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АНОТАЦІЯ 

Дропа Я. Б. Фінансові ресурси розвитку національної економіки України. 

–  Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора  економічних наук за 

спеціальністю 08.00.08 – “Гроші, фінанси і кредит”. – Львівський національний 

університет імені Івана Франка, Львів, 2017. 

В умовах реформування економіки України залучення достатнього обсягу 

фінансових ресурсів є визначальним чинником повноти забезпечення темпів 

розвитку інвестиційно-інноваційної сфери, зростання фінансового потенціалу 

країни загалом та потреб об’єктів соціальної інфраструктури, дієвості 

державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, рівня 

матеріального й духовного добробуту населення. Водночас, успішне 

функціонування фінансової системи пов’язано із управлінням фінансовими 

ресурсами держави, основна частина яких зосереджена у бюджетній системі. Її 

ефективність визначає дієвість урядової політики у сфері фінансів, створює 

передумови для забезпечення стабільності економіки та країни в цілому. Підчас 

руху грошових потоків між суб’єктами господарювання, домогосподарствами, 

фінансово-кредитними інститутами і державою відбувається розподіл та 

перерозподіл доходів, формування децентралізованих і централізованих фондів 

грошових коштів, раціональність використання яких впливає на стан 

національної економіки. З огляду на сказане вище, вирішення проблем, 

пов’язаних із визначенням джерел мобілізації та раціональним використанням 

фінансових ресурсів країни сьогодні набуває особливої актуальності. 

Сформульовано авторське тлумачення сутності фінансових ресурсів 

національної економіки як вартісне вираження джерел формування майна 

(активів) держави, суб’єктів господарювання та домашніх господарств, що 

мають фондовий та нефондовий характер, формуються у процесі розподілу та 

перерозподілу ВВП і національного багатства, використовуються для 

задоволення потреб виробництва та соціально-економічного розвитку 
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суспільства. У цьому зв’язку обґрунтовано за ознакою належності фінансових 

ресурсів та класифіковано їх на державні, суб’єктів господарювання й 

населення або домогосподарств, за способами мобілізації – власні, позичені та 

залучені, за напрямами вкладення – основні і оборотні.  

Водночас запропоновано концептуальні підходи до побудови схеми руху 

ресурсів між окремими складовими господарської системи України, яка вказує 

на необхідність збалансування грошових потоків, що дасть змогу поліпшити 

фінансовий стан економіки загалом. Зазначено, що ухвалюючи управлінські 

рішення в галузі фінансів, органам управління необхідно орієнтуватись на їхні 

наслідки для усіх складових національної економіки. У роботі наголошується, 

що провідне місце посідають ресурси держави, які використовують для 

фінансового забезпечення бюджетної сфери, регулювання економічних і 

соціальних процесів та стимулювання результатів діяльності. 

Фінансові ресурси держави у дисертації визначено як вартісне вираження 

джерел утворення її майна, що формується у процесі мобілізації частини 

доходів суб’єктів фінансової системи або перебуває в розпорядженні держави 

на правах власності і слугує для забезпечення виконання покладених на неї 

функцій. 

Під фінансовими ресурсами підприємства у дослідженні автор розуміє 

вартісне вираження джерел формування активів (оборотних та необоротних), 

необхідних для забезпечення виробничої діяльності, виконання фінансових 

зобов’язань, пошуку можливостей подальшого зміцнення їхньої матеріально-

технічної бази та соціального розвитку. У дисертації фінансові ресурси 

домашніх господарств запропоновано тлумачити як сукупність вартісного 

вираження джерел формування особистого майна, необхідного для 

забезпечення життєдіяльності, виконання фінансових зобов’язань, зростання 

добробуту, відтворення та подальшого соціально-економічного розвитку 

родини (сім’ї).  
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Розроблено методологічний інструментарій управління фінансовими 

ресурсами охоплює такі елементи: соціально-економічне замовлення, потреба 

(мотив), формування цілей, виконання цілей, аналіз виконання цілей, контроль 

за виконанням цілей, очікувані результати. Ці елементи відповідають таким 

стадіям організації процесу управління: планування, аналіз та контроль. Усі 

елементи та стадії методології управління фінансовими ресурсами розкрито у 

розрізі держави, суб’єктів господарювання та домашніх господарств.  

Узагальнено підходи вітчизняних науковців до з’ясування сутності 

категорії “договірний фінансовий інструмент” та визначено його як особливий 

продукт фінансового ринку, який має форму договору або угоди і 

використовується з метою залучення фінансових ресурсів однією стороною й 

отримання прибутків та/або економічної вигоди – іншою. У дисертації вони 

систематизовані за такими ознаками: рівноправності учасників (ринкові й 

адміністративні), приналежності до суб’єктів фінансової системи (держави, 

суб’єктів господарювання і домашніх господарств) та характером прав 

(зобов’язань), що виникають після їхньої реалізації (інструменти позики, 

власності, змішані). 

Дисертантом зазначено, що державні запозичення є важливим джерелом 

формування фінансових ресурсів держави, які в умовах дефіциту постійних 

бюджетних надходжень здатні у короткотерміновому періоді забезпечити 

зниження податкового тиску на платників податків. Проте вони спричиняють 

виникнення державного боргу, погашення якого лягає тягарем на майбутні 

покоління населення. Державний кредит запропоновано у роботі визначати як 

сукупність економічних відносин між урядом та суб’єктами господарювання й 

домогосподарствами щодо розподілу частини вартості валового внутрішнього 

продукту, у процесі якого на умовах терміновості, зворотності, платності і 

цільового використання відбувається формування позичених фінансових 

ресурсів держави.  
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За допомогою регресійного аналізу встановлено пряму залежність 

валового внутрішнього продукту України від обсягу фінансових ресурсів 

домашніх господарств, суб’єктів господарювання та надходжень до зведеного 

бюджету України. Середньорічний обсяг фінансових ресурсів вітчизняних 

суб’єктів господарювання залежить від таких чинників: фінансових ресурсів 

домашніх господарств, вимог банків за наданими кредитами та обсягу торгів на 

вітчизняному ринку цінних паперів. 

Фінансові ресурси домогосподарств досліджено за впливом таких 

чинників: середнього обсягу капіталу підприємств, депозитів населення у 

банківській системі, надходження податку на прибуток до зведеного бюджету 

України та обсягу міжбюджетних трансфертів. Водночас у побудованих 

регресійних моделях чітко простежується залежність фінансових ресурсів 

населення від капіталу суб’єктів господарювання і навпаки, фінансових 

ресурсів підприємств від обсягу банківського кредитування; ВВП від капіталу 

підприємств й надходжень до зведеного бюджету України й характеризують 

кругообіг фінансових ресурсів в економіці країни. 

Виявлено обернену залежність між середньозваженою дохідністю ОВДП 

та темпами приросту валового внутрішнього продукту України, скоригованого 

на базову інфляцію. Це підтверджує негативний вплив ставки внутрішніх 

запозичень на динаміку валового внутрішнього продукту країни, оскільки її 

підвищення сприяє зростанню витрат на обслуговування внутрішнього 

державного боргу, а отже відпливу коштів з державного бюджету. З’ясовано, 

що надмірний рівень боргового навантаження негативно впливає на діяльність 

вітчизняних суб’єктів господарювання (знижує результативність діяльності) та 

податкові надходження до зведеного бюджету України (зменшує обсяги 

надходження податку на прибуток підприємств). 

Розвинено наукові підходи до формування стратегії і тактики управління 

фінансовими ресурсами суб’єктів господарювання України, яка доводить, що 

політику мобілізації та використання фінансових ресурсів вітчизняні 
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підприємства повинні формувати з урахування особливостей фінансування 

необоротних й оборотних активів, достатності власного капіталу та граничного 

обсягу залучення позикових коштів. Підвищення її ефективності сприятиме 

максимізації прибутку та рентабельності, зміцненню фінансового стану у 

довготерміновій перспективі й капіталізації суб’єкта господарювання. 

У дисертації проаналізовано динаміку та структуру фінансових ресурсів 

вітчизняних суб’єктів господарювання, у результаті чого виявлено зростання 

їхньої залежності від зовнішніх джерел фінансування та загальне погіршення 

фінансового стану підприємств України у період 2000–2016 років. Побудовано 

за допомогою ключової матриці факторну модель залежності рентабельності 

капіталу від таких чинників: прибутковості оборотних засобів у сфері 

виробництва, їхньої завантаженості, оборотності дебіторської заборгованості та 

її співставлення із кредиторською, співвідношення кредиторської 

заборгованості та позикових оборотних коштів, фінансового ризику, 

забезпечення власним оборотним капіталом поточних активів і мобільності 

оборотних засобів. Сформована модель впливу факторів дала змогу виявити, 

що з метою зростання оборотності фінансових ресурсів необхідно нарощувати 

швидкість обігу поточних активів, поліпшувати ліквідність, стежити за 

структурою зобов’язань (частка поточних пасивів у капіталі має бути у 

безпечних межах), контролювати структуру фінансових ресурсів і не 

збільшувати ризик неплатоспроможності до критичного рівня, фінансувати 

значну частину необоротних активів за допомогою власного капіталу та 

дотримуватися оптимального співвідношення елементів активів суб’єкта 

господарювання. 

Для визначення раціонального співвідношення джерел формування 

капталу суб’єктів господарювання у роботі запропоновано інтегральний 

показник цільової структури фінансових ресурсів, який враховує такі критерії: 

економічну рентабельність, прибутковість реалізації продукції, показник 

самофінансування, загальну ліквідність, коефіцієнт платоспроможності, 
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показник середньозваженої вартості капіталу, коефіцієнт фінансового ризику. 

Визначені параметри порівнюють із нормативними або еталонними (бажаними) 

значеннями, які кожне підприємство встановлюватиме самостійно залежно від 

особливостей діяльності і раніше досягнутих результатів.  

Здобувач під заощадженнями домогосподарств розуміє сукупність 

майнових фондів, у процесі створення яких відбувається розподіл доходів з 

метою збереження майна, покриття непрогнозованих збитків, формування 

резервів майбутніх споживчих витрат і потенціалу для здійснення інвестицій. У 

роботі проаналізовано тенденції формування й використання фінансових 

ресурсів вітчизняними домашніми господарствами та виявлено переважання у 

структурі заощаджень їх неорганізованої форми й визначено поведінку на 

фінансовому ринку як інертну. Зазначено, що для поліпшення такої ситуації 

необхідно підвищувати ступінь довіри до фінансових інститутів, рівень 

обізнаності в інвестиційній діяльності та сприяти зростанню реальних доходів 

населення України. 

Удосконалено інституційні складові моделі трансформації 

неорганізованих заощаджень домашніх господарств в інвестиційні ресурси за 

допомогою фінансового ринку, яка показує роль фінансових посередників у 

перенаправленні вільних ресурсів населення у реальний сектор національної 

господарської системи. У моделі відображено процеси перерозподілу 

нагромаджень населення за допомогою фінансових інструментів банківськими 

установами, недержавними пенсійними фондами, страховими компаніями, 

інститутами спільного інвестування, державою на користь суб’єктів 

господарювання та урядових капітальних проектів. 

У дисертації аргументовано, що для підвищення ефективності 

формування та використання фінансових ресурсів домогосподарств в Україні і 

зростання їхнього інвестиційного потенціалу, з урахуванням досвіду 

розвинених країн з ринковою економікою  (США, Японії, ЄС та ін.) вжити такі 

заходи: реалізувати політику детінізації доходів населення; сприяти активізації 
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підприємницької діяльності домогосподарств, що підвищить їхню 

самостійність у формуванні фінансових ресурсів та знизить навантаження на 

державний бюджет; збільшити зацікавленість громадян до заощаджень шляхом 

часткового або повного звільнення від оподаткування доходів, що 

спрямовуються на нагромадження; створити умови, необхідні для реалізації 

нових банківських, страхових та інших видів фінансових послуг, доступних для 

пересічних громадян, які б активізували нагромаджувальну діяльність; 

підвищувати економічну грамотність членів домогосподарств, що надасть їм 

упевненості в діях на ринку цінних паперів, допоможе в ухваленні ефективних 

інвестиційних рішень та сприятиме розвитку вітчизняного фінансового і 

страхового ринку; стимулювати розвиток кредитних спілок, недержавних 

пенсійних фондів, інститутів спільного інвестування з метою залучення до 

інвестиційного процесу населення. 

Дисертантом сформульовано концепцію управління фінансовими 

ресурсами у розрізі суб’єктів фінансової системи, метою якої є підвищення 

відповідності обсягів і структури фінансових ресурсів потребам розвитку 

національної економіки України. Головні її очікувані результати – це зростання 

валового внутрішнього продукту, добробуту та соціально-культурного рівня 

життя населення й забезпечення макроекономічної стабільності в Україні. 

Водночас зроблено висновок, що з метою нагромадження фінансових ресурсів 

для розвитку національної економіки необхідно збільшувати потенціал 

домогосподарств, поліпшувати інвестиційно-інноваційну політику суб’єктів 

господарювання та удосконалювати механізм формування й використання 

ресурсів держави. 

Отримані теоретико-методологічні та науково-прикладні результати 

можуть бути використані у процесі формування і реалізації фінансової політики 

держави, що дасть змогу підвищити ефективність управління фінансовими 

ресурсами в Україні та сприятиме розбудові ринкової конкурентоспроможної 

національної економіки в умовах глобалізації. Зокрема, сформульована модель 
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кругообігу фінансових ресурсів, пропозиції щодо удосконалення державного 

кредитування, поліпшення управління державним боргом та формування 

оптимальної структури фінансових ресурсів суб’єктів господарювання України. 

Ключові слова: фінансові ресурси, заощадження, інвестиції, фінансовий 

потенціал, фінансове забезпечення, фінансові інструменти, бюджетні ресурси, 

податкові надходження, державний кредит, державний борг, держава, суб’єкти 

господарювання, домашні господарства, фінансовий ринок. 

 

ANNOTATION 

Dropa Ya. B. Financial resources of Ukrainian national economy development. 

– Qualification scientific work on the rights of manuscript. 

Dissertation applied for the doctor degree in economic sciences. Speciality 

08.00.08 – money, finance and credit. Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, 

2017. 

In the conditions of reforming the Ukrainian economy, attracting sufficient 

financial resources is a determining factor in the completeness of ensuring the pace of 

development of the investment and innovation sphere, the growth of the financial 

potential of the country as a whole and the needs of social infrastructure objects, the 

effectiveness of state regulation of business entities’ activity, the level of material and 

spiritual welfare of the population. At the same time, the successful functioning of the 

financial system is connected with the management of the public financial resources, 

the bulk of which is concentrated in the budget system. Its efficiency determines the 

effectiveness of government policy in the field of finance, creates the preconditions 

for ensuring the stability of the economy and the country in general. During the flow 

of money between business entities, households, financial institutions and the 

government, the distribution and redistribution of income takes place, as well as the 

formation of decentralized and centralized funds, the rational usage of which effect 

on the national economy. Thus, nowadays the solving of problems concerned with 
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the mobilization and rational use of country’s financial resources is especially 

important. 

The author’s interpretation of the essence of the national economy financial 

resources as a cost expression of the sources of property (assets) formation of the 

state, business entities and households having a fund and non-fund character is 

formulated in the process of distribution and redistribution of GDP and national 

wealth, used to meet production needs and socio-economic development of society. 

In this regard, the financial resources are classified by to whom they belong on state, 

business entities and population (households), by means of mobilization – own, 

borrowed and attracted, in the direction of investment – basic and current.  

Conceptual approaches to building a scheme of resources’ flow between 

components of the economic system of Ukraine are proposed, which indicates the 

need to balance the cash flows that will improve the financial position of the 

economy in general. It is noted that government and other authorities when they are 

making management decisions in the field of finance, should focus on their 

implications for all components of the national economy. In the thesis is emphasizes 

that the state resources take the leading place, which are used for the financial support 

of the budget sphere, the regulation of economic and social processes and the 

stimulation of performance. 

In the dissertation the state’s financial resources are defined as the cost 

expression of the sources of its property formation, which is formed in the process of 

mobilizing some part of the income of the subjects of the financial system or is at the 

disposal of the state on the property rights and serves to ensure the fulfillment of its 

functions. 

The financial resources of enterprises the author consider the value of the 

sources of assets formation (basic and current), which are necessary for the provision 

of production activity, the fulfillment of financial obligations, the search for 

opportunities for further strengthening their material and technical base and social 

development. In the dissertation, financial resources of households are proposed to be 
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interpreted as a combination of cost expressions of sources of personal property 

formation necessary for life support, fulfillment of financial obligations, growth of 

welfare, reproduction and further socio-economic development of family. 

The methodological tools developed by author for managing financial 

resources include the following elements: socio-economic order, need (motive), goal 

setting, goal implementation, analysis of goals achievement, control over the 

fulfillment of goals and expected results. These elements correspond to such stages of 

management process organization: planning, analysis and control. All elements and 

stages of the methodology of financial resources management are disclosed in the 

context of the state, business entities and households. 

The approaches of domestic scientists to the clarification of the essence of the 

category “contractual financial instrument” are analyzed and defined it as a special 

product of the financial market, which is in the form of a contract or agreement and is 

used to attract financial resources by one party and to obtain profits and/or economic 

benefits by the other. In the dissertation, they are systematized by following: equality 

of participants (market and administrative), belonging to the subjects of the financial 

system (state, business entities, and households) and the nature of rights (obligations) 

that arise after their implementation (instruments of loans, property, mixed). 

The author underline that state borrowing is an important source of the 

formation of public financial resources, which, in the conditions of the deficit of 

common budget revenues, can, in the short run, ensure a reduction of tax pressure on 

taxpayers. However, they cause the appearance of a public debt, the repayment of 

which is a burden on future generations of the population. State credit is proposed to 

define as a summation of economic relations between the government and business 

entities and households regarding to distribution of a part of gross domestic product, 

during which the formation of borrowed financial resources by the state takes place 

on terms of time, return, payment and target use. 

Having used regression analysis, the direct dependence of Ukraine’s gross 

domestic product on the amount of financial resources of households, business 
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entities and revenues to the consolidated budget of Ukraine was established. The 

average annual amount of financial resources of domestic business entities depends 

on the following factors: financial resources of households, requirements of banks for 

granted loans and volume of trades on the domestic securities market. 

The financial resources of households have been investigated due to the 

following factors: average capital of enterprises, population deposits in the banking 

system, income tax revenue to the consolidated budget of Ukraine, and the volume of 

inter-budget transfers.  

At the same time, in the constructed regression models clearly trace the 

dependence of population financial resources on the capital of business entities and 

vice versa, financial resources of enterprises from the volume of bank lending; GDP 

from the capital of enterprises and revenues to the consolidated budget of Ukraine 

and characterize the circulation of financial resources in the economy of the country. 

The inverse relationship between the average weighted yield of government 

bonds and the growth rates of gross domestic product of Ukraine corrected for basic 

inflation was revealed. This confirms the negative impact of the domestic borrowing 

rate on the dynamics of the gross domestic product of the country, since its increase 

contributes to the increase in the cost of servicing the domestic state debt, and 

therefore the outflow of funds from the state budget. It is revealed that excessive level 

of debt load negatively affects the activities of domestic business entities (reduces the 

efficiency of activity) and tax revenues to the consolidated budget of Ukraine 

(reduces the volume of revenues from tax on enterprise profit). 

In the thesis are developed scientific approaches to the formation of strategy 

and tactics of financial resources management of Ukrainian business entities, which 

proves that the policy of mobilization and usage of financial resources, domestic 

enterprises should formulate taking into account the specifics of financing of non-

current and current assets, adequacy of own capital and the extreme level of 

borrowed funds. Increasing of its efficiency will help to maximize profit and 
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profitability, strengthen the long-term financial position and capitalization of the 

business entity. 

Author analyzes the dynamics and structure of financial resources of domestic 

business entities, as a result their dependence on external sources of financing and the 

general deterioration of the financial condition of  Ukrainian enterprises in the period 

of 2000-2016 were revealed. With help of key matrix, there is constructed the factor 

model of the dependence of capital profitability on such factors: the profitability of 

working capital in the sphere of production, its turnover, turnover of account 

receivables and its comparison with the payables, the ratio of payables and borrowed 

working capital, financial risk, the provision of own working capital of current assets 

and mobility of working capital. The model of the influence of this factors help to 

reveal that in order to increase the turnover of financial resources, it is necessary to 

increase the rate of current assets turnover, improve liquidity, monitor the structure of 

liabilities (the share of current liabilities in the capital must be within safe limits), 

control the structure of financial resources and not increase the risk of insolvency to a 

critical level, finance a significant portion of non-current assets using own capital and 

maintain an optimal ratio of asset items of business entities. 

In order to determine the rational alignment of capital sources formation of 

business entities, there is proposed an integral indicator of the target structure of 

financial resources, which takes into account the following criteria: economic 

profitability, profitability of product sales, self-financing rate, total liquidity, solvency 

ratio, average weighted capital cost index, financial risk coefficient. The defined 

parameters are compared with the normative or reference (desirable) values which 

each enterprise will set independently, depending on the peculiarities of the own 

activity and previous results of performance. 

The household savings are defined as the totality of property funds, in the 

creating process of which the distribution of income take place in order to preserve 

property, cover unpredictable losses, the formation of reserves of future consumer 

spending and the potential for investment. The thesis analyzes the tendencies of the 
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formation and usage of financial resources by domestic households and reveals the 

predominance of unorganized forms of savings in its structure and classified their 

behavior in the financial market as inert. It is noted that in order to improve this 

situation, it is necessary to increase the level of trust in financial institutions, the level 

of awareness in investment activity and promote the growth of real incomes of the 

population in Ukraine. 

The institutional components of the transformation of households’ unorganized 

savings into investment resources through the financial market have been improved, 

which shows the role of economic entities in redirecting the population’s free 

resources to the real sector of the national economic system. The model shows the 

processes of redistribution of population accumulationі through financial instruments 

by banking institutions, non-state pension funds, insurance companies, joint 

investment institutions, the state in favor of business entities and government capital 

projects. 

In order to increase the efficiency of the formation and usage of households’ 

financial resources in Ukraine and the growth of their investment potential, taking 

into account the experience of developed countries with market economies (USA, 

Japan, EU, etc.), should take the following measures: to implement the policy of anti-

shadowing of population incomes; to promote the business activity of households, 

which will increase their independence in the formation of financial resources and 

reduce the burden on the state budget; to increase the interest of citizens in saving 

through partial or full exemption from taxation incomes which are directed for 

savings; to create the conditions for development of new banking, insurance and 

other types of financial services available to ordinary citizens, which would intensify 

the saving activity; to increase the economic literacy of households, which will give 

them confidence in actions on the securities market, will help in taking efficient 

investment decisions and will promote the development of the domestic financial and 

insurance markets; to stimulate the development of credit unions, non-state pension 
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funds, joint investment institutions in order to attract people into the investment 

process. 

The concept of financial resources management in the context of the financial 

system subjects is formulated, purpose of which is to increase the correspondence of 

volumes and structure of financial resources to the needs of the development of the 

Ukrainian national economy. Its main expected results are the growth of the gross 

domestic product, welfare and socio-cultural standard of living and ensuring 

macroeconomic stability in Ukraine. At the same time, it was concluded that in order 

to accumulate financial resources for the development of the national economy, it is 

necessary to increase the potential of households, develop the investment and 

innovation policy of business entities and improve the mechanism of formation and 

usage of state resources. 

The theoretical, methodological, applied and scientific results can be used in 

the formation and implementation of government financial policy, which will help 

increase the efficiency of financial management in Ukraine and help develop the 

market competitiveness national economy in condition of globalization. Especially 

such results as the model of the financial resources circulation, suggestions for 

improvement of state lending, improvement of public debt management and the 

formation of the optimal structure of business entities’ financial resources in Ukraine. 

Key words: financial resources, savings, investments, financial potential, 

financial support, financial instruments, budget resources, tax revenues, state loan, 

state debt, state, business entities, households, financial market. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. У сучасних умовах євроінтеграційні прагнення 

України активізують складні, тривалі й доволі суперечливі процеси 

формування фінансової системи ринкового типу. Водночас накопичилася низка 

проблем, що стосуються фінансової політики загалом та її окремих складових, а 

саме: хронічна нестача ресурсів практично в усіх сферах і ланках фінансової 

системи країни, падіння реального ВВП, підвищення темпів інфляції, 

девальвація національної грошової одиниці, збереження високого рівня 

дефіциту бюджету й зростання державного боргу, загострення дисбалансів у 

фіскальній та монетарній сферах тощо. Окрім того, світові глобалізаційні 

економічні процеси генерують нові вимоги до функціонування суб’єктів 

економіки та фінансової системи України. Нині у надскладних умовах ведення 

господарської діяльності, високої турбулентності фінансової системи країни, 

що зумовлена постійними змінами у нормативно-правовому забезпеченні 

економічної системи та зростаючою залежністю від зовнішніх чинників впливу, 

досягнення стійкого розвитку національної економіки стане можливим завдяки 

системному підходу до формування та використання фінансових ресурсів на 

усіх рівнях управління економікою (держави, суб’єктів господарювання та 

населення). 

З огляду на це, особливого значення набуває організація менеджменту 

державних фінансових ресурсів, які є дієвим інструментом підтримання 

розвитку економіки й важливим чинником фінансового забезпечення 

повноважень центральних та місцевих органів влади у процесі виконання 

конституційних зобов’язань і проведення бюджетної децентралізації. Побудова 

інвестиційно-інноваційної моделі розвитку економіки потребує активнішої 

поведінки держави як головного інвестора пріоритетних напрямів розвитку 

виробництва та основного модератора прогресивних змін і контролера 

ефективного використання централізованих фінансових ресурсів з метою 

збалансованого соціально-економічного розвитку країни. 

Сучасна фінансово-економічна нестабільність спричинила виникнення 

ситуації, за якої у більшості вітчизняних суб’єктів господарювання постійною є 
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проблема дефіциту фінансових ресурсів і розподілу капіталу між сферами 

виробництва та обігу. Оцінювання рівня забезпеченості підприємств 

фінансовими ресурсами, пошук джерел їхнього формування, якісне планування 

та визначення ефективності використання є актуальними з позиції сприйняття 

трансформаційних змін й стратегічних управлінських рішень кожним суб’єктом 

господарювання. 

Водночас дослідження нинішнього стану формування та використання 

фінансових ресурсів домогосподарств теж є важливою складовою економічної 

науки, адже зростання добробуту окремої людини, сім’ї, родини сприяє 

підвищенню заможності країни та рівня її соціально-культурного розвитку. 

Відтак, наукове обґрунтування напрямів розв’язання проблем, пов’язаних з 

управлінням фінансовими ресурсами суб’єктів економіки, є актуальним в 

умовах сьогодення й потребує нових теоретико-методологічних, методичних і 

практичних досліджень. 

Окремим питанням формування та використання фінансових ресурсів 

держави присвятили праці такі вітчизняні та зарубіжні вчені: А. Бірман, 

Г. Базарова, І. Благун, З. Варналій, О. Василик, О. Ватаманюк, О. Вовчак, 

А. Гальчинський, В. Геєць, В. Глущенко, Л. Гринів, Т. Гуйда, А. Даниленко, 

О. Данілов, Н. Демчишак, В. Дем’янишин, О. Десятнюк, В. Загорський, 

О. Замасло, О. Кириленко, Н. Коваленко, О. Ковалюк, О. Колодізєв, В. Корнєєв, 

А. Крисоватий, М. Крупка, М. Кульчицький, І. Луніна, І. Лютий, В. Опарін, 

К. Павлюк, Ю. Пасічник, О. Рожко, О. Романенко, Д. Серебрянський, 

О. Терещенко, В. Терьохін, В. Федосов, І. Чуй, Г. Шахова, Н. Швець, 

М. Шкробот, С. Юрій та ін. 

Вагомий внесок у розвиток теорії і практики управління фінансовими 

ресурсами суб’єктів господарювання зробили відомі вітчизняні і зарубіжні 

науковці, зокрема: М. Білик, І. Бланк, Є. Брігхем, Д. Ванькович, Ю. Воробйов, 

І. Зятковський, Г. Кірейцев, Л. Лахтіонова, О. Непочатенко, Л. Павлова, 

М. Петик, О. Підхомний, А. Поддєрьогін, Б. Пшик, Р. Слав’юк, Є. Стоянова, 

О. Філімоненков. 
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Вирішення проблем удосконалення організації формування та 

використання фінансових ресурсів домогосподарств висвітлювали у наукових 

роботах вчені-економісти: С. Бєлозьоров, Т. Бойчук, А. Вдовиченко, 

В. Герасименко, Н. Дучинська, Н. Геронін, В. Гнєушева, М. Іващенко, 

Б. Карпінський, Ю. Карпенко, Н. Карпишин, Р. Квасницька, Т. Кізима, 

Л. Ключник, В. Коваленко, О. Ковтун, М. Костель, С. Лондар, Г. Коцюрубенко, 

Н. Нагайчук, Т. Пасажко, О. Рудницька, С. Салига, В. Смєсова, Л. Худолій, 

О. Шаманська, О. Янін та ін. 

Незважаючи на широке висвітлення у науковій літературі проблем, 

пов’язаних з організацією управління фінансовими ресурсами, не всі аспекти 

цієї складної та багатогранної проблеми з’ясовано й належно обґрунтовано. 

Зокрема, це стосується розкриття економічної природи фінансових ресурсів, 

визначення їхньої ролі у розвитку економіки, дослідження фінансово-

кредитних інструментів їх мобілізації, розподілу та використання фінансових 

ресурсів, пошуку оптимальної структури капіталу суб’єктів господарювання, 

визначення допустимих обсягів залучення позикових ресурсів державою та 

можливості їх обслуговування, формування політики сприяння трансформації 

заощаджень домогосподарств в інвестиції та виявленню їхньої інвестиційної 

поведінки на фінансовому ринку тощо. Це зумовило вибір теми дисертації, її 

мету, завдання і структуру. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є складовою частиною науково-дослідних робіт кафедри 

фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету 

імені Івана Франка “Фінансові стратегії розвитку економіки України” 

(державний реєстраційний номер 0112U004029) та “Формування фінансового 

потенціалу національної економіки” (державний реєстраційний номер 

0116U001677), у межах яких проведено дослідження теоретико-методологічних 

основ і запропоновано стратегічні напрями підвищення ефективності 

формування, розподілу й використання фінансових ресурсів національної 

економіки з метою забезпечення економічного зростання. 
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Мета і завдання дослідження. Метою роботи є поглиблення 

теоретичних основ, розроблення методологічних положень і практичних 

рекомендацій щодо підвищення ефективності формування та використання 

фінансових ресурсів суб’єктів національної економіки в умовах глобалізації. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації сформульовано такі 

завдання: 

 з’ясувати економічну сутність та сформулювати визначення 

фінансових ресурсів національної економіки, держави, суб’єктів 

господарювання і домогосподарств; 

 систематизувати фінансові ресурси суб’єктів економіки за джерелами 

формування та напрямами використання; 

 висвітлити роль фінансових ресурсів у забезпеченні сталого розвитку 

національної економіки України; 

 сформулювати методологічний інструментарій управління 

фінансовими ресурсами на різних рівнях економіки; 

 розкрити сутність та систематизувати інструменти залучення 

фінансових ресурсів у національній економіці; 

 визначити, з урахуванням сучасного стану економіки України, роль 

державного кредитування у мобілізації фінансових ресурсів та оцінити його 

вплив на фінансову безпеку держави в умовах глобалізації; 

 обґрунтувати вплив фінансових ресурсів суб’єктів економіки на 

приріст валового внутрішнього продукту України; 

 сформувати наукові підходи до розроблення стратегії і тактики 

управління фінансовими ресурсами суб’єктів господарювання України; 

 оцінити ефективність використання фінансових ресурсів вітчизняних 

підприємств на основі побудови моделей факторного впливу; 

 розробити методику пошуку оптимальної структури капіталу 

суб’єктів господарювання; 

 продіагностувати сучасні особливості формування фінансового 

потенціалу та інвестиційної поведінки населення України; 
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 удосконалити механізм трансформації заощаджень вітчизняних 

домогосподарств у фінансові ресурси з метою активізації інвестиційної 

діяльності; 

 узагальнити іноземний досвід управління фінансовими ресурсами 

домогосподарств та визначити можливості його застосування в Україні; 

 запропонувати концепцію модернізації управління фінансовими 

ресурсами розвитку національної економіки України. 

Об’єктом дослідження є процеси формування й використання 

фінансових ресурсів суб’єктами ринкової економіки. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні основи й практичні 

аспекти мобілізації, розподілу та використання фінансових ресурсів держави, 

суб’єктів господарювання і домогосподарств з метою забезпечення розвитку 

національної економіки України в умовах посилення впливу глобалізації. 

Методологічною основою дослідження є загальнонаукові та спеціальні 

методи, які використано для отримання відповідних результатів: логічний, 

абстрагування, узагальнення та деталізації – з метою визначення сутності та 

формування понятійного апарату дослідження фінансових ресурсів суб’єктів 

національної економіки; узагальнення, групування і систематизації – для 

проведення класифікації фінансових ресурсів та інструментів їхнього 

залучення, формування наукових засад стратегії і тактики управління 

фінансовими ресурсами суб’єктів господарювання; аналіз, синтез, індукція та 

дедукція – для побудови схеми руху грошових потоків між суб’єктами 

фінансової системи, розроблення методологічного інструментарію та концепції 

управління фінансовими ресурсами національної економіки й формування 

інституційних складових моделі перетворення неорганізованих заощаджень 

домогосподарств в інвестиційні ресурси фінансової системи; історичний та 

статистичні методи – для аналізу стану формування та використання 

фінансових ресурсів суб’єктами національної економіки України; економіко-

математичного моделювання, зокрема, використання множинних регресійних 

моделей – для дослідження впливу факторів на динаміку валового 



33 

внутрішнього продукту, капіталу підприємств та фінансових ресурсів домашніх 

господарств України; кореляційний аналіз – з метою виявлення тісноти зв’язку 

між чинниками, що впливають на формування та використання фінансових 

ресурсів економіки; факторний аналіз – для побудови моделей впливу чинників 

на рентабельність та оборотність капіталу суб’єктів господарювання; 

рейтинговий метод – для розроблення інтегрального показника оцінки цільової 

структури фінансових ресурсів суб’єктів господарювання; метод порівняння – 

для вивчення можливостей впровадження іноземного досвіду управління 

фінансовими ресурсами домогосподарств у вітчизняну практику; графічні 

методи – для наочного відображення тенденцій і закономірностей формування 

й використання фінансових ресурсів суб’єктами економіки. 

Інформаційною базою дослідження є законодавчі і нормативні акти 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, матеріали Державної 

служби статистики України, Державної казначейської служби України, 

Міністерства фінансів України, Національного банку України, Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Інституту бюджету та 

соціально-економічних досліджень, Національного рейтингового агентства 

“Рюрік”, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем управління 

фінансовими ресурсами, матеріали науково-практичних конференцій, 

інформаційні ресурси мережі Інтернет, власні аналітичні розрахунки. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробленні нових 

теоретико-методологічних положень формування, розподілу та використання 

ресурсів суб’єктами фінансової системи й обґрунтуванні практичних 

рекомендацій щодо належного фінансового забезпечення стійкого розвитку 

національної економіки України. 

До найвагоміших наукових результатів дисертації, які становлять наукову 

новизну, належать: 

уперше: 

 розроблено методологічний інструментарій управління фінансовими 

ресурсами національної економіки, який охоплює сукупність взаємопов’язаних 
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елементів управління на рівні держави, суб’єктів господарювання й домашніх 

господарств та дає змогу визначити ключові соціально-економічні замовлення, 

потреби (мотиви), способи формування, виконання, аналізу і контролю за 

досягненням цілей та конкретизувати очікувані результати, отримання яких 

необхідно забезпечити у процесі стимулювання сталого розвитку національної 

економіки (пп. 2.1); 

 сформульовано концепцію управління фінансовими ресурсами 

суб’єктів національної економіки як основу політики забезпечення її розвитку. 

Концепція включає мету (підвищення рівня відповідності обсягів і структури 

фінансових ресурсів потребам розвитку господарської системи), завдання 

(формування необхідного обсягу капіталу, його раціональне використання, 

зростання доходів населення тощо), принципи (цільова спрямованість, 

своєчасність, збалансованість, ефективність), етапи реалізації та очікувані 

результати (зростання валового внутрішнього продукту, добробуту населення, 

забезпечення макроекономічної стабільності). Це дало змогу узгодити 

послідовність управління фінансовими ресурсами суб’єктів економіки та 

запропонувати напрями його удосконалення (пп. 5.3); 

 побудовано за допомогою матричного методу моделі факторного 

впливу на рентабельність капіталу та оборотність фінансових ресурсів суб’єктів 

господарювання, які дають змогу оцінити вплив таких чинників: прибутковість 

і завантаженість оборотних засобів у сфері виробництва, оборотність 

дебіторської заборгованості та її співвідношення із кредиторською, зіставлення 

кредиторської заборгованості і позикових оборотних коштів, забезпечення 

власним оборотним капіталом, мобільність й оборотність поточних активів, 

ліквідність і платоспроможність, структура зобов’язань та капіталу, рівень 

самофінансування та фінансового ризику, мобільність необоротних активів 

(пп. 4.2); 

 запропоновано показник оцінки цільової структури фінансових 

ресурсів суб’єктів господарювання за інтегральним критерієм оптимальності, 

який охоплює такі складові: економічну рентабельність, прибутковість 
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реалізації продукції (робіт, послуг), середньозважену вартість капіталу, 

загальну ліквідність, рівень фінансового ризику, самофінансування та 

платоспроможності. Застосування розробленого показника уможливлює пошук 

раціонального співвідношення між власним і позиковим капіталом підприємств 

(пп. 4.3); 

удосконалено: 

 підходи до визначення поняття “фінансові ресурси” на рівні окремих 

суб’єктів та економіки загалом: 1) національної економіки (як вартісне 

вираження джерел формування майна (активів) держави, суб’єктів 

господарювання та домашніх господарств, що мають фондовий та нефондовий 

характер, формуються у процесі розподілу та перерозподілу ВВП і 

національного багатства, використовуються для задоволення потреб 

виробництва та соціально-економічного розвитку суспільства); 2) держави (як 

вартісне вираження джерел утворення її майна, що формується у процесі 

мобілізації частини доходів суб’єктів фінансової системи або перебуває в 

розпорядженні держави на правах власності і слугує для забезпечення 

виконання покладених на неї функцій); 3) суб’єктів господарювання (як 

вартісне вираження джерел формування активів (оборотних та необоротних), 

необхідних для забезпечення виробничої діяльності, виконання фінансових 

зобов’язань, пошуку можливостей подальшого зміцнення їхньої матеріально-

технічної бази та соціального розвитку); 4) домогосподарств (як сукупність 

вартісного вираження джерел формування особистого майна, необхідного для 

забезпечення життєдіяльності, виконання фінансових зобов’язань, зростання 

добробуту, відтворення та подальшого соціально-економічного розвитку 

родини (сім’ї)). Розмежування дефініцій дає змогу глибше розкрити 

економічний зміст фінансових ресурсів суб’єктів економіки та виявити їхні 

відмінності (пп. 1.1); 

 концептуальні підходи до побудови схеми руху грошових потоків між 

суб’єктами фінансової системи у процесі формування та використання 

фінансових ресурсів національної економіки, що уможливило моніторинг їх 
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кругообігу і виявити головні напрями взаємодії та перспективи удосконалення 

фінансових відносин між державою, підприємствами і населенням (пп. 1.3); 

 класифікацію інструментів залучення фінансових ресурсів, що, на 

відміну від поширених, передбачає їх розподіл за ознакою рівноправності 

учасників, приналежності до суб’єктів фінансової системи та характером прав 

(зобов’язань), які виникають під час їхньої реалізації. Це дало змогу 

конкретизувати способи залучення коштів підприємствами, населенням та 

державою (пп. 2.3); 

 наукові підходи до розроблення стратегії і тактики управління 

фінансовими ресурсами суб’єктів господарювання, які враховують особливості 

визначення потреби в капіталі, формування власних та залучених фінансових 

ресурсів і політику фінансування необоротних та оборотних активів. Це дало 

можливість визначити послідовність та згрупувати завдання процесу 

управління фінансовими ресурсами підприємств в умовах конкурентного 

середовища (пп. 4.1); 

 інституційні складові моделі перетворення неорганізованих 

заощаджень домогосподарств в інвестиційні ресурси фінансової системи за 

допомогою механізмів фінансового ринку, що дало змогу запропонувати 

напрями активізації організованої нагромаджувальної діяльності населення 

України (пп. 5.1); 

одержали подальший розвиток: 

 систематизація фінансових ресурсів домашніх господарств за 

джерелами формування (власні – дарування і спадщина, заробітна плата, 

державне соціальне забезпечення, трудовий внесок членів домогосподарства, 

дохід від підприємницької діяльності й організованих заощаджень; позичені – 

кредити та позики; залучені – державні дотації та субсидії, поточна 

кредиторська заборгованість) і напрямами використання (нерухомість, рухоме 

майно, нематеріальні активи, товарно-матеріальні цінності, створення цільових 

фондів). Це дало змогу згрупувати способи мобілізації та елементи вкладення 
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грошових коштів населення з метою визначення потенціалу  розвитку малого 

бізнесу й інвестиційної діяльності домогосподарств (пп. 1.2); 

 теоретико-методичні підходи до визначення понятійно-

категоріального апарату у контексті дослідження фінансових ресурсів суб’єктів 

економіки: 

а) запропоновано тлумачення економічного змісту поняття “договірний 

фінансовий інструмент” як особливого продукту фінансового ринку, який 

має форму договору або угоди і використовується з метою залучення 

фінансових ресурсів однією стороною й отримання прибутків та/або 

економічної вигоди – іншою. Це дало змогу виокремити способи залучення 

ресурсів суб’єктами економіки за допомогою фінансового ринку (пп. 2.3); 

б) визначено сутність державного кредиту як сукупності економічних 

відносин між урядом та суб’єктами господарювання й домогосподарствами 

щодо розподілу частини вартості валового внутрішнього продукту, у процесі 

якого на умовах терміновості, зворотності, платності і цільового 

використання відбувається формування позикових фінансових ресурсів 

держави. Це уможливило з’ясування ролі державних запозичень у залученні 

фінансових ресурсів суб’єктами економіки (пп. 3.2); 

в) уточнено тлумачення поняття “заощадження домогосподарств” як 

сукупності майнових фондів, у процесі створення яких відбувається розподіл 

доходів з метою збереження майна, покриття непрогнозованих збитків, 

формування резервів майбутніх споживчих витрат і потенціалу для 

здійснення інвестицій. Їх поділяють на організовані (вкладені у фінансові 

інструменти та власний бізнес) і неорганізовані (неофіційні накопичення 

національної та іноземної валюти, дорогоцінностей тощо). Це дало змогу 

розкрити роль заощаджень у формуванні фінансових ресурсів домашніх 

господарств (пп. 4.3)); 

 методичний інструментарій оцінювання впливу факторів на основі 

застосування регресійного аналізу, зокрема на: а) динаміку ВВП (фінансових 

ресурсів домашніх господарств, середнього обсягу фінансових ресурсів 

підприємств і доходів зведеного бюджету України); б) середній обсяг капіталу 



38 

суб’єктів господарювання (фінансових ресурсів домашніх господарств, вимог 

банків за наданими кредитами та обсягу торгів на ринку цінних паперів); в) 

фінансові ресурси домогосподарств (середнього обсягу капіталу вітчизняних 

підприємств, депозитів населення у банківський системі, надходження податку 

на прибуток до зведеного бюджету України та обсягу міжбюджетних 

трансфертів з державного до місцевих бюджетів). Це дало змогу довести, що 

обсяг залучених фінансових ресурсів у національну економіку є визначальним 

фактором нарощення виробництва товарів і надання послуг, а процеси 

формування грошових коштів суб’єктів господарської системи взаємозалежні 

між собою та обумовлюються впливом вказаних чинників (пп. 3.2); 

 критеріальні підходи до вимірювання тісноти зв’язку між чинниками, 

які впливають на формування та використання фінансових ресурсів економіки 

за допомогою кореляційного аналізу. Це дало можливість виявити обернену 

залежність між середньозваженою ставкою ОВДП і темпами приросту 

реального ВВП, а також між динамікою фінансових результатів вітчизняних 

суб’єктів господарювання до оподаткування й державним та гарантованим 

державою боргом (пп. 3.2); 

 узагальнення та систематизація іноземного досвіду щодо залучення 

вільних ресурсів домашніх господарств у сферу економічної діяльності, які 

дали змогу сформулювати пропозиції щодо впровадження його у вітчизняну 

практику, зокрема: реалізувати політику детінізації доходів населення, сприяти 

активізації підприємницької діяльності домогосподарств, підвищувати 

економічну грамотність громадян та їхню зацікавленість у заощадженнях, 

стимулювати розвиток небанківських кредитних інститутів тощо (пп. 5.2). 

