.

Вважаємо за потрібне відзначити, що одній з головних про-
блем є визначення співвідношення між прибутковістю підприєм-
ства та необхідним зростанням бізнесу. Річ у тому, що високе зна-
чення показника доданої вартості та високі темпи зростання – про-
тилежні величини. Чим швидше зростає бізнес, тобто чим більше 
прибутку реінвестується, тим буде нижчим показник економічної 
доданої вартості в перехідний період розвитку.

Для розв’язання цієї проблеми потрібно сформувати таку 
стратегічну карту, яка б дозволяла врівноважувати ці показники 
на кожному етапі життєвого циклу. При розробці i стратегії за-
вжди визначаються пріоритети підприємства на кожному етапі 
його розвитку. З точки зору концепції доданої вартості ці пріори-
тети повинні виражатися в визначенні допустимих меж цього по-
казника.

Загальновідомим є те, що стратегічний менеджмент, врахову-
ючи стадії життєвого циклу підприємства, виділяє такі три голо-
вні стратегії максимізації віддачі на вкладені кошти [20]:

– стратегію зростання;
– стратегію утримання позицій;
– стратегію “збору урожаю”.
Стратегія зростання визначає стадію росту, яку підприємство 

проходить на самому початку свого життєвого циклу. Продукти і 
послуги на цьому етапі мають істотний потенціал зростання. Для 
того, щоб капіталізувати цей потенціал, необхідно залучити ре-
сурси для розвитку і просування нових продуктів і послуг; побу-
дувати і розширити виробничі потужності; інвестувати в системи, 
інфраструктуру, створити і розвивати клієнтську базу. 

На цьому етапі розвитку грошовий потік може мати негатив-
не значення, а рентабельність інвестицій – бути низькою (засоби 
або йдуть на інвестування в нематеріальні активи, або капіталізу-
ються для внутрішніх цілей). Інвестиції в майбутній розвиток мо-
жуть перевищувати доходи, які бізнес отримує від поки що обме-
женої бази існуючих продуктів, послуг і клієнтів. Спільна фінан-
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сова мета на цій стадії розвитку бізнесу полягає у відсотковому 
зростанні доходу і обсягів реалізації продукції.

З прийняттям стратегії зростання значення EVA впродовж де-
якого періоду може бути негативним, проте не можна допуска-
ти втрати стабільності розвитку. Економічний прибуток, рівний 
нулю, в цьому сенсі є ставкою, що урівноважує інтереси акціоне-
рів і рівень інвестицій.

Стратегія утримання позицій застосовується, коли високі 
темпи зростання ринку змінилися помірними, а підприємство 
зуміло зайняти певну нішу на ньому. У цьому разі підвищити 
рентабельність свого бізнесу підприємство може як завдяки по-
ліпшенню роботи з клієнтами, так і завдяки оптимізації бізнес-
процесів. Інвестиційні проекти, на відміну від довгострокових 
вкладень на першій стадії розвитку бізнесу, здебільшого спря-
мовані на ліквідацію “вузьких місць”, розширення потужнос-
тей і постійне вдосконалення бізнесу. Тому більшість підпри-
ємств на цьому етапі розвитку ставлять перед собою фінансові 
цілі, пов’язані з прибутковістю бізнесу, такі як підвищення рен-
табельності підприємства, розширення продуктів та каналів їх 
просування.

Стратегія “збору урожаю” настає на стадії стабілізації або 
стагнації ринку. Підприємство, передусім, зацікавлене або у про-
дажу свого бізнесу, або в отриманні максимальної віддачі від ньо-
го. Для підтримки прийнятних показників рентабельності необ-
хідно оптимізувати витрати. Ключовими показниками є прямі і за-
гальні витрати, їх питома вага а також період віддачі нових капіта-
ловкладень, який має бути найкоротшим.

Отже головною перевагою EVA є можливість вибору адекват-
ної стратегії управління ефективністю для попередження (відвер-
тання) кризової ситуації або виведення з неї підприємства на кож-
ному етапі життєвого циклу.
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4.3. Діагностика фінансової стійкості страхових 
компаній як передумова забезпечення стабільності 
та безпеки фінансової системи
Інтеграція страхового ринку України до європейського та сві-

тового страхового простору вимагає формування якісно нових 
підходів до оцінки фінансової надійності страховиків, що в сучас-
них нестабільних умовах розвитку світової фінансової системи 
набирає особливої актуальності, оскільки виступає одним з голо-
вних передумов забезпечення її стійкості та безпеки.

У розвинених державах світу фінансова стійкість страхових 
компаній визначається за допомогою рейтингів безпеки, які публі-
куються рейтинговими агентствами. 

Кредитні рейтингові агентства були створені з метою вияв-
лення ризиків, що загрожують діяльності компаній та функціону-
ванню цілих країн, а також для оцінки їх можливостей щодо опла-
ти боргів. Увага рейтингових агентств концентрується на аналізі 
показників суверенного боргу та ємності країн з розвиненою еко-
номікою, а також аналізі ринків, що розвиваються для оцінки їх 
можливостей розрахуватися за кредитами з Міжнародним валют-
ним фондом, Світовим банком, приватними інвесторами та уряда-
ми інших країн у встановлені терміни. Аналіз рейтингового агент-
ства є вкрай важливим для інвесторів як показник гарантування 
фінансового здоров’я підприємницьких та фінансових структур 
(банків, страхових компаній та ін.).

Серед провідних міжнародних рейтингових агентств особливе 
місце займає так звана “Велика трійка”: Standard&Poor’s (1860 р.), 
Fitch Ratings (1913 р.) і Moody’s Investors Service (1909 р.). Ці рей-
тингові агентства (відповідно до аналізу Deutsche Welle) у 2011 
році концентрували приблизно 95 % ринку [1]. Їх особливий ста-
тус був закріплений відповідними законодавчими актами спочат-
ку лише в США, але згодом й у країнах європи. Особливості ро-
боти рейтингових агентств характеризуються деякими специфіч-
ними рисами. Так, кожна рейтингова агенція має власні: 1) рей-
тингову шкалу; 2) рейтингові стандарти; 3) сукупність компаній, 
які підлягають рейтингуванню та ін., а також використовує вели-
ку кількість плюсів та мінусів для вираження незначних змін між 
класами рейтингів. Внаслідок цього дуже часто в рейтингах різ-

них агенцій одна й та сама страхова компанія може займати різні 
позиції. З огляду на це для об’єктивності висновків варто ознайо-
митись із рейтингами двох або більше агенцій для оцінки фінан-
сової стабільності страховика. Більше того, агенції можуть зміни-
ти рейтинг компанії в будь-який момент.

Із категоріями рейтингів провідних рейтингових агентств, їх 
кількістю та позначеннями можна ознайомитись у таблиці 4.11.

Таблиця 4.11
Порівняльна характеристика рейтингової шкали

провідних світових рейтингових агентств

Standard&Poor’s Fitch Ratings Moody’s 
Investors 
Service

Характеристика кредитних 
рейтингів

ААА Ааа

Ін
ве

ст
иц

ій
ни

й 
ре

йт
ин

г

Найвищий кредитний 
рейтинг

АА+ Аа1
Дуже високий кредитний 
рейтингАА Аа2

АА- Аа3
А+ А1

Високий кредитний 
рейтингА А2

А- А3
ВВВ+ Ваа1

Добрий кредитний 
рейтингВВВ Ваа2

ВВВ- Ваа3
ВВ+ Ва1

С
пе

ку
ля

ти
вн

ий
 р

ей
ти

нг

Спекулятивний 
кредитний рейтингВВ Ва2

ВВ- Ва3
В+ В1

Дуже спекулятивний 
кредитний рейтингВ В2

В- В3
ССС+ Саа1

Потенційний ризик 
дефолту

ССС Саа2
ССС- Саа3
СС Са
С
SD RD C
D D

Джерело: складено за [2;3;4].
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За оцінками експертів, розгортання світової фінансово-
економічної кризи було спровоковано низкою банкрутств про-
відних світових корпорацій (lehman brothers, enron, worldcom та 
ін.), яким було присвоєно вищі та найвищі рейтинги надійності за 
шкалою провідних світових рейтингових агентств.

У США, наприклад, деякі регулятивні органи ініціювали су-
дові справи проти рейтингових агенцій. Так, у лютому 2015 ро- 
ку standard&poor’s вимушена була заплатити $1,37 млрд. Міні-
стерству юстиції США та деяким штатам по справі за завищення 
рейтингів іпотечних облігацій у 2008-2009 рр. [5]. Хоча ще у 2013 
році міністерство юстиції США подало в суд на агенцію з вимогою 
виплатити $5 млрд. Також s&p виплатила $125 млн. Найбільшому 
пенсійному фонду – каліфорнійській публічній пенсійній системі 
найманих працівників (calpers) [6]. Цей пенсійний фонд, як і ба-
гато інших, купував облігацій рейтингу “aaa” від s&p, відповід-
но до якого цінні папери повинні були мати найвищий рівень без-
пеки від проблем по виплаті за зобов’язаннями. S&p виплатила 
$80 млн. Комісії з цінних паперів та бірж і штатам Нью-Йорк та 
Масачусетс за врегулювання питання щодо завищених рейтингів 
іпотечних облігацій у 2011 році [7].

Міністерство юстиції США також розпочало розслідуван-
ня щодо завищення рейтингів іпотечних облігацій компанією 
moody’s investors service у 2004-2007 рр. У 2010 році вже були пер-
ші спроби розслідувань по цій справі [8]. 

Поки що немає інформації щодо розслідувань проти fitch 
ratings – третьої за обсягами послуг агенції. Ймовірно, що успіх у 
справах щодо s&p підштовхне до більшої активності контролюю-
чих органів щодо moody’s investors service та fitch ratings.

Водночас, варто зазначити, що незважаючи на те, що “велика 
трійка” стикається із посиленням нагляду з боку державних орга-
нів, жоден з двох принципів їх функціонування – домінування на 
ринку та фундаментальна бізнес-модель “емітент сплачує” – не 
були поставлені під сумнів. “Велика трійка” й надалі продовжує 
бути лідером та отримувати основні доходи від емітентів, яким 
вони присвоюють рейтинг.

Натепер в усіх країнах євросоюзу в регуляторних цілях 
кредитні рейтинги використовуються при визначенні вимог 
до капіталу. Орієнтиром служить остання редакція рекоменда-

цій Базельського комітету з банківського нагляду (Базель-ІІ та 
Базель-ІІІ). Відповідно до цих документів, треба враховувати 
кредитні рейтинги при розрахунку розміру регулятивного капіта-
лу (рейтинги характеризують рівень кредитних ризиків активів, 
в які розміщено капітал). У страховому законодавстві ряду кра-
їн облік активів у резервах можливий тільки за наявності у них 
рейтингу, іноді існують вимоги і до його мінімального рівня. У 
Нідерландах, в разі, якщо пенсійні фонди страхують свої активи, 
то повинні створюватися резерви для покриття ризиків неплате-
жів при страховому випадку. У Канаді необхідність додаткового 
нарощування капіталу страховиків життя залежить від рівня кре-
дитного рейтингу активів, які беруться в розрахунок достатнос-
ті та повноти капіталу. У Японії кредитні рейтинги використову-
ються для розрахунку маржі платоспроможності страховиків, а в 
Австралії – при розрахунку нормативних вимог до капіталу для 
страховиків життя [9].