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що 

положення, висновки та рекомендації, сформульовані у роботі, мають 

практичне спрямування і можуть бути використанні для підвищення 

ефективності процесів формування та використання фінансових ресурсів у 

національній економіці. Зокрема, основні положення та пропозиції, які мають 

практичну значущість, пройшли апробацію і впроваджені у діяльність: 
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Територіального управління Рахункової палати у Львівській, Волинській, 

Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатській областях у 

контексті розроблених автором пропозицій щодо удосконалення політики 

державних запозичень та управління державним боргом, запропонованої 

методики оцінки ефективності формування фінансових ресурсів бюджетів із 

постійних джерел, побудованої моделі руху фінансових ресурсів у національній 

економіці (довідка №22-19/166 від 28.03.2017 р.); 

Департаменту фінансів Львівської обласної державної адміністрації, 

зокрема, використано модель кругообігу фінансових ресурсів, пропозиції щодо 

удосконалення державного кредитування та пріоритетні напрями залучення 

інвестиційних ресурсів із внутрішніх джерел з метою забезпечення сталого 

розвитку Львівського регіону (довідка №10-16/457 від 31.03.2017 р.); 

ТОВ “Поділлянафтозбут”, зокрема, використано пропозиції щодо аналізу 

чинників впливу на рентабельність капіталу та формування оптимальної 

структури фінансових ресурсів, що дало змогу мінімізувати витрати, підвищити 

рівень прибутковості, оптимізувати залучення кредитного капіталу (довідка 

№325/1 від 01.06.2017 р.); 

ТОВ “Львівська ізоляторна компанія”, зокрема, пропозиції автора щодо 

удосконалення методології аналізу ефективності формування та використання 

фінансових ресурсів, обґрунтування критеріїв визначення їхньої раціональної 

структури, підвищення дієвості політики фінансування суб’єктів 

господарювання, що дало змогу оптимізувати джерела залучення капіталу, 

знизити його вартість й поліпшити фінансовий стан підприємства загалом 

(довідка №286 від 10.07.2017 р.); 

ТОВ “Морган Феніче”, зокрема, використано пропозиції автора щодо 

удосконалення політики управління фінансовими ресурсами, методики 

проведення факторного аналізу ефективності використання капіталу та 

визначення критеріїв пошуку раціональної структури фінансових ресурсів, що 

дало змогу оптимізувати залучення кредитних ресурсів, виявити резерви 

підвищення ефективності їх використання та розробити інвестиційну стратегію 

розвитку (довідка №302 від 23.08.2017 р.). 
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Теоретичне значення результатів дослідження полягає у поглибленні та 

розробленні нових науково-методологічних підходів формування, розподілу і 

використання фінансових ресурсів в економіці України, зокрема, у визначенні 

їхньої сутності, функцій та джерел мобілізації. Науково-методичні положення 

дисертації використано у навчальному процесі на економічному факультеті 

Львівського національного університету імені Івана Франка під час викладання 

дисциплін: “Фінанси”, “Фінансові системи”, “Фінанси підприємств”, 

“Фінансовий менеджмент”, “Фінансовий контролінг” (довідка №2828-Н від 

15.06.2017 р.). Результати дисертації також запроваджено у навчальному 

процесі на факультеті економіки, менеджменту та міжнародного права 

Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського 

національного університету імені Івана Франка під час викладання навчальних 

дисциплін: “Фінанси”, “Фінанси суб’єктів господарювання”, “Фінансовий 

ринок” та “Фінансова санація суб’єктів господарювання” (довідка №49 від 

23.03.2017 р.). 

Особистий внесок здобувача. Наукові положення, результати, висновки 

та рекомендації, що виносяться на захист, одержані автором самостійно. 

Дисертація є одноосібно виконаною науковою працею, у якій викладено 

авторський підхід до розроблення теоретико-методологічних засад і 

практичних рекомендацій щодо формування, розподілу та використання 

фінансових ресурсів розвитку національної економіки України. Особистий 

внесок автора у працях, в тому числі опублікованих у співавторстві, наведено у 

списку публікацій. З них використано лише ті ідеї, які є результатом власних 

досліджень. Матеріали кандидатської дисертації в роботі на здобуття наукового 

ступеня доктора економічних наук не використовувались. 

Апробація результатів дисертаційної роботи. Основні результати 

дослідження обговорювались і отримали позитивну оцінку на щорічних звітних 

науково-практичних конференціях викладачів і аспірантів економічного 

факультету Львівського національного університету імені Івана Франка; 

наукових семінарах кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту; міжнародних 

та всеукраїнських науково-практичних конференціях, зокрема: Всеукраїнській 
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науково-практичній конференції “Управління у сфері фінансів, страхування та 

кредиту” (м. Львів, 8–9 листопада 2007 р.); Всеукраїнській науково-методичній 

конференції “Современные аспекты финансового управления экономическими 

процессами” (м. Севастополь, 5–8 вересня 2007 р.); ІІ міжнародній науково-

практичній конференції, присвяченій відзначенню 70-річчя з дня народження 

В’ячеслава Чорновола “Сучасні проблеми економіки та управління” (м. Львів, 7 

грудня 2007 р.); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції: “Проблеми 

формування нової економіки ХХІ століття” (м. Дніпропетровськ, 25–26 грудня 

2009 р.); ІV Міжнародній науково-практичній конференції “Формування 

ефективної моделі розвитку підприємства в умовах ринкової економіки” 

(м. Житомир, 24–25 листопада 2016 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції “Сучасний стан і тенденції розвитку економіки країни” 

(м. Запоріжжя, 16 грудня 2016 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції “Розвиток економіки країни: можливості, проблеми, перспективи” 

(м. Запоріжжя, 20–21 січня 2017 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції для студентів, аспірантів та молодих учених “Тенденції сталого 

розвитку економіки країни: досягнення, проблеми та прогнози” (м. Київ, 27–28 

січня 2017 р.); Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції 

“Модернізація економіки: виклики і можливості економічного зростання” 

(м. Київ, 15 лютого 2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції для 

студентів, аспірантів та молодих учених “Розвиток міжнародних економічних 

відносин: внутрішні та зовнішні фактори впливу” (м. Київ, 24–25 лютого 

2017 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції “Підприємництво та 

фінансова система: національні особливості та світові тенденції” (м. Одеса, 17–

18 березня 2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції для 

студентів, аспірантів та молодих учених “Економічна політика та механізми 

господарювання: сучасний стан, ефективність, перспективи” (м. Київ, 31 

березня 2017 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції 

“Євроінтеграційна перспектива та інвестиційний потенціал економіки: 

методологія, теорія та практика” (м. Одеса, 15–16 вересня 2017 р.). 
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Публікації. Основні положення дисертаційної роботи опубліковані у 

52 наукових працях загальним обсягом 230,65 д.а. (79,35 д.а. належать особисто 

автору), з них: 1 одноосібна монографія та 1 монографія у співавторстві; 

1 підручник та 3 навчальні посібники у співавторстві (усі з грифом МОН 

України); 30 статей у наукових періодичних виданнях, у тому числі: 27 – у 

наукових фахових виданнях України, 8 – у наукометричних виданнях та 2 – у 

зарубіжних; 16 праць – в інших наукових виданнях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація містить вступ, п’ять розділів, 

висновки, список використаних джерел та додатки. Загальний обсяг 

дисертаційної роботи становить 534 сторінки, у тому числі основний текст – 

428 сторінок. Дисертація містить 33 таблиці і 80 рисунків. Список 

використаних джерел налічує 428 найменувань на 42 сторінках; 31 додаток 

подано на 37 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ 

РЕСУРСІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

1.1. Економічна сутність та джерела формування фінансових ресурсів 

розвитку національної економіки 

В умовах реформування економіки України залучення достатнього обсягу 

фінансових ресурсів є визначальним чинником повноти забезпечення потреб 

об’єктів соціальної інфраструктури, дієвості державного регулювання суб’єктів 

господарювання, рівня матеріального й духовного добробуту населення, темпів 

розвитку інвестиційно-інноваційної сфери та зростання фінансового потенціалу 

країни загалом. Водночас, успішне функціонування фінансової системи 

пов’язано із результативним управлінням ресурсами держави, головна частина 

яких зосереджена у бюджетній системі. Її ефективність визначає дієвість 

урядової політики у сфері фінансів, створює передумови для забезпечення 

стабільності економіки та країни загалом. 

Важливою умовою дослідження економічної природи, ролі та значення 

фінансових ресурсів є виявлення їхньої залежності від вартісної структури 

валового внутрішнього продукту. У зв’язку з цим пошуки внутрішніх джерел їх 

зростання необхідно проводити як на мікро-, так і на макрорівні економіки. 

Фінансові ресурси є об’єктивною необхідною умовою процесу 

відтворення на всіх його стадіях, однак формування кінцевої структури 

відтворення досягається на стадії розподілу, де формуються пропорції між 

фондами відшкодування, споживання й нагромадження, відбувається розподіл 

доходів між елементами суспільного виробництва, галузями господарства, 

соціальними групами, безпосередніми виробниками матеріальних благ [312, с. 

52]. 

Варто зазначити, що у сучасній вітчизняній науці існує низка підходів до 

тлумачення сутності фінансових ресурсів економіки з урахуванням 

пріоритетних для суспільства завдань, зокрема: забезпечення економічного 

зростання і свободи, повної зайнятості та соціальної справедливості [175, с. 43]. 

До речі, Н. І. Коваленко визначає їх як ресурси економічної системи, що 

перебувають у розпорядженні держави, господарюючих суб’єктів і населення 
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та утворені в процесі розподілу вартості суспільного продукту для задоволення 

різних потреб суспільства, з одного боку, та сукупність відносин, які мають 

місце у зв’язку із виникненням та використанням фінансових ресурсів – з 

іншого [175, с. 44]. 

На переконання С. І. Юрія, фінансові ресурси макрорівня – це грошові 

фонди, які створюються у процесі розподілу та використання ВВП за певний 

період, а мікрорівня – це акумульовані підприємством із різних джерел грошові 

кошти, які надходять в обіг і призначені для покриття його потреб. Подібної 

думки дотримується С. В. Мочерний, який висвітлив фінансові ресурси як 

грошові фонди, створені у процесі розподілу, перерозподілу та використання 

валового внутрішнього продукту країни [182]. 

У своїх працях Ю. М. Воробйов зазначив, що фінансові ресурси з 

теоретичних позицій – це економічна категорія, що характеризує сутність і 

зміст фінансових відносин у розподільно-перерозподільних процесах 

соціально-економічної системи держави та виступає їх матеріальним носієм, а з 

практичних – сукупність коштів, що формуються внаслідок розподілу і 

перерозподілу вартості валового внутрішнього продукту як на рівні окремої 

держави, так і всієї світової економіки суб’єктами господарювання, 

домогосподарствами, державою і місцевою владою з метою забезпечення їх 

цілеспрямованого продуктивного використання у фондовій і нефондовій 

формах, що дає змогу одержувати доходи й прибутки від їх володіння та 

розпорядження на користь як окремих осіб (фізичних і юридичних), так і всього 

суспільства [56, с. 20]. 

Відомий учений О. М. Бірман охарактеризував фінансові ресурси як 

виражену у грошах частину національного доходу, сконцентровану 

безпосередньо в державі чи на підприємствах для використання на розширене 

відтворення та загальнодержавні потреби [250, с. 33]. 

Зокрема, К. В. Павлюк визначає фінансові ресурси як грошові 

нагромадження й доходи, які створюються у процесі розподілу й перерозподілу 

валового внутрішнього продукту та зосереджуються у відповідних фондах для 
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забезпечення безперервності розширеного відтворення й задоволення 

суспільних потреб [250, с. 34]. 

На думку В. Г. Дем’янишина фінансові ресурси суспільства – це 

сукупність грошових фондів, створених у результаті розподілу й перерозподілу 

ВВП суб’єктами фінансових відносин для досягнення кінцевої мети, 

забезпечення виконання їхніх завдань, функцій і зобов’язань [86, с. 146]. 

Розмаїття поглядів учених щодо розуміння сутності фінансових ресурсів 

національної економіки дає змогу запропонувати таке їх визначення: це 

вартісне вираження джерел формування майна (активів) держави, суб’єктів 

господарювання та домашніх господарств, що мають фондовий та нефондовий 

характер, формуються у процесі розподілу  та перерозподілу ВВП і 

національного багатства, використовуються для задоволення потреб 

виробництва та соціально-економічного розвитку суспільства. Фінансові 

ресурси мають грошову форму вираження. Джерелами формування фінансових 

ресурсів держави є податкові й неподаткові надходження, доходи від операцій з 

капіталом, цільові фонди, відрахування до державних позабюджетних фондів, 

державні запозичення; суб’єктів господарювання – власний (статутний, 

резервний капітал, нерозподілений прибуток, амортизаційні відрахування 

тощо) і позиковий капітал, кредиторська заборгованість; домашніх господарств 

– дарування та спадщина, заробітна плата, доходи від підприємницької 

діяльності та організованих заощаддень, державне соціальне забезпечення, 

трудовий внесок членів домогосподарства, кредити і позики, субсидії, дотації 

та ін. 

У процесі еволюції людського суспільства очевидною стала необхідність 

існування особливого інституту, який би представляв, захищав і забезпечував 

достатній рівень життя своїх громадян. Ним стала держава, основним 

призначенням якої є задоволення різних та всезростаючих потреб суспільства. 

Її роль визначається ступенем виконання перед суспільством, взятих 

зобов’язань, що виражається у співвідношенні номінально задекларованих та 

фактично реалізованих функцій. Виконання функцій держави у повному обсязі 
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вимагає відповідного фінансового забезпечення, динаміка і структура якого 

своєю чергою залежать від ефективності її діяльності. 

Сучасності притаманне різноманіття підходів до тлумачення сутності 

фінансових ресурсів держави, які відображають завдання, виконання яких є 

пріоритетними для суспільства, зокрема: 

 економічне зростання – створення умов для виробництва більшої 

кількості і вищої якості товарів і послуг; 

 повна зайнятість – забезпечення роботою всіх, хто бажає і має змогу 

працювати; 

 економічна свобода – право працівників, споживачів і підприємців 

вільно реалізувати вибір ресурсів, видів діяльності тощо; 

 соціальна справедливість – розподіл доходу у суспільстві так, щоб 

підтримати прийнятне співвідношення між доходами найбідніших і заможних 

верств населення [175, с. 43]. 

Історичний досвід свідчить, що держава володіє значним потенціалом 

впливу на соціально-економічні процеси, а її діяльність значною мірою 

залежить від наявності достатнього обсягу фінансових ресурсів. 

На думку Н. І. Коваленко, “фінансові ресурси держави” сьогодні є однією 

із найбільш уживаних категорій у понятійному апараті економічної науки, що 

стосується державного сектора. Однак єдиної позиції щодо її змісту та сутності 

досі не існує. Розбіжності зумовлені дискусійними підходами до тлумачення 

цієї категорії: від суто логічних до науково-практичних. Можна виділити деякі 

спільні риси у поглядах різних учених і таким способом систематизувати 

сучасні уявлення про фінансові ресурси держави (табл. 1.1) [175, с. 43]. 

Також існують визначення, які не увійшли до поданих вище категорій, 

однак вони, безперечно, мають цінність для дослідження. Наприклад, у праці 

М. І. Туган-Барановського “Соціальна теорія розподілу” (1910 року) 

запропонована концепція розщеплення фінансових ресурсів. Незважаючи на 

прогресивність такого підходу, автор розкрив лише сутність формування 
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первинних доходів, що акцентує увагу не на дослідженні фінансових ресурсів 

як таких, а винятково на джерелах їх формування [359]. 

Таблиця 1.1 

Основні підходи до тлумачення сутності фінансових ресурсів держави 

[175, с. 43] 

Вчені Характерні риси 

В. В. Глущенко, Т. В. Гуйда, 

О. Р. Романенко, В. І. Терьохін, 

В. М. Федосов 

виокремлення суб’єктів, які володіють та 

розпоряджаються фінансовими ресурсами 

В. В. Глущенко, О. Д. Данілов, 

Д. М. Серебрянський, О. Д. Василик, 

В. І. Терьохін 

зазначення джерела утворення фінансових 

ресурсів 

В. В. Глущенко, О. Д. Данілов, 

Д. М. Серебрянський, О. Д. Василик, 

А. Бірман, Г. Шахова, Г. В. Базарова, 

Т. В. Гуйда, В. І. Терьохін 

уточнення цілей, на які спрямовуються 

фінансові ресурси 

 

Варто відзначити визначення В. М. Федосова: “державні фінансові 

ресурси – це цілісна система суспільних відносин, пов’язаних із формуванням, 

розподілом і використанням централізованих та децентралізованих фондів 

грошових коштів із метою виконання завдань і функцій держави” [366, с. 6]. 

Науковець акцентував увагу не тільки на матеріальному аспекті цього поняття, 

а й на іншому – відносинах, які виникають у процесі формування, розподілу та 

використання фінансових ресурсів. Це дає змогу більш комплексно поглянути 

на цей термін. 

На думку Н. І. Коваленко, для того, щоб глибше зрозуміти сутність 

поняття “фінансові ресурси” та мати змогу запропонувати агреговане 

визначення, яке б повніше висвітлювало його економічний зміст та 

функціональне призначення, доцільно було б розглянути класифікаційні ознаки 

цієї категорії [175, с. 43]. 

Досліджуючи тлумачення змісту поняття “фінансові ресурси”, Г. Шахова 

вказала на головний їхній недолік – відсутність чітких кількісних та якісних 

меж [407, с. 4].  

Ознакою, за якою автор пропонує виділити фінансові ресурси із загальної 

маси грошових коштів, постає їх функціональне призначення на різних стадіях 

відтворювального процесу. Грошовий обіг Г. Шахова поділила на дві частини: 
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пов’язану з простим (задоволенням поточних потреб) і розширеним 

відтворенням. Ту частину, яка може бути витрачила на розвиток народного 

господарства, задоволення суспільних потреб автор визначає як фінансові 

ресурси [182, с. 42]. 

Зокрема, М. І. Шкробот [412] у своїх працях напрями визначення 

економічного змісту фінансових ресурсів поділяє на три групи. Перша 

розглядає їх на рівні державних фінансів. Друга передбачає дослідження на 

рівні корпоративних фінансів. Остання пропонує відтворювальний підхід до 

визначення сутності фінансових ресурсів. 

Перший напрям є історичною основою досліджень поняття “фінансові 

ресурси”, що пов’язаний зі складанням першого п’ятирічного плану СРСР, у 

складі якого розроблявся баланс фінансових ресурсів. Його зміст ґрунтувався 

на тісному взаємозв’язку двох економічних понять – “фінанси” та “фінансові 

ресурси”. Логіка виходила із положення про те, що фінанси виступають 

вартісною категорією [412]. 

Відомий дослідник фінансів В. П. Д’яченко обґрунтував ототожнення 

фінансових ресурсів із грошовими рухом вартості в грошовій формі у процесі 

розподілу суспільного продукту [54]. У його твердженнях щодо ототожнення 

грошових доходів, коштів і фінансових ресурсів простежується думка про те, 

що до останніх можуть бути прирівняні будь-які види надходжень. Так автор 

розмиває ознаку, за якою можна було б виділити фінансові ресурси [54]. 

Сутність фінансових ресурсів за А. М. Бірманом проявляється через 

використання певної сукупності виробничих відносин держави шляхом 

мобілізації частини національного доходу в грошовій формі. Він розглянув 

їхній склад з позиції різних елементів національного доходу, а не тільки 

доданого продукту. Проте таке збільшення кількості каналів отримання 

фінансових ресурсів суперечить його ж твердженням про те, що виторг є 

головним джерелом формування фінансових ресурсів на підприємстві. Це 

правильно лише частково: виторг, а точніше прибуток, є лише одним із джерел 

власних фінансових ресурсів [18]. 

Другий підхід стосується формування фінансових ресурсів суб’єктами 

господарювання і буде розглянутий у наступному підрозділі. 
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Прихильники відтворювального підходу розглядають фінансові ресурси 

як грошове вираження частини сукупного суспільного продукту. У цьому 

напрямі представлені більш чіткі особливості їхньої сутності: вказано цільове 

призначення та визначені межі їх виокремлення у складі його вартості. 

Водночас у такому визначенні втрачена специфіка фінансових ресурсів як 

частини грошового обігу [412].  

Усе викладене вище підтверджує, що передумови виникнення фінансових 

ресурсів пов’язані зі стадіями виробництва, обміну та споживання, оскільки їх 

формування відбувається на стадії розподілу вартості виробленого та 

реалізованого продукту. 

Отже, тлумачення сутності фінансових ресурсів на макрорівні є 

дискусійним, оскільки до них часто відносять кошти фізичних і юридичних 

осіб, фінансових установ, бюджетів тощо. З погляду формування фінансового 

забезпечення виконання функцій держави не всі фінансові ресурси будуть 

задіяні безпосередньо у цьому процесі. Фінансове забезпечення не можна 

розглядати окремо від фінансування, яке пов’язано з визначенням достатнього 

обсягу грошових коштів для виконання функцій держави. Проте це потребує 

частини фінансових ресурсів національної економіки, які вилучає держава. 

Саме вона дає змогу досягати цілей у межах виконання завдань урядом.  

Централізація частини вартості валового внутрішнього продукту у формі 

фінансових ресурсів держави у бюджетах різних рівнів дає змогу проводити 

єдину фінансову політику, забезпечувати перерозподіл коштів на користь 

пріоритетних галузей економіки, задовольняти на однаковому рівні потреби 

соціальної сфери, незалежно від того, на якій території функціонують її 

установи чи проживає особа [40, с. 345]. 

На нашу думку, фінансові ресурси держави можна визначити як вартісне 

вираження джерел утворення її майна, що формується внаслідок мобілізації 

частини доходів суб’єктів фінансової системи або перебуває у розпорядженні 

держави на правах власності і слугує для забезпечення виконання покладених 

на неї функцій.  

У сучасних умовах відродження і становлення економіки України 

розвиток вітчизняного бізнесу набуває особливої динамічності. Це пояснюється 
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наявністю досить жорсткої конкуренції з боку українських і зарубіжних 

компаній, підвищенням вимог споживачів до товарів і послуг, які пропонують 

на ринку. З іншого боку, кожне підприємство є також споживачем різних видів 

ресурсів у виробничо-господарській діяльності. 

Фінансова діяльність будь-якого промислового підприємства тісно 

пов’язана з формуванням і використанням фінансових ресурсів, для 

ефективного управління якими потрібна виважена й цілеспрямована політика 

на рівні окремого підприємства та держави загалом. Фінансовим ресурсам 

належить особливе місце у менеджменті діяльністю підприємства, оскільки від 

якості управління ними залежить безперервність процесу виробництва та 

реалізації продукції, його ліквідність, платоспроможність і рентабельність. На 

сучасному етапі розвитку економіки України фінансові ресурси як економічна 

категорія потребує глибшого дослідження та удосконалення організації 

управління ними в практичній діяльності. Підтвердженням цьому є збиткова 

діяльність багатьох вітчизняних підприємств, проблеми, пов’язані з 

виробництвом та реалізацією продукції у зв’язку з недостатністю капіталу для 

статутної діяльності. 

В українській економічній думці на сьогодні існує досить багато 

визначень фінансових ресурсів підприємства. Така неоднозначність відображає, 

по-перше, відірваність вітчизняної економічної науки від тих процесів, 

перетворень і явищ, які нині відбуваються в українській економіці. По-друге, це 

свідчить про певне нерозуміння функціонування ринкової економіки та її 

законів, які поступово, але неухильно приходять на зміну командно-

адміністративній системі, або принаймні про невдалу спробу поєднати 

закономірності цих двох систем у єдиному симбіозі [291, с. 96]. 

Зокрема, М. Я. Коробов визначає фінансові ресурси як власні і позикові 

грошові фонди цільового призначення, які формують у процесі розподілу і 

перерозподілу національного багатства, внутрішнього валового продукту і 

національного доходу та використовують у статутних цілях підприємства” [6, 

с. 20]. Під фінансовими ресурсами А. М. Поддєрьогін розуміє грошові кошти, 

що є в розпорядженні підприємств. Отже, до фінансових ресурсів автор відніс 
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грошові фонди та частину грошових коштів, яка використовують у нефондовій 

формі [383, с. 9]. 

На думку О. С. Філімоненкова, фінансові ресурси підприємств – це їх 

власний, позичений та залучений грошовий капітал, який вони використовують 

для формування власних активів і ведення виробничо-фінансової діяльності з 

метою отримання доходу, прибутку. Тож фінансові ресурси підприємств – це 

не грошові кошти, як це стверджують деякі економісти, а джерела ресурсів, 

спрямовані на формування активів [375, с. 13]. 

Натомість, В. М. Родіонова визначила фінансові ресурси підприємства як 

грошові доходи і надходження, які перебувають у розпорядженні суб’єкта 

господарювання та призначені для виконання фінансових зобов’язань, витрат із 

розширеного відтворення й економічного стимулювання працівників. Розподіл 

і перерозподіл вартості з допомогою фінансів, вважає вчена, обов’язково 

супроводжуються рухом грошових коштів, які набувають специфічної форми 

фінансових ресурсів, формуються у суб’єктів господарювання й держави за 

рахунок різних видів грошових доходів, надходжень і відрахувань, а 

використовуються на розширене відтворення, матеріальне стимулювання, 

задоволення соціальних та інших потреб суспільства [312, с. 125]. 

Зокрема, В. Г. Бєлолипецький, посилаючись на визначення, яке, на думку 

автора, наведено у “багатьох російських підручниках”, визначив фінансові 

ресурси фірми як частину грошових ресурсів у вигляді доходів і зовнішніх 

надходжень, призначених для виконання фінансових зобов’язань і виконання 

витрат із забезпечення розширеного відтворення” [291, с. 97]. 

 Узагальнений підсумок усіх визначень фінансових ресурсів фактично 

зробив І. В. Зятковський: “Як свідчить ретроспективний аналіз визначень 

фінансових ресурсів, дослідники кваліфікують їх як сукупність фондів 

грошових коштів, доходів, відрахувань або надходжень, що перебувають у 

розпорядженні підприємств” [291, с. 97]. 

Науковці Н. Н. Пойда-Носик, С. С. Грабарчук вважають, що під 

фінансовими ресурсами на сьогодні необхідно розуміти сукупність усіх 

грошових ресурсів, які надійшли на підприємство за певний період або на 

визначену дату у процесі реалізації продукції (товарів, робіт, послуг – 
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операційна діяльність), основних і оборотних засобів (інвестиційна діяльність) і 

видачі зобов’язань (майнових і боргових – фінансова діяльність) [291, с. 98]. 

Проаналізувавши низку визначень досліджуваної категорії, 

С. В. Хачатурян дає таке визначення фінансових ресурсів підприємств: частина 

коштів підприємства у фондовій і нефондовій формі, яка формується у 

результаті розподілу виробленого продукту, залучається у діяльність із різних 

джерел і спрямовується на забезпечення розширеного відтворення виробництва 

[396, с. 81]. 

Філософський словник визначає фінансові ресурси як сукупність фондів 

грошових коштів, які перебувають у розпорядженні держави, підприємств, 

організацій; створюються у процесі розподілу й перерозподілу сукупного 

суспільного продукту і національного доходу [371]. 

Натомість М. Г. Сичов зазначив, що фінансові ресурси як грошові 

надходження і грошові фонди створюють підприємства, об’єднання, 

організації, держава у порядку розподілу і перерозподілу суспільного продукту 

й національного доходу [347, с. 13]. 

Зокрема, Т. В. Гуйда визначає фінансові ресурси як сукупність доходів, 

відрахувань і надходжень, що перебувають у розпорядженні підприємств, 

організацій і держави та спрямовуються на задоволення суспільних потреб із 

метою розширення виробництва та зростання матеріального добробуту народу 

[384, с. 13]. 

Учений В. К. Сенчагов під фінансовими ресурсами народного 

господарства розуміє сукупність грошових нагромаджень, амортизаційних 

відрахувань та інших грошових коштів, які формуються у процесі створення, 

розподілу й перерозподілу сукупного суспільного продукту [347, с. 49]. 

Дослідники Т. Е. Бондар, Н. Е. Заєць, М. К. Фісенко тлумачать фінансові 

ресурси як фонди грошових коштів, що перебувають у розпорядженні держави, 

господарюючих суб’єктів і населення та які утворюються у процесі розподілу й 

перерозподілу частини вартості валового продукту, головно чистого доходу у 

грошовій формі, призначеного для забезпечення розширеного відтворення та 

загальнодержавних потреб [141, с. 39–40]. 
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Вивчаючи сутність дефініції “фінансові ресурси” І. Є. Теслюк зазначає, 

що вони є кількісною характеристикою фінансового результату процесу 

відтворення за певний період та охоплюють частину грошових коштів, які 

мобілізуються на постійній основі до централізованих фондів грошових коштів, 

із метою їх розподілу й подальшого використання на відшкодування вибуття 

основних фондів, невиробниче споживання, виробниче й невиробниче 

накопичення та соціальні виплати населенню [356, с. 193]. 

Своєю чергою Н. Гаретовський переконаний, що фінансові ресурси – це 

сукупність усіх грошових коштів, які наявні в розпорядженні держави та 

підприємств за певний період, тобто грошові фонди, кредитні ресурси, резерви 

грошових коштів [64, с. 27–28]. 

Натомість Л. А. Лахтіонова зазначила, що фінансові ресурси – це грошові 

кошти у формі грошових фондів (статутний, резервний та фонд оплати праці) 

та у нефондовій формі (використання грошових коштів для виконання 

фінансових зобов’язань перед бюджетом і позабюджетними фондами, банками, 

страховими компаніями і т. д.). Основними джерелами фінансових ресурсів 

підприємств є власні й залучені кошти [221, с. 16]. 

У тлумаченні І. Балабанова, фінансові ресурси суб’єкта господарювання – 

це грошові кошти, наявні у його розпорядженні [5, с. 43]. 

На думку В. М. Опаріна, фінансові ресурси – це сума коштів, 

спрямованих в основні засоби та обігові кошти підприємства. Це авансовані 

кошти, що вкладаються в обіг і мають обов’язково повернутись. Проте це не всі 

грошові кошти, а тільки ті гроші, які роблять гроші, тобто на основі 

використання яких формується додана вартість [259, с. 133]. Він вважає, що 

результат відображається не у ресурсах, а в отриманих доходах, тому фінансові 

ресурси з позицій їхнього продуктивного використання є передумовою 

виробництва, а, отже, створення ВВП. 

Зокрема, Д. О. Матвійчук визначає фінансові ресурси як грошові кошти, 

які є сукупністю власних, позичених і залучених грошових доходів та 

надходжень підприємства, які перебувають у фондовій і нефондовій формах та 
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призначені для забезпечення процесу розширеного відтворення й виконання 

інших фінансових зобов’язань підприємства [239, с. 81]. 

Учена Н. В. Колчіна визначила фінансові ресурси як сукупність власних 

грошових доходів у готівковій і безготівковій формах та зовнішніх надходжень 

(залучених і позичених), акумульованих організацією (підприємством) і 

призначених для виконання фінансових зобов’язань, фінансування поточних 

витрат і тих, що пов’язані із розвитком виробництва. Автор виділила поняття 

капітал як частину фінансових ресурсів, вкладених у виробництво, що 

приносять дохід після завершення обороту. Іншими словами, на думку 

Н. В. Колчіної, капітал – це перетворена форма фінансових ресурсів [183, с. 13]. 

Узагальнюючи наведені визначення сутності фінансових ресурсів, можна 

стверджувати, що тлумачення, які зводяться до формування фондів грошових 

коштів або до отримання підприємством грошових доходів та надходжень 

значно звужують їхній склад, у розпорядженні підприємства можуть бути 

кошти як у фондовій, так і нефондовій формах [242, с. 346]. 

Грошові фонди – це частина коштів, що мають цільове призначення. З 

їхньою допомогою забезпечують виробничу діяльність необхідними 

грошовими ресурсами, а також задовольняють потреби розширеного 

виробництва: фінансування науково-технічного прогресу, освоєння і 

впровадження нової техніки, економічного стимулювання та ін. До них 

належать статутний, резервний, оплати праці, соціального призначення та ін. 

[242, с. 346]. 

У нефондовій формі підприємство використовує кошти для виконання 

зобов’язань перед бюджетом і позабюджетними фондами, банками, страховими 

організаціями. У цій формі суб’єкти господарювання одержують дотації, 

субсидії, спонсорську допомогу. Такі фінансові ресурси не мають цільової 

спрямованості [242, с. 346]. 

Звернімося до такого поняття, як фонди та їхнє співвідношення з 

фінансовими ресурсами. Ось що про це пише О. Д. Василик: “... не всі грошові 

ресурси є фінансовими. Поняття «грошові ресурси» значно ширше, але 

фінансові ресурси виступають завжди у грошовій формі. Грошові ресурси 
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стають фінансовими тоді, коли концентруються у відповідні фонди, для яких 

встановлено порядок створення й використання”. Мабуть, це твердження 

можна використати стосовно держави, проте у сьогоднішніх умовах його 

надзвичайно важко застосувати щодо сучасних підприємств [396, с. 72]. 

Жодна підприємницька структура не може дозволити собі такої розкоші, 

щоб спочатку залучати кошти, а вже потім перетворювати їх у фінансові 

ресурси для подальшого використання. Чому? По-перше, жодна копійка не 

надходить на підприємство просто так. Обов’язково проти кожної гривні, 

залученої підприємством, є товар або зобов’язання підприємства у вигляді 

цінних паперів. І, по-друге, кожну грошову одиницю суб’єкт господарювання 

намагається залучати на прогнозований раніше напрям розвитку. Підприємство 

в сучасних умовах не може тримати довго на розрахунковому рахунку залучені 

кошти або ж формувати спочатку з них спеціальні фонди, а вже потім вкладати 

в реальні основні й оборотні засоби. Чим швидше підприємницька структура 

вкладе в обіг кошти, тим більший обсяг доходу і прибутку вона зможе 

отримати у майбутньому. В іншому разі кожна хвилина “простоювання” коштів 

може вилитися підприємству у небажані збитки або недоотримані прибутки 

[291, с. 100]. 

Отже, спочатку відбувається процес прогнозування розвитку, а вже потім 

з метою втілення у життя цього стратегічного плану залучають відповідні 

кошти. Такий процес на підприємстві одразу кожну залучену гривню 

перетворює у фінансовий ресурс, а згодом – через купівлю основних і 

оборотних засобів – у капітал. Тільки держава має право вилучати кошти, 

суб’єкт господарювання ж може лише їх залучати, і це залучення повинно бути 

завжди обґрунтованим, якщо компанія хоче мати успіх [291, с. 100]. 

Сьогодні поняття “фонди” як організаційна форма руху коштів просто 

починає зникати з лексикону підприємства (в економічній літературі вони 

тлумачаться лише як загальне джерело коштів). Для цього достатньо поглянути 

на нову форму балансу, в якій жодного разу не згадуються фонди – вони 

замінені простим поняттям “капітал”. Щодо фондів, то, наприклад, 

В. В. Ковальов писав про них так: “Взагалі до тлумачення будь-якого фонду як 
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джерела коштів для придбання активів не варто ставитися буквально (подібна 

помилка особливо поширена серед економістів, які не мають навичок 

бухгалтера) – активи, зазвичай, купляють у разі наявності у підприємства 

достатнього обсягу вільних грошових ресурсів, а не тому, що створено певний 

фонд. Не випадково більшість підприємств уже не поспішають створювати 

різноманітні фонди, а акумулюють їх у вигляді нерозподіленого прибутку. Така 

практика поширена у більшості економічно розвинених країн” [291, с. 100]. 

Капітал (фінансовий) – це сукупний термін для товарів і грошей, від 

використання яких може бути отриманий майбутній дохід. Загальноприйнято 

вважати, що споживчі товари і гроші для поточних потреб й особистого 

задоволення не входять до його складу. Отже, бізнес розглядає свою землю, 

будівлі, споруди, обладнання, устаткування і сировину поряд з акціями, 

облігаціями і банківськими рахунками як капітал. Будинки, меблі, автомобілі й 

інші товари, які використовують для особистого задоволення (або гроші, що 

обміняні на ці товари), не вважають капіталом у традиційному розумінні [396, 

с. 76]. 

У практичному використанні (наприклад, із метою бухгалтерського 

обліку) капітал визначають як власність, що належить фізичним або 

юридичним особам у певний момент і чітко відокремлена від доходу, 

отриманого від цієї власності протягом певного періоду. 

Відповідно до цього кожна компанія має рахунок руху капіталів (його 

часто називають балансом), який відображає активи фірми на відповідну дату 

та рахунок доходів (котрий називають звітом про фінансові результати), що 

підсумовує потік товарів і вимог до них протягом певного періоду (зазвичай, 

рік) [396, с. 76]. 

Серед економістів XIX століття термін “капітал” належав лише до того 

сегмента багатства, котрий був продуктом минулого виробництва. Багатство, 

яке не було виробленим (земля або родовища корисних копалин), вилучається 

із визначення капіталу. Дохід від капіталу (окреслений у такий спосіб) називали 

прибутком або процентом, тоді як від природних ресурсів – рентою. Сучасні 

економісти, для яких зазначена категорія означає просто сукупність товарів і 
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грошей, що використовується для створення ще більшої їх кількості, уже не 

вдаються до такого поділу [396, с. 76]. 

Такий підхід до визначення сутності капіталу свідчить про те, що увесь 

капітал, який перебуває в розпорядженні підприємства, відображено у балансі, 

причому тільки у лівій його частині (актив), тобто це основні й оборотні засоби. 

Пасив, власне, відображає джерела його фінансування, тобто що і кому 

підприємство заборгувало на певний момент за той реальний капітал (основні й 

оборотні засоби), яким воно розпоряджається. Усі ці зобов’язання є не просто 

щось аморфне, а чітко визначені корпоративні цінні папери (акції, облігації), 

кредиторська заборгованість (у вигляді векселів), зобов’язання перед банками 

(підписані кредитні договори), за розрахунками з бюджетом (податкові 

декларації), за розрахунками з оплати праці (підписані трудові договори) тощо. 

І те, що розділ І пасиву має назву “Власний капітал”, у жодному разі не означає, 

що він належить підприємству, зменшуючи відповідно суму його зобов’язань. 

Цей капітал називають власним лише тому, що він належить суб’єктам, які 

через свою причетність до підприємства мають право вважатися його 

власниками. Дуже часто (у контексті корпорацій) його просто називають 

акціонерним капіталом [396, с. 78]. 

Отже, все, чим може розпоряджатися компанія, подано у лівій частині 

балансу (актив) і тільки там. 

У зв’язку з цим виникає запитання: яким практичним цілям відповідає 

поняття фінансових ресурсів? Що, власне, спонукає виділяти їх в окрему 

категорію? На це запитання тільки один із наведених вище авторів, а саме 

О. Д. Василик, дає впевнену відповідь: “... для науково обґрунтованого 

визначення поняття фінансових ресурсів треба чітко визначити ті критерії, яким 

воно повинне відповідати. До них належать джерела створення, форми 

виявлення, цільове призначення”. Проте конкретнішого пояснення цих 

критеріїв щодо фінансових ресурсів автор не наводить. 

Зокрема, Н. Н. Пойда-Носик та С. С. Грабарчук [291, с. 101] наголосили, 

що фінансові ресурси підприємства формуються у процесі усіх його видів 

діяльності (операційної, інвестиційної та фінансової).  
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Варто звернути увагу на тлумачення фінансових ресурсів, яке 

запропонував О. С. Філімоненков [374, с. 13]. Він, на відміну від інших учених-

економістів, які під ними розуміли грошові надходження, доходи і 

нагромадження у фондовій та нефондовій формах, визначив їх як грошовий 

капітал, вкладений у підприємство для одержання доходів і прибутку. Це 

можна пояснити тим, що сьогодні термін “фонди” як організаційна форма руху 

коштів у звітності підприємства замінений на термін “капітал”. 

Натомість В. Г. Бєлолипецький відзначив, що “в умовах ринкової 

економіки фінансисти оперують частіше поняттям «капітал», який є для 

практиків реальним об’єктом, на який вони можуть постійно впливати з метою 

отримання нових доходів фірми... Капітал є перетвореною формою фінансових 

ресурсів”. [15, с. 64]. Однак автор стверджує, що у звітності фінансові ресурси 

представлені капіталом і зобов’язаннями підприємства. Тобто до капіталу він 

відніс тільки власну частину фінансових ресурсів суб’єктів господарювання (І 

розділ пасиву балансу). 

Аналогічної думки дотримуються В. М. Гриньова, В. О. Коюда [73] та 

Г. Г. Кірейцев [384], які стверджують, що “Принципова різниця між капіталом і 

фінансовими ресурсами полягає у тому, що на будь-який момент часу фінансові 

ресурси більше або дорівнюють капіталу підприємства. При цьому, якщо 

«фінансові ресурси»дорівнюють «капіталу», то це означає, що у підприємства 

немає ніяких фінансових зобов’язань”.  

Дослідивши сутність фінансових ресурсів, Л. О. Маренкова дійшла 

висновку, що під ними треба розуміти грошові доходи і надходження із власних 

та позикових джерел, які формуються в процесі розподілу та перерозподілу 

валового внутрішнього продукту й національного доходу, перебувають у 

розпорядженні підприємства у фондовій і нефондовій формах, призначені для 

забезпечення безперервності розширеного відтворення та задоволення 

соціальних потреб і відображені у звітності підприємства як власний капітал і 

зобов’язання [242, с. 347]. 

Зокрема, О. Є. Гудзь визначила фінансові ресурси, як сукупність усіх 

високоліквідних наявних активів, які перебувають у розпорядженні 
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підприємства й призначені для виконання фінансових зобов’язань й 

розширеного відтворення, пов’язуючи їхній обсяг і склад із його 

платоспроможністю. Відповідно до фінансових ресурсів вона віднесла лише 

частину активів підприємницької структури [236]. 

Учені А. В. Чупіс, М. Х. Корецький, В. А. Борисова пов’язують форму, у 

вигляді якої фінансові ресурси залучають до відтворювального процесу, та 

джерела їх формування. “Усі кошти, що знаходяться в розпорядженні 

підприємства та складаються з основних і оборотних засобів, поданих у 

вартісному виразі, є його фінансовими ресурсами. З іншого боку, загальний 

розмір фінансових ресурсів підприємства характеризується сукупністю джерел 

фінансування цих засобів” [402, с. 50]. 

Натомість В. І. Осипов вважає, що фінансові ресурси – це грошові кошти, 

які опосередковують створення всіх елементів капіталу підприємства і їх 

кругообіг в натуральній і вартісній формах[172, с.118]. 

Учена М. І. Петик визначає фінансові ресурси підприємства як сукупність 

грошових коштів та їхніх еквівалентів, мобілізованих у процесі господарської 

діяльності з метою раціонального розміщення для забезпечення фінансової 

стійкості та ведення фінансово-економічної діяльності господарюючого 

суб’єкта [282]. 

Проаналізувавши наявні тлумачення фінансових ресурсів підприємств, 

А. М. Кірсанова та І. В. Точонов зробили такі висновки: 

 більшість визначень фінансових ресурсів, як грошових фондів, 

вказують на їхнє місце створення і належність до суб’єктів фінансових 

відносин, проте не зазначають джерела формування та призначення;  

 капітал є реальним об’єктом, на який можна постійно впливати з 

метою отримання нових доходів підприємства та виконання ним своїх 

зобов’язань. Тобто він є об’єктивним фактором виробництва, частиною 

фінансових ресурсів, які використовує суб’єкт господарювання у діяльності. 

Отже, він є перетвореною формою фінансових ресурсів, тому ототожнювати 

поняття “фінансові ресурси” і “капітал” не можна [172, с. 118]. 
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Ці автори тлумачать фінансові ресурси як частину коштів підприємства у 

фондовій і нефондовій формах, що формують у результаті розподілу 

виробленого продукту, залучають до діяльності підприємства з різних джерел і 

спрямовується на забезпечення розширеного відтворення виробництва, 

утримання і розвиток об’єктів невиробничої сфери, на споживання, а також 

можуть бути спрямовані на створення резервів [172, с. 118]. 

Свого часу О. Р. Романенко розглянув фінансові ресурси як матеріальне 

втілення фінансових відносин на рівні господарських суб’єктів, під якими, на 

думку автора, треба розуміти акумульовані підприємством грошові кошти з 

різних джерел, що надходять у господарський обіг і призначені для покриття 

його потреб. Загальну суму фінансових ресурсів кожного підприємства 

науковець визначає як сукупність коштів, які відображені у пасиві 

бухгалтерського балансу підприємства і містять такі елементи: статутний, 

резервний, амортизаційний та спеціальний капітал; нерозподілений прибуток, 

кредиторська заборгованість усіх видів, у тім числі заборгованість з бюджетних 

платежів і відрахувань на соціальне страхування, з оплати праці; коротко- та 

довготермінові кредити комерційних банків; кошти для фінансування 

капітальних вкладень тощо [321, с. 80]. 

Фінансові ресурси формують ще до початку діяльності підприємства у 

процесі утворення статутного капіталу. Далі ці кошти інвестують у 

забезпечення виробничо-господарської діяльності, розширення й розвиток 

виробництва. Саме так підприємство отримує змогу займатися виробництвом і 

збутом продукції, одержувати доходи. Грошові ресурси підприємств зберігають 

у касі, а також на поточному, валютному та інших рахунках у банківських 

установах. 

У процесі діяльності суб’єкти господарювання використовують фінансові 

ресурси як виробничий та інвестиційний ресурс, що є носієм аналітичної 

інформації для управління їхньою господарською діяльністю. Їм належить 

особливе місце у фінансовому менеджменті підприємницької структури, 

оскільки від якості управління капіталом залежить безперервність процесу 

виробництва та реалізації продукції, ліквідність, платоспроможність і 

рентабельність. 
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Формування фінансових ресурсів повинно відбуватися із дотриманням 

таких принципів: урахування перспектив розвитку господарської діяльності 

підприємства; забезпечення їхньої відповідності обсягу залучених фінансових 

ресурсів розміру сформованих активів; створення умов для високоефективного 

використання фінансових ресурсів у процесі господарської діяльності 

підприємства, що потребує дотримання певного співвідношення між їхніми 

складовими і напрямами використання; це передбачає досягнення певного 

співвідношення між власною та позиковою їх частиною; забезпечення 

мінімізації витрат щодо їхнього формування із різних джерел [30]. 

Зауважимо, що фінансові ресурси підприємства відображають у пасиві 

балансу і показують джерела формування його активів. Взаємозв’язок між 

фінансовими ресурсами і грошима (у готівковій і безготівковій формах) 

суб’єкта господарювання виявляється тільки в тому, що останні є одним із 

елементів вкладення фінансових ресурсів підприємств. 

Графічно взаємозв’язок фінансових ресурсів з активами підприємства 

подано на рис. 1.1. 
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Рис. 1.1. Схема відображення фінансових ресурсів у балансі підприємства 

Джерело: розроблено автором 

 

Відповідно, можна запропонувати таке тлумачення: фінансові ресурси 

суб’єктів господарювання – це вартісне вираження джерел формування активів, 

необхідних для забезпечення виробничої діяльності, виконання фінансових 

зобов’язань, пошуку можливостей подальшого зміцнення матеріально-

технічної бази та соціального розвитку. Отже, вони показують, з яких джерел 

підприємство профінансувало діяльність. Фінансові ресурси, як і майно 
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підприємства (машини й устаткування, сировина та матеріали, гроші), мають 

фізичну форму. Організаційно це набір договорів, які засвідчують внесення 

часток власниками у статутний капітал, отримання кредиту, відтермінування 

платежів, випуск цінних паперів тощо. 

Звідси виникає питання, як розмежувати поняття фінансові ресурси і 

капітал. У наукових працях його тлумачать як гроші або товар, що вкладені в 

оборот підприємства з метою отримання прибутку. Отже, це частина 

фінансових ресурсів, яка перебуває в його обігу і сприяє генеруванню 

позитивних фінансових результатів. Проте на сьогодні досить важко провести 

межу між тими фінансовими ресурсами, що вкладені в підприємство з метою 

отримання прибутку і тими, що не будуть сприяти його формуванню.  

В умовах дії командно-адміністративної економіки в Україні 

функціонувало багато підприємств-гігантів, навколо яких виростали великі 

міста, тому досить часто на балансі таких суб’єктів господарювання перебувала 

значна соціально-культурна інфраструктура, яку нині вважають 

низькоприбутковим вкладенням. Відповідно поняття фінансових ресурсів на 

той час можна було б тлумачити ширше за капітал. В умовах ринкової 

економіки інвестори не завжди хочуть вкладати інвестиційні ресурси у такі 

види майна, оскільки не пов’язують їх з отриманням прибутків, а тільки зі 

значними видатками. Тому такі інвестиції в сучасних вітчизняних підприємств 

зовсім незначні, а соціально-культурна інфраструктура перебуває у вкрай 

занедбаному стані, оскільки без допомоги приватних вкладень не завжди може 

фінансуватися у достатньому обсязі. На наш погляд, у такому випадку 

фінансові ресурси за розміром ймовірно будуть дорівнювати капіталу. 

З іншого боку, вкладення у соціально-культурну та екологічну 

інфраструктуру підприємства (будівництво гуртожитків, дитячих садків, 

кінотеатрів, очисних споруд та ін.) сприятиме досягненню соціального ефекту, 

який частково призведе до зростання обсягу виробництва, тому частково 

витрати на такі заходи супроводжуватимуться доходами. Отже, провести межу 

між прибутковими і неприбутковими вкладеннями досить важко, тому у 

сучасній науковій літературі ці поняття часто прирівнюють за своєю сутністю. 
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В умовах соціально-орієнтованої ринкової економіки діяльність 

домогосподарства є різноплановою та багатоаспектною, а його учасники – 

споживачами виробленої продукції (вони формують основу споживчого 

попиту) та продавцями й постачальниками на ринку факторів виробництва. 

Домашні господарства є власниками значної частини ресурсів у національній 

економіці, виробниками та постачальниками людського капіталу і, водночас, – 

головними споживачами на ринку товарів і послуг й певною мірою визначають 

стан і динаміку фондових ринків, розміщуючи там частину заощаджень. 

У ринковій системі господарювання фінанси домогосподарств відіграють 

важливу роль як у формуванні централізованих фондів грошових коштів 

шляхом сплати податків та неподаткових платежів, так і у забезпеченні 

сукупного попиту на різні товари і послуги. У господарській практиці чим 

вищими є доходи населення, тим більшим стає його попит на різноманітні 

блага, що у підсумку визначає напрями розвитку економіки та соціальної сфери 

держави. 

Домогосподарство – це господарство, яке складається з однієї або кількох 

осіб, що проживають в одному житловому приміщенні, ділять спільний побут, 

постачають на відповідні ринки різні ресурси (працю, капітал, землю, 

підприємницький хист) та спільно ухвалюють економічні рішення стосовно 

доходів і витрат із метою задоволення власних матеріальних і духовних потреб 

[416, с. 5]. 

Характеризуючи сферу сучасних фінансових відносин, варто зауважити, 

що домашні господарства активно вступають у зовнішні та внутрішні грошові 

відносини. Перші виникають при взаємодії з фінансовою системою держави, 

підприємствами, фінансовим ринком та іншими суб’єктами господарювання 

(рис. 1.2). Основою для функціонування цієї сфери фінансових відносин є 

закони відтворення загалом. 

Як свідчить історично-теоретичний аналіз, домогосподарства вступають у 

фінансові відносини з комерційними організаціями й установами, які постають 

в якості роботодавця і розподіляють частину виробленого ВВП між найманими 

працівниками. Водночас вони повертають частину грошових коштів шляхом 

придбання товарів, робіт і послуг, а також можуть бути інвестором, 
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спрямовуючи заощадження у бізнес. Фінансові відносини з іншими 

домогосподарствами виникають з приводу формування та використання 

спільних грошових фондів, за винятком відносин взаємного обміну. Важливо 

зазначити, що внутрішні фінансові відносини виникають при розподілі 

фінансових ресурсів у фонди, які мають різне цільове призначення [248, с. 102]. 
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Рис. 1.2. Взаємодія домашніх господарств з іншими суб’єктами 

фінансової системи [248, с. 102] 

Утім, можна виокремити два основні фонди, які формують домашні 

господарства: 

 споживання, головне призначення якого полягає у забезпеченні 

особистих потреб його членів (придбання продуктів харчування, товарів 

промислового виробництва, оплата різних послуг тощо); 

 заощадження, кошти якого будуть використані у майбутньому для 

придбання дорогих товарів (побутова техніка, нерухомість, транспортні засоби 

та ін.) або як джерело інвестиційних вкладень [248, с. 102]. 

Головною метою фінансових відносин, які виникають у 

домогосподарства, є ефективне збереження особистих грошових коштів, 

спільне управління й використання частини індивідуальних фінансових 

ресурсів для вирішення загальних завдань. Своєю чергою особисті фінанси у 

структурі домашніх господарств визначають як сукупні доходи і витрати 

кожного їх члена. Це частина грошових коштів, спрямована на задоволення 

особистих потреб індивіда, якою він управляє самостійно незалежно від інших 

[248, с. 102]. 
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Щодо визначення сутності поняття “фінанси домогосподарств” існує 

багато поглядів різних науковців, головні з яких згруповано і подано у 

табл. 1.2. 

Таблиця 1.2 

Систематизація поглядів учених на визначення сутності фінансів 

домогосподарств 

Автор Тлумачення поняття “фінанси домогосподарств” 

Н. Г. Нагайчук 

[248, с. 102] 

економічні відносини з формування і використання грошових коштів з 

метою забезпечення матеріальних і соціальних умов життя членів 

господарства та їх відтворення 

С. Юрій та 

Т. Кізима [416, 

с.10] 

сукупність економічних відносин, матеріалізованих у грошових 

потоках, у які вступають домашні господарства з приводу формування, 

розподілу й використання фондів коштів із метою задоволення 

матеріальних і духовних потреб своїх членів  

О. Василик [46, 

с. 22–25] 

фінанси домогосподарств – це засіб створення та використання фондів 

фінансових ресурсів для задоволення особистих потреб громадян 

С. Лондар [226, 

с. 78] 

регульовані у визначеному правовому полі за допомогою спеціальних 

методів, прийомів та інструментарію потоки коштів через мікрорівневу 

систему грошових фондів, які забезпечують функціонування і розвиток 

людей як фізичних осіб, їх економічну діяльність з метою придбання 

житла, підтримання здоров’я, здобуття освіти, отримання пенсії, 

забезпечення інших аспектів людської діяльності  

Ю. Воробйов [58, 

с. 7] 

економічна категорія, яка характеризує процес розподілу та 

перерозподілу частини вартості ВВП країни з метою формування 

фінансових ресурсів, грошових та негрошових доходів на рівні 

домогосподарств, забезпечення їх фінансових інтересів, підвищення 

загального рівня добробуту кожного члена домогосподарства  

С. Бєлозьоров [14, 

с. 22] 

сукупність економічних відносин з приводу формування, розподілу та 

використання фондів грошових коштів, у які вступають домашні 

господарства та його окремі учасники в процесі своєї соціально-

економічної діяльності  

Б. Карпінський та 

В. Герасименко 

[161, с. 43–44] 

сукупність механізмів формування, руху й використання грошових 

фондів домогосподарств 

Ю. Русанов та О. 

Русанова [373, 

с. 223] 

економічні грошові відносини, які виникають щодо формування та 

використання фондів грошових коштів окремими особами або 

некомерційними об’єднаннями громадян 

Л. П. Окунєва [416, 

с. 7] 

економічні грошові відносини щодо формування й використання 

фондів коштів із метою забезпечення матеріальних і соціальних умов 

життя членів господарства та їх відтворення 

А. М. Бабич і Л. Н. 

Павлова [416, с. 7] 

сукупність грошових відносин щодо формування й використання 

сімейних бюджетів 

Джерело: доповнено автором 
 

Соціально-економічна сутність фінансів домогосподарств виявляється у 

їхніх функціях. Систематизовані погляди науковців на функції, які виконують 

фінанси домогосподарств, подано у табл. 1.3. 



66 

Таблиця 1.3 

Систематизація поглядів учених на функції фінансів  домашніх 

господарств [57, с. 22] 

Автор 

Функції, що виділяються 
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С. А. Бєлозьоров + + + + + - + - 

О. Є. Янін + - - - - + - - 

Є. А. Дмитрієва + - - + + - - + 

Г. Б. Поляк + - - - - + - - 

С. І. Юрій + - - + + - - + 

Т. О. Кізима + - - - - - - + 

 

Систематизація поглядів різних учених і теоретичне узагальнення дали 

змогу виділити такі головні функції фінансів домашніх господарств: 1) 

розподільна, за допомогою якої розподіляється ВВП; 2) ресурсоформуюча, що 

виявляється у формуванні доходу за рахунок різних джерел; 3) соціально-

регулююча, яка дає змогу поліпшити добробут шляхом соціальної 

спрямованості регулювання розподілу грошових коштів, у тому числі і між 

його членами; 4) інвестиційна, що забезпечує формування капіталу та 

розміщення його у фінансових інструментах; 5) контрольна, яка виявляється у 

контролі за формуванням і використанням коштів [57, с. 26]. Усі функції 

фінансів домашніх господарств взаємопов’язані та діють одночасно й 

доповнюють одна одну. 

Кожна сім’я самостійно ухвалює рішення стосовно джерел формування 

доходів, необхідності та способів утворення грошових фондів, їхнього обсягу і 

цільового призначення, часу використання тощо. Відтак, можна стверджувати, 

що в умовах ринкової економіки держава майже не застосовує інструментів 

прямого (адміністративного) впливу на фінансові відносини домашніх 

господарств. Вона здатна опосередковано впливати на ці процеси, 

використовуючи різні фінансові інструменти (податки, соціальні трансферти 

тощо). Відомо, що доходи домашнього господарства формуються у результаті 

розподілу й перерозподілу вартості валового внутрішнього продукту у процесі 
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реалізації фінансових відносин між ним і державою. Тому підвищення ставок 

податків, які сплачують фізичні особи, призводить до зменшення їхніх доходів. 

Водночас фінансові ресурси, мобілізовані за допомогою податків, спрямовують 

через бюджет у сфери охорони здоров’я, освіти, соціального забезпечення в 

результаті чого рівень реальних доходів домашніх господарств зростає [169]. 

Фінанси домогосподарств є самостійною ланкою фінансової системи, а 

їхню значущість можна прирівняти до сфери фінансів суб’єктів 

господарювання. Утім, будучи складовою фінансової системи, вони через 

неперервні вхідні та вихідні грошові потоки тісно пов’язані з іншими її 

сферами, зокрема: 

 державних фінансів – через сплату податків, зборів, інших 

обов’язкових платежів, а натомість – отримання різних видів трансфертів, 

заробітної плати для службовців і працівників державних підприємств та 

установ; 

 недержавних підприємств та організацій – через отримання заробітної 

плати й сплату вартості товарів та послуг; 

 страхування – через сплату страхових платежів й отримання 

відшкодування; 

 фінансового ринку – щодо отримання кредитів та сплати відсотків за 

користування ними, розміщення депозитів та інвестування грошових коштів у 

цінні папери і т. ін. [324, с. 176]. 

Фінансові ресурси країни формують та використовують на усіх рівнях і 

ланках фінансової системи. Однак найвищий пріоритет при їхньому 

формуванні та використанні має мікроекономічний рівень, тобто 

домогосподарства. Це зумовлено тим, що відсутність необхідного обсягу 

фінансових ресурсів на цьому не забезпечить сталий розвиток, що у 

майбутньому негативно вплине на розвиток усіх сфер та ланок фінансової 

системи, у тому числі й державних фінансів [328, с. 87]. 

Фінансові ресурси домогосподарства формують та використовують 

враховуючи власні можливості та інтереси, вони становлять основу їхніх 

фінансів. Однак на сьогодні немає єдиного підходу до визначення економічної 

сутності цього поняття. У табл. 1.4 наведено погляди вітчизняних та 
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зарубіжних науковців щодо розуміння економічного змісту фінансових 

ресурсів домашніх господарств. 

Таблиця 1.4 

Тлумачення категорії “фінансові ресурси домогосподарств”  

Автор Визначення фінансових ресурсів домашніх господарств 

С. І. Юрій, 

В. М. Федосов 

[328, с. 88] 

грошові кошти (власні і залучені), що перебувають у його розпорядженні 

та призначені для виконання фінансових зобов’язань і різного роду витрат 

(виробничих і споживчих). Вони охоплюють грошові доходи, вартість 

продукції з особистого підсобного господарства, пільги та субсидії, а 

також інші надходження 

О. Є. Янін [328, 

с. 88] 

сукупний фонд грошових коштів, який є у розпорядженні сім’ї 

Н. Н. Геронін 

[328, с. 88] 

сумарний результат поточного потоку доходів і накопичень, отриманих у  

процесі створення і перерозподілу внутрішнього валового продукту за 

певний період (елемент обороту) і раніше накопичених доходів як 

грошової частини стану на дату (елемент запасу) 

В. М. Федосов 

[328, с. 88] 

сукупний фонд грошових коштів, що є у розпорядженні сім’ї, створений 

у результаті виробничої діяльності членів домогосподарства, він постає 

частиною національного доходу суспільства 

В. В. Ворошило 

[59, с. 32] 

уся сукупність засобів у грошовій формі, які надходять в його 

розпорядження завдяки розподілу і перерозподілу валового внутрішнього 

продукту, частка якого припадає на домогосподарства, а також завдяки 

іншим джерелам, і використання яких спрямована на виконання 

зобов’язань та формування заощаджень 

П. О. 

Левчаєв  [328, 

с. 88] 

поточні та потенційно можливі засоби, які за необхідності можуть бути 

прийняті і використані як знаки розподіленої вартості з метою підтримки 

бажаних пропорцій функціонування 

Г. Б. Поляк [328, 
с. 88] 

сукупність фондів грошових коштів, що є в розпорядженні 

господарюючих суб’єктів, держави, органів місцевого самоврядування, 

домашніх господарств, які формуються в результаті економічної та 

фінансової діяльності 

В. В. Ковальов 

[328, с. 88] 

сукупність грошових коштів, що перебувають у розпорядженні 

населення, господарюючих суб’єктів, держави, органів місцевого 

самоврядування, представляють собою фінансові ресурси 

В. М. Родіонова 

[328, с. 88] 

грошові доходи, накопичення і надходження, що формуються в руках 

суб’єктів господарювання, домогосподарств, держави і призначені на цілі 

розширеного відтворення, матеріальне стимулювання працюючих, 

задоволення соціальних потреб, потреб оборони і державного управління 

О. Р. Романенко 

[328, с. 88] 

акумульовані грошові кошти з різних джерел, які знаходяться в 

господарському обігу і необхідні для покриття потреб 

С. Я. Салига 

[328, с. 88] 

це сукупні доходи, які перебувають в його розпорядженні та 

забезпечують матеріальну базу для життєдіяльності, відтворення та 

реалізації особистісного потенціалу його членів і формуються зі 

спостережених та неспостережених доходів 

Ю. М. Воробйов 

[57, с. 30] 

сукупність коштів у грошовій або іншій формах, які надходять у його 

розпорядження за рахунок власних джерел шляхом розподілу і 

перерозподілу частини ВВП, а також за рахунок позикових джерел і 

використовуються для задоволення потреб домогосподарств, виконання 

фінансових зобов’язань і формування заощаджень (накопичень). 

Джерело: доповнено автором 
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На жаль, у наявних визначеннях фінансових ресурсів домашніх 

господарств не завжди відображені повністю всі критерії, що не дає змоги 

сформулювати їхнє повноцінне тлумачення. Проведений аналіз підходів 

вітчизняних науковців до визначення поняття “фінансові ресурси 

домогосподарств” показав, що автори не враховують так звані “неспостережені 

фінансові ресурси” [328, с. 88].  

З урахування думок згаданих вище авторів сформулюємо власне 

тлумачення поняття “фінансові ресурси домогосподарств”  як сукупність 

вартісного вираження джерел формування особистого майна (тобто активів 

фізичних осіб, а саме: нерухомості, рухомого майна, споруд, нематеріальних 

активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових засобів та їх еквівалентів 

тощо) домашніх господарств. Вони необхідні для виконання фінансових 

зобов’язань, зростання добробуту, відтворення та подальшого соціально-

економічного розвитку родини (сім’ї). 

Для наочного розуміння сутності фінансових ресурсів домогосподарств, 

побудуємо баланс, у якому покажемо майно та його джерела формування 

(фінансові ресурси) (табл. 1.5). 

Таблиця 1.5 

Баланс активів та фінансових ресурсів домогосподарств 

Активи домогосподарств 
Фінансові ресурси (джерела формування 

активів) 

1. Рухоме і нерухоме майно, нематеріальні 

активи 
1. Власні 

2.Товарно-матеріальні цінності 2. Позичені 

3. Грошові засоби та їх еквіваленти 3. Залучені 

Джерело: розроблено автором 
 

Отже, фінансові ресурси є матеріальною основою функціонування 

держави, значна їхня частина утворюється у процесі розподілу та 

перерозподілу валового внутрішнього продукту за допомогою низки методів, 

головним з яких є податки. Фінансові ресурси держави – це вартісне вираження 

джерел утворення її майна, активів та грошових засобів, що формуються у 

процесі мобілізації частини доходів суб’єктів фінансової системи або 
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перебувають у її розпорядженні на правах власності і слугують для 

забезпечення виконання державою покладених на неї функцій. 

Для забезпечення безперервної виробничо-господарської діяльності у 

кожного підприємства повинен бути достатній обсяг фінансових ресурсів, які, з 

погляду дотримання принципів ефективності й справедливості соціально-

економічних відносин, є вартісним вираженням джерел формування майна 

суб’єктів господарювання (оборотних та необоротних активів); вони необхідні 

для виконання підприємством фінансових зобов’язань, активного пошуку 

можливостей його подальшого розвитку та економічного стимулювання. Тому 

якщо аналізувати теперішню ситуацію у ринковій економіці країни, то 

принципову відмінність між поняттями “фінансові ресурси” та “капітал” 

провести важко, оскільки комерційні підприємства інвестують головно з метою 

отримання прибутку. 

Фінанси домогосподарств є головною ланкою фінансової системи і 

відіграють провідну роль поряд із суб’єктами господарювання у забезпеченні її 

ефективного функціонування. Пріоритетне значення у формуванні фінансових 

ресурсів країни надається домашнім господарствам, оскільки вони перебувають 

в основі фінансової системи, а їхня достатність позитивно впливає на розвиток 

усіх сфер і навпаки – недостатній обсяг фінансових ресурсів негативно 

позначиться на функціонуванні фінансів підприємств, державних фінансів, 

фінансового ринку та страхування. 

 

1.2. Класифікація фінансових ресурсів у національній економіці 

України 

Розглядаючи методи формування, розподілу і використання фінансових 

ресурсів необхідно зазначити, що на мікрорівні вони утворюються завдяки дії 

первинного розподілу створеної вартості, тобто шляхом розщеплення виторгу 

від реалізації продукції (робіт, послуг) на заміщення використаних ресурсів 

(матеріальних, технічних, трудових), сплату податків, соціальних відрахувань 

та формування прибутку, що є власністю фізичних і юридичних осіб. Розподіл і 

використання ресурсів на мікрорівні залежить від фінансової стратегії й 
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тактики суб’єктів господарювання і домогосподарств, а також від діючого в 

країні механізму їх вторинного перерозподілу. На макро- і мезорівнях фінансові 

ресурси формують лише після первинного розподілу, коли утворені необхідні 

елементи вартості, що дає змогу використовувати державний правовий 

механізм вторинного перерозподілу грошових коштів на користь держави, 

регіонів і місцевої влади. 

Фінансові ресурси накопичуються на таких рівнях економічної системи: 

 на мікрорівні, тобто у межах домашніх господарств. Джерелом їх 

формування можуть бути як ресурси сфери державних фінансів, так і суб’єктів 

господарювання. Тобто вони нагромаджуються у результаті створення валового 

внутрішнього продукту і внаслідок його перерозподілу. На цьому рівні 

фінансові ресурси мають вигляд накопичень, депозитів та вкладів у банківську 

систему; 

 на мезорівні, у суб’єктів підприємницької діяльності. Фінансові 

ресурси є безпосереднім результатом розподілу новоствореного ВВП. На цьому 

рівні вони мають вигляд фондів та капіталу підприємств; 

 на макрорівні вони є наслідком розподілу, перерозподілу та 

централізації валового внутрішнього продукту і мають форму бюджетних та 

позабюджетних фондів грошових коштів [175, с. 43]. 

Залежно від того, хто володіє та розпоряджається фінансовими 

ресурсами, їх класифікують на державні, суб’єктів господарювання та 

населення. 

За формами мобілізації фінансові ресурси розглядають з погляду їх 

формування суб’єктами економіки. Держава мобілізує ресурси у формі 

централізованих фондів, а суб’єкти господарювання – у децентралізованих 

[140, с. 30–34]. 

Важливе значення має стадія, на якій утворюються фінансові ресурси. На 

етапі первинного розподілу вони виступають у формі таких елементів: 

прибуток, відрахування на соціальні потреби, амортизація; на стадії вторинного 
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розподілу – прямі і непрямі податки, доходи від зовнішньоекономічної 

діяльності, приріст довгострокових вкладів населення [46, с. 75–85]. 

Етапу діяльності держави щодо розподілу акумульованих доходів 

відповідає класифікація фінансових ресурсів за напрямом використання, що 

висвітлює найважливіші її функції: економічну, соціальну, управлінську, 

оборонну та зовнішню. Отже, можна визначити пріоритетні сфери урядової 

політики та їхнє співвідношення із функціями держави [175, с. 43]. 

Необхідно зазначити, що немає і не може бути єдиного підходу до 

класифікації фінансових ресурсів, оскільки кожна ознака відображає той чи 

інший бік цього поняття. 

Провівши теоретичний аналіз та дослідивши різні класифікаційні 

підходи, Н. І. Коваленко пропонує таке визначення: фінансові ресурси 

держави – це ресурси економічної системи, які перебувають у розпорядженні 

держави, господарюючих суб’єктів і населення та утворені в процесі розподілу 

вартості суспільного продукту для задоволення різних потреб суспільства, з 

одного боку, та сукупність відносин, які мають місце у зв’язку із виникненням 

та використанням фінансових ресурсів – з іншого [175, с. 43]. 

У зв’язку з цим, за ознакою належності фінансові ресурси класифікують 

як державні, суб’єктів господарювання та населення або домогосподарств, а за 

способами мобілізації – власні, позичені та залучені. Важливе значення має 

стадія, на якій вони утворюються. На етапі первинного розподілу ВВП 

фінансові ресурси перебувають у формі таких елементів, як оплата праці 

найманих працівників, податки (за винятком субсидій), що пов’язані з 

виробництвом і валовий прибуток (змішаний дохід). На стадії вторинного 

розподілу – поточні податки на доходи, майно, внески на соціальне 

страхування й інші трансферти тощо. 

Отже, держава, місцеві органи влади, бюджетні установи й організації 

можуть одержати фінансові ресурси лише після їх утворення суб’єктами 

господарювання і домогосподарствами через податкові і неподаткові методи. 

На відміну від суб’єктів підприємництва й населення, які розподіляють і 

використовують власні та залучені кошти, керуючись особистими 



73 

економічними інтересами, державна та місцева влади повинні враховувати 

потреби суспільства, соціальний та політичний стан і настрій у країні й окремих 

територіях [56, с. 18].  

Перелік окремих джерел формування фінансових ресурсів держави 

представлено на рис. 1.3.  

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ДЕРЖАВИ

Бюджетні ресурси
Фінансові 

ресурси 
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Неподаткові надходження

Доходи від операцій з капіталом

Пенсійного 

страхування

Соціального 

страхування 

Страхування на 

випадок 

безробіття

Фінансові 

ресурси інших 

державних 

позабюджетних 
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Облігації 
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(ОВДП)

Облігації 
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державної 

(ОЗДП)
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міжнародних 

фінансових 

установ

Запозичення в 

інших держав

Капітал 

державних 

підприємств

Власний 

капітал

Позичений 

капітал

Залучені 

фінансові 

ресурси

податок на доходи фізичних осіб; 

податок на прибуток підприємств; 

акцизний податок та ПДВ; збори за 

спеціальне використання природних 

ресурсів; податки на міжнародну 

торгівлю; рентна плата та інші податки і 

збори

доходи від власності та підприємницької 

діяльності; адміністративні збори та 

платежі, доходи від

некомерційного та побічного продажу; 

власні надходження бюджетних установ; 

інші неподаткові надходження

надходження від продажу землі, від 

реалізації державних запасів товарів, від 

продажу основного капіталу

Цільові фонди
 

Рис. 1.3. Джерела формування фінансових ресурсів держави 

Джерело: розроблено автором 

 

Фінансові ресурси держави охоплюють ресурси всіх секторів економіки. 

У кожному секторі вони розподілені за рівнями управління, проте держава 

розпоряджається не всіма ресурсами. У її віданні перебувають ресурси 

бюджетної системи, різних спеціальних фондів, а також державних 

підприємств, фінансових організацій та установ (Національного банку, 

державних органів страхування тощо). Треба враховувати те, що 
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необґрунтовано висока частка централізації фінансових ресурсів призводить до 

негативних наслідків, оскільки централізовано важко здійснити їхній 

раціональний розподіл і забезпечити ефективне використання. Зниження частки 

централізації фінансових ресурсів зависокої питомої ваги державної власності 

на засоби виробництва призводить до безгосподарності та деформації у їхньому 

розподілі та використанні. Держава певною мірою перерозподіляє доходи 

населення. Якщо вона надмірно втручається у цей процес, то це підриває 

стимули до праці. Водночас значне зниження такого впливу стримує розвиток 

освіти, науки, соціального забезпечення [92, с. 12]. 

Державні фінансові ресурси формують центральні та місцеві органи 

влади й управління за рахунок бюджетів, позабюджетних фондів і залучених 

засобів, а також державними підприємствами, установами чи організаціями за 

рахунок власних або позичених коштів. 

Вони є цілісною системою суспільних відносин, пов’язаних із 

формуванням, розподілом і використанням централізованих та 

децентралізованих фондів грошових коштів з метою виконання завдань і 

функцій держави. Фінансові ресурси держави існують у двох формах: 

 централізовані, які формуються на рівні держави в процесі її 

фінансової діяльності; 

 децентралізовані, які мобілізуються суб’єктами господарювання для 

забезпечення їхньої діяльності та домашніми господарствами для створення 

належних умов життя та відтворення населення. 

Зокрема, В. М. Федосов та С. І. Юрій зазначають, що будь-яка держава 

може виконувати притаманні їй функції лише за наявності відповідних коштів. 

При цьому існує прямий зв’язок між обсягом перших та других: розширення 

функцій потребує збільшення доходів, і навпаки, щоб істотно зменшити 

потребу держави в коштах, необхідно переглянути завдання, які вона виконує. 

Ці автори дають таке визначення державних доходів: “це грошові відносини, 

які складаються між державою і юридичними та фізичними особами у процесі 

вилучення частини вартості валового національного продукту, формування 

централізованих і децентралізованих фондів фінансових ресурсів. Вартісним 
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втіленням цих відносин, які виникають і функціонують цілком об’єктивно, є 

фонди грошових коштів, якими розпоряджається держава”. Державні доходи 

становлять фінансову базу її функціонування, тобто політична, економічна і 

соціальна діяльність держави вже передбачає їх наявність як об’єктивну 

необхідність і закономірну реальність [40, с. 345]. 

Державні доходи зазнають істотних змін під впливом розвитку товарно-

грошових відносин і форм власності. Від залучення економічних ресурсів 

суспільства в натуральній і частково в грошовій формі, як це було характерно 

для нерозвиненого ринкового господарства, держава поступово перейшла до 

їхнього формування тільки у грошовій. Сучасна система урядових надходжень 

складається з доходів у грошовій формі, й лише у деяких виняткових випадках 

вони доповнюються натуральними.  

Досліджуючи сутність доходів бюджету, треба розрізняти дефініції 

“державні доходи” та “доходи бюджету”, які є складовими категоріально-

понятійного апарату фінансової науки. Перші – це економічна (фінансова) 

категорія, об’єктивне явище, а другі – фінансове поняття, пов’язане з 

діяльністю держави, суб’єктивними діями людей. Державні доходи – ширша 

дефініція, ніж надходження бюджету. Вони охоплють останні та чисті доходи 

державних підприємств [40, с. 346]. 

У складеному канадськими авторами “Словнику термінів і понять із 

державного управління, політики і політичної науки” державні доходи 

визначені як “усі грошові суми від податків або інших зборів, обов’язкових 

платежів, процентів за позиками, видачі ліцензій і т. п., що надходять до 

консолідованого фонду. У “Фінансовому словнику” їх тлумачать як 

“...сукупність різних видів грошових надходжень до фондів держави, що 

використовуються для виконання нею своїх завдань і функцій” [136, с. 137]. 

За правовим принципом державні доходи поділяють на приватно- і 

публічно-правові. Перші держава одержує на основі права власності на засоби 

виробництва. Вони є найбільшими для періоду нерозвинених ринкових 

відносин, коли глава держави розглядав казну як власність й отримував доходи 

як приватна особа від земель, рудників, лісів, мануфактур та інших видів 
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власності, що йому належали. Це надходження від доменів (державних земель, 

лісів, надр, лугів, водних угідь), від регалій (виняткове право держави на окремі 

галузі виробництва або торгівлі), судових штрафів, мит. В умовах розвиненого 

ринкового господарства сутність приватно-правових доходів змінюється, вони 

складаються головно з орендної плати за державне майно і надходжень від 

державних підприємств. Держава, будучи власником засобів виробництва, бере 

участь у процесі відтворення як сукупний підприємець. Проте її дії як 

підприємця регулює не тільки приватне, а й державне право. Публічно-правові 

надходження уряд одержує на основі державного права, згідно з яким у 

примусовому порядку вилучається певна частина доходів чи капіталу. У 

процесі його удосконалення та розвитку ринкових відносин вони набувають 

здебільшого публічно-правового характеру [40, с. 347]. 

За порядком формування державні доходи поділяють на централізовані й 

децентралізовані (рис. 1.4). До перших належать кошти, призначені на 

формування централізованих грошових фондів – державного та місцевих 

бюджетів, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового 

державного соціального страхування. Другі – це чисті доходи державних 

підприємств, установ, організацій, що формуються переважно за рахунок 

їхнього прибутку [40, с. 347]. 

ДЕРЖАВНІ ДОХОДИ

Централізовані доходи Децентралізовані доходи

Державний 

бюджет

Місцеві 

бюджети

Пенсійний 

фонд

Фонд держсоцстраху 

на випадок безробіття 

та інші фонди

Чисті доходи 

державних підприємств 

та організацій
 

Рис. 1.4. Склад державних доходів в Україні за порядком формування [40, 

с. 348] 

На думку В. М. Федосова та С. І. Юрія, державні доходи треба розглядати 

як сукупність різних видів грошових надходжень держави, що 

використовуються нею для виконання завдань і функцій [40, с. 348]. На відміну 

від них, доходи бюджету, як уже зазначалося, – не економічна категорія, а 
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фінансове поняття. Зокрема, в п. 23 ч. 1 ст. 2 Бюджетного кодексу їх 

визначають як податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній 

основі, справляння яких передбачено законодавством України. В. М. Федосов 

та С. І. Юрій вважають, що дефініція, зазначена у Бюджетному кодексі 

України, не повністю відображає сутність поняття “доходи бюджету”, оскільки 

не вказує на їхні джерела формування та напрями використання [40, с. 348]. 

Узагальнення підходів до тлумачення поняття “доходи бюджету” подано 

у табл. 1.6. 

Таблиця 1.6 

Підходи до визначення сутності поняття “доходи бюджету” [40, с. 349] 

Джерело Визначення 

Бюджетний 

кодекс 

України 

“Податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, 

справляння яких передбачено законодавством України (включаючи 

трансферти, плату за адміністративні послуги, власні надходження 

бюджетних установ)” 

Ц. Г. Огонь 

“По-перше, ... фінансові ресурси, сформовані на казначейському рахунку 

держави в процесі розподілу і перерозподілу ВВП та мобілізації податків, 

зборів і обов’язкових платежів до бюджету. По-друге, за своїм змістом і 

призначенням сформовані доходи бюджету проходять наступний етап у 

бюджетному процесі, на якому відбувається розподіл і спрямування 

доходів бюджету на здійснення державних видатків з метою виконання 

зобов’язань держави” 

К. В. Павлюк  

“Частина фінансових ресурсів держави, що створюються у процесі 

розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту й 

зосереджуються у бюджетному фонді для забезпечення соціальних і 

економічних потреб держави” 

А. М. Бабич, 

Л. Н. Павлова 

“Частина національного доходу, яка підлягає централізації до бюджетів 

різних рівнів” 

С. І. Юрій, 

Й. М. Бескид 

та ін. 

“Частина централізованих ресурсів держави, які потрібні для виконання 

нею функцій” 

І. Я. Чугунов 

“...економічні відносини, які виникають між державою та 

підприємствами, організаціями й громадянами в процесі формування 

бюджетного фонду” 

В. Федосов, В. 

Опарін, Л. 

Сафонова та 

ін. 

“Ті кошти, що надходять державі у постійне користування на 

безповоротній основі” 

В. М. 

Родіонова 

“Економічні відносини, що виникають у держави з підприємствами, 

організаціями і громадянами в процесі формування бюджетного фонду 

країни. Формою прояву цих економічних відносин є різні види платежів 

підприємств, організацій, населення до бюджету, а їх матеріально-

речовим втіленням – кошти, що мобілізуються до бюджетного 

Фонду” 
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Ці визначення не повністю відображають їхню сутність, оскільки одні з 

них не вказують на мету централізації коштів та основні її методи; а інші 

акцентують увагу лише на суб’єктах економічних відносин щодо формування 

доходів бюджету, не окреслюючи мети формування бюджетного фонду. 

Учені В. М. Федосов та С. І. Юрій вважають, що визначення сутності 

поняття “доходи бюджету” має охоплювати такі складові: 

 перерозподіл вартості валового внутрішнього продукту; 

 мету формування дохідної частини бюджету – для виконання 

державою (місцевим самоврядуванням) своїх функцій; 

 законодавчу врегульованість процесу формування доходів бюджету. 

Зокрема, С. В. Бойко визначає доходи бюджету як частину фінансових 

ресурсів, що створюються у процесі перерозподілу валового внутрішнього 

продукту й зосереджуються в бюджеті на основі правових норм для виконання 

державою (місцевим самоврядуванням) своїх функцій [33, с. 53]. 

Головним джерелом фінансового забезпечення виконання функцій 

держави є ресурси бюджету, які формуються шляхом податкових та 

неподаткових надходжень. Саме їхні обсяги і визначають фінансовий потенціал 

реалізації поставлених завдань. Варто зазначити, що більший обсяг 

фінансування не завжди означає вищу ефективність діяльності держави. Так, 

В. Танзі та Л. Щукнехт на основі дослідження фінансування сфер суспільних 

послуг зробили висновки, що збільшення видатків держави на ці сфери не 

призводить до поліпшення соціальних індикаторів. Вони обґрунтували, що 

зростання видатків на ці сфери буде результативним тільки до певної межі – 

для індустріально розвинених країн за період 1870–1900 років вона становить 

30 % ВВП. Для кожної держави граничний обсяг фінансування функцій 

держави буде мати свій оптимум, який залежить від моделі розвитку економіки 

поточної макроекономічної ситуації й інших чинників неекономічного 

характеру. Варто зазначити, що визначення такої граничної величини є одним із 

напрямів формування фінансових ресурсів держави, оскільки не допустить 

їхніх перевитрат та нецільового використання [327, с. 48]. 

Керуючись викладеним вище, концептуальну модель формування 

фінансового забезпечення функцій держави можна зобразити так (рис. 1.5). 
 



79 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ

Мета формування – своєчасне і якісне виконання функцій держави

З
а
в

д
а
н

н
я Визначення джерел формування фінансового забезпечення

Обґрунтування оптимального розміру фінансового забезпечення

Контроль за цільовим використанням фінансових ресурсів

Джерела формування

Податкові надходження 

до бюджету

Неподаткові 

надходження до бюджету

Методи формування фінансового забезпечення

Стягнення податків, зборів та інших обов’язкових платежів

Стягнення штрафних санкцій

Мобілізація інших надходжень до бюджету

Державні позики
 

Рис. 1.5. Структура фінансового забезпечення виконання функцій 

держави [327, с. 48] 

Необхідно зазначити, що головні проблеми фінансування діяльності 

держави лежать у площині пошуку оптимального співвідношення між 

джерелами формування фінансових ресурсів та напрямами використання. 