Важливим інструментом, за допомогою якого клієнти можуть 
оцінити стабільність, надійність страхової компанії та прийня-
ти рішення щодо доцільності співпраці з нею є Рейтинг фінан-
сової стійкості страховика, який використовується в ході прове-
дення тендерного відбору страхової компанії для надання нею по-
слуг зі страхування. Наявність такого рейтингу дає змогу страхо-
вику виділити себе серед інших страхових компаній, не розкрива-
ючи громадськості конфіденційної інформації, створити позитив-
ний імідж на ринку, а також продемонструвати потенційним та іс-
нуючим клієнтам свою відкритість і лояльність. 

Рейтинг фінансової стійкості страховика є прогнозним по-
глядом рейтингової агенції щодо характеристики фінансової без-
пеки страхової компанії щодо її здатності платити за страховими 
зобов’язаннями вчасно. Цей рейтинг варто відрізняти від кредит-
ного рейтингу страхової компанії, що передбачає оцінювання бор-
гових зобов’язань, які емітовані нею або тих боргових зобов’язань, 
які повністю або частково підтримуються страховими полісами.

Рейтинги фінансової стійкості страховиків поділяються на ко-
роткотермінові та довготермінові. 

Короткотермінові рейтинги фінансової стійкості страхови-
ків оцінюють фінансовий стан страхової компанії та її потенці-
ал щодо виконання зобов’язань перед страхувальниками протягом 
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найближчого року. Короткотерміновий рейтинг фінансової стій-
кості страховика охоплює всі фактори, що розглядаються в кон-
тексті рейтингу фінансової стійкості страховика. Найбільше вра-
ховується вага коефіцієнту короткострокової ліквідності страхо-
вика, фінансова гнучкість та відповідність нормативам платоспро-
можності, меншою мірою – конкурентоспроможність і прибутко-
вість у майбутньому.

Короткотермінові рейтинги фінансової стійкості розрахову-
ються лише для тих страхових компаній, які уже мають довготер-
мінові рейтинги. На сьогоднішній день короткотермінові рейтин-
ги фінансової стійкості страховиків використовуються, зде6біль-
шого, страховими компаніями зі США, які здійснюють страхуван-
ня життя та продають короткотермінові страхові продукти.

Водночас, рейтингові агенції наголошують на тому, що рей-
тинг фінансової стійкості страховика не є рекомендацією щодо 
покупки страхового полісу або розриву уже діючого договору зі 
страховиком.

Розглянемо міжнародні рейтинги фінансової стійкості страхо-
виків на прикладі Fitch Ratings (таблиця 4.12) та проаналізуємо їх. 
Варто зазначити, що ми розглянемо лише міжнародні рейтинги, адже 
агенція друкує ще й національні рейтинги для кожної окремої країни. 

Так, за шкалою Fitch Ratings оцінки від “BBB” і вище вва-
жаються “безпечними”, від “BB+” і нижче – “вразливими”. Знак 
“+” або “-” може бути доданий до рейтингу, щоб вказати його по-
ложення в категорії рейтингів. Ці знаки не додаються до рейтин-
гів категорії “AAA” або рейтингів нижче від “B” (див. табл.2). 
Найперше охарактеризуємо довготермінові рейтинги фінансової 
стійкості страховиків, які Fitch Ratings поділяє так:

 – AAA: найнижчі очікування щодо неплатоспроможності. 
Призначається тільки у випадку винятково високої здатності щодо 
задоволення зобов’язань. 

– AA: дуже низькі очікування щодо неплатоспроможності. 
Дуже висока здатність задовольняти зобов’язання. Ця здатність 
істотно не уразлива від прогнозованих подій.

– A: низькі очікування щодо неплатоспроможності. Висока 
здатність задовольняти зобов’язання. Однак ця здатність може 
бути більш уразливою до змін в економічних умовах, ніж у випад-
ку вищих рейтингів.

Таблиця 4.12
Міжнародні рейтинги фінансової стійкості  

страховиків за Fitch Ratings
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– BBB: низькі очікування щодо неплатоспроможності. 
Здатність для задоволення зобов’язань своєчасно вважається адек-
ватною, однак негативні зміни обставин і економічної кон’юнктури 
з більшою ймовірністю можуть вплинути на цю здатність.

– BB: існує підвищений ризик неплатоспроможності, зокре-
ма, внаслідок несприятливих економічних або ринкових змін з 
плином часу. Тим не менш, страховику можуть бути доступні фі-
нансові альтернативи, щоб задовольнити зобов’язання своєчасно.

– B: вказує на дві можливі умови. Якщо зобов’язання вико-
нуються своєчасно, існує значний ризик неплатоспроможності в 
майбутньому, але обмежений запас міцності залишається. Запас 
для відновлення неплатоспроможності залежить від стійкої і спри-
ятливої ділової та економічної кон’юнктури, сприятливих ринко-
вих умов. Крім того, цей рейтинг присвоюється зобов’язанням, за 
якими виплати були припинені або перервані, але існує високий 
потенціал для відновлення виплат. Такі зобов’язання будуть мати 
оцінку відновлення “RR1” (Прострочений).

– CCC: вказує на дві можливі умови. Якщо зобов’язання ви-
конуються своєчасно, є реальним те, що неплатоспроможність 
може відбутися в майбутньому. Запас для продовження своєчас-
ної сплати за зобов’язаннями залежить від стійкої і сприятливої 
ділової та економічної кон’юнктури, сприятливих ринкових умов. 
Крім того, цей рейтинг присвоюється зобов’язанням, за якими ви-
плати були припинені або перервані, але існує потенціал від се-
реднього до вищого щодо відновлення виплат. Такі зобов’язання 
будуть мати оцінку відновлення “RR2” (Вищий), “RR3” (Добрий) 
або “RR4” (Середній).

– CC: вказує на дві можливі умови. Якщо зобов’язання вико-
нуються своєчасно, є реальна можливість, що неплатоспромож-
ність може відбутися в майбутньому. Крім того, цей рейтинг при-
своюється зобов’язанням, за якими виплати були припинені або 
перервані, але існує потенціал від середнього до нижче середньо-
го відновлення виплат. Такі зобов’язання будуть мати оцінку від-
новлення “RR4” (Середній) або “RR5” (Нижче середнього).

– C: вказує на дві можливі умови. Якщо зобов’язання вико-
нуються своєчасно, невиплати за зобов’язаннями обов’язково на-
стануть. Крім того, цей рейтинг присвоюється зобов’язанням, за 
якими виплати були припинені або перервані, але існує потенці-

ал від нижчого за середнє до низького відновлення виплат. Такі 
зобов’язання будуть мати оцінку відновлення “RR5” (Нижче се-
реднього) або “RR6” (Низький).

Щодо короткотермінових міжнародних рейтингів фінансової 
стійкості страховиків, то варто зауважити, що міжнародні рейтин-
гові агентства використовують ту саму міжнародну шкалу рейтин-
гів, яка прийнята для короткострокових рейтингів емітента та бор-
гових зобов’язань, а саме (див. табл.2):

– F1: страховики мають високу здатність виконувати свої ко-
роткострокові зобов’язання. Коли страховику у цій рейтинговій 
категорії призначається знак “+”, то він є таким, що має дуже ви-
соку здатність виконувати короткострокові зобов’язання.

– F2: страховики мають хорошу здатність виконувати свої ко-
роткострокові зобов’язання.

– F3: страховики мають достатню здатність виконувати свої 
короткострокові зобов’язання.

– B: страховики мають слабку здатність виконувати свої ко-
роткострокові зобов’язання.

– C: страховики мають дуже слабку здатність виконувати свої 
короткострокові зобов’язання.

Аналізуючи функціонування світових рейтингових агентств 
науковці вказують на численні внутрішні проблеми та недоліки 
їх функціонування [11, с.112], однак найважливішими із них, на 
нашу думку, варто вважати матеріальну залежність рейтингових 
агентств від об’єктів рейтингування, розбіжності в методології 
рейтингування, внаслідок чого неможливо зіставити їх оцінки, а 
також олігополістичність ринку рейтингових агентств, що вима-
гає посилення державного нагляду за їх діяльністю. 

Незважаючи на численні недоліки системи формування рей-
тингів страховиків через рейтингові агентства сьогодні на вітчиз-
няному страховому ринку простежуються чіткі тенденції розви-
тку цього напряму оцінки фінансової стійкості страхових органі-
зацій. З огляду на це розглянемо правові основи функціонуван-
ня рейтингових агентств в Україні, їх специфіку та головні засади 
оцінювання ними фінансової надійності вітчизняних страховиків.

В Україні державне регулювання діяльності уповноважених 
рейтингових агентств здійснює Національна комісія з цінних па-
перів та фондового ринку (далі – НКЦПФР), яка відповідно до 
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Закону України “Про державне регулювання ринку цінних папе-
рів в Україні” та покладених на неї завдань, зокрема: 

1) видає уповноваженим рейтинговим агентствам Свідоцтво 
про включення до Державного реєстру уповноважених рейтинго-
вих агентств; 

2) визначає перелік міжнародних рейтингових агентств, які 
мають право визначати обов’язкові за законом рейтингові оцінки 
емітентів та цінних паперів;

3) встановлює порядок ведення та веде Державний реєстр 
уповноважених рейтингових агентств; 

4) встановлює правила визначення уповноваженим рейтинго-
вим агентством рейтингової оцінки за Національною шкалою;

5) встановлює порядок подання Рейтинговим агентством ін-
формації до НКЦПФР; 

6) встановлює відповідність рівнів рейтингових оцінок за шка-
лою міжнародних рейтингових агентств рівням за Національною 
шкалою та узагальнює досвід та практику діяльності Рейтингових 
агентств та забезпечує публічність визначених рейтингових оці-
нок [12]. 

Регулювання діяльності рейтингових агентств здійснюється 
відповідно до Закону України “Про державне регулювання ринку 
цінних паперів в Україні” та нормативно-правових актів НКЦПФР, 
зокрема:

– Правил визначення уповноваженим рейтинговим агент-
ством рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою, 
затверджене рішенням Комісії від 21.05.2007 №1042 та зареєстро-
ване в Міністерстві юстиції України 11.06.2007 за №607/13874;

– Положення про конкурс з визначення уповноважених рей-
тингових агентств, затверджене рішенням Комісії від 19.06.2006  
№1040 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 24.11.2006 
за №1233/13107;

– Порядку ведення Державного реєстру уповноважених рей-
тингових агентств та видачі Свідоцтв про включення до Дер- 
жавного реєстру уповноважених рейтингових агентств, затвер-
джене рішенням Комісії від 23.06.2006 №444 та зареєстроване в 
Міністерстві юстиції України 12.07.2006 за №823/12697;

– Порядку подання уповноваженими рейтинговими агент-
ствами інформації до Державної комісії з цінних паперів та фон-

дового ринку, затверджене рішенням Комісії від 19.09.2006 №855 
та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13.10.2006 за 
№1112/12986 [12].