Стосовно останніх, то тут треба дотримуватися найпоширеніший 

функціонального підходу, відповідно до якого виділяють економічну, 

політичну, соціальну та ідеологічну функції. Державі, яка має у своєму 

розпорядженні необхідний обсяг власних фінансових ресурсів, для його 

оптимізації достатньо визначитися із пріоритетами фінансування відповідно до 

векторів урядової політики. Для країн, які постійно мають їх дефіцит, проблема 
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оптимізації фінансування є значно складнішою, оскільки необхідно не тільки 

постійно шукати альтернативні джерела грошових коштів, але і приймати 

рішення щодо надання пріоритету у фінансовому забезпеченні тієї чи іншої 

функції. З цього погляду Україна належить до другого типу держав. Складність 

формування і використання державних фінансових ресурсів в Україні 

обумовлена такими головними чинниками: 

1. Вузькість податкової бази, яка забезпечує надходження до бюджету і 

фінансує державу із власних джерел. 

2. Значна частка тіньового сектора економіки, внаслідок чого держава 

недоотримує великий обсяг податкових надходжень. Окрім того, він відволікає 

на себе частину фінансових потоків, які могли б забезпечити розширення 

податкового потенціалу та у перспективі сприяти зростанню надходжень до 

бюджету. 

3. Значний перекіс у бік фінансування виконання соціальної функції 

держави, що зумовлено: по-перше, традиціями, які беруть свій початок у 

Радянському союзі, що відповідно позначилося на світогляді теперішніх 

поколінь, у межах якого держава повинна забезпечити соціальні гарантії в 

якомога більшому обсязі; по-друге, слабкою соціальною відповідальністю 

бізнесу та населення, що вимагає від уряду фінансування великої кількості 

соціальних програм; по-третє, перетворення соціальної функції держави на 

спекулятивний інструмент політиків, у результаті якого її зобов’язання 

зростають без відповідної фінансової основи. 

4. Ризик нецільового, нераціонального або неефективного використання 

коштів державою. Ця проблема потребує окремих досліджень, оскільки він 

надзвичайно високий у країнах зі значною часткою тіньової економіки, 

високим рівнем корупції та бюрократії. Однак саме неефективне використання 

фінансових ресурсів, спрямованих на виконання функцій держави, можна 

прирівняти до прямих втрат бюджету не тільки у досліджуваному періоді, але і 

на перспективу [327, с. 48]. 

Класифікувати фінансові ресурси підприємств О. Р. Романенко пропонує 

за двома головними критеріями: 1) залежно від джерел формування: створені за 
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рахунок власних і прирівняних до власних грошових надходжень; мобілізовані 

на фінансовому ринку; ресурси, які надходять у порядку перерозподілу; 2) за 

правом власності: власні кошти підприємства; залучені кошти; позикові 

фінансові ресурси [321, с. 81]. 

Зокрема, В. М. Опарін розвинув класифікацію фінансових ресурсів 

підприємств та запропонував їх поділяти за такими головними ознаками: 

кругообігом, використанням, правом власності. За кругообігом автор розрізняє 

початкові фінансові ресурси (ті, з якими підприємство починає діяльність і які 

концентруються у статутному фонді) та прирощені (отримані підприємством у 

результаті його діяльності у формі прибутку). За характером використання 

виділив матеріалізовані фінансові ресурси (вкладені в основні засоби, які 

постійно забезпечують виробничий процес) і ті, що перебувають в обігу – 

оборотні кошти. Знос основних засобів та їхнє оновлення за рахунок 

амортизаційних відрахувань є формою цільових фінансових ресурсів. За правом 

власності науковець поділяє фінансові ресурси на власні кошти 

підприємницької структури (залежно від форми власності це може бути 

приватний, пайовий чи акціонерний капітал), надані безоплатно державою з 

бюджету чи фондів цільового призначення та позичені, до яких належать 

отримані кредити. Поряд із основними класифікаційними ознаками фінансових 

ресурсів підприємств, В. М. Опарін також виділив конкретні їхні види, що 

перебувають у розпорядженні підприємств: прибуток, амортизаційні 

відрахування, оборотні кошти, бюджетні асигнування, надходження з цільових 

фондів, кредити [29, с. 54]. 

На думку Л. О. Лігоненко, Н. М. Гуляєвої, Н. А. Гринюк та інших, 

фінансові ресурси підприємства можна розглядати як капітал, який своєю 

чергою поділяють за: 1) об’єктом інвестування (основний, що спрямований на 

фінансування необоротних активів, та оборотний, який формує сукупність 

оборотних активів); 2) метою використання (виробничий, котрий інвестований 

в активи підприємства для поточної (операційної) діяльності; фінансовий, який 

використовують для інвестування в грошові інструменти (депозитні вклади) і 

боргові фондові інструменти (облігації, депозитні сертифікати)); 
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спекулятивний, який використовують у разі спекулятивних, заснованих на 

різниці в цінах, фінансових операцій; 3) належністю підприємству (власний, 

який характеризує загальну вартість коштів, що належать підприємству на 

правах власності; позиковий, тобто, кошти, що залучають для фінансування 

діяльності на загальних умовах кредитування (строковості, повернення, 

платності, забезпеченості)) [29, с. 54]. 

Процес формування, розподілу та використання фінансових ресурсів на 

підприємстві, на думку О. П. Близнюк та А. П. Горпинченко, охоплює механізм 

утворення власного та позикового капіталу для фінансування активів 

(необоротних та оборотних), фінансового забезпечення операційної та 

фінансово-інвестиційної діяльності, виконання зобов’язань перед державою та 

іншими суб’єктами економічних відносин. Своєю чергою фінансові ресурси 

підприємства за основними джерелами формування можна структурувати у 

такий спосіб:  

1) сформовані із внесків юридичних і фізичних осіб у статутний капітал 

під час заснування суб’єктів господарювання; 

2) акумульовані з власних і прирівняних до них коштів (доходи і 

прибутки від операційної, інвестиційної, фінансової діяльності; амортизаційні 

відрахування; цільові надходження; стійкі пасиви у вигляді кредиторської 

заборгованості); 

3) залучені на фінансовому ринку за рахунок емісії акцій, облігацій та 

інших видів цінних паперів; кошти отримані у вигляді банківського і 

комерційного кредиту; 

4) сформовані із внесків і надходжень цільового характеру (від галузевих 

і корпоративних структур; бюджетні інвестиції, державні дотації, державні 

субсидії; страхові відшкодування) [29, с. 55]. 

Важливо також зазначити, що за напрямами вкладення фінансові ресурси 

(капітал) підприємств поділяють на основний і оборотний (рис. 1.6). 

Водночас нині більшість авторів, класифікуючи фінансові ресурси, 

поділяють їх на власні, позичені і залучені. Останні вчені-економісти 

визначають як кошти, залучені на фінансовому ринку. Однак вони мають риси 
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боргового капіталу (облігації), так і власного (акції), тому виникає певна 

роздвоєність такого тлумачення. 
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Рис. 1.6. Класифікація фінансових ресурсів (капіталу) за напрямами 

вкладення 

Джерело: розроблено автором 

 

На нашу думку, фінансові ресурси доречно класифікувати як власні, 

позикові й залучені. До останніх доцільно відносити кредиторську 

заборгованість (сталі пасиви), яка є відносно безкоштовним джерелом 

фінансових ресурсів. Проте якщо порушуються умови розрахунків, то це стає 

надто дорогим для підприємства, оскільки застосовують фінансові санкції. 

Якщо керуватися спрощеною фінансовою логікою, то довготермінові 

зобов’язання доцільно скеровувати тільки на фінансування необоротних 

активів, а поточні – на покриття потреби в оборотних засобах. Тому спрощена 

модель джерел формування майна підприємства може мати такий вигляд 

(рис. 1.7). 
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Рис. 1.7. Спрощена модель джерел фінансування підприємства 

Джерело: розроблено автором 
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Водночас детальніше джерела формування фінансових ресурсів подано 

на рис. 1.8. 
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Рис. 1.8. Джерела формування фінансових ресурсів підприємства 

Джерело: розроблено автором 

 

На думку С. Я. Салиги, фінансові ресурси домогосподарств поділяють на 

спостережні і неспостережні. До перших відносять вартість виробленої 

продукції (наданих послуг) домогосподарством у його межах у грошовому 

вираженні з урахуванням ринкових цін; доходи від діяльності у тіньовому 

секторі; вартість неоплаченої добровільної праці членів сім’ї [328, с. 88].  
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Спостережні фінансові ресурси містять власні та залучені кошти членів 

домогосподарств. До перших належать: 

 доходи від участі в господарському процесі у статусі найманого 

працівника: заробітна плата, премії, додаткові виплати, надбавки, подарунки; 

 надходження, отримані від підприємницької діяльності: дохід, 

прибуток, премії та доплати; 

 сільськогосподарські доходи: різниця між валовим доходом від 

сільськогосподарської діяльності (обсяг продажів продукції та грошова оцінка 

спожитої продукції) і витратами на її ведення; 

 доходи від власності на майно, що виникають у процесі його передачі 

у спадщину, оренду та реалізації. До цієї групи відносять орендну плату, роялті, 

доходи від продажу, при одержанні спадщини, кошти від страхових компаній 

(відшкодування збитків); 

 надходження від інвестиційної діяльності: доходи, які громадяни 

одержують у вигляді відсотків, дивідендів, спекулятивних прибутків; 

 доходи, що отримують у формі соціальних виплат державними чи 

недержавними інститутами: пенсії, стипендії, субсидії, трансферти, допомога; 

 інші доходи, з-поміж яких: допомога від родичів, виграші та призи, 

знайдене майно, аліменти, гонорари, подарунки, перекази тощо [328, с. 90]. 

Важливо зазначити, що до позикових джерел формування фінансових 

ресурсів належать: 

 кредити, одержані у фінансових установах; 

 товарно-матеріальні цінності, отримані на умовах кредиту або 

відтермінування платежу; 

 грошові кошти, одержані від інших громадян на умовах позики тощо. 

Нині домашні господарства проводять такі види господарської діяльності: 

1) трудова (робота за наймом); 2) підприємництво; 3) ведення особистого 

підсобного господарства; 4) управління власністю; 5) тіньова діяльність. Утім, 

фінансовий результат домогосподарства формується як сукупність прибутків 

(збитків) від різних видів фінансово-господарської діяльності [57, с. 32]. 



86 

Отриманий прибуток домашні господарства спрямовують на поточне 

споживання, сплату обов’язкових платежів, а також штрафів і пені. За рахунок 

його частини вони мають змогу придбати фінансові інструменти з метою 

отримання додаткових доходів. Теоретично можна припустити, що частина 

прибутку домашнього господарства залишається нерозподіленою. Проте 

найімовірніше вона є елементом заощаджень домогосподарств, але без участі 

інститутів та інструментів фінансового ринку. Проте у тому випадку, коли 

діяльність господарства має нульові або негативні фінансові результати, воно 

звертається до зовнішніх джерел фінансування: пільги, дотації, субсидії з боку 

держави; кредитні ресурси від фінансових установ і (або) інших фізичних осіб.
 

Отже, визначення джерел формування фінансових ресурсів домашніх 

господарств має практичне значення для розрахунку їхнього обсягу й значення 

за звітний період. 

Однак Ю. М. Воробйов вважає, що фінансові ресурси формують своєрідні 

відособлені фонди, які мають цільове призначення. Утім, залежно від мети 

майбутнього використання грошових коштів формують відповідні фонди. Сім’я 

може сформувати фонд подорожей (коли планує відпочинок або поїздку); 

розвитку (якщо планує навчання одного або декількох членів 

домогосподарства) тощо. Також до них можна віднести фонд повноліття, коли 

у банківських установах відкривають рахунок до 18 років та інші [57, с. 32–33]. 

Тож, на основі наукового узагальнення різних поглядів фінансові ресурси 

домашніх господарств варто класифікувати за такими ознаками: 

 джерелами формування; 

 напрямами використання; 

 утворення фондів цільового призначення. 

Учений-економіст С. Я. Салига вважає, що фінансовим ресурсам 

домогосподарств притаманні такі властивості: вони мають стадію відтворення, 

відображають відношення до власності, мають джерела формування і цілі 

використання, від яких залежить їхня структура. Водночас цей автор визначає 

такі ознаки фінансових ресурсів домогосподарств: 
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по-перше, це кінцеві доходи, тобто грошові кошти, призначені для обміну 

на товари і послуги; 

по-друге, будучи кінцевим фінансовим результатом процесу відтворення, 

їх використовують і можуть бути скеровані не тільки на кінцеве споживання, 

але і на нагромадження (заощадження), що припускає можливість їх 

подальшого інвестування; 

по-третє, кінцевим носієм доходів є різні фінансові інструменти, що 

підтверджують право їх власника на певну частину суспільного продукту 

(векселі, облігації, депозитні сертифікати); 

по-четверте, до складу фінансових ресурсів належать кошти, отримані в 

кредит [328, с. 89].  

На думку О. В. Рудницької, фінансові ресурси домогосподарств 

найчастіше функціонують у безфондовій формі, хоча існують і такі, що 

створюють власні фонди цільового призначення, які спрямовані на 

фінансування: 

1) подолання наслідків несприятливих подій у житті домогосподарства; 

2) розвитку сім’ї (придбання житла, автомобілів, іншого дорогого 

майна); 

3) забезпечення інтересів підростаючого покоління; 

4) навчання дітей та дорослих; 

5) щорічного відпочинку; 

6) ремонтів житла, автомобілів тощо; 

7) забезпечення старості та інших. 

На наш погляд, створення таких фондів дає змогу домогосподарствам 

ефективніше витрачати власні чи позичені фінансові ресурси, керуючись 

стратегією і тактикою функціонування. Крім того, фондова форма фінансових 

ресурсів для домогосподарства має сенс тоді, коли: 

1) є достатньо грошових коштів для поточного споживання; 

2) немає потреби займатися підприємницькою діяльністю; 

3) вільні кошти інвестовано у депозити, страхування, цінні папери; 
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4) немає потреби у позикових ресурсах для стратегічного чи тактичного 

розвитку; 

5) наявність ефективного управління власними фінансовими ресурсами у 

фондовій формі [324, с.177]. 

Фондова форма фінансових ресурсів домогосподарств поширена як у 

розвинених країнах, так і у тих, що розвиваються. Проте вона складніша 

внаслідок необхідності постійного управління такими фондами. Відповідно 

значна частина домогосподарств не формує фондів фінансових ресурсів, а 

витрачає отримані доходи чи прибутки, зважаючи на сучасні потреби 

споживання, а у разі виникнення потреби у додаткових грошових коштах 

звертається до фінансових інститутів. Так діє чимало мешканців західних країн, 

зокрема США, країн ЄС тощо. Водночас для українських домогосподарств 

характерною ознакою є створення запасів і резервів грошових коштів, які де-

факто можливо розглядати як фонди фінансових ресурсів, проте де-юре вони не 

є такими у класичному розумінні, оскільки є коштами, що містяться у 

“скриньках чи скляних банках” і не акумулюються фінансовими інститутами, 

не вкладаються в цінні папери тощо. За таких обставин значна частина вільних 

коштів країни не працює, що є гальмом у розвитку соціально-економічної 

системи держави [324, с. 177] . 

Учений-економіст Ю. Ю. Станкевич під доходами домогосподарств 

розуміє “частину національного доходу, що створюється членами 

домогосподарств і передбачає всю сукупність фінансових і натуральних 

ресурсів, якими вони можуть розпоряджатися для власного споживання і 

заощадження”. Аналогічної думки дотримується Г. Б. Поляк: “Доходи 

домашнього господарства – частина національного доходу, що створюється в 

процесі виробництва і призначена для задоволення матеріальних і духовних 

потреб членів господарства [57, с. 38]”. 

Зокрема, Т. О. Кізима доходи домашніх господарств розглядає з двох 

позицій: макроекономічної та мікроекономічної. “З першої позиції 

макроекономічного аналізу вони відображають сукупність економічних 

відносин, за допомогою яких знову створена у суспільстві вартість 
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розподіляється між власниками факторів виробництва, а також відбувається 

перерозподіл первинних доходів з метою оптимізації кінцевого споживання 

благ і послуг у межах суспільства. З позиції мікроекономічного підходу, це 

сукупність надходжень впродовж певного часу зі всіх можливих джерел у 

грошовій і негрошовій формах, які збільшують активи домашнього 

господарства і можуть бути спожиті ним без зменшення реальної вартості його 

майна” [57, с. 38–39]. 

Натомість О. Ю. Сидорович виділяє у структурі сукупного доходу 

домогосподарств такі види надходжень: “1) від виробничої діяльності; 2) від 

власності; 3) поточні трансферти”. Своєю чергою С. А. Бєлозьоров, 

класифікував грошові доходи на такі види: “1) оплата праці; 2) соціальні 

трансферти; 3) від підприємницької діяльності; 4) від власності; 5) інші 

надходження” [57, с. 39]. 

Науковець Г. Б. Поляк розглядає чотири види доходів: “1) від 

підприємницької діяльності; 2) оплата праці; 3) соціальні виплати; 4) доходи від 

власності” [57, с. 39]. 

Учена Є. А. Дмитрієва вважає, що грошові доходи домогосподарств 

складаються з трьох складових: “1) оплата праці членів сім’ї; 2) доходи від 

підприємницької діяльності; 3) державні пенсії, допомога, стипендії і інші 

соціальні трансферти”. А. Ю. Чернов підтримує позицію Дмитрієвої, але при 

цьому додає ще один вид доходу – від операцій з особистим майном і грошові 

накопичення у фінансово-кредитній сфері [57, с. 39]. 

Отже, дослідження джерел формування доходів домогосподарств дало 

змогу їх систематизувати у табл. 1.7. 

Проте подальші теоретичні підходи у процесі дослідження дали змогу 

розширити існуючу класифікацію доходів домашніх господарств. 

Так, Т. О. Кізима виділяє таку класифікацію доходів домогосподарств: 

“1) за матеріально-речовинного формою: грошові, негрошові; 2) за 

економічним змістом: зароблені власною працею; від реалізації активів, які 

перебувають у власності; доходи від фінансових активів; трансфертні платежі з 

державного бюджету і позабюджетних фондів; інші; 3) рівномірність 
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надходжень: регулярні, періодичні, випадкові; 4) можливістю розпорядження: 

мобільні, іммобільні; 5) за критеріями суспільного призначення: легальні, 

тіньові, кримінальні; 6) на стадії первинного розподілу: трудові, нетрудові; на 

стадії вторинного розподілу: поточні трансферти” [57, с. 39]. 

Таблиця 1.7 

Систематизація поглядів на класифікацію доходів домашніх господарств і 

її недоліки [57, с. 40] 

Види доходів Недоліки класифікації 

1) доходи від трудової діяльності (заробітна плата, доходи від 

підприємницької діяльності, від підсобного господарства, від 

самозайнятості) 

Відображає тільки одну 

класифікаційну 

ознаку – за 

економічним 

надходженням 

2) соціальні трансферти (пенсії, стипендії, допомога) 

3) від операцій з власністю (рента, відсотки за депозитами, 

дивіденди, від купівлі-продажу цінних паперів, нерухомості тощо) 

4) непередбачені доходи (подарунки, спадок, одноразова 

матеріальна допомога, страхові відшкодування, доходи за рахунок 

неврахованих фінансових операцій, виграші в лотереї) 

 

Науковець Ю. Ю. Станкєвич класифікує доходи домашніх господарств, 

зважаючи на такі ознаки: “1) частота надходжень: постійні (заробітна плата, 

пенсії, стипендії), періодичні (доходи від володіння цінними паперами, 

гонорари), випадкові (виграші в лотерею); 2) надійність надходжень: 

гарантовані (пенсії), умовно-гарантовані (заробітна плата), негарантовані” [57, 

с. 40]. 

У фінансовій системі витрати домашніх господарств є пов’язуючим 

елементом, оскільки за їхньою допомогою відбувається формування доходів 

інших сфер і ланок фінансової системи. 

Узагальнивши погляди науковців на джерела та структуру фінансових 

ресурсів, види доходів домашніх господарств, у табл. 1.8 розглянемо елементи 

формування коштів домогосподарств. 

Класифікацію фінансових ресурсів домашніх господарств за напрямами 

вкладення подано у табл. 1.9.  

Отже, фінансові ресурси країни класифікують як державні, суб’єктів 

господарювання та населення або домогосподарств. Фінансові ресурси держави 
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охоплюють ресурси всіх секторів економіки. У кожному секторі вони 

розподілені за рівнями управління, проте держава розпоряджається не всіма 

ресурсами. У її віданні перебувають ресурси бюджетної системи, різних 

спеціальних фондів, а також державних підприємств, фінансових організацій та 

установ (Національного банку, державних органів страхування тощо). 

Таблиця 1.8 

Джерела формування фінансових ресурсів домашніх господарств 

Джерела фінансових ресурсів Елементи фінансових ресурсів домогосподарства 

1. Власні 

 дарування та спадщина; 

 заробітна плата; 

 державне соціальне забезпечення; 

 трудовий внесок членів домогосподарства; 

 нерозподілений прибуток (доходи від 

підприємницької діяльності й організованих заощаджень); 

 цільові фонди 

2. Позичені 

 короткотермінові споживчі кредити; 

 довготермінові іпотечні позики; 

 позики, отримані від інших домогосподарств 

3. Залучені 

 державне фінансування (субсидії, дотації); 

 поточна кредиторська заборгованість (за придбані 

товарно-матеріальні цінності, оплата комунальних послуг, 

орендна плата тощо) 

Джерело: розроблено автором 
 

Таблиця 1.9 

Напрями вкладення фінансових ресурсів домашніх господарств 

Напрями вкладення фінансових ресурсів Елементи активів домогосподарства 

1. Рухоме і нерухоме майно Житло, автомобілі, споруди та ін. 

2. Нематеріальні активи 
Освіта, охорона здоров’я, дозволи та ліцензії 

та ін. 

3. Товарно-матеріальні цінності 
Побутова техніка, матеріали, сировина, одяг, 

продукти харчування та ін. 

4. Створення цільових фондів (грошові 

засоби та їх еквіваленти) 

Відпочинок, лікування, навчання, капітальне 

будівництво та ремонт, придбання житла, 

автомобілів та іншої техніки 

Джерело: розроблено автором 
 

Капітал суб’єктів господарювання доцільно класифікувати на власний, 

позичений і залучений, утім останній охоплює кредиторську заборгованість. 

Фінансові ресурси домашніх господарств варто класифікувати за такими 

ознаками: джерелами формування; напрямами використання; утворення фондів 

цільового призначення. 
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1.3. Роль і значення фінансових ресурсів у забезпеченні 

збалансованого розвитку національної економіки України 

Сьогодні в умовах посилення глобалізаційних процесів та прийнятого 

курсу на вступ у Європейський союз постають нові вимоги до розвитку 

національної економіки України. Сучасний її стан потребує 

високотехнологічного розвитку, тобто модернізації всіх складових 

господарювання, суспільного життя та державного устрою шляхом системного 

раціонального їх реформування, становлення нової, більш ефективної, 

адекватної вимогам XXI ст. структури економіки. Безальтернативність таких 

прагнень визначається формуванням у світі умов нового, шостого 

технологічного укладу, що радикально вдосконалює весь замкнений цикл на 

основі нанотехнологій та залучає до цих процесів усі галузі економіки. 

Реалізація прийнятої стратегії розвитку “Україна – 2020” потребує 

кардинальних кроків у напрямі модернізації економіки. Під модернізацією 

зазвичай розуміють вдосконалення для відповідності сучасним вимогам. 

Модернізація економіки означає структурні, технологічні, інституціональні 

зміни в національній економіці, що спрямовані на підвищення її 

конкурентоспроможності та забезпечення розвитку в довготерміновій 

перспективі [65, с. 87]. 

Процес модернізації економіки України визначають як стратегії її 

розвитку на засадах інноваційності за допомогою системного реформування 

усіх галузей економіки, становлення нової, більш ефективної, адекватної 

вимогам глобалізації структури економіки шляхом поглиблення розподілу 

праці, ефективного використання енергетичного обладнання виробництва, 

розвитку науки у напрямі підвищення конкурентоспроможності економіки на 

світовій арені та забезпечення її розвитку в довготерміновій перспективі. 

Сталий розвиток – це “розвиток, який задовольняє потреби нинішнього 

покоління без шкоди для майбутніх щодо можливості задовольняти свої власні 

потреби”. Модернізація економіки має враховувати концепцію сталого 

розвитку, яка з’явилася  у результаті об’єднання трьох основних точок зору: 

економічної, соціальної та екологічної. 
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Економічний підхід передбачає оптимальне використання обмежених 

ресурсів і екологічнихтехнологій (природо-, енерго- і матеріало-зберігаючих), 

включаючи видобуток і перероблення сировини, створення екологічно 

безпечної продукції, мінімізацію, перероблення і знищення відходів. 

Соціальна складова орієнтована на людину і спрямована на збереження 

стабільності соціальних і культурних систем, у тому числі, на зменшення числа 

руйнівних конфліктів між людьми. Важливим аспектом цього підходу є 

справедливий розподіл благ. У рамках цієї концепції людина є суб’єктом 

розвитку. Вона передбачає, що людина повинна брати участь у процесах, які 

формують сферу її життєдіяльності, сприяти прийняттю і реалізації рішень, 

контролювати їх виконання. 

З екологічної точки зору, сталий розвиток має забезпечувати цілісність 

біологічних і фізичних природних систем. Особливе значення має 

життєздатність екосистем, від яких залежить глобальна стабільність 

всієї біосфери. Головна увага приділяється збереженню властивості до 

самовідновлення і динамічної адаптації таких систем до змін. Деградація 

природних ресурсів, забруднення навколишнього середовища і втрата 

біологічного розмаїття знижують цю здатність. 

Узгодження цих різних поглядів та їхній переклад на мову конкретних 

заходів, які є засобами досягнення сталого розвитку – завдання величезної 

складності, оскільки всі три елементи сталого розвитку повинні розглядатися 

збалансовано. 

Для забезпечення сталого економічного розвитку потрібно провести не 

тільки модернізацію економіки, а й усіх сфер суспільного життя, визначити 

технологічну стратегію держави, способи розбудови країни у певному напрямі. 

Держава визначає джерела та шляхи акумуляції фінансових ресурсів для 

модернізації економіки. її проведення передбачає інтенсифікацію процесу 

економічного відтворення шляхом поглиблення розподілу праці, ефективного 

використання енергетичного обладнання виробництва, розвитку науки та 

раціонального управління [349, с. 4]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0
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Оскільки модернізація неможлива без використання новітніх досягнень 

науки і техніки, технологій та інновацій, то в основі модернізації економіки 

держави повинна лежати інноваційна діяльність, яка виступає як процес, 

спрямований на реалізацію результатів наукових досліджень та розробок у 

новий або удосконалений продукт, що реалізується на ринку. 

Загальна концепція інноваційного розвитку, яка була створена 

Європейською Комісією у зв’язку з розширенням Євросоюзу, чітко визначає 

пріоритетні напрямки державної політики у сфері економічного розвитку на 

основі інновацій і знань. Перший – створення інститутів, що заохочують 

суб’єктів фінансової, наукової й промислової діяльності впроваджувати 

інновації, передусім, через фіскальні заходи: податкові пільги, податкові 

кредити, прискорену амортизацію, цільову підтримку через гранти й позики 

тощо. Другий – формування інфраструктури інноваційної економіки. Третій – 

випереджаючий розвиток гуманітарного капіталу. Насамперед, це формування 

в суспільстві загальної інноваційної культури [349, с. 5]. 

У рамках сказаного варто зауважити, що результатом успішної 

модернізації є побудова соціально ефективної економіки, яка: 

 має бути динамічною і здатною до саморозвитку; 

 здатна залучити до плідної праці суспільство в цілому, а не тільки 

один його прошарок або населення окремих регіонів чи мегаполісів; 

 забезпечує ефективне використання всіх виробничих ресурсів 

суспільства (у тому числі та передусім людські ресурси), а не тільки якусь їх 

частину; 

 забезпечує реалізацію інтелектуального потенціалу країни через 

розвиток науки та освіти та його необхідність для економіки; 

 ґрунтується на сучасних суспільних відносинах [349, с. 6]. 

Якісна й органічна модернізація економіки в умовах глобалізації є для 

України виходом із непростої ситуації, адже країна пережила глибоку системну 

кризу та інтегрується в світовий ринок з ослабленим економічним потенціалом. 

Зрозуміло, що цей процес пов’язаний з низкою негативних обставин, які 
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можуть спричинити втрату країною економічної та політичної незалежності. 

Тому реалізація ефективних заходів щодо модернізації української економіки 

неможлива без розроблення та проведення певної політики спільними 

зусиллями держави, наукової та підприємницької еліти [349, с. 6]. 

Водночас проведення кардинальних соціально-економічних, 

інституційних, структурних та інноваційних трансформацій потребує залучення 

значних за обсягами приватних, державних та іноземних фінансових ресурсів. 

За оцінками науковців і експертів, для модернізації економіки України потрібно 

від 165 до 300 млрд. дол. США. Сучасні економічні тенденції засвідчують 

обмеженість фінансового потенціалу для індустріального розвитку, що 

виявляється у зменшенні обсягів капітальних видатків бюджету, кредитів у 

впровадження інновацій, чистого прибутку підприємств, амортизації на 

реновацію, капітальних інвестицій у галузь машинобудування тощо. 

Враховуючи те, що для здійснення модернізації необхідні значні обсяги 

фінансових ресурсів, забезпечити її проведення в межах окремо взятого 

бюджетного, акціонерного, позикового, венчурного, зовнішнього фінансування 

або самофінансування практично неможливо. З огляду на це доцільно 

об’єднати фінансові ресурси різних власників та секторів економіки з метою 

їхнього спрямування на виконання суспільно важливих завдань, зокрема 

модернізацію національної економіки [137, с. 3]. 

Економічну модернізацію  Ю. Г. Журавель розглядає як комплексну 

систему, що включає реалізацію державою національних проектів модернізації 

для структурної перебудови економіки, технологічних змін, впровадження 

інновацій, поліпшення соціальних стандартів і використовує для цього 

механізм фінансового забезпечення, що ґрунтується на принципах консолідації 

фінансових ресурсів із внутрішніх і зовнішніх джерел різних власників та 

секторів економіки [137, с. 25]. 

При цьому потенційні фінансові ресурси необхідно консолідувати в усіх 

секторах: фінансових та нефінансових корпораціях, державному секторі, 

домашніх господарствах, некомерційних організаціях. Але значною 

проблемою, за висновками В. Опаріна, є обмеженість фінансових ресурсів, яка 
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має абсолютний та відносний вимір. Абсолютна обмеженість обумовлюється 

загальною обмеженістю усіх ресурсів, зокрема і фінансових. У кожній країні її 

фінансові можливості визначаються обсягом ВВП на душу населення. Відносна 

обмеженість полягає в тому, що коштів не вистачає усім, оскільки потреби 

кожного суб’єкта практично завжди випереджають його фінансові можливості 

[137, с. 3]. 

Трансформаційні процеси національного й світового розвитку 

відображають посилення глобалізації та активізацію руху різних форм і видів 

фінансових ресурсів. Процес їхнього формування та використання є 

невід’ємною складовою фінансових відносин і необхідною умовою ведення 

економічної діяльності, який безпосередньо впливає на фінансовий потенціал 

та постає його головною складовою. Останній є чинником впливу на фінансові, 

кредитні, інвестиційні, інтеграційні та інші відносини між економічними 

суб’єктами у їхній діяльності на різних рівнях і сферах функціонування. 

Важливе значення для забезпечення відновлення зростання економіки в 

кризовий період має мобілізація достатньої ресурсної бази, що дає змогу 

профінансувати відповідні програми та проекти. 

У науковій літературі немає єдиного підходу до тлумачення сутності 

поняття “фінансовий потенціал”. 

Зокрема, А. Є. Буряченко визначає його як “спроможність акумулювати 

фінансові ресурси за допомогою використання наявних дохідних джерел та 

формування сприятливого інвестиційного клімату завдяки застосуванню 

відповідних фінансових інструментів з метою забезпечення стійкого соціально-

економічного розвитку відповідної території” [217, с. 49]. 

Оцінюючи значну роль фінансового потенціалу у забезпеченні розвитку 

регіону, Т. В. Клименко акцентує увагу на можливостях формування, 

нарощування та ефективного використання фінансових ресурсів відповідно до 

внутрішніх і зовнішніх умов для задоволення потреб суб’єктів регіону та 

забезпечення його соціально-економічного розвитку [217, с. 49]. 

Фінансовий потенціал як категорія відображає соціально-економічні 

відносини, що виникають у процесі господарської діяльності суб’єктів і 
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пов’язані із формуванням, розподілом, використанням, накопиченням та 

примноженням фінансових активів, впливають на фінансову стабільність і 

визначають можливості процесу відтворення для забезпечення економічного 

зростання. Його доцільно розуміти як сукупність наявних та потенційних 

ресурсів, що можуть бути мобілізовані для досягнення стратегічних і тактичних 

організаційних цілей [13, с. 268]. 

Метою відносин, які відображає категорія “фінансовий потенціал”, є 

формування, розподіл і перерозподіл, використання, накопичення та 

примноження фінансових ресурсів у процесі суспільного відтворення для 

забезпечення прискореного розвитку економічної системи. Фінансовий 

потенціал виконує такі функції: 

 розподільну – забезпечує розподіл та перерозподіл фінансових 

ресурсів між суб’єктами економічних відносин відповідно до попиту, 

пропозиції, потреб, доцільності, мотивації, цілей та стратегії розвитку; 

 відтворювальну – формує достатній обсяг фінансових ресурсів в 

економіці для забезпечення господарської діяльності;  

 контрольну – забезпечує контроль за формуванням, нагромадженням, 

використанням та відтворенням фінансових ресурсів суб’єктів національної 

економіки відповідно до діючої нормативно-правової бази, поточних та 

довгострокових пріоритетів його розвитку; 

 індикативну – дає змогу визначати фінансовий стан, тенденції, 

ризики, спроможність суб’єктів економічних відносин і забезпечити процес 

відтворення для виконання власних завдань та цілей [217, с. 49]. 

Зростання фінансового потенціалу національної економіки залежить від 

фінансових результатів і можливостей реального сектора економіки, 

ефективності функціонування фінансової системи, наповненості регіональних 

бюджетів, фінансової спроможності населення. Проблеми його формування 

лежать у таких площинах: 

– обмеженості використання власних фінансових ресурсів підприємств 

для інвестування внаслідок збиткової діяльності, застосування застарілих норм 
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амортизаційних відрахувань та спрямування їх на поточне споживання, 

відсутності стимулів для інвестування у технологічне переобладнання 

виробництв; 

– дефіциту банківських кредитів в економіці у зв’язку з високими 

відсотковими ставками, збитковою діяльністю банків і зростанням частки 

проблемної заборгованості; 

– повільного залучення іноземних інвестицій у національну економіку, 

технологічних, галузевих, регіональних деформацій при їх розподілі, що 

зумовлені незадовільним інвестиційним кліматом, високим рівнем тінізації та 

незахищеністю прав інвесторів; 

– нерозвиненості альтернативних джерел фінансування суб’єктів 

господарювання (фінансового лізингу, факторингу, спільного інвестування) 

внаслідок недосконалості нормативно-правової бази їх використання, низького 

рівня захисту прав інвесторів щодо отримання дивідендів та повернення 

капіталовкладень; 

– відсутності прозорої структури управління на багатьох українських 

підприємствах; 

– неефективної державної підтримки структурних змін в економіці через 

значні розміри бюджетного дефіциту; відсутності єдиної узгодженої стратегії 

розвитку промисловості та уніфікованої класифікації високотехнологічних 

товарів [397, с. 9]. 

Вважаємо, що вирішення перелічених вище проблем має важливе 

теоретичне та практичне значення.  

Найбільш вагомими складовими фінансового потенціалу країни є 

податковий та бюджетний, при чому перший прямо залежить від другого. У 

загальному розумінні податковий потенціал – це загальний обсяг 

оподатковуваних ресурсів території, тобто максимально можлива величина 

надходжень податків і зборів у державі, на певній території або окремого 

суб’єкта, що обчислюються відповідно до чинного законодавства. Під 

бюджетним потенціалом розуміють сукупність усіх економічних і нормативно-

правових умов, що сприяють отриманню максимально можливих доходів, які 
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своєю чергою покривають нормативні витрати країни, а також забезпечують їх 

цільове та ефективне використання [397, с. 10]. 

Сукупність та взаємодія наявних і невикористаних (пасивних) фінансових 

ресурсів становить сутність фінансового потенціалу, проте лише остання 

складова дає змогу застосовувати термін “потенціал”. Отже, його структура – 

це співвідношення між використаною (активною) та невикористаною 

(пасивною) складовими. Головною ціллю фінансової політики є нарощення та 

якнайповніше використання фінансового потенціалу, тобто максимальне 

збільшення активної його складової [79, с. 32]. 

Фінансовий потенціал є системою, результатом та індикатором 

економічної діяльності як окремих суб’єктів, так і держави загалом. Він 

опосередковує фінансові відносини, що пов’язані з мобілізацією та 

використанням доходів, прибутків, бюджетних і цільових фондів грошових 

коштів, податкових надходжень; витратами і платежами, відрахуваннями; 

проведенням дивідендної, амортизаційної, процентної та кредитної політик 

тощо. Передумовами для його формування та ефективного використання є 

матеріальні, інтелектуальні і виробничі ресурси. Не менш важливим є наявність 

досконалої й узгодженої нормативно-правової бази, створення ефективного 

фінансового механізму, який би враховував сучасні реалії, світові надбання та 

пріоритети національного розвитку. Фінансовий потенціал створює передумови 

для забезпечення рівноваги, подолання негативного впливу чинників 

внутрішнього й зовнішнього середовища, стабілізації і забезпечення рівноваги 

економіки, формування відновлювальних процесів та безпосередньо розвитку. 

Його розглядають як:  

 сукупність економічних відносин, що пов’язані з забезпеченням 

реалізації інноваційних економічних проектів, інструментів, заходів, які 

визначають процес суспільного розвитку;  

 складову фінансового механізму, пов’язану із регулюванням, 

стимулюванням та забезпеченням економічного розвитку суб’єктів 

господарювання, галузей та країни загалом [216, с. 100]. 
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Сьогодні фінансовий потенціал країни охоплює фінансові ресурси, які 

перебувають у розпорядженні органів державного управління та місцевого 

самоврядування, суб’єктів господарювання, населення, світової фінансової 

системи. Останні надходять в українську економіку через портфельні та прямі 

інвестиції, кредити МВФ і міжнародних фінансових організацій та 

акумулюються у руках держави, підприємницьких структур і домогосподарств 

тощо [296, с. 207].  

До складових фінансового потенціалу країни відносять усі ресурси, що не 

ввійшли в зазначений вище перелік, проте є наявними, мають вартісну оцінку й 

піддаються підрахунку. Він здатний збалансувати фінансову систему держави 

шляхом залучення та використання фінансових ресурсів, тому його треба 

розглядати як капітал, що акумулюється та формує фінансову міцність країни. 

Головною метою фінансового потенціалу є забезпечення ефективного 

використання грошових коштів і отримання економічної вигоди. Тож 

вирішення проблеми ефективного управління фінансовим потенціалом дасть 

змогу забезпечити збалансованість фінансових ресурсів у державі, визначити їх 

реальні джерела та пріоритети в економічній політиці тощо. Важлива роль у 

його формуванні та використанні належить державі, головним завданням якої є 

створення сприятливого економічного середовища. Тому уряд має 

застосовувати відповідні економічні засоби впливу, які сприятимуть мобілізації 

фінансових ресурсів та ефективному їх використанню [296, с. 207]. 

Інвестиційний потенціал розглядають як сукупність фінансових ресурсів 

суб’єктів господарювання, що формують комплексну базу відтворення 

господарської і соціальної сфери життєдіяльності країни на інноваційній основі 

з метою забезпечення стійкого економічного зростання. У загальному вигляді 

його можна розглядати як сукупність наявних у державі факторів виробництва і 

сфер застосування капіталу. У вузькому сенсі – це кількісна характеристика, що 

враховує головні макроекономічні параметри, насиченість території 

природними ресурсами, робочою силою, основними засобами, 

інфраструктурою тощо, споживчий попит населення й інші показники. Його 
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розрахунок заснований на абсолютних статистичних показниках, а головним 

визначником є рівень ризику та інвестиційна привабливість регіону [397, с. 10]. 

Фінансовий потенціал модернізації ґрунтується на концентрації 

заощаджень та інвестицій у ключових галузях економіки. Важливу роль в 

процесах нагромадження відіграє пошук вільних фінансових ресурсів для 

інвестування в суспільно важливі завдання. Зважаючи на те, що модернізація 

національної економіки і є таким завданням, для її здійснення необхідно 

залучити всі потенційні фінансові ресурси і надати такій діяльності пріоритет 

державної ваги. Згідно з чинним законодавством, інвестування фінансових 

ресурсів у конкретні цілі здійснюється на основі: 

 фінансових ресурсів громадян, недержавних підприємств, 

господарських асоціацій, спілок і товариств, а також громадських і релігійних 

організацій, інших юридичних осіб, заснованих на колективній власності; 

 державних інвестицій, у тому числі державної підтримки реалізації 

інвестиційних проектів з боку органів державної влади за рахунок фінансових 

ресурсів бюджетів, позабюджетних фондів і позичкових коштів, а також 

державних підприємств і установ за рахунок власних і позичкових коштів; 

 фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування; 

 іноземних інвестицій іноземних громадян, юридичних осіб і держав; 

 спільних інвестицій громадян і юридичних осіб України, іноземних 

держав [137, с. 30]. 

Процес консолідації фінансових ресурсів вимагає створення ефективної 

системи державного регулювання, що передбачає задіяння бюджетних ресурсів 

із одночасним залученням ресурсів банків, інвестиційних фондів, 

корпоративного сектора, населення тощо.  

У процесі руху грошових потоків між суб’єктами господарювання, 

домогосподарствами, фінансово-кредитними інститутами та державою 

відбувається розподіл та перерозподіл доходів, формування децентралізованих 

і централізованих фондів грошових коштів, ефективність використання яких 

впливає на стан національної економіки. З огляду на це, вирішення проблем, 
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пов’язаних із визначенням джерел мобілізації та раціональним використанням 

фінансових ресурсів країни, сьогодні набуває особливої актуальності. 

На рис. 1.9 представлено взаємовідносини окремих складових (секторів) 

економік у процесі формування та використання фінансових ресурсів країни. 
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Рис. 1.9. Рух грошових потоків у процесі формування та використання 

фінансових ресурсів національної економіки 

Джерело: розроблено автором 

 

Формування фінансових ресурсів у господарській системі бере свій 

початок з уречевленої праці робочої сили, тобто її трудового внеску у вартість 

виготовленої продукції (товарів, послуг) підприємств. Окрім того, 

домогосподарства беруть активну участь у формуванні статутного капіталу 
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суб’єктів господарювання шляхом купівлі акцій або надання позики, вкладаючи 

гроші у їхні боргові цінні папери (напрям 1). Також підприємницька структура 

залучає кошти працівників у вигляді кредиторської заборгованості з оплати 

праці, оскільки існує розрив між датою її нарахування та реальною виплатою. З 

іншого боку, заробітна плата, отримана від суб’єктів господарювання, є 

головним джерелом формування фінансових ресурсів домогосподарств, а її 

обсяг впливає на розмір заощаджень, які є визначальним чинником збільшення 

інвестицій в економіці (стрілка 4). У випадку недостатності власних та 

прирівняних до них коштів, підприємства можуть звернутися за кредитами до 

банківських установ (напрям 2), які потім потрібно буде погашати з валового 

прибутку (стрілка 5). 

У подальшому відбувається мобілізація бюджетних ресурсів державою у 

вигляді сплати обов’язкових платежів домогосподарствами, підприємствами та 

фінансово-кредитними інститутами. Останні скеровують ресурси від тих, хто 

має їх надлишок, до тих, у кого їх недостатньо (напрям 6, 7, 8). У випадку 

дефіциту коштів для фінансування державою витрат, вона може їх позичати у 

домогосподарств та суб’єктів господарювання за допомогою випуску облігацій 

внутрішніх позик або залучати кредити від міжнародних фінансових 

організацій (напрям 6, 7, 8, 9). У майбутньому такі запозичення погашають зі 

сплатою відсотків за рахунок бюджетних ресурсів (стрілка 10, 11, 12). 

Основну частку фінансових ресурсів держави становлять бюджетні 

кошти, за допомогою яких вона фінансує соціальні виплати населенню (стрілка 

10), видатки на економіку (напрям 11), пільгове кредитування підприємницьких 

структур через банківський сектор (стрілка 12). Водночас підприємства 

співпрацюють із фінансово-кредитними організаціями і вкладають у їхні 

фінансові ресурси у вигляді отримання інвестиційних, депозитних, страхових 

та інших продуктів (напрям 5). Вони також можуть формувати капітал за 

рахунок цільових кредитів (грантів) міжнародних фінансових організацій 

(стрілка 3), які надають, зазвичай, на платній основі (напрям 19). 

Формування фінансових ресурсів домогосподарств може відбуватися за 

допомогою залучення споживчих та іпотечних банківських кредитів 
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(стрілка 13), які потрібно повернути у визначений термін зі сплатою відсотків 

(напрям 14). У розвинених країнах населення має змогу мобілізувати кошти 

шляхом участі у різних видах недержавного страхування. 

Міжнародні фінансові інститути можуть надавати цільові кредити 

фінансовим корпораціям України (стрілка 17) на платній основі (стрілка 18), а 

також безповоротну допомогу населенню країни (стрілка 16). 

Подана на рис. 1.9 схема руху ресурсів між окремими складовими 

фінансової системи України вказує на необхідність збалансування грошових 

потоків, що дасть змогу поліпшити фінансовий стан економіки загалом. 

Ухвалюючи управлінські рішення в галузі фінансів, органам управління 

необхідно прораховувати їхні наслідки для усіх складових національної 

економіки. У переліку останніх провідне місце посідають ресурси держави, які 

використовують для фінансового забезпечення діяльності бюджетної сфери, 

фінансового регулювання економічних і соціальних процесів та стимулювання 

результатів діяльності. 

Проблема ефективного управління державними фінансовими ресурсами 

особливо загострюється в умовах їхньої дефіцитності, що є наслідком глибокої 

фінансової кризи в Україні, яка охопила сьогодні національну економіку та 

різко знизила можливості щодо їх поповнення. Це стало результатом звуження 

бази оподаткування суб’єктів господарювання та домогосподарств у зв’язку з 

падінням рівня їхніх доходів. У таких умовах особливої уваги потребує 

збереження й ефективне використання уже мобілізованих державою грошових 

коштів. 

Зокрема, О. Д. Василик зазначає, що доходи місцевих бюджетів є 

складовою фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування та мають 

фондову форму виявлення, оскільки їх затверджують відповідними рішеннями 

на місцях і регулюють законодавчими й нормативними актами держави. Іншою 

складовою є кошти бюджетних установ (без надходжень із місцевого бюджету), 

до яких належать джерела формування їхнього майна у вартісному вираженні 

[334, с. 24]. 
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Важливою складовою державних фінансів є цільові фонди, які 

мобілізують значну частину фінансових ресурсів. Проте сьогодні у них 

спостерігається нестача коштів для повного фінансування покладених на них 

завдань. Тому велику зацікавленість становлять потенційні джерела 

формування коштів цільових фондів, а розроблення механізму їхньої 

трансформації в інвестиційні ресурси набуває значної актуальності в сучасних 

кризових умовах господарювання. Варто зазначити, що особливістю 

національної економіки є приріст заощаджень населення у неорганізованих 

формах за умов зниження офіційних доходів. 

Зважаючи на зазначене вище, для виходу із економічної кризи необхідно 

удосконалювати дію існуючих інструментів та шукати нові механізми 

залучення фінансових ресурсів, адаптованих до сучасних реальних умов 

господарювання. При цьому необхідно максимально узгоджувати інтереси всіх 

учасників розподільних процесів – фізичних, юридичних осіб і держави. 

Стратегія і тактика реформування державного фінансового господарства 

полягає у поступовій реструктуризації державних фінансів та передбачає 

трансформацію ролі й місця бюджету у суспільстві на основі зміни структури 

його доходів і видатків, удосконалення функціонування податкової системи, 

підвищення ефективності бюджетного процесу на місцевому рівні. На відміну 

від фінансів підприємницьких структур та інституцій фінансового ринку, які 

були реформовані у досить стислі терміни і функціонують сьогодні у цілому на 

ринкових засадах, державні фінанси трансформуються шляхом поступових 

поетапних реформ. Це об’єктивна закономірність, проте в Україні на сьогодні 

відсутні чітка спрямованість, стратегія і тактика, визначеність із термінами 

реформування фінансового господарства, що негативно впливає на 

результативність змін та забезпечення стійкості в умовах фінансової кризи [319, 

с. 52]. 

Фінансові ресурси становлять матеріальну основу фінансів та визначають 

фінансовий потенціал будь-якого економічного суб’єкта, створюючи 

сприятливі умови для його виробничого і науково-технічного розвитку [282]. 

Вони відіграють значну роль у функціонуванні підприємницьких структур, 
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оскільки впливають на їхню фінансово-господарську діяльність. Обмеженість 

капіталу, постійний пошук джерел його формування, способів раціонального 

використання, коливання вартості грошових коштів змушують суб’єктів 

господарювання вживати відповідних заходів щодо підвищення ефективності 

управління фінансовими ресурсами. Вони самостійно не створюють нового 

продукту, а лише беруть участь тією чи іншою мірою у його виробництві та 

потенційно закладені в природних, матеріальних і трудових ресурсах.  

Мобілізація та вкладення капіталу у сфері підприємництва відбуваються з 

метою підвищення ефективності всіх напрямів діяльності суб’єктів 

господарювання й забезпечення розширеного відтворення. Це можливо за умов 

спрямування фінансових ресурсів на впровадження нових технологій, 

поліпшення використання основних засобів, прискорення оборотності 

оборотних коштів тощо [282].  

Розвиток продуктивних сил вимагає належного сталого фінансового 

забезпечення, що передбачає досягнення безперервності руху капіталу 

суб’єктів господарювання, визначення його мінімально необхідної величини, 

оптимальної структури та забезпечення ефективності використання. 

Обсяг фінансових ресурсів, який формують на рівні підприємства, 

визначає потенціал необхідних капітальних вкладень, збільшення оборотних 

активів, виконання усіх фінансових зобов’язань, забезпечення потреб 

соціального характеру. Наявність достатньої їх величини є необхідною умовою 

успішного функціонування будь-якої підприємницької структури незалежно від 

виду діяльності, галузевої спрямованості й організаційно-правового статусу. 

Водночас джерела формування та порядок залучення фінансових ресурсів на 

підприємствах державної та приватної форм власності відмінні. Необхідно 

зазначити, що перехід України до ринкової економіки і пов’язані з ним 

трансформаційні процеси зумовили появу нових джерел формування 

фінансових ресурсів підприємств, які мають коротко- і довготерміновий 

характер залучення. Визначальними при їхньому виборі є умови фінансування 

суб’єкта господарювання: формування статутного капіталу, розширення 

діяльності, залучення інвестицій, проведення фінансової санації тощо [282]. 
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Рух фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва обслуговує 

операційну, інвестиційну, фінансову діяльність. Якщо вони використовуються 

для виробничої діяльності, то це означає, що підприємство витрачає кошти на 

статутну діяльність, тобто забезпечує виробництво продукції, виконання робіт, 

надання послуг. Основна частина фінансових ресурсів, спрямованих на 

виробничу діяльність, втілюються в оборотному капіталі. Це пов’язано з тим, 

що оборотні активи внаслідок об’єктивних обставин кругообігу постійно 

втрачають частину вартості у зв’язку з інфляцією, зниженням споживчої 

вартості, фізичної здатності для використання. Наприклад, використання 

насіння з зерна минулих урожаїв можливе тільки деякий час унаслідок 

подальшої втрати ним своїх можливостей. У промисловості це проявляється в 

умовах погіршення якості сировини та втраті нею функціональних 

характеристик тощо. Крім того, майже усі суб’єкти господарювання втрачають 

частину оборотних засобів у зв’язку з особливістю фінансово-господарського 

механізму, системи виконання зобов’язань перед кредиторами, державою, 

централізованими цільовими фондами, страховими компаніями, персоналом, 

власниками. Тому фінансові ресурси суб’єктів господарювання першочергово 

використовують для поповнення обсягу оборотних коштів як основи для 

постійного ведення виробничої діяльності [55, с. 18]. 

Інвестиційна діяльність підприємств промисловості, аграрного 

виробництва, будівництва, транспорту потребує залучення значних обсягів 

фінансових ресурсів. Іноді вони вимушені відкладати процес інвестування у 

зв’язку з неможливістю своєчасно сформувати необхідну суму капіталу. Тому 

для реалізації масштабних інвестиційних проектів доцільно створювати 

відповідні фонди грошових коштів. Їхнє створення дає змогу концентрувати 

необхідний обсяг фінансових ресурсів у головних напрямах господарської 

діяльності. Формуванню таких фондів сприяє ведення інвестиційної діяльності 

за такими етапами: а) виникнення потреби в інвестиціях внаслідок суттєвого 

зносу засобів виробництва; б) розроблення та оцінювання інвестиційного 

проекту щодо оновлення чи розширення необоротних активів; в) пошук джерел 

фінансування інвестиційної діяльності; г) мобілізація інвестиційних ресурсів; 
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д) практична реалізація інвестиційних проектів зі сформованого капіталу; 

е) експлуатація виробничих засобів з метою одержання прибутків, окупності 

інвестицій й зростання ринкової вартості підприємств [55, с. 19]. 

Фінанси домогосподарств є важливим елементом фінансової системи, 

оскільки формування і використання ресурсів населення безпосередньо 

пов’язане з розвитком державних фінансів, фінансів підприємств і установ, 

банківської системи, страхування та ін. Розвиток суспільства підпорядкований 

забезпеченню інтересів громадян, їхніх груп та об’єднань, тому обсяг 

формування фінансових ресурсів домогосподарств суттєво впливає на здатність 

бюджетів до формування дохідної бази, оскільки сплата населенням 

обов’язкових платежів визначається рівнем їхніх доходів та обсягами витрат. 

Мобілізація фінансових ресурсів домогосподарств є передумовою для сплати 

податкових платежів до бюджетів, а їхня структура дає змогу прогнозувати 

майбутній обсяг інвестицій.  

Домогосподарство є безпосереднім учасником суспільного виробництва, 

що дає йому змогу брати участь у розподілі й перерозподілі національного 

доходу та претендувати на певну його частину. Розщеплення ВВП країни дає 

змогу формувати доходи суб’єктами економіки залежно від внеску у його 

створення, тому домогосподарства фактично отримують платню за 

використання у суспільному виробництві власних ресурсів. Утворені в такий 

спосіб доходи вважають первісними і характеризують ступінь залучення 

населення до процесу створення сукупного суспільного продукту. 

Узагальнюючими показниками прогресивності соціально-економічного 

розвитку можна вважати обсяги та структуру особистого споживання 

домогосподарств у країні, оскільки вони визначають якість життя, відтворення 

та добробут населення. Споживчі витрати займають особливе місце в структурі 

відтворювальних процесів, витрати є головним елементом сукупного попиту, 

значною мірою впливають на формування тенденцій довготермінового 

економічного зростання. 

Водночас не меншу, проте іншу роль у зазначених процесах відіграють 

заощадження домогосподарств, виконуючи специфічні функції забезпечення їх 
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майбутнього споживання і разом із тим фінансового джерела інвестицій в 

економіці.  

Залучення фінансових ресурсів домогосподарств до інвестиційного 

процесу створює передумови для збільшення потенційних інвестиційних 

ресурсів розвитку економіки та є складовою забезпечення їхнього добробуту, 

що зумовлює формування платоспроможного попиту у державі. Окреслені 

аспекти мають вагоме значення у формуванні бюджетної політики держави, 

оскільки охоплюють її дохідну складову (збільшення податкових надходжень) 

та перерозподіл коштів у фінансуванні інвестиційних програм (те, на що 

можуть бути залучені кошти приватних інвесторів).  

Як і будь-які ресурси, заощадження домашніх господарств потребують 

ухвалення рішень щодо їхнього ефективнішого використання, тобто є об’єктом 

управління щодо вибору інструмента вкладання та фінансового посередника.  

Отже, запорукою розвитку та входження України у групу розвинених 

країн світу є модернізація вітчизняної економіки, що вимагає нагромадження 

фінансових ресурсів у процесі співпраці усіх її суб’єктів. Це забезпечить 

зростання фінансового потенціалу національної господарської системи та 

сприятиме  підвищенню рівня фінансового забезпечення розвитку нашої країни 

загалом. 

 

Висновки до розділу 1 

Дослідження теоретичних засад формування і використання фінансових 

ресурсів розвитку національної економіки дало змогу зробити такі висновки. 

1. Аналіз поглядів вчених щодо розуміння сутності фінансових ресурсів 

національної економіки дав змогу запропонувати таке їх визначення: це 

вартісне вираження джерел формування майна (активів) держави, суб’єктів 

господарювання та домашніх господарств, що мають фондовий та нефондовий 

характер, формуються у процесі розподілу та перерозподілу ВВП і 

національного багатства, використовуються для задоволення потреб 

виробництва та соціально-економічного розвитку суспільства. До джерел 

формування фінансових ресурсів держави відносять податкові й неподаткові 
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надходження, доходи від операцій з капіталом, цільові фонди, відрахування до 

державних позабюджетних фондів, державні запозичення; суб’єктів 

господарювання – власний (статутний, резервний капітал, нерозподілений 

прибуток, амортизаційні відрахування тощо) і позиковий капітал, кредиторську 

заборгованість; домашніх господарств – дарування та спадщина, заробітна 

плата, доходи від підприємницької діяльності й організованих заощаджень, 

державне соціальне забезпечення, трудовий внесок членів домогосподарства, 

кредити і позики, субсидії, дотації та ін.

2. Фінансові ресурси формують у процесі відносин між головними 

суб’єктами економіки: державою, підприємствами, домогосподарствами, 

фінансовими посередниками тощо. На мікрорівні фінансові ресурси 

утворюються завдяки дії первинного розподілу створеної вартості, тобто за 

рахунок розщеплення виторгу від реалізації продукції (робіт, послуг) на 

заміщення використаних ресурсів (матеріальних, технічних, трудових), сплату 

податків, соціальних відрахувань та формування прибутку, що є власністю 

фізичних і юридичних осіб. Розподіл і використання ресурсів на мікрорівні 

залежить від фінансової стратегії й тактики суб’єктів господарювання і 

домогосподарств, а також від діючого в країні механізму їх вторинного 

перерозподілу. На макро- і мезорівнях фінансові ресурси формують лише після 

первинного розподілу, коли утворені необхідні елементи вартості, що дає змогу 

використовувати державний правовий механізм вторинного перерозподілу 

грошових коштів на користь держави, регіонів і місцевої влади. 

3. Фінансові ресурси держави у роботі визначено як вартісне вираження 

джерел утворення її майна, що формується внаслідок мобілізації частини 

доходів суб’єктів фінансової системи або перебуває у її розпорядженні на 

правах власності і слугує для забезпечення виконання державою покладених на 

неї функцій. 

4. Фінансові ресурси підприємства запропоновано визначати як вартісне 

вираження джерел формування активів, необхідних для забезпечення 

виробничої діяльності, виконання фінансових зобов’язань, пошуку 

можливостей подальшого зміцнення матеріально-технічної бази та соціального 
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розвитку. Отже, вони показують, з яких джерел підприємство профінансувало 

діяльність. Вони, як і майно підприємства (машини і устаткування, сировина і 

матеріали, гроші), мають фізичну форму. Організаційно це набір договорів, які 

засвідчують внесення часток власниками у статутний капітал, отримання 

кредиту, відтермінування платежів, випуск цінних паперів тощо. У процесі 

дослідження не виявлено принципової відмінності між поняттями “фінансові 

ресурси” та “капітал”, оскільки комерційні підприємства інвестують головно з 

метою отримання прибутку. З огляду на це, фінансові ресурси суб’єктів 

господарювання доцільно класифікувати на власні, позичені і залучені, утім 

останні охоплюють кредиторську заборгованість (сталі пасиви). 

5. Фінанси домогосподарств є самостійною ланкою фінансової системи, а 

їхню значимість можна прирівняти до сфери фінансів суб’єктів 

господарювання. Утім, будучи складовою фінансової системи, вони через 

неперервні вхідні та вихідні грошові потоки тісно пов’язані з іншими її 

сферами, зокрема: державних фінансів; недержавних підприємств та 

організацій; страхування; фінансового ринку. 

6. У розділі досліджено погляди науковців на тлумачення сутності 

поняття “фінансові ресурси домогосподарств” та за допомогою систематизації 

й узагальнення запропоновано визначати їх як сукупність джерел формування  

особистого майна (тобто активів громадян, а саме: нерухомості, рухомого 

майна, споруд, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, 

грошових засобів та їх еквівалентів тощо) у вартісному вираженні. Вони 

необхідні для виконання ними фінансових зобов’язань, зростання добробуту, 

відтворення та подальшого соціально-економічного розвитку родини (сім’ї). 

Фінансові ресурси домашніх господарств варто класифікувати за такими 

ознаками: джерелами формування; напрямами використання; утворення фондів 

цільового призначення. 

7. Фінансовий потенціал є системою, результатом та індикатором 

економічної діяльності як окремих суб’єктів, так і держави в цілому. Він 

опосередковує фінансові відносини, що пов’язані з мобілізацією та 

використанням доходів, прибутків, бюджетних і цільових фондів грошових 
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коштів, податкових надходжень, здійсненням витрат і платежів, відрахувань, 

проведенням дивідендної, амортизаційної, процентної та кредитної політик 

тощо. Передумовами для його формування та ефективного використання є 

матеріальні, інтелектуальні і виробничі ресурси. Сьогодні фінансовий 

потенціал країни включає фінансові ресурси, які перебувають у розпорядженні 

органів державного управління та місцевого самоврядування, суб’єктів 

господарювання, населення, світової фінансової системи. 

8. Процес модернізації економіки України визначають як стратегії її 

розвитку на засадах інноваційності за допомогою системного реформування 

усіх галузей економіки, становлення нової, більш ефективної, адекватної 

вимогам глобалізації її структури шляхом поглиблення розподілу праці, 

ефективного використання енергетичного обладнання виробництва, розвитку 

науки у напрямі підвищення конкурентоспроможності економіки на світовій 

арені та забезпечення її розвитку у довготерміновій перспективі. Економічну 

модернізацію  розглядають як комплексну систему, що включає реалізацію 

державою національних проектів модернізації для структурної перебудови 

економіки, технологічних змін, впровадження інновацій, поліпшення 

соціальних стандартів і використовує для цього механізм фінансового 

забезпечення, що ґрунтується на принципах консолідації фінансових ресурсів із 

внутрішніх і зовнішніх джерел різних власників та секторів економіки. 

Модернізація економіки має враховувати концепцію сталого розвитку, 

яка з’явилася  у результаті об’єднання трьох основних точок зору: економічної, 

соціальної та екологічної. 

Одержані у першому розділі результати опубліковано у наукових працях 

автора: [127; 128; 129; 130; 138; 174; 423; 425].  
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РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

2.1. Методологія дослідження фінансових ресурсів у контексті 

розвитку національної економіки 

Реалізація затвердженої стратегія сталого розвитку “Україна – 2020” 

передбачає ґрунтовне реформування країни та визначає досягнення 

європейських стандартів життя й гідного місця у світі. Зазначений документ 

містить значну кількість реформ і програм, які визначають сталий розвиток 

України; безпеку держави, бізнесу та громадян; відповідальність і соціальна 

справедливість; гордість за Україну в Європі та світі тощо. Сьогодні зазначена 

стратегія була оновлена, а її метою є входження України до тридцятки 

найрозвиненіших країн світу. Для цього необхідно змінити парадигму 

розвитку, переорієнтувавши її на стимулювання розширення внутрішнього 

ринку. При цьому у нинішніх умовах головним чинником і каталізатором 

економічного зростання національної економіки може бути лише людський 

капітал. Тому головним підмурком, на якому вибудовано положення Доктрини, 

є нова соціально-орієнтована модель розвитку, найвищою цінністю в якій є 

людина, а головною рушійною силою – її креативний потенціал. Отже саме 

людина є центром пропонованої моделі соціального капіталу, а пріоритетами – 

життя, здоров’я, добробут, свобода, рівність, безпека та, звичайно, освіта, наука 

і культура. 

Сьогодні перед Україною постали низка загроз, які пов’язані з 

військовими діями на сході, посиленням процесів глобалізації, прийняття 

євроінтеграційного курсу, кризовими явищами в економіці. Це вимагає від 

українського уряду у першу чергу захистити національні інтереси та 

нівелювати негативний вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на розвиток 

економіки. Зазначимо, що наша країна із часів здобуття незалежності 

переживає найскладніші часи, тому держава, яка створена для захисту прав і 

свобод громадян, має довести свою ефективність і підтвердити рівень довіри. 

Для цього необхідно створити умови для захисту життя і здоров’я українців, 

посилення їхньої безпеки, отримання гідної оплати праці у межах країни, 
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забезпечення якісними товарами і послугами вітчизняного виробництва, 

здобуття якісної освіти та всебічного розвитку особистості. Отже від держави 

вимагається якісно і у повному обсязі виконувати покладенні на неї функції і 

завдання з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності громадян, 

тобто забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства. Для 

реалізації такої мети уряду необхідно залучити визначений обсяг фінансових 

ресурсів та організувати ефективно процес управління ними, який буде 

працювати на досягнення конкретних результатів. Важливу роль у даному 

контексті відіграє методологія організації процесу управління фінансовими 

ресурсами з метою забезпечення соціально-економічного розвитку 

національної економіки України. 

Методологічний інструментарій управління фінансовими ресурсами 

охоплює такі елементи: соціально-економічне замовлення, потреба (мотив), 

формування цілей, виконання цілей, аналіз виконання цілей, контроль за 

виконанням цілей, очікувані результати. Ці елементи відповідають таким 

стадіям організації процесу управління: планування, аналіз та контроль. Усі 

елементи та стадії методології управління фінансовими ресурсами розкрито у 

розрізі держави, суб’єктів господарювання та домашніх господарств (рис. 2.1). 

І. Початковим елементом нашої методології є аналіз середовища 

функціонування суб’єктів економіки та формування соціально-економічного 

замовлення. Держава виступає гарантом для громадян (а відповідно і для 

суб’єктів господарювання) щодо надання захисту від зовнішніх загроз, 

забезпечення високого рівня безпеки у середині країни, дотримання прав 

людини тощо. Для цього їй необхідно утримувати армію, створити потужний 

військово-промисловий комплекс, силовий блок, судову систему тощо. Окрім 

того уряд має забезпечити надання високої якості послуг на всій території 

держави. Вони пов’язані з охороною здоров’я, культурою, освітою, соціальним 

захистом тощо. В сучасних умовах нашій країні державні послуги надаються на 

рівні, який не відповідає розвиненим країнам, а також існує низка проектів 

капітального будівництва, які потребують реалізації. 
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Суб’єкти господарювання створюються, у першу чергу, з метою надання 

певній території чи країні загалом затребуваних товарів й послуг належної 

якості. Також їм необхідна кваліфікована робоча сила, тому створюють робочі 

місця, які мають допомагати працівникам реалізувати свої соціальної 

економічні потреби. Підприємницькі структури мають створювати у себе 

атмосферу, яка сприятиме розвитку особистості, підвищенню кваліфікації 

робітників, просуванню по службі та зростанню якості робочої сили. Сьогодні 

українські підприємства постачають на вітчизняний ринок продукцію і послуги, 

якість і обсяг яких бажають кращого. 

Населення країни має на основі здобутої освіти знайти роботу із гідною 

оплатою затраченої праці, яка забезпечуватиме його відтворення 

підвищуватиме рівень добробуту до допоможе реалізувати життєві плани. 

Сучасні українські домогосподарства зазвичай не мають змоги у повному 

обсязі та у належній якості задовольняти свої головні потреби, що сприяє 

наявності високого рівня бідності в країні та низькому рівню його життя. 

Отже головною проблемою вітчизняних суб’єктів економіки є недостатнє 

фінансування їхньої діяльності, що сприяє появі зазначених вище проблем. 

ІІ. Наступним елементом методології управління фінансовими ресурсами 

є формування потреб або мотивів. На державному рівні потребою є створення 

ефективного механізму формування бюджетних доходів із постійних і 

тимчасових джерел та раціональне використання залучених фінансових 

ресурсів. Оскільки держава отримує доходи у результаті перерозподілу 

валового внутрішнього продукту, важливим в умовах їхньої мобілізації є 

урахування рівня податкового тиску на суб’єктів господарювання та населення 

з метою недопущення розвитку тіньового сектору економіки й загострення 

відносини із громадянами. Для нарощення податкового потенціалу необхідно 

нагромаджувати продуктивні сили країни та підвищувати платоспроможність 

домогосподарств, бо тільки тоді уряд буде мати змогу фінансувати поточні 

витрати і реалізовувати капітальні інвестиційні проекти.  

Організація діяльності будь-якого суб’єкта господарювання пов’язана із 

формуванням власного й залученого капіталу та ефективного його вкладення з 
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метою досягнення визначених результатів. Механізм фінансування 

підприємницьких структур має забезпечити мінімальну вартість мобілізованого 

капіталу, оптимізувати його структуру та формування основних і оборотних 

засобів у запланованому обсязі з метою повного задоволення попиту на ринку. 

Він не повинен порушувати платоспроможність суб’єкта господарювання та 

має сприяти досягненню ним фінансової стабільності. 

Досить складно сьогодні уявити механізм фінансування діяльності 

вітчизняних домашніх господарств, оскільки більшість із них не завжди чітко 

формують цілі, стратегічні плани, обґрунтовують напрями вкладення коштів у 

довготерміновій перспективі тощо. Варто зазначити, що значний вплив на їхні 

рішення у сфері фінансів має держава, оскільки вона встановлює правила 

перерозподілу, а значна частина доходів населення формується із державних 

трансфертів. Проте існують такі домогосподарства, які проводять 

довготермінове фінансове планування своєї діяльності (хоча й не перебувають 

у статусі юридичних осіб), для проведення якої необхідні ресурси у 

майбутньому. Це пов’язано із бажанням забезпечити вищий рівень добробуту 

для себе і наступних поколінь (здобуття освіти, придбання житла, 

започаткування власної справи тощо), що потребує мобілізації визначеного 

обсягу фінансових ресурсів, та вкладення їх у активи чи створення фондів з 

метою перенесення грошових коштів у часі. Тому створення такого механізму 

фінансового забезпечення діяльності домогосподарств сьогодні є актуальним на 

макро- і мікрорівні. 

ІІІ. Третій етап полягає у формуванні цілей методології управління 

фінансовими ресурсами держави, суб’єктів господарювання та домашніх 

господарств. На макроекономічному рівні вони полягають у забезпеченні 

високого рівня охорони здоров’я населення; належного соціального захисту 

громадян; утримання професійної армії та власного військово-промислового 

комплексу, які будуть здатні захистити країну від зовнішніх загроз; 

формування судової системи, що забезпечить справедливість у суспільстві та 

дотримання прав людини; подолання корупції у країні; утворення силового 

блоку, який сприятиме дотримання правопорядку; створення соціально-
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культурної інфраструктури з метою гармонійного розвитку особистості; 

сприяння в отриманні громадянами України якісної освіти усіх рівнів з метою 

підвищення освіченості нації; формування ринкової економіки на конкурентній 

основі із значним державним регулюванням на зразок розвинених країн світу; 

стимулювання розвитку усіх сегментів вітчизняного фінансового ринку; 

зростання валового внутрішнього продукту; створення умов для входження  

України у двадцятку найуспішніших країн світу за соціально-економічним 

розвитком тощо. Оскільки держава у процесі формування фінансових ресурсів 

із постійних джерел залежить від фізичних та юридичних осіб, вона повинна 

сприяти активному розвитку домашніх господарств, започаткуванню ними 

власного малого бізнесу або перетворення їх у підприємницькі структури 

(суб’єкти господарювання). Це дасть змогу державі підвищити 

податкоспроможність країни, знизити частку населення, яке залежить від 

бюджетних виплат та підвищити рівень самозабезпеченості громадян. 

Цілі суб’єктів господарювання полягають в охоплення більшої частини 

ринку, формування достатніх виробничих потужностей для задоволення попиту 

у повному розмірі, досягнення високої конкурентоспроможності за допомогою 

виробництва високоякісної продукції, забезпечення розширеного відтворення 

підприємств, залучення висококваліфікованої робочої сили, зростання ринкової 

вартості підприємства, отримання максимального прибутку тощо. Їх можливо 

досягнути за допомогою побудови та впровадження в дію ефективного 

механізму управління фінансовими ресурсами підприємств. 

Домогосподарства у процесі управління фінансовими ресурсами ставлять 

такі цілі: формування достатнього обсягу доходів з метою здійснення 

заощаджень та створення цільових фондів, забезпечення гідної старості, 

створення умов для високого рівня добробуту наступних поколінь (дітей та 

внуків), висока тривалість життя членів сім’ї. 

IV. Наступний елемент методології полягає у виконанні визначених цілей 

на рівні усіх суб’єктів економіки. На макроекономічному рівні головним 

органом управління фінансовими ресурсами є Міністерство фінансів України, 

(йому підпорядковані Державна фіскальна служба України, Державна 
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казначейська служба України, Державна аудиторська служба України), 

Рахункова палата України та виконавчі органи місцевої влади. На них 

покладені завдання мобілізації доходів та фінансуванні державних витрат. 

Найбільшого поширення на цьому рівні набули методи контролю, оскільки 

держава здійснює його на стадії розподілу і перерозподілу валового 

внутрішнього продукту (у процесі оподаткування суб’єктів господарювання й 

населення). Мінфін визначає способи досягнення визначених на попередньому 

етапі цілей та джерел фінансування заходів, що пов’язані із їхньою реалізацією. 

Їхнє виконання може охоплювати декілька років, оскільки більшість завдань 

можливо виконати за умови зростання ВВП, що гарантуватиме нарощення 

фінансового потенціалу держави. У процесі планування потреби у фінансових 

ресурсах держави зазвичай використовуються кількісні методи прогнозування, 

до яких відносять: 

1. Каузальне прогнозування. Каузальний (причинний) метод 

прогнозування побудований на визначенні майбутніх планових показників на 

основі оцінювання причинно-наслідкових зв’язків з іншими показниками. Таке 

прогнозування може здійснюватися у двох основних формах: детермінантний 

прогноз; стохастичний прогноз. Перша форма дає змогу з високим рівнем 

точності зробити прогнозні розрахунки, якщо між показниками існує чіткий 

причинно-наслідковий (функціональний) зв’язок, за якого кожному значенню 

фактора (х) відповідає чітко визначене значення (у). Якщо зв’язок між 

показниками має імовірнісний характер, тобто кожному значенню фактора x 

відповідає певна множина значень у, то під час прогнозування доцільно 

використовувати стохастичний підхід. Він ґрунтується на регресійному аналізі, 

у процесі якого на основі побудови рівняння регресії досліджується імовірнісна 

залежність середнього значення однієї величини від іншої. Визначальними при 

цьому є два чинника: вид і параметри незалежних змінних, що впливають на 

залежну змінну; тип рівняння регресії [353, с. 98]. 

Розрізняють лінійні та нелінійні регресії. Якщо спостерігається більш-

менш рівномірна залежність між факторами х та у, то цю залежність можна 

описати за допомогою лінійної функції. У випадку існування між 
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прогнозованими внутрішніми показниками та зовнішніми факторами впливу 

нелінійної залежності, то в процесі прогнозування застосовують нелінійні 

регресії: степеневу, логарифмічну, параболічну, гіперболічну тощо [353, с. 98]. 

2. Методи екстраполяції. В умовах застосування методології 

екстраполяції, висновки про значення прогнозних показників у майбутніх 

періодах роблять на основі вивчення їхньої динаміки у попередніх періодах. 

Необхідним елементом при цьому є побудова та аналіз так званого ряду 

динаміки, який класифікує значення показників у часі у розрізі окремих 

періодів та описує динаміку їхнього розвитку. Методи екстраполяції 

використовують за відносно стабільного розвитку макроекономічних 

параметрів (чи окремих показників) або за наявності сезонних чи циклічних 

коливань із чітко вираженим трендом. Під трендом розуміють тривалу 

тенденцію зміни економічних показників в економічному прогнозуванні. Якщо 

ж розвиток показників фінансово-господарської діяльності підприємства у 

попередніх періодах характеризується значною нестабільністю та суттєвим 

коливанням фінансових показників, то їх екстраполяція на майбутні періоди 

буде неможливою, а отже, недоцільним є використання відповідних методів. 

Виділяють три основні групи методів прогнозування за допомогою 

екстраполяції: методи визначення середніх величин, екстраполяція тренду, 

експоненціальне згладжування [353, с. 99]. 

Сутність методу визначення середніх величин полягає у розрахунку 

прогнозних показників на основі середнього значення відповідних показників у 

попередніх періодах. 

Під екстраполяцією тренду розуміють продовження виявленої у процесі 

аналізу тенденції за межі побудованого на основі емпіричних даних ряду 

динаміки. Передумовою використання цього методу прогнозування є сталість 

чинників, що формують виявлений тренд. Принциповим моментом 

використання цього методу є виявлення тренду, характерного для 

досліджуваного ряду динаміки. У теорії і практиці застосовуються різні 

способи розрахунку тренду. Одним із таких способів є метод найменшого 

квадратичного відхилення [353, с. 99]. 
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Експоненціальне згладжування є одним із методів короткотермінового 

фінансового прогнозування, який базується на аналізі ряду динаміки. 

Розрізняють експоненціальне згладжування першого та вищого порядків. 

Згідно з цим методом прогнозні показники на плановий період розраховуються 

з використанням планових і фактичних даних звітного (попереднього) періоду. 

Органом, на якого покладено управління фінансовими ресурсами 

підприємств є фінансова служба, як проводить планування обсягу капіталу, 

аналізує та контролює його формування та використання. На даному рівні 

найбільшого поширення набули методи фінансового аналізу з метою виявлення 

усіх факторів, які впливають на досягнення цілей, їх градації та вироблення 

напрямів усунення негативних явищ у майбутньому. У процесі визначення 

потреби у фінансових ресурсах суб’єктів господарювання значною 

популярністю користуються якісні методи. Суб’єктивні методи прогнозування 

також ще називають прагматичними, або експертними методами. Використання 

математичних та статистичних прийомів за цих методів зведено до мінімуму, 

натомість пріоритет надається методиці евристики (сукупність прийомів 

оцінювання явищ за допомогою навідних питань). Планові показники 

визначаються на основі експертних оцінок. Вирішальними при цьому є досвід, 

інтуїція, суб’єктивні очікування, освіта експертів, відповідальних за складання 

прогнозів. Експертами у процесі прогнозування можуть бути керівники 

структурних підрозділів та провідні фахівці. Доцільним є також залучення до 

процесу опитування зовнішніх експертів, наприклад нинішніх та потенційних 

клієнтів, дистриб’юторів тощо. Роль модератора (ведучого дискусію) та 

організатора під час експертного прогнозування виконує зазвичай фінансовий 

контролер. До основних методологічних прийомів, що використовуються за 

суб’єктивного методу прогнозування, належать такі: індивідуальні опитування; 

мозкова атака; метод Делфі; розроблення сценаріїв [353, с. 95]. 

Найпростішим прийомом експертного прогнозування є індивідуальне 

опитування окремих експертів щодо сильних та слабких сторін підприємства, 

можливих резервів, існуючих тенденцій. Для успішного використання даного 

методу прогнозування необхідно дотримуватися таких передумов: 



122 

 керівництво підприємства повинно брати безпосередню участь в 

організації опитування (анкетування); 

 завчасне узгодження з менеджерами питань, які вносяться в анкету 

для опитування; 

 готовність керівництва враховувати результати опитування під час 

розроблення та затвердження планів і бюджетів; 

 опитування не повинно спровокувати конфлікт чи погіршити 

відносини між керівництвом і працівниками, окремими структурними 

підрозділами тощо; 

 участь керівництва та співробітників в опитуванні має бути 

добровільною; 

 анонімність анкетування та оцінювання; 

 результати аналізу опитування мають бути матеріалізовані у формі 

конкретних заходів щодо вдосконалення тієї чи іншої функціональної ділянки 

підприємства, відображатися у бюджетах та планах [353, с. 95]. 

Анкетування має той недолік, що діапазон можливих варіантів відповідей 

може бути дуже широким. Це значно ускладнює виявлення наявної тенденції. 

Саме тому результати анкетування можуть бути лише основою для 

застосування складніших методів експертного прогнозування, які ґрунтуються 

на виробленні єдиної оцінки групою експертів. 

Мозкова атака – це груповий метод вирішення складних проблем, під час 

якого учасники групи експертів висувають якомога більше пропозицій щодо 

вирішення поставленої проблеми. Цільова група експертів складає, зазвичай, 

від чотирьох до восьми осіб. Характерним для цього методу є те, що у процесі 

дискусії виключається будь-яка критика висунутих ідей. Недоліком цього виду 

групової дискусії є те, що в групі може домінувати позиція найавторитетнішого 

експерта, яка може бути хибною, однак вирішально вплинути на результати 

прогнозування [353, с. 96]. 

Метод Делфі – це спосіб експертного прогнозування, який ґрунтується на 

зведенні, систематизації та оцінюванні думок групи експертів, на основі їх 
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письмового опитування щодо оцінки майбутніх кількісних та якісних 

показників розвитку підприємства. 

Отримані внаслідок застосування методології Делфі результати 

використовують при розробленні прогнозних сценаріїв розвитку економічних 

процесів на підприємстві за альтернативних зовнішніх і внутрішніх параметрів 

впливу на фінансово-господарську діяльність. Зазвичай планові показники 

розраховують за песимістичного, оптимістичного та базового сценаріїв 

розвитку [353, с. 96]. 

Експертні (суб’єктивні) методи прогнозування використовуються 

здебільшого стратегічним контролінгом в умовах довготермінового планування 

обсягів збуту продукції та оцінювання ринкового потенціалу, інновацій тощо. 

Загальним недоліком розглянутих методів є колективна (“розмита”) 

відповідальність за якість прогнозування [353, с. 97]. 

На рівні домашніх господарств не існує спеціального органу управління 

фінансовими ресурсами, а обов’язки з виконання цілей зазвичай покладені на 

голову сім’я або сімейну раду. На цьому рівні найпопулярнішими є методи 

планування фінансових ресурсів, експертної оцінки, початкового аналізу, 

застосування інтуїції тощо. Глибшому охопленню методології управління 

населенню стають на заваді низька освіченість та незнання законів 

функціонування ринкової економіки та принципів діяльності фінансових 

інститутів. 

V. Наступний елемент методології присвячений проведенню аналізу 

виконання поставлених цілей. На державному рівні органи управління 

фінансовими ресурсами аналізують динаміку та структуру надходження 

фінансових ресурсів у розпорядження держави. Для цього використовують усі 

можливі методи аналізу: статистичні (порівняння, середніх величин, рядів 

динаміки), логічні методи, кореляційно-регресійний аналіз та ін. Результати 

проведеного аналізу використовують для коригування поставлених завдань, 

майбутніх планів і прогнозів та вироблення сценаріїв усунення негативного 

розвитку подій. Важливим напрямом використання аналізу є оцінювання 

доцільності залучення позикових ресурсів та визначення їхнього впливу на 
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економіку, бо сьогодні низка країни використовує метод зниження витрат як 

спосіб подолання дефіциту бюджету. 

Аналіз виконання цілей управління фінансовими ресурсами суб’єктів 

господарювання проводять за допомогою зазначених вище методів. Значної 

популярності набувають способи проведення факторного аналізу, оптимізаційні 

моделі та рейтинговий метод. Варто зазначити, що фінансові аналітики 

підприємств зазвичай використовують прості методи аналізу, які не вимагають 

особливих вмінь і навичок у галузі математики і надають перевагу 

горизонтальному та вертикальному аналізу (структури та динаміка). Проте 

сучасна комп’ютерна техніка дає змогу досить швидко проводити складні 

розрахунки щодо оцінки формування та використання капіталу, яким 

залишається дати економічну інтерпретацію. Важливим на даному етапі є 

вироблення загальної методології аналізу з метою якісної і кількісної 

порівняності отриманих показників та формування фінансової звітності. 

Традиційний підхід до фінансової діагностики полягає у застосуванні 

стандартних аналітичних прийомів: горизонтальний і вертикальний аналіз; 

трендовий аналіз, аналіз відносних показників, порівняльний аналіз. Спільним 

для традиційних методик діагностики фінансової кризи є те, що вони 

передбачають вивчення простих математичних зв’язків між окремими 

позиціями фінансової звітності на основі обчислення певної вибірки показників 

(коефіцієнтів) та порівняння їх значень з нормативними, середньогалузевими та 

в динаміці. У вітчизняній практиці значного поширення набули дві групи 

методик аналізу фінансового стану, які й репрезентують традиційний підхід до 

оцінювання ймовірності фінансової кризи підприємства. Перша група 

ґрунтується на однофакторному аналізі показників фінансової звітності; друга – 

заснована на бальній системі оцінювання з визначенням індексу (класу) 

ризиковості фінансового стану підприємства. Суттєвим недоліком традиційних 

вітчизняних методик є те, що вони не передбачають використання з 

аналітичною метою показників, які характеризують фінансову потужність 

підприємства [353, с. 252]. 
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Аналітична цінність показників ділової активності, оборотності, 

майнового стану, передбачених більшістю методик, зменшується через те, що 

для них не передбачено критичних чи орієнтовних значень. Отже, виникає 

проблема їх об’єктивної інтерпретації. Таким чином, серед найсуттєвіших 

недоліків традиційного аналізу, який домінує сьогодні у вітчизняній практиці, 

можна виділити такі: 

 ігнорування галузевих особливостей об’єкта аналізу; 

 довільність фіксування нормативних значень окремих показників; 

 суб’єктивність формування вибірки показників, які підлягають аналізу 

(неврахування явища мультиколінеарності); 

 ігнорування (або суб’єктивність урахування) чинника різної вагомості 

впливу окремих показників на загальні результати аналізу; 

 окремі параметри фінансового стану характеризуються різною 

кількістю показників, що викривляє результати аналізу; 

 методики не враховують усіх фінансових параметрів, що впливають 

на фінансовий стан підприємства; 

 недостатній рівень об’єктивності показників звітності (проблема 

маніпулювання показниками окремими рівнями менеджменту); 

 нехтування показниками, які характеризують чисті грошові потоки, 

показниками, що нейтралізують вплив локальних особливостей оподаткування, 

нарахування амортизації тощо; 

 неврахування ціни залучення капіталу [353, с. 253]. 

Для підвищення якості фінансової діагностики треба ширше 

використовувати емпірично-індуктивні системи показників. Вони виводяться з 

використанням математично-статистичних методів обробки емпіричних даних 

(отриманих на основі досвіду, практики, спостереження) та експертних оцінок. 