Рейтингове агентство – це юридична особа, яка надає про-
фесійні послуги на ринку цінних паперів та спеціалізується на 
визначенні кредитних рейтингів (рейтингуванні) та наданні 
інформаційно-аналітичних послуг, пов’язаних із забезпеченням 
діяльності з визначення кредитних рейтингів [12]. З наведеного 
вище визначення можна зробити висновок, що в Україні рейтинго-
вими агентствами вважаються ті агентства, що займаються лише 
“..визначенням кредитних рейтингів та наданні інформаційно-
аналітичних послуг” [12]. Однак уповноважені рейтингові агент-
ства займаються визначенням та присвоєнням не тільки кредит-
них рейтингів, але й рейтингів фінансової стійкості страхових 
компаній, надійності банківських вкладів, будівництва та житло-
вих комплексів тощо.

До Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств 
НКЦПФР сьогодні включено такі вітчизняні рейтингові агентства: 
“ЕКСПЕРТ – РЕЙТИНГ”, “ІВІ – Рейтинг”, “Кредит-Рейтинг”, 
“РЮРІК”, “Стандарт-Рейтинг”, “Українське кредитно-рейтингове 
агентство”, а також низку міжнародних рейтингових агентств, що 
визнані НКЦПФР (таблиця 4.13). 

Таблиця 4.13
Міжнародні рейтингові агентства, які мають право визначати 

обов’язкові за законом рейтингові оцінки емітентів  
та цінних паперів

№
з/п Назва агентства

Рішення про включення 
до переліку міжнародних 

рейтингових агентств, 
визнаних ДКЦПФР

1
 

Fitch Ratings (Велика Британія, 
Сполучені Штати Америки) від 22.02.2006 №198

2 Moody’s Investors Service (Сполучені 
Штати Америки) від 22.02.2006 №198

3
 

Standard and Poor’s (Сполучені Штати 
Америки) від 22.02.2006 №198
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4 Дочірні компанії, які знаходяться 
під операційним контролем Moody’s 
Investors Service Inc:

– Мудіз Інвесторс Сервіс Лтд 
(Moody’s Investors Service Ltd), 
Лондон, Велика Британія;
– Мудіз Централ Юроп а.с. 
(Moody’s Central Europe a.s.), Прага, 
Чеська Республіка;
– Мудіз Франс С.А.С. (Moody’s 
France S.A.S), Париж, Франція;
– Мудіз Дойчланд ГмбХ (Moody’s 
Deutschland GmbH), Франкфурт на 
Майні, Німеччина;
– Мудіз Італія С.р.л. (Moody’s  
Italia S.r.l.), Мілан, Італія;
– Мудіз Інвесторс Сервіс Іспанія, 
С.А. ( Moody’s Investors Service 
Espana, S.A.), Мадрид, Іспанія;
– Мудіз Істерн Юроп ЛЛС (Moody’s 
Eastern Europe LLC), Москва, Росія;
– Мудіз Інвесторс Сервіс Інк 
(Moody’s Investors Service Inc), 
Нью-Йорк, Сполучені Штати 
Америки

від 28.08.2007 №1890

Джерело: [12].

Рейтинг фінансової стійкості страхової компанії в Україні ви-
значається відповідно до Процедури рейтингування та Методики 
визначення рейтингу фінансової стійкості, що розробляєть-
ся кожним із рейтингових агентств індивідуально. Аналітична 
група рейтингового агентства, керуючись зазначеними вище до-
кументами, проводить повномасштабне дослідження якісних і 
кількісних показників діяльності страхової компанії, за резуль-
татами чого готується Рейтинговий звіт і визначаються ключові 
фактори, що впливають на рівень Рейтингу фінансової стійкос-
ті страхової компанії.

Рейтинговий звіт – це головний документ, який надається на 
розгляд членам Рейтингового комітету (колегіальний орган) для 

прийняття рішення про визначення Рейтингу фінансової стійкості 
страхової компанії. Надалі Рейтинговий звіт, а також Рішення рей-
тингового комітету передаються страховій компанії. Крім цього, 
страховій компанії надається Сертифікат з рівнем рейтингу фінан-
сової стійкості та Інформаційний логотип, які страхова компанія 
може використовувати в маркетингових цілях – для розміщення на 
сайті страховика, інформаційних порталах, у презентаційних ма-
теріалах, а також у точках продажу страхових полісів.

Для забезпечення актуальності Рейтингу фінансової стійкос-
ті страхової компанії, рейтингове агентство з наступного дня піс-
ля його визначення починає процедуру моніторингу діяльності 
страхової компанії, періодично оновлюючи результати присвоєно-
го раніше рейтингу. Плановий перегляд рейтингу відбувається раз 
на квартал. Така процедура моніторингу дає змогу користувачам 
рейтингу залишатися обізнаними щодо рівня фінансової стійкос-
ті страхової компанії.

Протягом усього періоду моніторингу Рейтингу фінансової 
стійкості рейтингове агентство здійснює інформаційний супро-
від рейтингу, що сприяє створенню і підтримці ділової репутації 
страхової компанії і дає змогу підтримувати комунікацію з парт-
нерами та клієнтами.