Підхід передбачає розрахунок інтегрального показника фінансового стану, який 

є виразом певної сукупності параметрів (індикаторів) фінансової стійкості, 

ліквідності, платоспроможності, рентабельності тощо. Теорія і практика 

засвідчує, що найефективнішими методами, які використовуються у процесі 
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розроблення емпірично-індуктивних систем показників, є: дискримінантний 

аналіз; регресійний аналіз; експертні опитування; метод штучних нейронних 

мереж; методи нечіткої логіки [353, с. 254]. 

До основних недоліків емпірично-індуктивних систем показників можна 

віднести такі: складність формування банку даних, на основі якого 

розробляються моделі фінансової діагностики; недотримання окремих умов 

використання економетричних методів обробки інформації; значний рівень 

витрат на розроблення емпірично-індуктивних систем і необхідність їх 

періодичної актуалізації [353, с. 257]. 

Сучасним інструментом фінансової діагностики та інформаційної 

підтримки прийняття рішень на фінансових ринках є рейтинг як важливий 

інформаційно-аналітичний продукт, який формується в результаті діагностики 

всіх аспектів фінансово-господарської діяльності підприємств і є оцінкою 

спроможності позичальника чи об’єкта інвестування виконувати свої 

зобов’язання. Рейтингова система охоплює сукупність методів, процесів, 

процедур контролю та заходів зі збору та оброблення інформації, які 

спрямовані на визначення кредитних та інвестиційних ризиків через 

присвоєння рейтингів для кількісної оцінки ймовірності отримання збитків 

капіталодавцями [353, с. 274]. 

Проведення аналізу виконання цілей щодо управління фінансовими 

ресурсами українських домашніх господарств ускладнюється низьким рівнем 

економічної грамотності, тому в цій сфері надається перевага найпростішим 

методам. Зазвичай домашні господарства використовують минулий досвід 

(історію поведінки та наслідків подібних явищ у минулому), власну інтуїцію та 

найпростіші методи аналізу. Популярним джерелом інформації для оцінки 

стану управління фінансовими ресурсами є ЗМІ, офіційна інформації суб’єктів 

господарювання та інституцій фінансового ринку. Значний вплив на результати 

аналізу мають озвучені очікування уряду, прогнози підприємств та 

рекомендації або дії інших домогосподарств. Виняток становить та частина 

населення, яка має економічну освіту або володіють навиками аналізування 

економічних явищ і процесів та вміють оцінювати ризики, зміну вартості 
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доходів у часі, проводять диверсифікацію своїх активів. У такому випадку вони 

можуть використовувати усі доступні методи аналізу. 

VІ. Шостим елементом методології управління фінансовими ресурсами 

національної економіки є контроль за виконанням поставлених цілей. Левова 

частка функцій державних органів управління фінансами стосується 

використання різних методів контролю, які охоплюють визначені періоди з 

метою цільового використання бюджетних коштів. Міністерство фінансів та 

підпорядковані йому підрозділи проводять постійний контроль за виконанням 

бюджетів усіх рівнів за доходами і видатками, оскільки мобілізація фінансових 

ресурсів вчасно й у повному обсязі є запорукою фінансування заходів, що 

стосуються досягнення поставлених цілей. На даному етапі зіставляють 

фактичні показники з плановими і визначають відсоток виконання прогнозів за 

надходженнями, видатками. Завершальний контроль проводить Рахункова 

палата України, котра затверджує звіт про виконання Державного бюджету за 

минулий рік. На макроекономічному рівні проведення контролю є 

обов’язковою функцією органів управління фінансовою системою. 

Головними методами проведення державного фінансового контролю є: 

ревізії (метод документального контролю за фінансово-господарською 

діяльністю підприємства, установи, організації, дотриманням законодавства з 

фінансових питань, достовірністю обліку і звітності; спосіб документального 

викриття недостач, розтрат, привласнень та крадіжок коштів і матеріальних 

цінностей, попередження фінансових зловживань); перевірки (контроль за 

окремими ділянками фінансово-господарської діяльності підприємства, 

установи, організації, або за окремими операціями, в процесі якого 

визначається законність використання фінансових ресурсів, виявляються 

порушення фінансової дисципліни); обстеження (оперативне вивчення стану 

справ на підконтрольному об’єкті з метою виявлення позитивних та негативних 

сторін фінансово-господарської діяльності та визначення доцільності 

опрацювання цієї проблеми і необхідності проведення детальної перевірки); 

експертиза (передбачає дослідження й оцінювання законодавчих та інших 

нормативно-правових актів, фінансових та економічних результатів діяльності, 
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підготовлення обґрунтованих висновків і пропозицій для прийняття рішень 

щодо об’єкта експертного дослідження); аудит (незалежна експертиза 

аудиторськими фірмами стану бухгалтерського обліку, фінансових звітів та 

балансів, яка здійснюється з метою підтвердження достовірності показників 

звітності відповідно до чинного законодавства). 

Що стосується суб’єктів господарювання, то контроль за виконанням 

цілей вони проводять на власний розсуд, оскільки він не є обов’язковим. 

Зацікавленість у контролюванні процесу досягнення цілей повинна виходити з 

боку підприємств для уникнення зловживань, перевитрат капіталу та 

досягнення результатів із мінімальними витратами. Зазвичай контроль за 

управлінням фінансовими ресурсами проводить фінансова служба, яка визначає 

його періодичність і методи. Важливим є встановлення еталонних та 

нормативних значень фінансових показників підчас реалізації контролю з 

метою порівняння їх із фактично досягнутими. У процесі його проведення 

коригують зроблені прогнози у позитивному чи негативному напрямі.  

Необхідність здійснення контролю за формуванням та використанням 

фінансових ресурсів домогосподарств зумовлена можливим нераціональним 

використанням коштів, вкладанням їх у проекти з високим ризиком, що стане 

перешкодою у досягненні поставлених цілей. Тому постійно потрібно 

зіставляти планові показники із фактичними щодо отриманих доходів, 

приросту депозитів, курсу цінних паперів та порівнювати їх із наявними 

ризиками з метою приведення до теперішньої вартості. 

VІІ. Завершальним елементом методології є очікувані результати її 

застосування. На макроекономічному рівні свідчити про досягнення 

поставлених вище цілей можуть такі показники: зростання валового 

внутрішнього продукту загалом та на душу населення зокрема; вступ країни в 

НАТО та захист громадян від зовнішніх загроз; зниження рівня злочинності у 

країні (не за рахунок приховування злочинів) та смертності на дорогах; 

зменшення захворюваності й смертності населення; зростання освіченості 

населення; підвищення рівня прибутковості вітчизняних суб’єктів 

господарювання; зростання капіталовкладень (зовнішніх і внутрішніх) у 
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національну економіку; велика кількість посередників на фінансовому ринку та 

доступна вартість їхніх послуг; зростання депозитів населення та інвестицій у 

цінні папери; висока забезпеченість комфортним житлом населення; 

збільшення частики товарів національних товаровиробників на вітчизняному 

ринку та питомої ваги експорту у обсягах їхніх продаж; зростання доходів 

населення; зниження боргової залежності країни; входження України до складу 

Європейського союзу (за умови підвищення його загального рівня розвитку). 

Важливо, щоб досягнення поставлених цілей визначали конкретні 

результативні показники, які відображають інформацію цифрами і її можливо 

порівняти із низкою попередніх періодів. Такі показники не повинні викликати 

сумнівів, дискусій та суперечностей й відображати реально досягнуті значення. 

Отже, методологія управління фінансовими ресурсами національної 

економіки охоплює зазначені вище елементи, які тісно пов’язані між собою та 

взаємодіють на рівні держави, суб’єктів господарювання та домашніх 

господарств. 

 

2.2. Сутність і методи фінансового забезпечення соціально-

економічного розвитку України 

Фінанси, з позиції матеріального змісту, оцінюють як сукупність 

економічних відносин, які знаходять конкретне вираження у фінансових 

ресурсах, формою руху котрих є фонди. Вони є матеріальним носієм фінансів 

будь-якої економічної системи, яка має характерні форми та методи їхньої 

мобілізації і використання фінансових ресурсів. Економічний зміст фінансових 

ресурсів полягає у тому, що вони є частиною ВВП та сумою показників 

системи національних рахунків – валового прибутку економіки, податків на 

виробництво, імпорт, фізичних осіб, відрахувань у державні позабюджетні 

соціальні фонди, заощаджень домашніх господарств, трансфертів тощо. 

Функціонування економіки на засадах інноваційної моделі розвитку 

потребує створення ефективного механізму фінансового забезпечення, який би 

давав змогу за наявності обмежених фінансових ресурсів стимулювати 

економічне зростання. Вирішення стратегічних завдань інноваційного розвитку 
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соціальної економіки потребує раціонального використання наявних 

фінансових ресурсів на рівні окремого підприємства та держави загалом. 

У науковій літературі існує низка підходів до визначення сутності 

процесу фінансового забезпечення розвитку національної економіки. Зокрема, 

О. М. Колодізєв дав таке тлумачення цьому поняттю: “фінансове забезпечення 

розвитку інноваційного потенціалу треба розглядати як систему фінансових 

відносин, що діють через сукупність законодавчо закріплених форм і методів 

створення, мобілізації і використання фондів фінансових ресурсів з метою 

забезпечення інноваційного розвитку як на рівні підприємства, так і на рівні 

країни” [187]. 

У табл. 2.1. подано результати узагальнення визначень поняття 

“фінансове забезпечення”. Усі вони зводяться до його тлумачення як системи 

або сукупностей методів і важелів впливу на процеси пошуку фінансових 

ресурсів з метою створення умов для економічного зростання. 

Як бачимо, у широкому спектрі визначень можна виділити відповідну 

ключову ознаку тлумачення сутності поняття “фінансове забезпечення 

економічного розвитку”: 

 узагальнюючий метод, функція інвестування через фінансові форми;  

 сукупність економічних відносин, які виникають з приводу пошуку, 

залучення й ефективного використання фінансових ресурсів;  

 процес організації фінансування на підставі відповідної системи;  

 покриття витрат на інноваційну діяльність з інвестиційних ресурсів;  

 процес реалізації безперервності відтворювальних процесів з власних 

і залучених фінансових ресурсів [266, с. 48–49]. 

Узагальнюючи наведені вище тлумачення, фінансовим забезпеченням 

економічного розвитку можна вважати сукупність економічних відносин, які 

виникають з приводу пошуку, залучення й ефективного використання 

фінансових ресурсів з метою покриття виробничих, інвестиційних та інших 

витрат суб’єктів національної економіки. 
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Таблиця 2.1 

Підходи науковців до тлумачення поняття “фінансове забезпечення” 

[266, с. 47–48] 

Автор, джерело Ключова ознака визначення Тлумачення сутності поняття 

С. П. Гладій 
Як узагальнюючий метод, 

функція інвестування через 

фінансові форми 

Узагальнюючий метод інвестування через фінансові форми як 

конкретні прояви категорій фінансової сфери, зовнішнього 

вияву механізму та його структурних елементів. Виділяють 

такі методи інвестування: повне самофінансування, лізинг, 

селенг, акціонерне, венчурне, кредитне, бюджетне та змішане 

фінансування 

А. М. 

Ковальова 

Функція забезпечення грошовими засобами тісно пов’язана з 

розподільчою функцією фінансів, яку виконують за 

допомогою фінансового механізму 

О. І. Москаль 

Як сукупність економічних 

відносин, що виникають з 

приводу пошуку, залучення 

й ефективного 

використання фінансових 

ресурсів 

Сукупність економічних відносин, що виникають з приводу 

пошуку, залучення й ефективного використання фінансових 

ресурсів та організаційно-управлінських принципів, методів і 

форм їхнього впливу на соціально-економічну 

життєдіяльність. Реалізують через систему фінансування у 

формах самофінансування, кредитування і безповоротного 

фінансування з бюджету 

Д. С. Олійник 

Як процес організації 

фінансування на основі 

відповідної системи 

фінансування 

Організація фінансового забезпечення через визначення 

обсягу фінансових ресурсів, науково обґрунтованого їх 

прогнозування, створення фінансових резервів і нормативно-

правового забезпечення 

В. М. Опарін 

Реалізують на підставі відповідної системи фінансування за 

допомогою самофінансування, кредитування та зовнішнього 

фінансування 

В. І. Оспіщев 

Регулюється на основі відповідної системи функціонування у 

трьох формах: самофінансування, кредитування, зовнішнє 

фінансування 

С. І. Юрій 

Як формування цільових грошових фондів у достатньому 

розмірі та їхнє ефективне використання. Виділяють такі 

форми фінансового забезпечення: самофінансування, 

кредитування, бюджетне фінансування, оренда та 

інвестування 

В. М. Родіонова 

Як покриття витрат на 

інноваційну діяльність за 

рахунок фінансових 

ресурсів 

Покриття витрат фінансових ресурсів, які акумулюють 

суб’єкти господарювання і держава. До форм фінансового 

забезпечення належать самофінансування, кредитування й 

державне фінансування. У якості інструментів механізму 

фінансового забезпечення визначено склад і структуру його 

джерел 

І. Г. Сокирська 

З позиції реалізації 

безперервного характеру 

відтворювальних процесів 

власних і залучених 

фінансових ресурсів 

Фінансове забезпечення інноваційної діяльності з позиції 

реалізації безперервного характеру відтворювальних процесів 

за рахунок власних і залучених фінансових ресурсів з 

виокремленням механізму фінансового забезпечення, 

формування структури капіталу, планування і бюджетування 

та балансування грошових потоків 

 

Фінансове забезпечення виконує забезпечувальну і регулятивну функції. 

Перша проявляється у виборі видів і форм фінансових ресурсів, визначенні 

джерел фінансування (тобто покриття повсякденних потреб) й характеризує 
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пасивний вплив фінансового забезпечення. Інша пов’язана із впливом на процес 

розширеного відтворення та розвиток суб’єктів економіки, передбачає 

застосування конкретних методів фінансового забезпечення і характеризує 

активний вплив на нього. 

У практичній діяльності процес фінансового забезпечення економічного 

розвитку реалізують за допомогою систематизації головних елементів 

(рис. 2.2): 

 фінансові методи;  

 інструменти залучення фінансових ресурсів;  

 фінансові важелі;  

 форми фінансування. 

Система фінансового забезпечення розвитку 

національної економіки

Фінансові методи (способи мобілізації 

фінансових ресурсів)

Інструменти залучення фінансових ресурсів

Фінансові важелі

Форми фінансування
 

 

Рис. 2.2. Складові системи фінансового забезпечення розвитку 

національної економіки 

Джерело: розроблено автором 

 

Під фінансовими методами (способами залучення фінансових ресурсів) 

розуміють форму вираження фінансових відносин, яка визначає конкретні 

способи формування і використання централізованих та децентралізованих 

фінансових ресурсів для забезпечення діяльності усіх ланок фінансової 

системи. До них належать: бюджетне фінансування; кредитування; 

самофінансування, інвестування, оподаткування, страхування. 

У структурі методів мобілізації фінансових ресурсів особливе значення 

має регулювання, яке реалізують, зазвичай, за допомогою оподаткування, тобто 
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через систему податкових важелів, спрямованих на вилучення частини доходів 

підприємств, організацій та населення й спрямування їх у бюджет і державні 

цільові фонди з метою стимулювання розвитку національної економіки. 

Фінансові методи – це способи впливу фінансових відносин на 

господарський процес. Вони становлять основу фінансового механізму. Цей 

вплив відбувається через управління рухом фінансових ресурсів, порівняння 

витрат і результатів, матеріальне стимулювання і відповідальність за ефективне 

використання грошових фондів. Дія фінансових методів виявляється в 

утворенні й використанні різних видів і призначення фондів фінансових 

ресурсів. 

Методи формування фінансових ресурсів суб’єктами національної 

економіки подано на рис. 2.3. 

Методи формування фінансових ресурсів

Держави Суб’єктів господарювання
Домашніх 

господарств

  оподаткування;

 державне 

кредитування;

 інвестування;

 кредитна емісія;

 відрахування з частини 

прибутку державних 

підприємств

 самофінансування;

 бюджетне фінансування;

 кредитування;

 самокредитування (кредиторська заборгова-

ність);

 інвестування;

 оренда;

 лізинг;

 факторинг;

 страхування

 інвестування;

 самофінансу-

вання;

 кредитування

 

Рис. 2.3. Методи формування фінансових ресурсів суб’єктами 

національної економіки 

Джерело: розроблено автором 

 

Як зазначив І. Т. Балабанов, фінансовий метод – це спосіб впливу 

фінансових відносин на економічні процеси. У цьому разі методи діють у двох 

напрямах: управління рухом фінансових ресурсів та управління ефективністю 

використання грошових фондів (фінансових ресурсів) [4, с. 27]. 
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Фінансовий важіль – це вже засіб дії при використанні фінансового 

методу.  

Зокрема, І. Т. Балабанов додав до фінансових методів оренду, лізинг, 

факторинг. Однак вони є важелями такого методу, як кредитування [4, с. 27]. 

Отже, по-перше, один метод як спосіб дії може мати кілька важелів та 

інструментів. По-друге, заставні, трансфертні, трастові операції ніяк не 

стосуються фінансових методів чи важелів. Це випливає із того, що поняття 

“фінансова операція” незіставне з фінансовим методом і важелем, оскільки 

операція – це дія, метод – спосіб її виконання, важіль – чинник впливу на об’єкт 

при виконанні дії. По-третє, якщо прибуток, дохід, фінансові санкції належать 

до фінансових важелів, то постає питання: який фінансовий метод чи методи 

породжують ці важелі? О. Л. Правдюк вважає, що у цьому випадку йдеться про 

такий метод, як розрахунок. З цього погляду матеріальну відповідальність і 

стимулювання необхідно розглядати не як окремий фінансовий метод, а як 

фінансовий важіль розрахунку [298]. 

Важливим завданням фінансової політики в Україні є нарощення обсягів 

фінансових ресурсів загалом на підставі зростання базових чинників 

формування ВВП – прибутку, заробітної плати і обсягів податків на 

виробництво (за винятком субсидій) як потенційних джерел фінансових 

ресурсів та її спрямованість на усунення диспропорцій у розподілі первинних 

доходів між працею, капіталом і державою. Головним її принципом має бути 

збалансованість, спрямованість на зростання обсягу фінансових ресурсів країни 

взагалі, стимулювання позитивних структурних зрушень, забезпечення 

прискорення темпів економічного зростання [393, с. 74–75]. 

Ефективність фінансової політики за узгодженості дій окремих її 

напрямів і складових значною мірою залежить від правильного вибору її типу. 

При цьому треба враховувати завдання, які вирішує суспільство, відповідно до 

яких виділяють важливий напрям фінансової політики – забезпечення 

економічного зростання. Він спрямований на досягнення необхідних для країни 

темпів щорічного збільшення обсягів ВВП та націлений на зростання обсягу 

фінансових ресурсів, забезпечення їх доступності як за ціною та умовами 
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залучення. Зростання державних видатків, зниження рівня оподаткування та 

проведення політики “дешевих грошей” є основними способами його реалізації. 

Прямий державний вплив на основі бюджетного фінансування економічних 

потреб визначається рівнем використання державних видатків як стимулу 

зростання ВВП. Такий вид фінансування відображає приплив додаткових 

зовнішніх ресурсів для розширення обсягів виробництва підприємств. 

Зростання обсягу внутрішніх фінансових ресурсів суб’єктів господарювання 

відбуватиметься завдяки зниження рівня оподаткування [366, с. 39–40]. 

Формами реалізації фінансового забезпечення постають: 

самофінансування, кредитування та бюджетне (державне, зовнішнє, 

безповоротне) фінансування. 

У ринкових умовах оподаткування є найважливішим фінансовим 

методом, використовуючи який держава може досягти бажаних результатів. 

Першою формою податків була данина. В Україні часів княжої доби її збирали 

двома способами: привозом (коли підлеглі привозили данину князеві або його 

наставникові) і полюддям (коли князь з дружиною об’їжджав свої володіння і 

сам збирав данину) [176, с. 99]. 

Зокрема, А. Сміт вважав, що “громадяни кожної країни повинні брати 

участь у підтримці своєї держави в залежності від можливості та відповідно до 

доходів, які вони одержують під охороною держави” [46, с. 201]. 

За умов будь-якої економіки податки є головним інструментом 

державного регулювання й у масштабах національної економіки, і на рівні 

регіонів, окремих галузей, підприємств чи осіб. Запровадження їх великої 

кількості в Україні, а також завищення ставок окремих податків не 

стимулювало розвиток вітчизняного підприємництва. Саме податковим 

методом фінансового регулювання держава може створити сприятливі умови 

для розвитку підприємництва, а це забезпечить постійне надходження коштів 

до бюджету, що дасть змогу державі виконати на належному рівні всі покладені 

на неї функції. І, навпаки, якщо податковий тиск високий; безпідставно 

запроваджена велика їх кількість; коли постійно надають пільги підприємствам 
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чи окремим галузям, це створює умови для згортання виробництва, появи 

тіньового сектора [298]. 

Інвестування як метод формування фінансових ресурсів реалізують через 

інвестиції. Для реформування національної економіки важливими є реальні (які 

близькі за значенням до терміна капітальні вкладення) та фінансові (переважно 

портфельні) інвестиції, тобто вкладення коштів в акції, облігації, інші цінні 

папери, які дають право на отримання прибутків від власності. Важливим 

фінансовим методом ринкової економіки є іноземне інвестування. У плановій 

економіці його не використовували, оскільки господарська система працювала 

у замкнутій схемі: іноземний інвестор не мав змоги вкладати кошти у її 

розвиток. Інвестування у вигляді надходжень прямих іноземних інвестицій – 

“це капіталовкладення з-за кордону, які передбачають у тій чи іншій мірі 

контроль інвестора над підприємством, у яке вони вкладені” [310, с. 28]. 

Наведене визначення можна доповнити так: “Прямі іноземні інвестиції – це 

інвестиції у підприємства, розташовані в одній країні, але ефективно 

контрольовані резидентами іншої країни” [325, с. 665]. Іншими словами, 

інвестування – це процес вкладання коштів, зазвичай, на довготривалу 

перспективу. Воно має на меті якісно змінити та поліпшити господарську 

діяльність суб’єктів господарювання. 

Використовуючи такий важливий фінансовий метод, як кредитування, 

необхідно на всіх його стадіях дотримуватися кредитної дисципліни для 

поліпшення його використання та зменшення ризику неповернення позики. 

Кредитування реалізують у вигляді державного, комерційного, споживчого, 

лізингового та іпотечного кредиту. Найбільшій стабілізації грошового обігу 

сприяють державні позики. За умови розвитку інфляційного процесу урядові 

запозичення у населення тимчасово зменшують його платоспроможний попит 

(з обігу вилучена надлишкова грошова маса). Для кредиторів державний кредит 

є формою збереження інвестованих коштів в урядові цінні папери, яка дає 

змогу отримувати додатковий гарантований дохід. У докризовий період 

банківська система мала 3,5 % проблемних кредитів, а середньозважена ставка 

становила 17,8 %. Нині ситуація кардинально погіршилася. При оформленні 

іпотечного кредиту використовують заставні векселі та цінні папери, які 
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можуть бути обліковані на вторинному ринку. Для іпотечних кредитів 

характерним є порівняно низька ліквідність та потреба у страхуванні позик. 

Разом із кредитуванням на практиці фігурує застосування і самокредитування: 

надання кредитів материнською акціонерною компанією для дочірньої фірми; 

кредитування ланок господарювання холдингової компанії; кредитування 

потреб господарювання в окремих (вільних) економічних зонах; 

самокредитування підприємств, які належать до промислово-фінансової групи. 

Цей інструмент подібний до безпосереднього інвестування, оскільки він діє в 

межах однієї форми власності. Проте у такому випадку інвестування не 

проводять у натуральному виразі, а зазвичай охоплює “грошовий етап” [298]. 

Важливе значення має використання такого фінансового методу, як 

страхування. Він передбачає систему заходів щодо створення страхових 

(грошових) фондів, призначених для повного або часткового відшкодування 

втрат суб’єктів господарювання та населення у зв’язку із непередбачуваними 

обставинами і надання допомоги громадянам у разі настання страхових 

випадків. Функція страхування не полягає тільки в частковій чи повній 

компенсації збитків. Важливе значення у страхуванні мають превентивні 

заходи, спрямовані на запобігання страхового випадку (протипожежні, 

запобігання дорожньо-транспортним пригодам), а також репресивні (гасіння 

пожежі, боротьба з паводками та ін.) [298]. 

Самофінансування, засноване на використанні власних ресурсів для 

забезпечення розвитку суб’єктів підприємницької діяльності, і є, безперечно, 

важливим методом фінансового забезпечення. У широкому розумінні − це 

метод господарювання, який означає покриття з власних доходів усіх видатків 

діяльності суб’єктів господарювання за умов простого та розширеного 

відтворення. Самофінансування є економічною основою незалежності і 

самоуправління підприємствами. Теорія і практика самофінансування суб’єктів 

господарювання − важливі елементи економічних доктрин індустріально 

розвинених держав. У країнах з ринковою економікою, а це актуально і для 

України, воно означає забезпечення інвестування підприємств головно за 

допомогою власних фінансових ресурсів: прибутків, амортизаційних 

відрахувань та ресурсів прирівняних до власних [401, с. 28]. 
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Головними складовими валового самофінансування є частина прибутку, 

яка залишається у розпорядженні підприємства на умовах власності або 

повного господарського відання (чисте самофінансування) й амортизаційні 

відрахування. Амортизаційні відрахування відображають у грошовій формі 

вартість зносу основних засобів. Розглядаючи їх у контексті валового 

самофінансування, можна прирівнювати до валового прибутку, оскільки вони є 

відшкодованими раніше витраченими прибутками підприємства на створення і 

придбання необоротних активів, які амортизуються. Під чистим 

самофінансуванням необхідно розуміти чистий прибуток суб’єкта 

господарювання у вигляді фондів спеціального призначення, а не всієї частини 

прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства. 

Самофінансування дає змогу відповісти на такі питання: які грошові 

кошти може мати підприємство у своєму розпорядженні; які джерела їх 

надходження; чи достатньо коштів для виконання поставлених завдань; яка 

частина фінансових ресурсів має бути перерахована в бюджет, позабюджетним 

фондам, банкам та іншим кредиторам; як буде розподілятися прибуток; як 

забезпечується реальна збалансованість планових витрат і доходів суб’єктів 

господарювання на принципах самоокупності та самофінансування. Воно 

передбачає покриття витрат на розвиток виробництва за допомогою позитивних 

фінансових результатів та залучених кредитів, які своєю чергою також 

погашають за рахунок валового прибутку [340]. 

За допомогою самофінансування забезпечують раціональне використання 

власних і залучених джерел, адже його мета полягає не в тому, щоб самостійно 

витратити певну суму коштів, а в тому, щоб отримати від цього максимальний 

ефект. Результатом такого інвестування коштів має бути приріст прибутку. 

Ефект самофінансування виявляється з моменту одержання доходу і до 

визначення чистого прибутку, розподілу та виплати дивідендів. Схвалення 

власниками підприємства обсягів самофінансування є одночасно і рішенням 

щодо розміру виплачених дивідендів [354, с. 124]. 

Суб’єктів господарювання кредитують за допомогою мобілізації 

тимчасово вільних коштів на підставі принципів забезпеченості, платності, 

поверненості, цільового використання. В умовах розширення співробітництва 
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України й інших країн світу та конкретних організацій, фондів стає можливим 

отримання кредитів від міжнародних організацій, наприклад, у межах 

міжнародної технічної допомоги [342, с. 42]. 

Бюджетне фінансування відбувається на безповоротній основі з ресурсів 

державного та місцевих бюджетів на підставі принципів плановості та 

цільового характеру використання отриманих коштів. Донорське фінансування 

реалізується на безоплатній основі іноземними державами, урядами, 

спеціальними міжнародними фондами та організаціями, зазвичай, у вигляді 

грантів у межах міжнародної технічної допомоги. Наприклад, Європейський 

банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає гранти для покриття частини 

витрат у рамках проектів розвитку підприємств і програм підтримки малого та 

середнього бізнесу [342, с. 42]. 

У фінансово-господарській діяльності суб’єкти ринку досить рідко 

використовують лише один метод фінансового забезпечення, переважно, 

оптимально їх поєднують. Фінансове забезпечення реалізують за допомогою 

фінансових інструментів, які своєю чергою мають власні важелі впливу. Вони 

визначають характер дії фінансових інструментів і коригують її. Система 

фінансових індикаторів та інструментів дає змогу оцінити вплив на соціально-

економічний розвиток (національної економіки, певної її сфери або суб’єкта 

господарювання) [342, с. 42]. 

Фінансове забезпечення визначають характером розв’язання двох 

ключових завдань: де і як мобілізувати фінансові ресурси в обсягах, необхідних 

для забезпечення відповідного рівня економічного зростання; як розподілити 

вироблений ВВП, щоб максимально йому сприяти [246, с. 9]. 

Їх вирішення можливе межах розвитку фінансової системи держави. В 

Україні вона організована за бюджетним типом. На відміну від ринкового типу 

фінансової системи США, Канади, Великобританії (фінансують компанії, 

здатні емітувати цінні папери), банківського типу Німеччини, Франції, Японії 

(ключова роль у фінансуванні належить комерційним банкам), вітчизняна 

фінансова система передбачає перерозподіл державою через систему 
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бюджетних та позабюджетних фондів найбільшу частину фінансових ресурсів у 

централізованому порядку [246, с. 10]. 

Ефективна фінансова система сприяє поліпшенню економічних 

показників за трьома напрямами. Перший полягає в забезпеченні 

довгострокового економічного зростання шляхом стимулювання припливу 

капітальних вкладень. Другий – у підвищенні якості життя населення. 

Останній – внесок фінансів у стабілізацію економічної діяльності. Він полягає, 

перш за все, у підвищенні сукупної продуктивності факторів виробництва, а не 

у збільшенні обсягів інвестицій. При цьому навіть нижча норма заощаджень 

повністю сумісна із високими темпами економічного зростання, якщо вона 

супроводжується підвищенням ефективності розміщення інвестиційних фондів. 

Приклад США і низки інших європейських індустріальних держав переконливо 

підтверджує цю тезу. В умовах динамічного розвитку і зростання національної 

економіки, робота її фінансової системи мало помітна. Проте у періоди рецесії 

недоліки в цьому секторі стають очевидними [81, с. 4–8]. 

Система фінансового забезпечення потребує вивчення не тільки методів, 

форм і способів фінансування економічного зростання, а й головних елементів 

фінансового механізму (важелів, інструментів). Його теоретична концепція 

формує основу для вибору напрямів фінансового розвитку та широку сферу їх 

практичного застосування [26, с. 42]. Сукупність фінансових регуляторів, що 

формують фінансовий механізм, дають змогу досягати мети – реалізації 

економічних інтересів суб’єктів фінансової системи. 

Сучасний розвиток національної економіки на приватно-державних 

засадах повинен відбуватися за умови поєднання головних чинників 

виробництва та реалізації інтересів бізнесу, держави, населення шляхом 

еквівалентного розподілу кінцевого продукту. 

Головним завданням системи фінансового забезпечення є фінансування 

інвестиційних та інноваційних процесів з метою формування та реалізації нової 

моделі економічного зростання [246, с. 10]. 

На рис. 2.4 подано схему фінансового забезпечення економічного 

розвитку країни. 
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Фінансове забезпечення економічного розвитку країни

Методи (форми) 

фінансового 

забезпечення

Джерела 

формування 

фінансових ресурсів

Інструменти 

фінансового 

забезпечення

Самофінансування, 

пільгове, позикове та 

інфляційне фінансування

Самофінансування, пільгове, 

позикове та інфляційне 

фінансування

Прибуток, амортизаційні 

відрахування, бюджетні ресурси, 

інвестиції, банківське кредитування, 

заощадження населення

Податки і збори, штрафи, пільги, 

дотації, субсидії, субвенції, кредитні 

гарантії, прискорена амортизація, 

емісія грошей, приватизація  

Рис. 2.4. Схема фінансового забезпечення економічного розвитку країни 

Джерело: розроблено автором 

 

Для посилення взаємозв’язку джерел фінансування економічного 

зростання та методів і форм їхнього прояву необхідно використовувати 

інструменти (податки, збори, штрафи, надання пільг, емісія грошей, 

приватизація, виробництво), тобто все те, що дає змогу мобілізувати та 

перерозподілити ресурси, сформувати мотиви і стимули для економічного 

зростання. У такому випадку необхідна певна оптимальність, коли витрати 

дорівнюватимуть вигодам на принципах справедливості та ефективності. 

Інструменти повинні забезпечувати мобілізацію ресурсів із різних джерел, що 

своєю чергою розширить можливості фінансування інноваційних проектів та 

сприятиме безпосередньо економічному зростанню [246, с. 11]. 

Забезпечення успішного соціально-економічного розвитку територій 

потребує комплексних дій з оцінювання стану їхнього розвитку, визначення 

шляхів залучення необхідних ресурсів, розроблення заходів зі збереження та 

модернізації наявного потенціалу.  

Регіональна політика фінансового забезпечення сталого розвитку – це 

система стратегічних, тактичних заходів та інструментів, за допомогою яких 

органи управління виконують покладені на них функції шляхом мобілізації 

фінансових ресурсів, їх оптимального розподілу та ефективного використання 

за пріоритетними напрямами [413, с. 12]. 
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Основою фінансового забезпечення місцевого самоврядування є 

сукупність фінансових ресурсів території, які можна визначити як грошові 

фонди, що створюють і використовують для соціального й економічного 

розвитку регіонів. До них належать уся сукупність грошових коштів, які 

формують та (або) використовують для вирішення проблем, пов’язаних із 

процесами проектування, будівництва, розвитку, функціонування об’єктів і 

суб’єктів соціально-економічної та інженерно-виробничої інфраструктур 

територіальних одиниць, суб’єктів підприємницької діяльності в регіоні тощо 

[255, с. 33]. 

Перспективним напрямом у плануванні фінансових ресурсів органів 

місцевої влади є широке застосування у бюджетній практиці програмно-

цільового методу. Цей підхід передбачає, що будь-які бюджетні видатки 

використовують на цілі, які відповідають середньо- або довготерміновій 

стратегії розвитку держави. Кожен керівник органів влади чи бюджетної 

установи повинен планувати витрачання коштів з найкращим результатом і 

мінімальними затратами згідно із пріоритетами державної політики чи 

рішеннями територіальної громади [238]. 

За такого підходу увагу зосереджують не на тому, як витратити більше 

коштів на соціальну сферу, а на тому, як надані послуги відповідають потребам 

громадян. Відповідно для визначення результативності програм розробляють 

низку показників, за допомогою яких можна оцінити результати використання 

фінансових ресурсів.  

Програмно-цільовий метод можна порівняти з бізнес-планом, підготовка 

якого є необхідним кроком для залучення інвестицій. Інвестори, перш ніж 

вкладати кошти, намагаються зрозуміти, на що їх витрачатимуть та якого 

результату буде досягнуто. Це є характерним для бізнесу, проте коли йдеться 

про державні ресурси, то органи влади поводяться з ними не як з власними та 

використовують неефективно. Від цього страждають, перш за все, громадяни, 

які одержують неякісні суспільні послуги або не отримують їх узагалі. 

Нині державна влада, на жаль, не здатна реально оцінити фактичний стан 

справ у сфері фінансово-бюджетної дисципліни в Україні. Посилення 

контрольних заходів лише призведе до значного збільшення обсягів фінансових 
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порушень. Якщо й надалі спостерігатиметься такий рівень фінансово-

бюджетних порушень, то виникне реальна загроза дестабілізації бюджетного 

процесу. Зокрема, це може призвести до невиконання бюджетних надходжень 

на загальнодержавному та місцевому рівнях, значного зростання бюджетної 

заборгованості, переливання бюджетних коштів із напрямів підтримки 

важливих для суспільства державних цільових програм до різного роду 

сумнівних проектів розвитку. За цих умов нагальною постає потреба у 

посиленні регіонального фінансового контролю із застосування програмно-

цільового підходу, здатного підвищити відповідальність розпорядників 

бюджетних коштів за результати реалізації програм [238]. 

Щодо недержавних методів фінансового забезпечення діяльності 

місцевого самоврядування, то на сьогодні в Україні вони розвинені дуже 

слабко. Приватний сектор зацікавлений лише у максимізації прибутку та 

ігнорує соціальні проблеми трудового колективу, здатного вплинути на 

економічне процвітання бізнесу. Комерційні структури не займаються 

розробленням та плануванням соціальних бюджетів, перекладаючи цей 

обов’язок на державу. Якщо господарські суб’єкти і планують витрати на 

соціальні заходи, то тільки на короткострокову перспективу (у межах року), 

самостійно контролюючи витрачання фінансових ресурсів на зазначені заходи. 

Ситуація може змінитися лише за умови створення державною владою 

відповідних стимулів для участі господарських структур у вирішенні 

соціальних проблем [238]. 

Заощаджень громадян сьогодні є недостатньо для забезпечення власного 

добробуту. Тому Уряд повинен проводити політику підвищення власних 

доходів населення для зростання добробуту нації. Нагромадження 

домогосподарств повинні стати головним джерелом задоволення суспільних 

потреб, що стане запорукою зростання добробуту в країні.  

Отже, сьогодні провідна роль у фінансуванні соціальної сфери України 

належить державним методам. Бюджетний механізм фінансового забезпечення 

соціального сектора не є досконалим, потребує структурних змін бюджетне 

планування та прогнозування, кошторисний порядок фінансування видатків на 

соціальні заходи та бюджетний контроль. Ключовим аспектом у вирішенні 
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зазначених проблем має стати широке впровадження у бюджетну практику 

програмно-цільового методу. 

Головними методами фінансового забезпечення діяльності суб’єктів 

господарювання на сьогодні залишається самофінансування і лише незначна їх 

частина використовує кредитування та інші способи залучення фінансових 

ресурсів. 

 

2.3. Інструменти мобілізації фінансових ресурсів та фінансові важелі 

розвитку національної економіки 

В умовах реформування економіки України суб’єкти фінансової системи 

відчувають дефіцит ресурсів, який є наслідком спаду ділової активності 

підприємств, зменшення їхнього податкового потенціалу, погіршення 

інвестиційного клімату, зниження довіри до держави та її ринкових інститутів. 

Водночас, за оцінками експертів, у населення зберігається значна сума 

неорганізованих валютних заощаджень, а також існують суб’єкти 

господарювання, які мають змогу вкладати свої нагромадження у вигідні 

проекти.  

Для поліпшення ситуації вирішення проблеми пошуку інвестиційних 

ресурсів лежить у сфері мобілізації вільних накопичень домогосподарств та 

підприємницьких структур і трансформації їх у капіталовкладення. Реалізація 

такого перетворення можлива за умови ефективного функціонування 

фінансового ринку, головне призначення якого полягає у перерозподілі вільних 

ресурсів від фізичних та юридичних осіб, що мають їхній надлишок, до тих 

суб’єктів господарювання, які відчувають нестачу інвестицій. Проте 

розвинений фінансовий ринок передбачає наявність значної кількості 

посередників та великий вибір якісних і доступних фінансових інструментів, 

які б задовольняли попит найвибагливіших інвесторів. Недостатність останніх є 

важливою проблемою в Україні. 

За умов фінансової кризи державі для формування достатнього обсягу 

фінансових ресурсів треба запроваджувати ефективні інструменти їхньої 

мобілізації, за допомогою яких відбуватиметься перерозподіл ВВП і 

регулювання діяльності суб’єктів господарювання та домогосподарств. 
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Зважаючи на це, уряду країни необхідно проводити політику сприяння 

розвитку вітчизняного фінансового ринку, яка дасть змогу активізувати 

інвестиційні процеси та допоможе подолати дефіцит капіталу у національній 

економіці. 

Розвиток національної економіки неможливий без функціонування 

ефективного фінансового ринку, який забезпечує перерозподіл фінансових 

ресурсів між усіма секторами економіки за допомогою власних інструментів. 

Наявність в обігу якісних та доступних фінансових інструментів сприятиме 

активізації підприємницької діяльності, оскільки їхнє використання дає змогу 

нагромадити у достатніх обсягах капітал і спрямувати його у нарощення 

виробничого потенціалу. Крім того, за допомогою інструментів власності 

відбувається мобілізація коштів підприємств, що сприяє підвищенню їхньої 

фінансової незалежності. Утім, використання фінансових інструментів є 

основою функціонування різних фінансово-кредитних інститутів на ринку, які 

обслуговують рух капіталу у різних формах між суб’єктами фінансової 

системи, а дослідження їхніх сутнісних характеристик посідає важливе місце у 

сучасній економічній науці. 

На сьогодні у вітчизняній економічній літературі не існує єдиного 

підходу до визначення сутності поняття “договірний фінансовий інструмент”, 

відповідно різноманітність поглядів на тлумачення цієї категорії подано у 

табл. 2.2. 

Варто зазначити, що у міжнародній практиці щоразу частіше 

використовуєть термін “фінансові інструменти”, який охоплює увесь спектр 

зобов’язань. Під ними у більшості розвинених країнах розуміють засіб 

інвестування (вкладення), придбання та розподілу капіталу, виконання платежу 

та отримання кредиту (тобто фінансові активи і зобов’язання). Як бачимо із 

поданих визначень, більшість авторів долучають до категорії “фінансові 

інструменти” також і кредитні, оскільки ринок позикового капіталу є 

складовою фінансового. Тому фінансово-кредитні інструменти можна поділити 

окремо на фінансові та кредитні, хоча, з іншого боку, можна об’єднати під 

загальним поняттям “фінансові інструменти”. 
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Таблиця 2.2 

Підходи науковців до визначення економічної сутності договірних 

фінансових інструментів 

Автори Тлумачення економічного змісту поняття “фінансовий інструмент”  

Л. Примостка [307, 

с. 250] 

будь-який контракт з чітко вираженими економічними наслідками, 

предметом якого є грошові кошти (або чинне право на отримання грошових 

коштів чи їх еквівалентів) і який зумовлює появу права одного суб’єкта 

господарської діяльності та зобов’язання чи інструменту капіталу іншого 

О. Сохацька [307, 

с. 250] 

інструменти, що передбачають отримання доходу та можуть існувати у 

вигляді контрактів або цінних паперів  

А. Фельдман [369] 

це результат реалізації фінансового продукту у процесі комерційних 

взаємовідносин учасників фінансових ринків, механізми взаємодії якого 

спричиняють значний вплив на створення споживчої вартості (корисності). 