Варто зазначити, що рейтинг фінансової стійкості страхової 
компанії не є прогнозом невиплат за договорами страхування, а 
вказує на рівень ризику в порядку відносного ранжирування за 
Рейтинговою шкалою фінансової стійкості. Крім того, рейтинги 
фінансової стійкості, визначені рейтинговим агентством, не є ре-
комендацією підписувати або розривати договори страхування з 
тією чи іншою страховою компанією.

Розглянемо рейтингову шкалу фінансової стійкості страхових 
компаній на прикладі рейтингового агентства “ІВІ – Рейтинг” (таб- 
лиця 4.14).

Продовження таблиці 4.13
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Таблиця 4.14
Рейтингова шкала фінансової стійкості страхових компаній

рейтингового агентства “ІВІ – Рейтинг”
Шкала рейтингу Характеристика рейтингу

uaАААifr –
Виключна 
фінансова стійкість

Страхова компанія характеризується винятковою 
фінансовою стійкістю, порівняно з іншими 
фінансовими установами. Вона надійна, вчасно 
здійснює виплати, має бездоганну репутацію.

uaААifr –
Відмінна 
фінансова стійкість

Страхова компанія характеризується відмінною 
фінансовою стійкістю, порівняно з іншими 
фінансовими установами. Вона надійна, вчасно 
здійснює виплати, має відмінну репутацію. 
Спостерігається деякі чутливість до впливу 
зовнішніх та внутрішніх факторів.

uaАifr –
Висока фінансова 
стійкість

Страхова компанія характеризується високою 
фінансовою стійкістю, порівняно з іншими 
фінансовими установами. Вона надійна, 
вчасно здійснює виплати, має гарну репутацію. 
Спостерігається чутливість до впливу зовнішніх 
та внутрішніх факторів.

uaВВВifr –
Достатня 
фінансова стійкість

Страхова компанія характеризується достатньою 
фінансовою стійкістю, порівняно з іншими 
фінансовими установами. Вона надійна, вчасно 
здійснює виплати. Спостерігається залежність від 
впливу зовнішніх та внутрішніх факторів.

uaВВifr –
Помірна фінансова 
стійкість

Страхова компанія характеризується 
фінансовою стійкістю, нижчою ніж достатня, 
порівняно з іншими фінансовими установами. 
Існує імовірність виникнення проблем з 
платоспроможністю через чутливістю до впливу 
зовнішніх та внутрішніх факторів.

uaВifr –
Недостатня 
фінансова стійкість

Страхова компанія характеризується 
недостатньою фінансовою стійкістю, порівняно 
з іншими фінансовими установами. Імовірність 
виникнення проблем з платоспроможністю 
обумовлена її істотною чутливістю до 
впливу зовнішніх та внутрішніх факторів та 
небездоганною репутацією.

Шкала рейтингу Характеристика рейтингу

uaСССifr  – Низька 
фінансова стійкість

Страхова компанія характеризується низькою 
фінансовою стійкістю, порівняно з іншими 
фінансовими установами. Існує ризик неплатежів, 
репутація страхової компанії сумнівна. Існує 
ризик неплатежів.

uaССifr  – Дуже 
низька фінансова 
стійкість

Страхова компанія характеризується дуже 
низькою фінансовою стійкістю, порівняно з 
іншими фінансовими установами. Існує висока 
імовірність невиконання страхових зобов’язань.

uaСifr  – Наднизька 
фінансова стійкість

Страхова компанія характеризується наднизькою 
фінансовою стійкістю, порівняно з іншими 
фінансовими установами. Можливий дефолт або 
частковий дефолт за окремими зобов’язаннями.

Примітка: ifr – це рейтинги, отримані відповідно до Рейтингової шкали 
фінансової стійкості страхової компанії.
Джерело: [13].

У випадку застосування Рейтингової шкали фінансової стій-
кості страхової компанії можуть використовуватися такі додатко-
ві позначення:

“-” чи “+” – це проміжні категорії рейтингу відносно головних 
категорій. Не використовується з рейтингом uaAAAifr.

(pi) – рейтинги, визначені на підставі використання лише пу-
блічної інформації.

Якщо рейтингова шкала фінансової стійкості страхових ко-
паній є загальнодоступною для користувачів, то методологія рей-
тингової оцінки, що визначає послідовність і принципи визначен-
ня чи поновлення рейтингової оцінки за Національною рейтин-
говою шкалою або за шкалою, встановленою рейтинговим агент-
ством, в деяких рейтингових агентствах є інформацією із обмеже-
ним доступом. Для її отримання необхідно зареєструватись, вка-
завши свої персональні дані. 

Ключовими факторами, що впливають на рейтинг фінансової 
стійкості страховика, визначено такі фактори: 

• широта спектра послуг страхової компанії і її ринкова частка;

Продовження таблиці 4.14
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• основна спеціалізація компанії, основні категорії клієнтів, 
канали просування послуг;

• наявність розгалуженої філіальної мережі;
• рівень професіоналізму співробітників, ступінь пропра-

цьованності страхових договорів;
• ділова репутація компанії;
• приналежність до фінансово-промислових груп;
• конкурентність тарифної політики;
• розмір, диверсифікованість і надійність фінансових інвес-

тицій;
• збалансованість страхового портфеля;
• рівень управління страховими ризиками;
• показники фінансово-економічної діяльності і їх динамі-

ка (розмір і структура капіталу й активів підприємства, відсоток 
виплат страхового відшкодування, частка перестрахування в за-
гальному обсязі страхових послуг, рівень резервів, рентабельність 
і платоспроможність підприємства, достатність грошових потоків 
для погашення зобов’язань) [14].