Під фінансовим продуктом учений розуміє конкретну споживчу вартість, яка 

має ознаки фінансів. Вона створює попит і пропозицію для учасників ринків 

та має властивості товару, який призначений для продажу з допомогою 

механізму взаємодії учасників фінансового ринку. Тому ця споживча 

вартість є фінансовим інструментом, тобто особливим фінансовим товаром 

М. Деркач і 

Н. Стукало [307, 

с. 250] 

 це податки, збори, відрахування, інвестиції, кредити, дотації, субвенції, ціни 

та тарифи, квоти, емісія грошових коштів, цінних паперів, продаж активів, 

формування і використання страхових фондів та ін. Вони забезпечують 

взаємодію фінансової системи та діють у межах ширшого фінансово-

кредитного механізму, який, є сукупністю способів, форм та інструментів, 

що прийняті до використання у процесі проведення фінансових операцій 

Національний банк 

України [271] 

будь-який контракт, результатом якого є створення фінансового активу 

одного суб’єкта господарювання і фінансового зобов’язання або інструменту 

власного капіталу іншого суб’єкта господарювання;  

це контракт, за яким одночасно в одного суб’єкта господарювання виникає 

фінансовий актив, а в іншого – фінансове зобов’язання або інструмент 

власного капіталу;  

фінансові активи чи пасиви, які можна купувати й продавати на ринку та за 

допомогою яких відбувається розподіл і перерозподіл створеного капіталу; 

юридичний документ, що відображає певні договірні взаємовідносини, або 

який надає певні права 

Фінансовий словник 

[139, с. 567] 

будь-який документ, що є свідченням боргу, продаж або передання якого 

забезпечує продавцю отримання фінансів. Прикладами фінансових 

інструментів є векселі, облігації й інші цінні папери, а також депозитні 

сертифікати 

В. Ходаківська, О. 

Костюкевич та О. 

Лятамбор [361, 

с. 29] 

різні фінансові документи, які обертаються на ринку, мають грошову 

вартість і за допомогою яких виконують операції на фінансовому ринку 

О. Маслова та 

О. Опалов [82, с. 71] 

це особливі товари фінансового ринку, які мають фінансове походження та 

виступають об’єктом купівлі-продажу на відповідних сегментах фінансового 

ринку 

Н. Поляк [293, с. 45] 

це фінансові зобов’язання, інструменти капіталу або будь-які документи в 

письмовій формі, що мають грошову вартість або засвідчують грошові 

операції і передбачають одержання доходу після їх продажу чи передання 

П(С)БО 13 [389] 

контракт, який одночасно приводить до виникнення (збільшення) 

фінансового активу в одного підприємства і фінансового зобов’язання або 

інструмента власного капіталу в іншого. 

Джерело: розроблено автором 
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На думку Н. П. Поляк, кредитний інструмент є складовим елементом 

фінансового та повною мірою відображає форми руху позикового капіталу між 

суб’єктами реальної економіки. При цьому на етапі розроблення кредитних 

продуктів доцільно вживати термін “види позик”, а на стадії їх продажу вони 

перетворюються у відповідні інструменти, за допомогою яких відбувається 

передача ресурсів від кредиторів до тих, хто має в них потребу [293, с. 45]. 

За таких обставин, узагальнивши підходи вітчизняних науковців до 

з’ясування сутності поняття “договірний фінансовий інструмент”, у роботі його 

визначено як особливий продукт фінансового ринку, який має форму договору 

або угоди і використовується з метою залучення фінансових ресурсів однією 

стороною й отримання прибутків та/або економічної вигоди – іншою. У процесі 

реалізації фінансових інструментів покупець отримує права (вимоги), а 

продавець – зобов’язання. Виняток становлять інструменти залучення 

фінансових ресурсів держави (податки та збори), оскільки вони регламентовані 

законодавством і є обов’язковими для виконання. Тому їхній адміністратор 

(уряд) отримує доходи для формування бюджетних ресурсів, а платники – 

право на якісну медицину, освіту, оборону, забезпечення порядку тощо. За 

їхньою допомогою держава перерозподіляє ВВП і створює умови для 

фінансового забезпечення діяльності бюджетних установ та регулювання 

національної економіки. Однак, у процесі реалізації фінансові інструменти 

перетворюються для їхнього власника у фінансові активи, а для емітента – у 

зобов’язання. Отже, у процесі реалізації фінансові інструменти 

перетворюються для їхнього власника у фінансові активи, а для емітента – у 

зобов’язання (рис. 2.5). 

З метою виконання покладених на державу функцій відбувається 

формування її фінансових ресурсів за допомогою справляння податків, зборів 

та інших обов’язкових платежів із суб’єктів господарювання і населення. 

Водночас, у процесі такого адміністрування уряд отримує зобов’язання щодо 

забезпечення належного рівня якості освіти, охорони здоров’я, оборони країни, 

розвитку науково-технічного прогресу та виконання інших своїх функцій. 
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Фінансові інструменти

Кредитори 

(покупці, 

платники)

Боржники 

(продавці, уряд)

Фінансові активи

Фінансові вимоги

Реалізація фінансових інструментів

Фінансовий актив Фінансове зобов’язання

Об’єкт інвестування
Засіб залучення фінансових 

ресурсів

Отримання прибутку чи 

іншої фінансової вигоди

Обслуговування залучених 

джерел фінансування  

Рис. 2.5. Етапи перетворення фінансових інструментів на фінансові 

активи та зобов’язання 

Джерело: розроблено автором 

 

Однак до фінансових інструментів відносять також різні види ринкових 

продуктів, що мають природу фінансів та є засобом перерозподілу коштів. Їхнє 

використання є основою функціонування складових фінансового ринку. Тому 

розрізняють інструменти фондового, грошового та ринку капіталів. До 

традиційних фінансових інструментів відносять депозитні, кредитні, страхові 

договори, цінні папери та ін., а до похідних – ф’ючерси, опціони, свопи, угоди 

за форвардними ставками тощо. Вони з’явилися на початку 80-х років ХХ 

століття і набули значного поширення в усьому світі. Депозитні корпорації та 

небанківські фінансові установи використовують їх з метою отримання 

прибутку на фінансових ринках та управління ризиками, тобто для хеджування 

[293, с. 44]. 

Важливо наголосити, що фінансові інструменти у бухгалтерському обліку 

України поділяють на фінансові активи, зобов’язання, інструменти власного 
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капіталу і похідні фінансові інструменти. До перших належать: грошові кошти, 

що не обмежені у використанні, та їх еквіваленти; дебіторська заборгованість, 

не призначена для перепродажу; фінансові інвестиції, які утримують до 

погашення; фінансові активи, призначені для подальшої реалізації та ін. Згідно 

з П(С)БО 13, до останніх належать ті активи, що придбані для подальшого 

продажу з метою отримання прибутку від короткотермінових змін їхньої ціни 

та/або винагороди посередника [389]. 

Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” відносить до 

фінансових інструментів цінні папери, строкові контракти (ф’ючерси), 

інструменти грошового обігу, відсоткові термінові угоди (форварди), термінові 

угоди на обмін (на певну дату в майбутньому) у разі залежності ціни від 

відсоткової ставки, валютного курсу чи фондового індексу (відсоткові, курсові 

чи індексні свопи), опціони, що дають право на купівлю або продаж будь-якого 

із зазначених фінансових інструментів, у тім числі тих, що передбачають 

грошову форму оплати (курсові та відсоткові опціони) [306]. 

Сьогодні фінансовий ринок є головним посередником у процесах руху 

фінансових ресурсів, який обслуговується значною кількістю інструментів, що 

формалізують і пришвидшують обіг капіталу. Тому за сферами фінансової 

системи їх можна поділити на інструменти сектора державних, муніципальних 

фінансів та фінансового ринку. До першої групи належать монетарні, 

бюджетні, податкові, державні й інструменти фінансового ринку. Друга група 

охоплює муніципальні запозичення, гарантії позик для третіх осіб, податкові і 

бюджетні інструменти. Кредитні інструменти та цінні папери належать до 

третьої групи [307, с. 256]. 

На рис. 2.6 наведено класифікацію інструментів залучення фінансових 

ресурсів за різними ознаками, а саме: встановлення й обігу на ринку, 

належності до суб’єктів фінансової системи та характеру відносини, що 

виникають після їхньої реалізації. 

У науковій літературі інструменти залучення фінансових ресурсів учені, 

зазвичай, класифікують залежно від характеру набутих власником прав на 

боргові (державні, муніципальні та корпоративні облігації, казначейські 
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зобов’язання, ощадні (депозитні) сертифікати, векселі, облігації міжнародних 

фінансових організацій) та пайові (власності). До перших відносять право на 

обов’язкове отримання грошових сум у визначеному розмірі та в зазначені 

терміни (у вигляді нарахованих відсотків) й повернення основної суми боргу 

або номінальної вартості позикових цінних паперів (якщо інше не передбачене 

його умовами). Інструменти власності (акції, інвестиційні сертифікати) 

зобов’язують емітентів сплачувати їхнім власникам доходи у вигляді 

дивідендів залежно від розміру отриманого прибутку, який залишається у 

розпорядженні суб’єкта господарювання після сплати всіх обов’язкових 

платежів та отримання частки майна товариства у разі його ліквідації.  

Інструменти мобілізації фінансових ресурсів розвитку національної економіки

Ринкові

Адміністративні

Акції, облігації, векселі, інвестиційні 

сертифікати, термінові контракти, угоди 

факторингу, кредитні, депозитні, пенсійні, 

страхові, лізингові договори

Податки, збори, дотації, субсидії, субвенції
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Рис. 2.6. Класифікація інструментів формування фінансових ресурсів 

суб’єктів національної економіки 

Джерело: розроблено автором 
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Варто зазначити, що інструменти позики, зазвичай, мають обіг на 

кредитному ринку та сприяють розвитку реального сектора економіки шляхом 

економії витрат грошового обігу, нагромадження і перерозподілу капіталу, 

розширення платіжних засобів та забезпечення контрольно-стимулюючого 

впливу на кредиторів і позичальників. Їх використовують банківські установи 

та недепозитні фінансові корпорації. Усі кредитні інструменти банків можна 

поділити на дві групи: традиційні (короткотермінові кредити) та інвестиційні. 

Останні охоплюють інструменти реального (довгострокові інвестиційні, 

лізингові й іпотечні позики, мікрокредитування, проектне фінансування та ін.) 

та фінансового (боргові цінні папери, векселі тощо) інвестування. 

Класифікацію кредитних інструментів формування фінансових ресурсів подано 

на рис. 2.7. 

КРЕДИТНІ ІНСТРУМЕНТИ МОБІЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ 

РЕСУРСІВ

Банківські

Небанківські

Боргові цінні папери

Кредитні деривативи

Іпотечні, проектні, споживчі, 

комерційні кредити, лізинг, факторинг

Інструменти кредитних спілок, 

ломбардів, фінансовий лізинг, 

факторинг, іпотечні кредити

Векселі, корпоративні, державні 

облігації

Кредитні ноти, кредитно-дефолтні 

свопи  

Рис. 2.7. Класифікація кредитних інструментів [293, с. 51] 

На думку Н. П. Поляк, для вітчизняної практики доцільніше 

застосовувати термін “кредитний інструмент” як складовий елемент 

фінансового, оскільки саме він повною мірою відображатиме форми руху 

позикового капіталу між суб’єктами реальної економіки. При цьому автор 

керуються тим, що в кредитній політиці, а саме на стадії розроблення 

кредитних продуктів доцільно вживати термін види кредитів, а на стадії їх 

продажу вони перетворюються у відповідні інструменти, за допомогою яких 
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відбувається передача ресурсів від кредиторів до тих, хто має в них потребу 

[293, с. 45]. 

Зокрема, С. Глущенко вважає, що кредитні інструменти – це різні форми 

руху позикового капіталу між суб’єктами кредитних відносин [70, с. 76], тобто 

ототожнює їх із видами чи формами кредиту. А. Мороз, М. Пуховкіна, 

М. Савлук визначають кредитні інструменти як фінансові інструменти, що 

обертаються на грошово-кредитному ринку. Таке визначення є наближеним до 

міжнародного підходу [293, с. 46]. 

Учений В. А. Галанов відносить до інструментів кредитного ринку 

юридичні договори, у яких виявляються боргові відносини [62, с. 35]. Це 

визначення є досить обмеженим та суттєво звужує коло кредитних 

інструментів. Т. Савченко характеризує кредитні інструменти як різновид 

фінансових, які обертаються на грошово-кредитному ринку та застосовується 

для виконання операцій банків з клієнтами [326, с. 257–266]. 

На думку С. Еш, кредитні інструменти – це форма трансформації коштів 

у позиковий капітал, який забезпечує зовнішні джерела фінансування 

матеріального виробництва національної економіки [135, с. 285]. Наведені 

вище формулювання не повною мірою визначають зміст дефініції “кредитні 

інструменти”, оскільки не розглядають основних концептуальних принципів, 

що їм притаманні. Деякі автори досліджують види кредитних інструментів, не 

розкриваючи їхніх сутнісних ознак, призначення, що може негативно впливати 

на їхнє використання для фінансування розвитку реального сектора економіки. 

Натомість Н. П. Поляк визначає кредитні інструменти як форми 

забезпечення суб’єктів господарювання запозиченими ресурсами для 

фінансування реальної економіки, що реалізуються через механізм кредитного 

ринку у вигляді фінансових документів (специфічних активів). Таке визначення 

враховує їх економічну природу, призначення та кінцеві результати від 

використання для всіх учасників ринку [293, с. 46]. 
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Отже, фінансово-кредитним інструменти можна поділити на фінансові та 

кредитні, хоча, з іншого боку, варто їх об’єднати під загальним поняттям 

“фінансові інструменти”. 

Відповідно до напрямів та особливостей діяльності небанківських 

фінансово-кредитних установ варто виділити такі основні види кредитних 

інструментів. 

1. Споживчі кредити – позики, які обслуговують фінансування особистих 

та господарських потреб домогосподарств як кінцевих споживачів валового 

внутрішнього продукту. Цим вони забезпечують підвищення життєвого рівня 

споживачів. У макроекономічному аспекті споживчий кредит збільшує 

сукупний платоспроможний попит на предмети споживання і послуги, що 

стимулює розширення обсягів їх виробництва [293, с. 46]. 

2. Іпотечні кредити – це особлива форма позик, пов’язана з виникненням 

економічно-правових відносин між кредитором і позичальником з приводу 

руху кредитних фінансових ресурсів, які надають на довгостроковій основі під 

забезпечення нерухомим майном як фізичним (на споживчі потреби) та 

юридичним (на розвиток підприємницької діяльності) особам. За умов 

стабільного розвитку національної економіки іпотечний кредит пом’якшує 

соціальні проблеми, створює умови для прискорення вирішення потреб 

населення у житлі, а також є важливим для підтримання макроекономічної 

стабільності [165, с. 112–118].  

3. Лізинг належить до специфічної форми фінансування розвитку 

реальної економіки. За економічною суттю – це кредитна операція (оскільки 

майно передають у користування на умовах строковості, платності, 

повернення), своєрідна форма товарного кредиту, за якою лізингоодержувач 

зобов’язаний відшкодувати лізингодавцю інвестиційні витрати у матеріальній й 

грошовій формах і виплатити винагороду. Фінансовий лізинг за економічними 

параметрами схожий із довгостроковим банківським інвестиційним 

кредитуванням.  
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4. Факторинг є купівлею-продажем грошових вимог, належних 

первісному кредитору за поставлені товари чи надані послуги. Він надає його 

користувачам суттєві переваги, що пов’язані із управлінням дебіторською 

заборгованістю та контролем за грошовими потоками підприємства – клієнта 

факторингової компанії [355]. Водночас факторинг є банківською операцією, 

кредитним інструментом, який розвивався на основі міжгосподарського 

кредиту (комерційного кредитування). Фактично міжгосподарський кредит – це 

специфічна форма заміщення банківського, яка спрямована на зростання збуту 

продукції суб’єктів господарювання. Тому деякою мірою його можна вважати 

кредитним інструментом [293, с. 53]. 

Економічний розвиток багатьох держав світу підтверджує те, що 

комерційний кредит є найефективнішою формою позикових відносин. 

Практика відстроченого платежу в обмін на негайно одержувані товари 

існувала ще на ранніх стадіях розвитку товарного обміну. У період фінансово-

економічної нестабільності в Україні його позитивна роль щодо пом’якшення 

проблеми неплатежів у господарському обороті суттєво зростає. В умовах 

нестачі оборотного капіталу у суб’єктів господарювання для проведення 

взаємних розрахунків саме комерційний кредит може ефективно 

використовуватися для забезпечення господарських відносин та бути чинником 

відновлення фінансової стабільності товаровиробників. Характерною рисою 

міжгосподарських кредитів на відміну від інших видів інструментів позикового 

ринку, є те, що вони прямо не впливають на розвиток економіки, а 

забезпечують лише поточні потреби суб’єктів господарювання [293, с. 53]. 

Вітчизняний та зарубіжний досвід дає змогу вважати, що одним із нових 

видів комерційного кредиту є форфейтинг, який є різновидом факторингу та 

використовується з метою кредитування зовнішньоторговельних операцій у 

формі купівлі зобов’язань (векселів), погашення яких припадає на будь-який 

час у майбутньому. Головні його переваги для підприємств-експортерів 

пов’язані, зазвичай, із повним перенесенням валютних, комерційних, 

політичних, переказних та інших видів ризику на форфейтера (банк), що робить 
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форфейтування найкращим видом кредиту для продавця. Варто зазначити 

також його простоту й оперативність в оформленні документації, вищу маржу, 

порівняно із кредитуванням; можливість реалізації куплених активів на 

вторинному ринку тощо. 

Боргові цінні папери – це цінні папери, які засвідчують відносини позики. 

Вони передбачають, що емітент має зобов’язання сплатити їхньому власнику в 

установлений термін номінальну вартість цінного папера та виплатити дохід чи 

надати інші майнові права. До них належать: облігації (підприємств, 

міжнародних фінансових організацій, державні, місцеві), казначейські 

зобов’язання, ощадні (депозитні) сертифікати, векселі тощо.  

Облігаціями загалом називають цілий клас цінних паперів, які 

засвідчують відносини позики, а також закріплюють право їх власника 

отримувати від емітента у передбачений термін номінальної вартості та 

зафіксованого від неї відсотка. 

Переваги облігацій пов’язані із залученням капіталу на довготерміновий 

період, наприклад, у США від 16 до 30 років із виплатою відсотків у межах 8–

12 %. Найбільшу частку облігаційних позик мають корпорації у добувній 

промисловості та комунальній сфері, де діяльність пов’язана з найвищою 

капіталоємністю та затратами праці й оновлення капіталу. Способи їхнього 

розміщення мають національні особливості: у США переважно на первинному 

ринку100 %, у Франції – на фондових біржах. Обсяг корпоративних облігацій 

США у 1,3 рази перевищує вартість акцій. Використання їх з метою акумуляції 

коштів має переваги над інструментами власності, емісія яких пов’язана зі 

складнішою процедурою, оскільки мають бути узгоджені інтереси вже 

існуючих акціонерів. Витрати на розміщення облігацій є нижчими, що 

пов’язано зі сплатою відсотків з валового, а не з чистого прибутку, як за 

акціями. Перевагами корпоративних облігацій є порівняно вища надійність і 

стійкість від коливань економічної кон’юнктури, що дає змогу забезпечити 

стабільне фінансування діяльності суб’єктів господарювання. У США 

використовують систему оцінювання облігацій корпорацій, яка враховує 
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дохідність, ризик та ліквідність. Залежно від їхнього поєднання виділяють 

облігації:  

 вищого та середнього класу, які є безпечними та приносять дохід 

(Ааа/ААА, Аа/АА, ВаВВВ);  

 середнього класу, які мають низький рівень доходу та є 

спекулятивними (Ва/ВВ);  

 ті, що мають спекулятивний характер, за якими в умовах погіршення 

економічної кон’юнктури не виплачують процент (В/В); 

 найвищої якості, за яким процент не сплачують (Саа/ССС) [222, 

с. 250]. 

Муніципальні облігації дедалі більше впливають на формування попиту 

на капітал, що пов’язано зі загальною тенденцією делегування багатьох 

функцій держави на рівень окремої території. Зазвичай, місцеві органи влади 

запозичають з метою фінансування великих інвестиційних проектів. 

Законодавство багатьох країн з ринковою економікою дає їм змогу позичати 

фінансові ресурси у національних або іноземних інвесторів за допомогою 

випуску облігацій. За своєю надійністю вони поступаються лише державним 

[222, с. 249–250]. 

Муніципальні облігації є різновидом місцевих і випускаються, зазвичай, 

для фінансування розвитку комунальної інфраструктури. Вони мають 

пріоритетне значення на первинному та позабіржовому ринку цінних паперів. 

Використання облігацій дає змогу залучити фінансові ресурси із меншим 

ризиком. 

Акція свідчить про внесення частки у статутний капітал акціонерного 

товариства, підтверджує право на участь в управлінні, отримання частини 

прибутку у вигляді дивідендів і частку майна при ліквідації.  

На відміну від інших видів цінних паперів, вона характеризується 

пайовими фінансовими вкладеннями у капіталі суб’єктів господарювання. 

Головною функцією акцій є перерозподіл власності, що відбувається внаслідок 

переходу контрольного їх пакету. У сучасних ринкових економіках цей процес, 
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зазвичай, зосереджений на фондових біржах. Механізм їхнього функціонування 

забезпечує визначення ринкової ціни акцій та перехід до найбільш ефективного 

власника [222, с. 251]. 

Акції поділяють на звичайні та привілейовані. Перші дають змогу лише 

брати участь у розподілі прибутку та управлінні, а у випадку банкрутства 

забезпечують загальне право на майно. Привілейовані надають їхнім власникам 

переважне право на отримання дивідендів у фіксованому розмірі та участь у 

розподілі майна. Проте вони не беруть участі в управлінні (якщо інше не 

передбачене у статуті компанії), а обсяг їхнього випуску обмежується 

державою (не більше 25 % від статутного капіталу). 

Іменні акції можна вважати ознакою недостатньо розвиненого ринку 

цінних паперів, оскільки обмежують вільний обмін цінних паперів. Акції на 

пред’явника володіють високою мобільністю і вільно обертаються без будь-

якої реєстрації, що може дестабілізувати РЦП. 

Похідні фінансові інструменти – це позабіржові інструменти, що створені 

для передачі фінансового ризику від одного суб’єкта до іншого. Вони є 

двосторонніми контрактами, що відокремлюють володіння й управління 

фінансовим ризиком і таким способом перерозподіляють його між учасниками 

угоди. Головними базовими активами деривативів є: цінні папери, відсоткові 

ставки, фондові індекси, товарні ресурси, дорогоцінні метали, іноземна валюта 

тощо. До найпоширеніших похідних фінансових інструментів на фінансовому 

ринку належать опціони, ф’ючерси, форварди, варранти, свопи та депозитні 

розписки. Ринок деривативів сьогодні розвивається найбільш динамічно у 

зв’язку з розширенням попиту на гнучкіші фінансові інструменти. 

Держава з метою мобілізації бюджетних ресурсів використовує власні 

інструменти, які мають адміністративний характер. Необхідно визнати, що 

податкові інструменти є найпоширенішими серед непрямих методів 

стимулювання економічного розвитку у всьому світі завдяки своїм 

характеристикам: універсальність, безумовність та всеохопність. Виконуючи 

одночасно фіскальну та регулювальну функції, вони забезпечують одну з 
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фундаментальних передумов функціонування категорії фінансів у її практичній 

реалізації – розподіл та перерозподіл. Саме через це податкові інструменти 

досить ефективно діють в управлінні процесами економічного розвитку, які 

обов’язково мають опосередковуватися ефективним перерозподілом ресурсів. 

Розвиток інвестиційного середовища та інтенсифікація грошових потоків 

потребують використання адекватних фінансових інструментів різних за 

надійністю, дохідністю, ризиком та терміном використання. На ринку цінних 

паперів обертаються традиційні інструменти облігації та акції. Проте загальною 

тенденцією стало скорочення їхніх частин через зростання деривативів. Також 

загальною тенденцією є те, що такі традиційні фінансові інструменти, як 

облігації та акції, стають дедалі різноманітнішими в умовах емісії, 

використання та отримання доходу [222, с. 252]. 

Інноваційна складова фінансового інструменту полягає у виконанні двох 

головних умов: необхідної та достатньої. Першою є модифікація базового 

активу як основоположного інструменту фінансового інжинірингу. 

Модифікація полягає у гібридності, структурованості та представленні базових 

активів у якості реальних на противагу фінансовим зобов’язанням [287]. 

Сутність гібридності фінансових інструментів полягає у створенні нового 

інноваційного продукту на основі поєднання вже існуючих, а саме: 

 простих (договір лізингу як комбінація договору купівлі-продажу та 

оренди; ILS як комбінація страхового полісу та облігації); 

 простих і похідних (конвертована облігація як комбінація облігації та 

опціону); 

 похідних (свопціон – комбінація свопу та опціону) [287]. 

На рис. 2.8 наведено динаміку вартості головних фінансових інструментів 

у національній економіці. Як свідчать дані діаграми, в Україні простежується 

загальна тенденція до зниження обсягів торгів за всіма видами угод, починаючи 

з 2013 року і до тепер. Якщо врахувати девальвацію національної грошової 

одиниці, негативна динаміка також стосується податкових надходжень до 

зведеного бюджету України. Результатом такої тенденції є дефіцит фінансових 
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ресурсів у більшості суб’єктів господарювання та держави. Це свідчить про 

падіння ділової активності у всіх сферах національної економіки. Така ситуація 

стала наслідком початку фінансово-економічної кризи у 2013 році, військових 

дій на території України та впливу глобалізаційних процесів.  

 

Рис. 2.8. Динаміка вартості головних ринкових та адміністративних 

інструментів залучення фінансових ресурсів у національній економіці за період 

2000–2016 років, млрд грн 

Джерело: складено автором на підставі [267], [271], [272], [275] 

 

Вирішення цих проблем перебуває у сфері формування ефективної 

політики держави щодо залучення внутрішніх нагромаджень домогосподарств 

й суб’єктів господарювання за допомогою впровадження в обіг привабливих 
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фінансових інструментів для формування інвестиційних ресурсів та їхнього 

спрямування на капіталовкладення у сферу виробництва. Отже, наявність 

інструментів фінансового ринку, що відповідатимуть потребам, передусім, 

вітчизняних інвесторів, буде важливим чинником зростання виробничого та 

податкового потенціалу в Україні та запорукою економічного зростання. 

На наш погляд, злагоджена робота фінансової системи можлива тільки за 

умови функціонування розвиненого фінансового ринку, який виконує функцію 

перерозподілу фінансових ресурсів між її суб’єктами. Головним засобом 

спрямування вільних коштів у сфери інвестиційного прикладання та 

формування капіталу є його інструменти. З іншого боку, держава також формує 

свої ресурси за допомогою фінансових інструментів, проте вони 

встановлюються адміністративно (обов’язкові платежі). Вважаємо, що 

фінансовий інструмент – це особливий продукт на ринку, який має форму 

договору або угоди і використовується з метою залучення фінансових ресурсів 

однією стороною й отримання доходів та економічної вигоди – іншою. У 

результаті їхньої реалізації емітенти отримують фінансові ресурси та 

зобов’язання, а покупці – інвестують і набувають права на доходи, власність 

тощо. Інструменти залучення капіталу можна класифікувати за ознакою 

рівноправності учасників (сторін договору), за суб’єктами фінансової системи 

та характером набутих прав. 

На сучасному етапі розвитку економіки України за умов соціально-

економічної кризи, держава повинна проводити ефективну політику у сфері 

фінансового ринку з метою поліпшення використання інструментів залучення 

інвестиційних ресурсів і налагодити механізм справляння запроваджених 

обов’язкових платежів для формування власних коштів та стимулювання 

підприємницької діяльності. 

Реалізація фінансової політики держави відбувається за допомогою 

фінансового механізму, який є досить складною системою впливу на різні 

сторони фінансової діяльності окремих суб’єктів. Головним вектором цього 
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впливу є взаємовідносини держави, яка виробляє і реалізує фінансову політику, 

із суб’єктами господарювання, що забезпечують виробництво ВВП. 

Фінансовий механізм – це сукупність фінансових методів і форм 

організації фінансових відносин, інструментів та важелів впливу на соціально-

економічний розвиток суспільства. 

До структури фінансового механізму входять такі взаємопов’язані 

елементи: фінансові методи, фінансові важелі, правове забезпечення, 

нормативне забезпечення, інформаційне забезпечення. Кожна сфера та ланка 

фінансового механізму є складовою єдиного цілого. Водночас вони 

функціонують відносно самостійно. Ця обставина зумовлює необхідність 

постійного узгодження складових фінансового механізму. Фінансові важелі 

разом з методами є найактивнішими елементами у структурі фінансового 

механізму організації економіки будь-якої держави, і, зокрема, України [177, 

с. 37] 

Фінансові важелі є чинниками дії фінансових методів й охоплюють: 

прибуток, доходи, амортизаційні відрахування, економічні фонди цільового 

призначення, фінансові санкції, орендну плату, відсоткові ставки за кредитами, 

депозитами, облігаціями, інвестиції, валютні курси тощо. 

Управління фінансовим механізмом ґрунтується на використанні 

відповідних важелів. За напрямом дії їх поділяють на дві групи: стимули і 

санкції. Крім того, важелі керування фінансовим механізмом поділяються на 

окремі види. Насамперед це принципи, умови і порядок формування доходів, 

нагромаджень і фондів, витрачання коштів, умови і принципи фінансування та 

кредитування (рис. 2.9). 

Поняття “фінансовий важіль” повинно володіти такими ознаками: 

 метою використання є вплив на певний процес, зокрема на економіку, 

яка постійно перебуває у процесі розвитку; 

 дія проявляється у відповідних змінах, що виникають протягом 

певного часового проміжку, необхідного для функціонування фінансового 

механізму; 
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ФІНАНСОВІ ВАЖЕЛІ

Стимули Санкції

Норми і 

нормативи

Умови і порядок 

формування доходів, 

нагромаджень, фондів

Порядок витрачання коштів, 

умови і принципи 

фінансування і кредитування

Пеня, 

неустойка, 

штрафи

Прибуток, дохід, ціна, орендна плата, відсотки, дивіденди, 

інвестиції, кредит, курси валют та цінних паперів, 

амортизаційні відрахування, дисконт, цільові економічні 

фонди, вклади, форми розрахунків, франшиза, преференція  

Рис. 2.9. Фінансові важелі розвитку економіки 

Джерело: розроблено автором 

 

 використання спрямоване на одержання стимулюючого 

(підсилюючого) або стримуючого ефекту на певні процеси відповідно до 

поставлених цілей. Окремо виділяти стабілізуючий ефект важеля не доцільно, 

оскільки він спрямований на запобігання відхиленню певного розвитку подій 

від “запланованої траєкторії”, що полягає в стимулюванні при спаді та 

стримуванні при зростанні; 

 застосування впливу повинно відбуватися цілеспрямовано органами 

державної влади. Ця ознака відрізняє фінансовий важіль від об’єктивно діючого 

чинника впливу. Наприклад, для стимулювання економічного використання 

водних ресурсів важелем впливу буде збір за користування ними, а чинником – 

їхній дефіцит; 

 дія реалізується опосередковано, через певний причинно-наслідковий 

зв’язок. Наприклад, зміна норми резервування впливає на пропозицію грошей, 

зміна останньої впливає на процентну ставку, зміна відсотка впливає на 

інвестиції, рівень цін тощо [60]. 

Зокрема, Л. Стеців, О. Копилюк [343, с. 58–59], О. Романенко [321, с. 60–

63], П. Юхименко, В. Федосов, Л. Лазебник та ін. [418, с. 28–30] у наукових 
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працях розглядають фінансові важелі у складі фінансового механізму, проте не 

дають чіткого визначення цього поняття. 

Натомість В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик визначають фінансові важелі 

як конкретні форми процесів розподілу і перерозподілу валового внутрішнього 

продукту та національного доходу, а саме податки, збори, обов’язкові платежі, 

відсотки за кредит, дотації, субсидії, субвенції, штрафи тощо [3, с. 20]. 

Колектив авторів І. Г. Благун, Р. С. Сорока, І. В. Єлейко подають подібне 

визначення, стверджуючи, що важелі – це конкретні форми розподілу і 

перерозподілу ВВП, встановлений порядок фінансування, кредитування та 

інвестування [22, с. 59–61]. 

На думку М. П. Вусятицької, висвітлення сутності фінансових важелів як 

форм перерозподілу валового внутрішнього продукту є не зовсім точним, 

оскільки це визначення надто спрощене і не враховує мету їхнього 

застосування [61, с. 276]. 

Такі вітчизняні науковці, як С. В. Ковальчук, І. В. Форкун [179, с. 72], 

В. І. Оспіщев [385, с. 99], О. П. Близнюк, Л. І. Лачкова та ін. [31, с. 58], 

висловлюють у своїх працях думку про те, що фінансовий важіль – це засіб дії 

фінансового методу. Визначення цього поняття за допомогою фінансового 

методу майже не висвітлює його сутності. Фінансовий метод, за визначенням 

цих авторів, – це засіб впливу фінансових відносин на господарський процес. 

Зазначене означає, що фінансовий важіль є засобом впливу фінансових 

відносин на господарський процес. Таке тлумачення важко сприймається для 

розуміння [61, с. 277]. 

Вітчизняні науковці Л. О. Вдовенко, Н. М. Сушко, Н. Д. Фаюра [48], 

О. Д. Василик [133], М. В. Грідчіна, В. Б. Захожай, Л. Л. Осіпчук та ін. [74], 

поняття фінансового важеля у складі фінансового механізму взагалі не 

виділяють. Через невизначеність їхньої сутності існують різні підходи щодо їх 

видів. У науковій праці за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова зазначено, що 

фінансові важелі та інструменти – це прийоми дії фінансових методів, 

конкретні форми розподілу і перерозподілу ВВП. До фінансових важелів 
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належать: доходи, нагромадження, податки та обов’язкові платежі, неподаткові 

надходження, міжбюджетні трасферти, витрати, видатки, фінансові резерви, 

фінансові стимули, фінансові санкції. Фінансовими інструментами є: ставки 

податків і обов’язкових платежів, податкові пільги, норми амортизації, норми 

видатків у бюджетних установах, фінансові нормативи, відсотки за 

користування кредитом, ставки орендної плати, штрафи, пеня, ставки 

заробітної плати, пенсій, стипендій тощо [379]. 

Заслуговує на увагу аналіз сутності фінансового важеля В. М. Опаріна: 

“У будь-якому механізмі управління ґрунтується на використанні відповідних 

важелів. Самі по собі вони нічого не визначають і не вирішують. Вплив на дію 

фінансового механізму, а через нього на різні сторони соціально-економічного 

розвитку, досягається встановленням і зміною того чи іншого важеля. Іноді 

складається враження, що важелі діють самі по собі. Проте це не так, вони 

тільки приводять у рух відповідні інструменти, без яких вони нічого не 

значать” [260, с. 62]. 

Учена М. П. Вусятинська стверджує, що диференціювати поняття 

фінансового важеля і фінансового інструменту шляхом віднесення до останніх 

податків і зборів, страхових внесків, кредитів і депозитів, факторингу, лізингу 

та ін., а до перших – ставок податків, податкових пільг, страхових тарифів і 

умов страхування, дисконту, процентних ставок тощо є недоцільним [61, 

с. 277]. 

Спершу слово “важіль” означало простий механізм, який складався з 

жердини і нерухомої точки опори та слугував для піднімання чого-небудь, 

зрівноважуючи більшу силу з допомогою меншої. Інструментом називали 

знаряддя для праці. Це могли бути рубило, загострений камінь, палиця тощо. 

Згодом ці слова почали вживатися в переносному значенні. Взявши до уваги 

етимологію цих слів, можна стверджувати, що “важіль” є поняттям 

комплексним і складається з певного набору елементів. Податок, який 

складається з кількох елементів, таких як ставка податку, база оподаткування та 

ін., доцільно віднести до множини фінансових важелів, а от ставку податку – до 
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фінансових інструментів, які використовує державна влада для регулювання 

економічного розвитку [61, с. 277]. 

Дослідники О. П. Кириленко [166, с. 39], В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик 

[3, с. 20–21] виділяють окремо від фінансових важелів стимули і санкції. Проте 

фінансовий важіль спрямований на отримання стимулюючого або стримуючого 

ефекту, отже, таке виокремлення є недоцільним. 

Такі науковці, як О. П. Близнюк, Л. І. Лачкова, В. І. Оспіщев [31, с. 61], 

В. М. Опарін [259, с. 57] сходяться у думках, що за напрямом дії фінансові 

важелі поділяють на стимули і санкції, оскільки використання важеля 

передбачає отримання певного ефекту. 

Розглянувши окремі підходи до визначення поняття фінансового важеля, 

треба зазначити, що кожний із них має право на існування, адже висвітлюють 

найвагоміші його сторони. Різноманітність позицій науковців свідчить про 

складність, багатофункціональність і різносторонність цього поняття. 

Фінансовий важіль можна тлумачити як сукупність засобів, які 

використовує уряд шляхом застосування наявних у нього інструментів для 

впливу на розвиток економіки, створюючи сприятливі для цього умови, 

відповідно до поставлених цілей і завдань фінансової політики [61, с. 277]. 

Вони є набором фінансових показників, за допомогою яких управлінська 

система спричиняє вплив на господарську діяльність суб’єктів господарювання. 

Вони охоплюють: прибуток, дохід, ціну, відсотки, заробітну плату, податки, 

фінансові санкції та ін. 

Аби дослідити сутність фінансового важеля, необхідно зрозуміти, як він 

впливає на економічний розвиток держави та її регіонів. Застосування 

фінансових важелів спрямоване на виконання завдань фінансової політики. 

Отже, доцільно досліджувати сутність фінансових важелів у контексті 

реалізації найбільш вагомих складових фінансової політики, а саме грошово-

кредитної та бюджетно-податкової. 

Професор А. І. Даниленко розглядає процес реалізації першої як дію 

певного передавального механізму, який застосовує центральний банк для 
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впливу на основні макроекономічні параметри (рис. 2.10). Звідси можемо 

спостерігати дію фінансових важелів, які опосередковано, через реалізацію 

проміжних цілей, впливають на економічний розвиток. 

Інструменти 

центрального банку

Поточні цілі 

регулювання

Поточні 

тактичні цілі

Кінцеві, стратегічні цілі 

грошово-кредитної політики

1) облікова ставка;

2) мінімальні 

обов’язкові резерви;

3) операції на 

відкритому ринку

1) зміна грошової 

бази;

2) зміна умов 

видачі кредитів

1) розмір 

грошової маси;

2) рівень 

відсоткових 

ставок;

3) валютний курс

1) економічне зростання;

2) зайнятість;

3) стабільність цін;

4) рівновага платіжного 

балансу
 

Рис. 2.10. Передавальний механізм грошово-кредитної політики [393, 

с. 43] 

Уперше суть передавального механізму розкрив Дж. Кейнс, який 

обґрунтував теоретичну модель залежності від зміни грошової маси інших 

економічних показників. Грошова маса регулюється монетарними 

інструментами, які перебувають у розпорядженні центрального банку. 

Для кращого розуміння сутності фінансових важелів доцільно їх 

класифікувати за певними ознаками. 

За складовими фінансової політики можна виділити такі види фінансових 

важелів: бюджетні, податкові, грошово-кредитні, валютні, амортизаційні, 

цінові, інвестиційні. 

За силою впливу на економічні процеси фінансові важелі бувають: 

 сильні, які чинять значний вплив і застосування яких дає високий 

результат; 

 слабкі, наслідки від застосування яких не є очевидними, і результати – 

незначними. 

За суб’єктами, що використовують фінансові важелі для реалізації 

фінансової політики, розрізняють такі їхні види: 

 центральних органів влади; 

 органів місцевого самоврядування. 

За напрямом впливу фінансові важелі поділяють на: 

 стимулюючі, що сприяють позитивним економічним процесам; 
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 стримуючі, що запобігають негативним явищам в економіці. 

За рівнем впливу їх поділяють на: 

 важелі, метою застосування яких є вплив на економіку цілої держави; 

 ті, які використовують для регулювання розвитку окремих галузей; 

 важелі, за допомогою яких впливають на суб’єктів господарювання та 

домогосподарства [60]. 

Дія фінансового важеля проявляється через певний період часу, що 

обумовлено його опосередкованим впливом, тому виокремлюють такі його 

види: 

 ті, що дають результат у довготерміновому періоді; 

 важелі, дія яких проявляється в короткотерміновому періоді [60]. 

Маючи на меті зумовити певний регулюючий вплив на економічні 

процеси в державі, влада повинна використовувати такі важелі, які б повністю 

відповідали поставленим цілям фінансової політики. 

Сьогодні об’єктивно визнана потреба у втручанні держави у ринкові 

відносини. У такому разі може виникати ситуація, яка перешкоджає повній 

реалізації економічних інтересів суб’єктів господарювання або висуває певні 

обмеження до цього (наприклад, коли вони не збігаються з інтересами 

суспільства загалом). Отже, держава може впливати на дієвість фінансового 

стимулу і навіть підміняти одні важелі іншими з метою досягнення необхідного 

соціального ефекту. Якщо ж вона виступає не як регулятор, а як учасник 

фінансових відносин, то може мати свій стимул, тобто власну причину участі у 

цих відносинах [9, с. 153]. 

Сутність фінансового стимулу полягає в тому, що він є причиною вступу 

суб’єкта господарювання у фінансові відносини. При цьому в разі втручання 

суб’єкта регулювання у фінансові відносини, стимул може бути ним 

скоригований [9, с. 154]. 

За досить довгу історію існування держави вже накопичився певний набір 

моделей створення фінансових стимулів унаслідок державного втручання. 

Можна говорити про певні шаблони їхнього формування. Варіюються 
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переважно кількісні характеристики фінансових стимулів, оскільки параметри 

та способи їх визначення є найбільш рухомими частинами фінансового 

механізму [9, с. 154]. 

На сьогодні існує велика кількість класифікацій таких складових 

фінансового механізму, як фінансові методи та важелі, а також певний поділ 

стимулів. У розробленні класифікації стимулів, які виникають у сфері 

фінансових відносин, доцільно розглянути проблему із погляду суб’єкта 

стимулювання, оскільки він може суттєво на них впливати та має змогу їх 

створювати і змінювати. 

Професор О. М. Ковалюк подає таку структуру фінансових важелів в 

економіці (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Основні фінансові важелі в економіці України [178, с. 142] 

Фінансові важелі 

Плани Ціна 

Прогнози Курси цінних паперів 

Інвестиції Валютні курси 

Податки Кредити 

Вклади Зарплата 

Оренда  Збори 

Лізинг  Плата 

Факторинг Відрахування 

Франчайзинг Прибутки 

Грошові фонди Санкції 

Страхові премії Дисконт 

Форми розрахунків Облікова кредитна ставка 

 

Зокрема, С. Батіщева пропонує таку класифікацію фінансових стимулів 

(рис. 2.11). 

Логіка розподілу всіх стимулів, що можуть створюватися державою у 

процесі фінансової діяльності, на макро- і мікростимули ґрунтуються на 

визначенні її ролі у цьому процесі. Відповідно мікростимули створюються тоді, 

коли держава є учасником фінансових відносин (наприклад, під час закупівель, 

діяльності державних та казенних підприємств). Тобто вони є причинами участі 
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різних економічних суб’єктів у відносинах, однією зі сторін у яких є держава, 

яка представлена підприємствами, установами та організаціями [9]. 

ФІНАНСОВІ СТИМУЛИ

Мікростимули Макростимули

Монополістичні

Конкурентні
Бюджені

Регуляторно-

контрольні

Дохіні

Витратні

Податкові, тарифні (митні), 

штрафні, позикові, перерозподільчі

Видаткові (поточні і капітальні), 

боргові (позикові та інвестиційні), 

кредитні  

Рис. 2.11. Класифікація фінансових стимулів розвитку економіки [9] 

Вона може завоювати монопольне становище на ринку, що справлятиме 

відповідний вплив на фінансові відносини між приватними і державними 

структурами. Тому причиною вступу у комерційні відносини із державою є 

монополістичний стимул, тобто сукупність умов діяльності певного 

монополізованого сегмента економіки [9]. 