В Україні формування системи рейтингових агентств, особли-
во в контексті оцінювання фінансової стабільності страхових ком-
паній, все ще знаходиться на етапі становлення. Зростання вимог 
до безпеки у функціонуванні світової та національної фінансової 
системи вимагатиме від держави та страхових компаній посилен-
ня уваги до оцінки фінансової стійкості страхових організацій, її 
діагностики та прогнозування, що й сприятиме забезпеченню ста-
більності та безпеки економіки нашої держави, а особливо її фі-
нансової сфери. 
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ВИСНОВКИ

Функціонування фінансової системи країни нерозривно 
пов’язано з динамікою розвитку і поточним станом економіки. 
Поняття стійкості є фундаментальним, без нього неможливо ре-
алізувати стан економічного зростання та прогресивного розви-
тку суспільства.

Стійкість функціонування фінансової системи полягає у влас-
тивості адаптивності, тобто у тому, що за значної зміни поведін-
ки економічних суб’єктів здійснюється трансформація її струк-
тури та взаємозв’язків, у результаті змінюється вся система. 
Справедливо і те, що зміна національної економіки викликає пе-
ретворення структури, зв’язків і навички поведінки суб’єктів гос-
подарювання на мезо- та мікрорівнях. 

Чим стійкіша фінансова система, тим життєздатніша еконо-
міка, а це означає, що й рівень її безпеки буде досить високим. 
Порушення пропорцій і зв’язків між різними компонентами сис-
теми веде до її дестабілізації і є сигналом переходу економіки від 
безпечного стану до небезпечного.

Узагальнивши підходи до співвідношення понять “стійкість” 
та “безпека” фінансової системи, можна зробити висновок, що 
стійкість є обов’язковою умовою забезпечення належного рівня 
безпеки, а, отже, поняття “безпека” є ширшим.

Під стабільністю фінансової системи варто розуміти збалан-
сований стан, який визначається деяким трендом протягом три-
валого інтервалу часу, який підлягає дослідженню. Головними 
ознаками стабільності фінансової системи є: наявність впорядко-
ваності функціонування і розвитку елементів фінансової систе-
ми; наявність зворотного зв’язку між окремими елементами, як 
один з одним, так і фінансовою системою загалом; наявність фі-
нансових інструментів державного регулювання; наявність якіс-

ного нормативно-правового та інформаційного забезпечення; ке-
рованість, як фінансовою системою загалом, так і окремими її 
елементами; наявність саморегулюючих властивостей фінансової 
системи; спроможність фінансової системи протидіяти збуренням 
та повертатись в положення рівноваги у разі відхилень; спромож-
ність фінансової системи зберігати параметри у чітко визначених 
межах протягом тривалого часу. 

Підсумовуючи сказане вище, можна виокремити чотири дже-
рела фінансової дестабілізації. І перше з них – зовнішнє, світове 
джерело фінансові дестабілізації, з якого виходять інфляційні не-
безпеки, що з часом лише наростатимуть. Це джерело стосується 
цін на експорт та імпорт, адже абсолютно неможливо прогнозува-
ти тенденції цін на світовому ринку.

Друге джерело – бюджетне. Зростання дефіциту бюджету, за-
гального сумарного і гарантованого державного боргу, а також сум 
на його обслуговування, свідчить, що звідси також можуть надхо-
дити виклики фінансовій стабільності.

Третє джерело – банківська система. Першою ознакою фінан-
сової дестабілізації банківської системи, без сумніву, є якість кре-
дитного портфеля. За тих, незначних темпів його зростання і з 
проблемами нарощення це джерело дестабілізації стає ключовим. 

Наступне джерело дестабілізації – зовнішньоторговельне. 
Зростання негативного сальдо торгівельного балансу за умов дес-
табілізації на світових ринках, що є нині, виступає значним деста-
білізуючим чинником. 

Однією із важливих реформ, яка повинна сприяти стабільнос-
ті фінансової системи держави, є зміна бюджетно-податкового за-
конодавства в напрямі бюджетної децентралізації місцевих бю-
джетів. Ці зміни є одними з ключових елементів в напрямі адап-
тації українського законодавства до європейських стандартів і пе-
редбачають забезпечення реальної фінансової автономії місце-
вих органів влади. З метою реалізації бюджетної децентралізації 
в кінці грудня 2014 року було відкореговано норми Бюджетного і 
Податкового кодексів України. Все це і обумовлює актуальність 
та необхідність вивчення практичних аспектів впливу бюджетно-
податкової реформи на розвиток бюджетної системи України.

Зміст відкоригованого Бюджетного і Податкового кодексів 
України свідчить про те, що уряд намагався не удосконалити по-
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передні варіанти документів, а зосередився на революційних змі-
нах в бюджетно-податковому законодавстві в напрямі істотно-
го скорочення кількості податків та кардинального перерозподілу 
бюджетних ресурсів на користь місцевих бюджетів. Безперечно, 
дані новації українського уряду можна сміливо вважати початком 
нової епохи бюджетних і податкових правил в Україні.

Стратегічною метою України є вступ до європейського 
Союзу. Для досягнення цієї мети необхідне реформування подат-
кової політики, а саме перетворення її з суто фіскального інстру-
менту на ефективний засіб соціально – економічної стратегії дер-
жави. Податкова система має стимулювати інноваційну та інвес-
тиційну діяльність, що потребує зменшення податкового тиску, 
посилення захисту платників податків, максимальне спрощення 
процедури оподаткування.

У сучасній економіці монетарна політика є одним з найважли-
віших важелів впливу на функціонування як фінансової системи, 
так і економіки загалом. Фінансова система є досить чутливою до 
змін у грошово-кредитній сфері і навпаки. Важливим чинником 
стійкості та безпеки фінансової системи є стабільність національ-
ної грошової одиниці, тобто цінова стабільність. Цінова стабіль-
ність – це такий рівень інфляції, який забезпечує прогнозні темпи 
економічного зростання і є скоординованими із динамікою ВВП 
та обмінного курсу.

Стійкість національної валюти сьогодні нерозривно пов’язана 
із її конвертованістю. Сучасний соціально-економічний розви-
ток держав світу зумовлений здійснюваною валютною політикою, 
яка пов’язує економіку країни із світогосподарським комплексом. 
Валютна стабільність – це динаміка курсу національної валюти, 
що забезпечує рівновагу платіжного балансу.

Досягнення економічного розвитку неможливе без стійкості 
фінансової системи та стабілізації грошової системи. Проведений 
аналіз засвідчив, що національна грошова одиниця є нестабіль-
ною. Соціально-економічні негаразди в країні призвели до деваль-
вації національної грошової одиниці, підвищення рівня інфляції, 
зростання вартості кредитних ресурсів. Загрозливим для фінансо-
вої безпеки держави є і рівень доларизації економіки. Досягнення 
стабілізації грошової одиниці необхідно здійснювати шляхом ста-
білізації монетизації, зниження доларизації економіки, досягнен-

ня цінової та валютної стабілізації та зниженням вартості кредит-
них ресурсів. 

Головними напрямами вдосконалення механізму грошово-
кредитної політики в умовах стабілізації національної економі-
ки мають бути: двояка мета монетарної політики – підтримання 
низького рівня інфляції і одночасно стабільного валютного кур-
су; встановлення головних орієнтирів відсоткових ставок і фор-
мування програми грошової пропозиції, яка відповідає величині 
попиту на гроші; підвищення рівня монетизації національної еко-
номіки на без інфляційній основі через вдосконалення грошової 
емісії, рефінансування комерційних банків; реформування банків-
ської системи в межах програми її розвитку.

Проведений аналіз дає можливість зробити висновок, що 
лише після мінімізації змін валютного курсу, зниження валютних 
ризиків та рівня інфляції, підвищення довіри до банківської систе-
ми можемо сподіватися на підвищення рівня стійкості та стабіль-
ний розвиток банківської системи України. 

Інтеграція страхового ринку України до європейського та сві-
тового страхового простору вимагає формування якісно нових 
підходів до оцінки фінансової надійності страховиків, що в сучас-
них нестабільних умовах розвитку світової фінансової системи 
набирає особливої актуальності, оскільки виступає одним з голо-
вних передумов забезпечення її стійкості та безпеки.

Зростання вимог до безпеки у функціонуванні світової та на-
ціональної фінансової системи вимагатиме від держави та стра-
хових компаній посилення уваги до оцінки фінансової стійкості 
страхових організацій, її діагностики та прогнозування, що спри-
ятиме забезпеченню стабільності та безпеки економіки нашої дер-
жави, а особливо її фінансової сфери. 

Становлення ринкової економіки України, перехід до нової 
моделі управління, існування підприємств різних форм власності і 
організаційно-правового управління потребують розв’язання зна-
чного обсягу завдань і проблем, суть яких визначається необхід-
ністю забезпечення ефективного функціонування суб’єктів під-
приємництва в конкурентному ринковому середовищі. Відсутність 
методик і навиків прийняття оптимальних управлінських рішень 
для стійкого розвитку в умовах ринкових відносин  – одна з голо-
вних причин, які мають негативний вплив на розвиток ринкових 
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відносин, підприємництва і створюють перепони для діяльності 
підприємств. Одночасно, це є причиною функціонування підпри-
ємств в зоні підвищеного ризику і загроз їх економічній безпеці. 
Враховуючи те, що економічна безпека – це такий стан фінансово-
господарської діяльності, при якому забезпечується стабільність 
функціонування підприємства, ефективність використання всіх 
видів ресурсів: матеріальних, фінансових, інтелектуальних, акту-
альними є дослідження механізмів та інструментів, які її забезпе-
чують. У цьому зв’язку розробка механізмів фінансової рівнова-
ги, які б відповідали пріоритетам та принципам підвищення рівня 
економічної безпеки, є важливим завданням забезпечення ефек-
тивності підприємництва та безпеки фінансової системи загалом. 
Визначення стандартних фінансових показників, що формують 
економічне зростання підприємства, вибір їх як цільових дозво-
лить сформувати автоматичне зростання вартості підприємства 
при досягненні високих цільових значень цих показників.

Узагальнюючи результати досліджень, зауважимо, вартість 
підприємства, його економічне зростання та ліквідність мають ве-
ликий взаємозалежність та взаємозв’язок. Формуючи між ними 
рівноважні показники вже в процесі встановлення мети діяльнос-
ті підприємства та його цілей, можна досягнути не тільки фінан-
сової рівноваги та економічного зростання підприємства, а й убез-
печити підприємство від загроз та ризиків. 

Розроблені в монографії темі теоретичні та методологічні 
положення та методичний інструментарій є цілісною системою, 
призначеною для формування і використання механізму, який за-
безпечить стійкість та безпеку фінансової системи України, дозво-
лить формувати стратегії розвитку та обґрунтовані управлінські 
рішення, спрямовані на підвищення ефективності функціонуван-
ня фінансової системи загалом та окремих її складових. 
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