Будь-яка бюджетна установа або організація, яка не займає монопольного 

становища, але бере участь у перерозподілі національного продукту, певною 

мірою впливає на рівень конкурентних переваг, що існують на ринку. У такому 

разі вважають, що державний сектор економіки бере участь у створенні 

конкурентного стимулу. 

Поділ фінансових мікростимулів на монопольні і конкурентні називають 

спрощеним, оскільки економічна наука виділяє (крім екстремальних станів 

ринку – чистої конкуренції і монополії) й інші типи ринкових структур, такі як 

олігополія, монополістична конкуренція тощо [9]. 

Фінансові макростимули є набором умов для вступу у відносини, що 

створюються державою як суб’єктом регулювання. 
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Значна частина фінансових ресурсів, які перебувають у розпорядженні 

держави, сконцентрована у бюджетній системі. Їхній рух впливає на поведінку 

економічних суб’єктів, які перебувають у цій системі або взаємодіють з нею, а 

перелік охоплює майже всі економічні одиниці у державі, оскільки більшість із 

них сплачують податки. Саме тому доцільно виділити у складі макростимулів 

бюджетні. Вони є змінами в економічних інтересах окремих суб’єктів 

економіки, що створюються у результаті функціонування бюджетної системи. 

Вважають, що найлогічніше класифікувати бюджетні стимули на дохідні та 

витратні [9]. 

Під першими розуміють вплив на економічні інтереси суб’єктів 

господарювання, який відбувається у процесі наповнення бюджетів різних 

рівнів. Найбільшу питому вагу у їхніх надходженнях займають податки, тому 

виникає запитання: як дохідні стимули впливають на діяльність суб’єктів 

господарювання, оскільки за допомогою них вилучають ресурси. У цьому разі 

доцільно звернутися до історичних передумов виникнення держави та податків. 

Вона виникла як суспільне утворення, покликане захищати інтереси членів 

такого суспільства. Податки були об’єктивним інструментом забезпечення її 

існування. Тому вважають, що, сплачуючи їх, кожен суб’єкт господарювання, 

по-перше, усвідомлює неминучість цього та сподівається отримати певний 

набір соціальних благ взамін. Обов’язковість сплати є першою причиною для 

того, щоб виділяти у процесі наповнення бюджетів різних рівнів стимулюючу 

складову. Застосування різних підходів до оподаткування, варіювання розміру 

податкових ставок і преференції для окремих суб’єктів господарювання несуть 

у собі елемент стимулювання. Очікування отримати суспільні державні послуги 

“в рахунок” сплачених податків є другою причиною для виокремлення 

дохідних бюджетних стимулів [9]. Вони охоплюють: податкові, тарифні 

(митні), штрафні, позикові та перерозподільчі. 

Податкові стимули – це результат варіювання тих чи інших елементів 

податку, змінюючи які держава справляє позитивний або негативний вплив на 
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динаміку виробництва. Вони є результатом застосування інструментів 

оподаткування, з метою стимулювання економічного зростання. 

Тарифні (митні) стимули (окрім наповнення дохідної частини) виконують 

функцію регулювання міжнародної торгівлі та суттєво впливають на 

конкурентні відносини на ринку.  

Штрафні стимули пов’язані із незначними джерелами формування 

дохідної частини бюджетів. Існування штрафних санкцій створює стимул 

економічним суб’єктам щодо певної поведінки, яка має на меті створення 

атмосфери законності, справедливості та сприяння зростанню. 

Усі вони є результатами активного прямого впливу держави на діяльність 

суб’єктів господарювання та домогосподарств за допомогою механізму 

наповнення дохідної частини бюджетів різних рівнів.  

У структурі дохідних стимулів доцільно виділити також позикові. Вони є 

результатом залучення бюджетних ресурсів. В умовах ринкової економіки 

передавання фінансових ресурсів державі на умовах позики відбувається на 

добровільних засадах, тому вплив створених позикових стимулів на економічні 

суб’єкти є опосередкованим. Утім, у країнах із ринковою економікою тією чи 

іншою мірою також застосовується практика тиску на окремі суб’єкти 

господарювання у процесі продажу державних цінних паперів [235]. 

Перерозподільчі стимули стосуються відносин, які виникають між 

економічними суб’єктами всередині бюджетної системи під час розщеплення 

дохідних джерел між різними її рівнями [9]. 

Формування і перерозподіл доходів є першою стадією функціонування 

бюджетної системи. На другій стадії кошти витрачаються на забезпечення 

діяльності держави. На етапі використання бюджетних коштів виникають 

витратні бюджетні стимули. Вони є результатом перерозподілу фінансових 

ресурсів між різними економічними суб’єктами. Це важлива особливість 

бюджетних видатків. Витратні бюджетні стимули поділяють на видаткові, 

боргові та кредитні. 
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Перші створюються в умовах витрачання коштів на реалізацію програм та 

заходів, що передбачені відповідним бюджетом (за винятком погашення 

основної суми боргу та повернення надлишково сплачених до бюджету сум). 

Видатки бюджетів визначають кількість і якість надання державних послуг, 

тобто видаткові стимули є актуалізованими сподіваннями платників податків на 

отримання взамін певних благ. Фактично вони замикають коло бюджетного 

стимулювання: якщо платник податку має змогу отримати відповідну 

компенсацію за вилучені фінансові ресурси, то у нього виникає стимул до 

участі у формуванні фондів державних грошових коштів у майбутньому. У 

цьому разі видаткові стимули сприяють участі економічного суб’єкта у 

фінансових відносинах з державою. Якщо такі стимули не виправдовують 

очікувань платників податку, то зникає причина для їх добровільної свідомої 

участі у відносинах з бюджетом [9]. 

Відповідно до розподілу бюджетних витрат можна виділити поточні і 

капітальні видаткові стимули. Перші визначають щоденні умови 

функціонування значної кількості економічних суб’єктів, що відповідають за 

якість надання державних послуг; інші – базові засади і можливість їхнього 

надання [9]. 

Дія боргових стимулів ґрунтується на досягненні соціально-економічного 

ефекту та можливості повернення позичених коштів у майбутньому. Їх можна 

поділити на операційні та інвестиційні. 

Перші відображають результат витрачання бюджетних коштів на 

задоволення щоденних потреб, другі – забезпечують видатки капітального 

характеру.  

У складі витратних бюджетних стимулів доцільно виділити кредитні. 

Їхньою особливістю є те, що при видачі кредиту за рахунок коштів бюджету 

право визначення способів його використання виходить за межі бюджетної 

системи.  

Узагальнена модель застосування державою фінансових стимулів 

передбачає такі варіанти: вилучити кошти у власника і спрямувати їх на 
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визначену мету; не вилучати фінансові ресурси, а встановити обмеження на 

їхнє використання. Бюджетні стимули відображають увесь спектр 

можливостей, які виникають при вилученні і перерозподілі фінансових ресурсів 

через бюджетну систему. Наслідком встановлення державою обмеження на 

використання грошових коштів є утворення регулятивно-контрольних 

стимулів, які становлять другу групу фінансових макростимулів [9]. Вони 

виражають непрямі обмеження, які накладає держава на використання 

фінансових ресурсів суб’єктів господарювання та домогосподарств. Зазвичай, 

вони передбачають виконання певних вимог організаційного характеру у 

господарській діяльності. Так, регулятивно-контрольні стимули виникають у 

результаті встановлення ліцензування окремих виробів або видів діяльності, 

регулювання процесу ціноутворення та операцій на фінансових і валютних 

ринках. Вони можуть бути наслідком антимонопольного та нетарифного 

регулювання зовнішньої торгівлі (квотування і ліцензування імпорту та 

експорту). Крім того, держава встановлює обов’язкові для виконання правила 

ведення обліку і звітності [9]. 

Виділення контрольної складової такого виду стимулів ґрунтується на 

необхідності перевірки дотримання норм, установлених з метою регулювання 

або обмеження. В іншому разі вони не мають сенсу. 

За характером дії фінансові важелі поділяють на такі групи: 

 стимулюючі (податки) і стримуючі (штрафи, санкції)  

 прогресивні і регресивні. Прогресивність дії виражається у зростанні 

ВВП, зміні зайнятості населення в бік збільшення частки кваліфікованих 

працівників, розвитку соціального забезпечення та охорони здоров’я тощо. 

Регресивний, навпаки, передбачає зменшення означених показників [237, с. 88]. 

За періодичністю дії фінансові важелі поділяють на регулярні та 

нерегулярні. Регулярність дії фінансових важелів встановлюється законодавчо, 

залежить від поставленої мети та може залежати від циклу розвитку економіки 

[237, с. 88]. 
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За територіальною ознакою фінансові важелі класифікують на ті, що 

покликані регулювати розвиток економіки окремих територій спеціального 

призначення, галузей, регіонів та держави загалом [237, с. 88]. 

Головним фінансовим важелем є прибуток – головна мета 

підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки, основне внутрішнє 

джерело формування фінансових ресурсів суб’єктів господарювання, яке 

створює умови для економічного розвитку держави взагалі. Отримання 

прибутку є запорукою зростання ринкової вартості підприємства, головним 

джерелом задоволення соціальних потреб суспільства та захисним механізмом, 

який створює передумови для запобігання банкрутства суб’єкта 

господарювання [90]. 

Не менш важливим фінансовим важелем, який впливає на фінансово-

господарську діяльність підприємства є ціна – результат домовленості між 

покупцем і продавцем продукції (товару чи послуги). Впливовим вважають 

регулювання розміру отримуваних прибутків суб’єктами господарювання 

акцизним оподаткуванням. В умовах високої ділової активності підприємств 

непряме оподаткування призводить до суспільних втрат у вигляді зменшення 

доходів споживачів і фінансових результатів виробників, виникнення 

альтернативних операційних витрат. До найбільших втрат приводить 

використання адвалерної ставки акцизів, тому її небажано використовувати як 

регулятор макроекономічної стабільності національної економіки. Дієвішим є 

використання специфічної або ж комбінованої ставки акцизу [345, с. 96]. 

У сучасних умовах ціна товарів (робіт, послуг), яку встановлюють 

суб’єкти господарювання, має відповідати таким вимогам: 

 забезпечувати отримання достатнього прибутку; 

 стимулювати споживачів до придбання продукції відповідного 

призначення, бажаної якості і цінності [90]. 

Відомо, що існує залежність між інвестиціями й економічним зростанням. 

Для подолання економічної кризи необхідно створити умови для споживчих 

витрат і підтримання їхньої частки у складі ВВП на оптимальному рівні, що є 
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об’єктивною передумовою зростання інвестиційних ресурсів і збільшення 

обсягу виробництва. Головними джерелами інвестицій мають стати фінансові 

ресурси підприємств у вигляді прибутку й амортизаційних відрахувань, а також 

заощадження домогосподарств [345, с. 96]. 

Нарощення інвестиційного потенціалу України потребує подальшого 

зміцнення банківської системи та підвищення рівня її інвестиційної 

спрямованості, зростання капіталу суб’єктів господарювання і заощаджень 

населення. Бажаним є створення позикової системи, яка акумулюватиме 

тимчасово вільні кошти населення, суб’єктів господарювання, зовнішніх 

інвесторів. Головною регулятивною функцією держави є сприяння залученню 

інвестицій у сфери науково-технічної та інноваційної діяльності. Необхідно 

створити систему пільгових кредитів для реалізації інвестиційних проектів та 

суттєво змінити інвестиційну ставку щодо ВВП [345, с. 97]. 

Податки впливають на виробничу діяльність підприємств, їхню 

прибутковість, платоспроможність, фінансову стійкість, можливість 

формування інвестиційних ресурсів, рівень конкурентоспроможності продукції.  

Серед фінансових важелів найскладнішими для суб’єктів господарювання 

є кредитні відносини. Попит виробників продукції і сировини на кредитні 

ресурси значною мірою залишається незадоволеним. Причиною цього є надто 

висока плата за користування позиками.  

Значна кількість підприємств сьогодні відчуває гостру потребу в 

оновленні та модернізації основних засобів й інших елементів техніко-

технологічної бази, придбати які часто немає можливості в умовах дефіциту 

фінансових ресурсів. Для вирішення цих проблем у світовій практиці 

використовують лізинг. Причинами його появи є: 

 скорочення обсягів ліквідних коштів через перманентні труднощі на 

грошових ринках;  

 загострення конкуренції, що потребує залучення інвестицій;  
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 зменшення обсягів отриманих прибутків підприємствами, що обмежує 

можливості щодо мобілізації необхідного обсягу капіталу для розширення та 

технічного переозброєння виробництва;  

 сприяння розвитку лізингової діяльності з боку урядових структур з 

метою стимулювання економічного зростання галузі [16, с. 50]. 

Дію окремих елементів простого фінансового важеля (ставка, база, 

об’єкт, пільга, відсоток) не можна розглядати окремо. Адже дія однієї складової 

в одній сфері може призвести до небажаних змін в іншій. Так, застосування 

певних інструментів податкового регулювання може надати певні обмеження 

на бюджетну політику, зокрема зниження доходів бюджету на певному етапі. 

При цьому забезпечення очікуваної ефективності їхнього застосування 

покликано розширити бюджетні надходження шляхом збільшення бази 

оподаткування [237, с. 88]. 

 Система фінансових важелів існує як цілісне утворення та передбачає 

наявність тісних зв’язків між її елементами протягом визначеного часу. Це 

пояснюється тим, що вибір фінансових важелів спрямований на використання з 

метою досягнення поставленої мети на визначеному проміжку часу й 

передбачає їхню злагоджену взаємодію та певну автономність від інших 

інструментів, які використовує держава. Така система не є простою сукупністю 

складових елементів. Розглядаючи властивості кожного фінансового важеля 

зокрема, не можна пізнати ознаки системи загалом. Тому її характеристики 

визначаються не тільки властивостями її елементів, а також тіснотою зв’язків 

між ними. Ухвалення органами влади рішень щодо застосування тієї чи іншої 

системи фінансових важелів для досягнення визначеної мети економічного 

характеру повинно узгоджуватися із фінансовою політикою та прогнозувати 

їхні наслідки [237, с. 88]. 

Формування ефективної системи фінансових важелів та її складових має 

стратегічне значення у забезпеченні розвитку національної економіки.  
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Висновки до розділу 2 

Систематизація методологічних основ фінансового забезпечення сталого 

розвитку національної економіки дала змогу зробити такі висновки. 

1. Методологічний інструментарій управління фінансовими ресурсами 

охоплює такі елементи: соціально-економічне замовлення, потреба (мотив), 

формування цілей, виконання цілей, аналіз виконання цілей, контроль за 

виконанням цілей, очікувані результати. Ці елементи відповідають таким 

стадіям організації процесу управління: планування, аналіз та контроль. Усі 

елементи та стадії методології управління фінансовими ресурсами розкрито у 

розрізі держави, суб’єктів господарювання та домашніх господарств. У процесі 

виконання цілей держава, зазвичай, використовує методи контролю, а суб’єкти 

господарювання та домашні господарства – методи аналізу. Планування та 

прогнозування на макрорівні головно реалізують за допомогою кількісних 

методів, тоді як суб’єкти економіки мікрорівня віддають перевагу якісним. 

2. Фінансове забезпечення економічного розвитку – це сукупність 

економічних відносин, які виникають з приводу пошуку, залучення й 

ефективного використання фінансових ресурсів з метою покриття виробничих, 

інвестиційних та інших витрат суб’єктів національної економіки. Цей процес 

виконує забезпечувальну і регулятивну функцію. Перша проявляється у виборі 

видів і форм фінансових ресурсів, визначенні джерел фінансування й 

характеризує пасивний вплив фінансового забезпечення. Інша пов’язана із дією 

на процес розширеного відтворення та розвиток суб’єктів економіки, 

передбачає застосування конкретних методів фінансового забезпечення і 

характеризує активний вплив на нього. 

3. Під фінансовими методами (способами залучення фінансових ресурсів) 

розуміють форму вираження фінансових відносин, яка визначає конкретні 

способи формування і використання централізованих та децентралізованих 

фінансових ресурсів для забезпечення діяльності усіх ланок фінансової 

системи. Вони охоплюють: бюджетне фінансування; кредитування; 
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самофінансування, інвестування, оподаткування, страхування. Фінансові 

методи складають основу фінансового механізму. 

4. Фінансове забезпечення реалізують за допомогою фінансових 

інструментів, які, у свою чергу, мають власні важелі впливу. Вони визначають 

характер дії фінансових інструментів і коригують її. Система фінансових 

індикаторів та інструментів дає змогу оцінити вплив на соціально-економічний 

розвиток (національної економіки, певної її сфери або суб’єкта 

господарювання). 

5. Розвиток національної економіки неможливий без функціонування 

ефективного фінансового ринку, який забезпечує перерозподіл фінансових 

ресурсів між усіма секторами економіки за допомогою власних інструментів. 

На підставі узагальнення підходів вітчизняних науковців до з’ясування сутності 

категорії договірний фінансовий інструмент, її визначено як особливий продукт 

фінансового ринку, який має форму договору або угоди і використовується з 

метою залучення фінансових ресурсів однією стороною й отримання прибутків 

та/або економічної вигоди – іншою. 

У процесі реалізації фінансових інструментів покупець отримує права 

(вимоги), а продавець – зобов’язання. Виняток становлять інструменти 

залучення фінансових ресурсів держави (податки та збори), оскільки вони 

регламентовані законодавством і є обов’язковими для виконання. Тому їхній 

адміністратор (уряд) отримує доходи для формування бюджетних ресурсів, а 

платники – право на якісну медицину, освіту, оборону, забезпечення порядку 

тощо. За їхньою допомогою держава перерозподіляє ВВП і створює умови для 

фінансового забезпечення діяльності бюджетних установ та регулювання 

національної економіки. У процесі реалізації фінансові інструменти 

перетворюються для їхнього власника у фінансові активи, а для емітента – у 

зобов’язання. 

6. Проведено класифікацію інструментів залучення фінансових ресурсів 

за такими ознаками: встановлення й обігу на ринку (ринкові й адміністративні), 

належності до суб’єктів фінансової системи (державні, суб’єктів 
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господарювання, домашніх господарств) та характеру відносин, які виникають 

після їхньої реалізації (інструменти власності, позики та змішані). 

7. Фінансові важелі є чинниками дії фінансових методів й охоплюють: 

прибуток, доходи, амортизаційні відрахування, економічні фонди цільового 

призначення, фінансові санкції, орендну плату, відсоткові ставки за кредитами, 

депозитами, облігаціями, інвестиції, валютні курси тощо. Їх визначають як 

сукупність засобів, які використовує уряд для впливу на розвиток економіки, 

створюючи сприятливі для цього умови, відповідно до поставлених цілей і 

завдань фінансової політики. Система фінансових важелів функціонує як 

цілісне утворення та передбачає наявність тісних зв’язків між її елементами 

упродовж визначеного часу. Це пояснюється тим, що вибір фінансових важелів 

спрямований на використання з метою досягнення поставленої мети на 

визначеному проміжку часу й передбачає їхню злагоджену взаємодію та певну 

автономність від інших інструментів, які використовує держава. 

Одержані у другому розділі результати опубліковано у наукових працях 

автора: [103; 125; 127].  
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РОЗДІЛ 3. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 

ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

3.1. Бюджетний механізм фінансового забезпечення соціально-

економічного розвитку країни 

В умовах поглиблення диспропорцій в економічно-соціальній системі 

держави та політичних конфронтацій, наслідком яких є порушення балансу 

державних фінансів та посилення боргових ризиків, податкова компонента 

становить першооснову формування бюджетних ресурсів країни. 

Оподаткування є вагомою альтернативою борговому фінансуванню, оскільки 

активізація запозичень веде до зниження фіскального ефекту податкового 

забезпечення суспільних потреб держави у зв’язку із відволіканням значних 

обсягів бюджетних коштів на обслуговування та погашення заборгованості в 

Україні. Водночас необґрунтоване податкове навантаження є чинником 

зниження економічної та ділової активності суб’єктів господарювання, 

зростання тіньового сектора економіки, спотворення конкурентного 

середовища і негативно позначається на фіскальній достатності держави. Отже, 

податкові надходження до Зведеного бюджету України є важливою складовою 

забезпечення економічного зростання. Невиконання планових показників за 

ними призводить до спотворення природи податків як життєво необхідного 

феномену для функціонування і розвитку суспільства [188, с. 268]. 

Численні реформи у фіскальній сфері не сприяли вирішенню ключових 

проблем, які полягають у нерівномірності розподілу податкового навантаження 

між платниками, ухиленні від оподаткування, переобтяженні фіскальної 

системи преференціями, нестабільності законодавства, наявності великої 

кількості обов’язкових платежів, недосконалості системи їхнього 

адміністрування, низькому рівні податкової культури тощо [188, с. 268]. 

Відтак податкова складова перетворилися на ризикове джерело 

формування бюджетних ресурсів, що робить актуальним пошук наукового 

вирішення проблем фінансового забезпечення функціонування держави. 
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На сучасному етапі економічного розвитку фінансова думка розглядає 

податкові фінанси крізь призму формування і використання бюджетних 

ресурсів, взаємозв’язків “податки–суспільні блага” і пошуку ефективних 

механізмів цієї фіскальної трансформації. Податкові надходження до бюджетів 

усіх рівнів, як елемент перерозподільних відносин, регулюють соціально-

економічні процеси. Головне призначення податків полягає у вилученні 

частини фінансових ресурсів у певної категорії економічних агентів (платників 

податків) з метою їхнього розподілу (у формі надання суспільних благ) серед 

усіх громадян. Отже, функціонування податкових форм фінансування потреб 

населення забезпечує існування держави як суспільного інституту. 

Податки є головним джерелом доходів державного бюджету. За їх 

допомогою держава акумулює кошти й перерозподіляє суспільні доходи між 

різними категоріями населення, територіями, галузями економіки та видами 

діяльності. Крім того, обов’язкові платежі забезпечують моніторинг 

економічних явищ та використовуються у процесі планування стратегічного 

розвитку держави [331, с. 301]. 

Виконуючи в умовах нестабільної економіки насамперед фіскальну 

функцію, непрямі податки одночасно економічно впливають на важливі 

макроекономічні показники: є дефлятором, зменшують обсяги споживання, 

дають змогу знизити рентабельність майбутніх інвестицій. Водночас зростання 

податкових надходжень зменшує бюджетний дефіцит та потребу у державних 

позиках, сприяє зниженню рівня відсоткових ставок і стимулює активізацію 

інвестування [249, с. 177].  

Прямі податки є важливим інструментом державного регулювання 

доходів платників, інвестицій, нагромадження капіталу, ділової активності, 

сукупного споживання й інших важливих чинників цілісності, стабільності та 

розвитку суспільства. Вони відіграють вагому роль у забезпеченні соціально-

економічної стабільності у суспільстві, оскільки нарівні з іншими платежами 

входять до “вбудованих стабілізаторів” та безпосередньо впливають на темпи 
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зростання господарської системи й (опосередковано) на рівень добробуту 

населення [417, с. 39]. 

Надмірна фіскальна орієнтація вітчизняної податкової політики стала 

чинником зниження ділової активності в Україні, що спричинило додатковий 

негативний вплив на динаміку ВВП, промислового виробництва та інвестицій 

[302, с. 3]. Збереження докризового рівня соціальних стандартів 

профінансовано шляхом вилучення у різний спосіб до бюджету додаткового 

обсягу фінансових ресурсів з економіки, що суттєво поглибило негативні 

економічні тенденції. Не викликає сумнівів, що консервація у посткризовий 

період фіскальної функції у статусі пріоритетної є гальмівним чинником на 

шляху швидкого економічного відновлення України. У цьому контексті перед 

владою постає важливе завдання: забезпечення реалізації стимулюючого 

впливу податкової політики з одночасним збереженням її фіскальної 

ефективності щодо формування бюджетних ресурсів держави. Отже, 

стратегічною метою реформування податкового інструменту має стати перехід 

від домінування принципу фіскалізму до більш активної реалізації його 

регулятивного потенціалу у напрямі стимулювання економічного розвитку 

[332, с. 303]. 

В умовах формування дохідної та видаткової частин бюджету державні 

органи влади керуються не тільки із реальними розрахунками. Недосконалість і 

нестабільність податкового законодавства сприяють розширенню впливу на цей 

процес політичних, корпоративних та інших чинників. Окрім того, протягом 

складання проекту бюджету (особливо за умови частих змін влади) нерідко 

ухвалюють популістські рішення, які потребують пошуку джерел 

фінансування. Виникає додатковий тиск на дохідну частину бюджету, 

внаслідок чого уряд змушений залучати внутрішні та зовнішні позики для 

фінансування бюджетного дефіциту. Серед таких джерел також 

використовують надходження від приватизації державного майна, проте вони у 

підсумку призводять до зниження обсягів фінансування розширеного 
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відтворення, оновлення основних засобів і негативно впливають на темпи 

розвитку економіки [188, с. 268]. 

Сучасний стан вітчизняної економіки вимагає від держави значної 

фінансової підтримки, що об’єктивно є неможливим без наявності надійних та 

стабільних податкових джерел формування дохідної частини Зведеного 

бюджету України. Ефективне оподаткування є основою функціонування та 

стабілізації державних фінансів в умовах кризи. Його теорія і практика 

свідчать, що за умов економічного зростання домінуючий фіскальний вплив 

мають прямі податки. На стадії піднесення, навпаки, зростає роль непрямих, що 

дає змогу закріпити і стабілізувати базу оподаткування. Непрямі податки є 

важливим джерелом наповнення бюджету, за їх допомогою відбувається 

розподіл і перерозподіл доходів між різними соціальними групами населення та 

регулювання рівня цін [188, с. 268–269]. Ці податки безпосередньо впливають 

на обсяг споживання домогосподарств. 

Варто зазначити, що за допомогою податків мобілізують приблизно 

четверту частину доходів органи місцевого самоврядування, тому більшість 

місцевих бюджетів в Україні формують за допомогою трансфертів із 

державного. Місцеві податки і збори не відіграють значної ролі у наповненні 

регіональних бюджетів. Натомість, практика розвинених країн висвітлює 

місцеве оподаткування як основу фінансової самодостатності органів місцевого 

самоврядування [188, с. 269]. 

Аналіз структури доходів Державного та місцевих бюджетів України 

свідчить про значну централізованість ресурсів та недостатнє фінансове 

забезпечення місцевої влади. З метою підвищення їхньої фінансової 

незалежності в умовах бюджетної децентралізації необхідно нарощувати власні 

податкові надходження та надавати більше владних повноважень у формуванні 

фіскальної політики.  

Відповідно до статті 9 Бюджетного кодексу України доходи бюджету 

класифікують за такими розділами: податкові й неподаткові надходження, 

доходи від операцій з капіталом, трансферти. 
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До доходів загального фонду Державного бюджету України належать: 

1) податок та збір на доходи фізичних осіб; 

2) 90 % податку на прибуток підприємств; 

3) 50 % рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (у 

частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування), води 

(крім водних об’єктів місцевого значення) та 75 % – за користування надрами 

для видобування корисних копалин загальнодержавного значення; 

4) податок на додану вартість; 

5) акцизний податок з вироблених в Україні та з ввезених на її митну 

територію підакцизних товарів (продукції); 

6) ввізне та вивізне мито; 

7) рентна плата за: транспортування нафти й нафтопродуктів, аміаку 

магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією 

України; користування радіочастотним ресурсом України; 

8) 20 % екологічного податку; 

9) частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств 

та їх об’єднань, що вилучається до державного бюджету, та дивіденди (дохід), 

нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних 

капіталах яких є державна власність; 

10) плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету; 

11) кошти від санкцій (штрафи, пеня тощо); 

12) плата за надання адміністративних послуг; 

13) 85 % плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; 

14) плата за скорочення термінів надання державних послуг, ліцензії на 

певні види господарської діяльності; 

15) адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; 

16) збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та 

кошти від їхнього продажу; 
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17) плата за виділення номерного ресурсу; 

18) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України; 

19) 50 % виконавчого збору, який стягують органи державної виконавчої 

служби; 

20) надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом та іншим державним майном; 

21) єдиний збір, який справляють у пунктах пропуску через державний 

кордон України; 

22) портовий (адміністративний) збір; 

23) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду та 

одержаного державою у порядку спадкування чи дарування, скарбів, які є 

пам’ятками історії та культури; 

24) інші доходи, передбачені Бюджетним кодексом [41]. 

Джерелами формування доходів спеціального фонду Державного 

бюджету України є: 

1) судовий збір та надходження від повернення застави у дохід держави; 

2) 80 % надходжень до Державного спеціалізованого фонду 

фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь 

України у міжнародних авіаційних організаціях; 

3) 30 % грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок 

господарської та іншої діяльності; 

4) 15 % плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; 

5) кошти, отримані відповідно до статті 8 Закону України “Про 

впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки” та дохід 

від їхнього вкладення у цінні папери; 

6) власні надходження бюджетних установ; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1868-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1868-15
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7) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного та 

мобілізаційного резерву та у межах програм допомоги Європейського Союзу, 

урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ; 

8) 50 % виконавчого збору, стягнутого органами державної виконавчої 

служби; 

9) надходження до Фонду соціального захисту інвалідів; 

10) інші доходи, визначені законом про Державний бюджет України [41]. 

За період 2000–2016 років доходи зведеного бюджету України 

продемострували спад у 2009 році як наслідок світової фінансової кризи та у 

2013 році – результат політичний кризи й початку віськових дії на її території. 

Виконання дохідної частини зведеного бюджету у 2016 році становило 

782,7 млрд грн, що більше аналогічного показника попереднього року на 

130,7 млрд грн (на 20,0 %). Річний план виконано на 100,2 %. До неї з 

урахуванням міжбюджетних трансфертів надійшло 616,3 млрд грн, що на 

81,6 млрд грн (+15,3 %) більше 2015 року. У тому числі до загального фонду 

державного бюджету мобілізовано 574,7 млрд грн, до спеціального – 41,6 млрд 

грн. Виконання дохідної частини бюджету без урахування міжбюджетних 

трансфертів становило 612,1 млрд грн, що на 80,6 млрд грн (+15,2 %) більше 

відповідного показника попереднього року (див. Додаток А). Річний план 

виконано на 101,2 %. Збільшення надходжень відбулось у податковій частині, 

тоді як у неподатковій частині зафіксовано певне зменшення [268]. Динаміка 

доходів до зведеного бюджету України, подана на рис. 3.1. 

Нарощення податкової складової у 2016 році (+23,1 %) відбулося, 

насамперед, за рахунок податку на додану вартість, обсяг якого зріс на 

48,1 млрд грн (+27,0 %), порівняно із попереднім роком. Окрім того, в 1,3 раза 

збільшилися надходження до державного бюджету податку на доходи фізичних 

осіб, що відображає зростання рівня зарплат у номінальному виразі [268]. 

Серед інших податкових джерел, які продемонстрували зростання у 

2016 році, варто зазначити: податок на прибуток підприємств, який збільшився 

на 19,6 млрд грн (понад 1,5 раза); акцизний податок із вироблених (на 42,1 %) 
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та ввезених в Україну товарів (+ 43,9 %). Від’ємну динаміку продемонстрували 

податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції, обсяги надходжень яких 

знизилися на 19,9 млрд грн (вдвічі), а також рентна плата за використання 

інших природних ресурсів (на 2,9 млрд грн, або на 6,2 %), внаслідок суттєвого 

зменшення платежів за їхнє транспортування. Крім того, знизилися (на 13,6 %) 

обсяги надходжень із неподаткових джерел у зв’язку з відсутністю плати за 

видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та 

зменшення коштів, які перераховує Національний банк України, на 24 млрд грн 

(більш ніж на третину) [268]. 

 

Рис. 3.1. Динаміка надходжень до зведеного бюджету України 

у 2000–2016 роках, млрд грн 

Джерело: побудовано автором на підставі [267], [268] 

 

У період з 2000 по 2016 рік у структурі доходів зведеного бюджету 

України стабільно переважали податкові надходження (їхня частка коливалася 

від 63,8  % до 82,3 %), друге місце займали неподаткові надходження, питома 

вага яких знаходилася у межах від 25,8 5 до 16,9 %.  За підсумками 2016 року 

на 5,3 відсоткових пункти (в. п.) збільшилася податкова складова у структурі 

доходів зведеного та державного бюджетів. У першому відбулося зменшення 

частки неподаткових доходів на 5,5 в. п., у другому – на 5,6 в. п. Зміни в цьому 
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сегменті пов’язані з відсутністю надходжень плати за видачу ліцензій за 

користування радіочастотним ресурсом та зниженням обсягу коштів, 

перерахованих НБУ до бюджету (див. Додаток Б) [268]. Динаміка структури 

надходжень до зведеного бюджету України висвітлена на рис. 3.2. 

 

Рис. 3.2. Динаміка структури надходжень до зведеного бюджету України 

у 2000–2016 роках, млрд грн 

Джерело: побудовано автором на підставі [267], [268] 

 

На підставі аналітичного оцінювання податкових надходжень до 

Зведеного бюджету України протягом 2000–2016 років простежується 

тенденція переважання непрямого оподаткування над прямим, що свідчить про 

фіскальну спрямованість вітчизняної податкової політики та недостатню 

орієнтацію регулюючої функції на економічне зростання (рис. 3.3). У 2009 році, 

у період світової фінансово-економічної кризи, питома вага податків 

залишилася на рівні минулого року поряд зі зменшенням їхньої абсолютної 

суми у системі бюджетних ресурсів. Щодо 2010 року, то у посткризовий період 
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спостерігалося незначне зростання обсягу податків у складі доходів зведеного 

бюджету та зменшення їхньої частки, порівняно із попереднім роком. 

 

Рис. 3.3. Динаміка податкових надходжень до зведеного бюджету 

України у 2000–2016 роках, млрд грн 

Джерело: побудовано автором на підставі [267], [268] 

 

Після прийняття Податкового кодексу у 2011 році суттєво зросли 

податкові надходження у бюджетних ресурсах (на 9,5 %), порівняно з 

2010 роком. Такі показники пов’язані насамперед із віднесенням у бюджетній 

класифікації рентної плати та зборів на паливно-енергетичні ресурси до розділу 

“Податкові надходження”. З 2011 року спостерігається тенденція щодо 

зниження частки прямих податків у доходах зведеного бюджету (лише у 
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2013 році – зростання), що є наслідком зменшення податкового навантаження 

на бізнес. Частка непрямих із 2010 року тримається на рівні 52,7 – 52,8 % 

(49,4 % – 2013 року) бюджетних ресурсів держави, що дає змогу вирішувати 

проблеми фінансового забезпечення суспільних видатків [188, с. 273]. 

Одна третя доходів бюджетів сформована за допомогою неподаткових 

надходжень, головною відмінністю яких є відсутність у механізмах мобілізації 

принципів та підходів бюджетної системи: рівнозначності, стабільності, 

обов’язковості, всеохоплюючого характеру тощо. Водночас вони мають, 

зазвичай, цільове призначення, їм притаманна необов’язковість, частково 

зараховуються до доходів бюджетів тих рівнів, державні органи яких проводять 

їх збирання [11, с. 144]. 

У 2016 році до державного бюджету надійшло 503,9 млрд грн податкових 

надходжень, що на 23,1 % більше відповідного показника минулого року. 

Уперше за останні 3 роки позитивну динаміку продемонстрував податок 

на прибуток підприємств. Так, до державного бюджету у  2016 році він 

надійшов в обсязі 54,3 млрд грн, що на 56,3 % більше за попередній період. 

Річний плановий показник перевиконано на 11,9 %, або на 5,8 млрд грн. 

Щомісячна динаміка надходжень цього податку відрізняється від тенденцій 

трьох попередніх років (див. рис. 1 з Додатку В). Це пов’язано з остаточною 

відмовою від застосування авансового механізму його адміністрування, за яким 

розмір податкового зобов’язання визначався за результатами попереднього 

року і сплачувався рівними частинами протягом поточного на місячній основі, 

а остаточний перерахунок відбувався у березні. Перехід на квартальне 

справляння передбачає суттєве збільшення обсягів надходжень у “звітні” 

місяці: у березень, травень, серпень та листопад [268]. Динаміка надходження 

податку на прибуток за період 2008–2016 років підприємств різних форм 

власності подана на рис. 2 з Додатку В. Вона показує загальни приріст 

надходження цього податку від приватних підприємств (на 12,1 млрд грн 

порівняно із 2015 роком та 4,7 млрд грн – із 2008 роком). 
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Надходження до державного бюджету податку на доходи фізичних осіб 

за результатами 2016 року становили 59,8 млрд грн, що на 32,7 % більше, ніж у 

попередньому періоді. Рівень виконання бюджету за цією статтею становить 

106,6 %. Найбільшою складовою аналізованого податку (33,0 млрд грн) є 

податок на доходи у вигляді заробітної плати, що становить майже 2/3 усіх 

надходжень. П’ята частина надійшла у вигляді військового збору (11,5 млрд 

грн), введеного у 2014 р. як тимчасовий засіб наповнення бюджету у 

надзвичайних умовах. Окрім того, значну частину становлять надходження від 

оподаткування відсотків (7,6 млрд грн). Порівняно з попереднім роком 

структура податку на доходи фізичних осіб майже не змінилася (див. рис. 1 та 

рис. 2 з Додатку Г) [268]. 

Обсяг неподаткових надходжень склав у 2016 році 103,6 млрд грн, що на 

13,6 % менше відповідного показника 2015 р. Річний план перевиконано на 

18,2 %. При цьому в частині власних надходжень бюджетних установ – майже 

на 80 %, адміністративних зборів і платежів – на 50 %. За період 2007–2016 

років частка власних доходів бюджетних установ загалом знизилася на 6,3 в. п., 

інших неподаткових доходів – на 16,2 в. п. Упродовж аналізованого періоду 

збільшилася питома вага доходів від власності та підприємницької діяльності 

(на 20 в. п.). Структура неподаткових надходжень до державного бюджету у 

2016 році зазнала деяких змін порівняно з 2015 роком, а саме: збільшилася 

питома вага власних надходжень бюджетних установ та інших неподаткових 

доходів на 10,9 в. п. і 3,3 в. п. відповідно; знизилася частка доходів від 

власності та підприємницької діяльності й адміністративних зборів та платежів 

на 9,4 в. п. і 4,8 в. п. відповідно (Додаток Д) [268]. 

Доходів від власності та підприємницької діяльності до державного 

бюджету у 2016 році надійшло на суму 51,6 млрд грн, що на 27,4 % менше 

відповідного показника 2015 року. Обсяг надходжень адміністративних зборів 

та платежів у 2016 році знизився майже удвічі та становив 8,0 млрд грн. Таке 

зменшення пояснюється відсутністю доходів від продажу мобільним 

операторам ліцензій на 3G зв’язок. У попередньому році вони становили 

9,1 млрд грн., а загалом за період 2007–2016 років збільшилися на 2,5 в. п. 
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Обсяги власних надходжень бюджетних установ зросли на третину. До 

державного бюджету надійшло 9,9 млрд грн інших неподаткових надходжень, 

що на 2,4 млрд грн більше, ніж у попередньому році. Водночас, річний план за 

ними не виконано на 6,5 %. У 2016 році збільшився обсяг доходів від операцій з 

капіталом (на 20,1 млн грн). Головною причиною цього було зростання 

надходжень від реалізації матеріальних цінностей державного резерву [268]. 

Сьогодні необхідною умовою підвищення ефективності вітчизняної 

системи оподаткування є її трансформація, в основі якої повинні лежати такі 

напрями оптимізації: 

 підвищення результативності перерозподільних процесів на етапах 

акумулювання й використання податкових надходжень з метою збільшення 

їхнього фіскального ефекту; 

 забезпечення фінансової самодостатності органів місцевого 

самоврядування шляхом розширення податкових форм мобілізації бюджетних 

ресурсів; 

 встановлення оптимального податкового навантаження та 

формування фіскального простору; 

 виховання в українців податкової толерантності та перебудова 

національного менталітету у напрямі усвідомлення необхідності виконання 

фіскального обов’язку сумлінними громадянами [188, с. 274]. 

Місцеві бюджети є нижчою ланкою бюджетної системи України. 

Незважаючи на те, що питома вага їхніх доходів у зведеному бюджеті є 

незначною, вони є фундаментом бюджетної системи, без якого не можливо 

поліпшити взаємовідносини між її рівнями відповідно до функцій місцевого 

самоврядування [36, с. 20]. 

Для досягнення оптимальної забезпеченості Державного та місцевих 

бюджетів і пропорційності між ними повинна бути виконана умова їхньої 

єдності із державним планом економічного і соціального розвитку. Бюджети 

усіх рівнів мають бути забезпечені постійними доходами, які тісно пов’язані з 
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економічною, соціальною й екологічною ситуацією у регіоні. Їх треба 

збалансовувати незалежно від обсягів та джерел надходжень [10, с. 17]. 

Необхідність нарощення доходів місцевих бюджетів та, відповідно, 

пошук стабільних їхніх джерел визначені потребами суспільства у бюджетних 

ресурсах з метою виконання власних та делегованих повноважень органами 

місцевого самоврядування. В умовах становлення ринкової економіки та 

зміцнення демократичних відносин упродовж останніх років суттєво змінився 

механізм формування надходжень місцевих бюджетів. Йому властиві 

специфічні особливості, притаманні кожному із видів надходжень, та 

внутрішня єдність, зумовлена метою формування дохідних частин та 

обов’язковістю їх сплати до бюджетів місцевого рівня. В Україні одночасно 

використовують різні форми бюджетного наповнення шляхом розподілу 

фінансових ресурсів: постійна нормативна основа розподілу загальнодержавних 

податків і зборів між бюджетами; система міжбюджетних трансфертів; право 

місцевої влади на самостійне встановлення місцевих податків і зборів [294, 

с. 18]. 

До доходів загального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та 

обласних бюджетів належать: 

 15 % податку на доходи фізичних осіб, що сплачується на відповідній 

території; 

 податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 

власності; 

 50 % рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (у 

частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування), води 

та користування надрами для видобування корисних копалин 

загальнодержавного значення (25 %); 

 плата за використання інших природних ресурсів; 

 акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 

(продукції), що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній 

Республіці Крим; 
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 орендна плата за водні об’єкти (їх частини), які надають у 

користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласними державними адміністраціями; 

 частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 

підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету; 

 плата за розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Автономної 

Республіки Крим та обласних бюджетів; 

 плата за ліцензії та сертифікати, що видають Рада міністрів АРК, 

обласні державні адміністрації та зараховують до їхніх бюджетів; 

 плата за державну реєстрацію; 

 адміністративні штрафи, що накладають місцеві органи виконавчої 

влади; 

 надходження від орендної плати за користування майновим 

комплексом, що перебуває у комунальній власності; 

 концесійні платежі; 

 кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель як 

забезпечення їх тендерної пропозиції; 

 80 % коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями 

(якими управляють обласні адміністрації) за здані у вигляді брухту і відходів 

золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 % 

коштів – срібло; 

 інші доходи, які підлягають зарахуванню до бюджету АРК та 

обласних бюджетів відповідно до законодавства [41]. 

Склад доходів та видатків бюджетів районів у містах (у разі їх створення) 

визначає міська рада відповідно до повноважень, переданих районним у містах 

радам. Розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів між міським бюджетом та 

бюджетами районів у місті (у разі їх створення) відбувається у порядку, 

затвердженому міською радою. Якщо району у місті адміністративно 

підпорядковані інші міста, селища або села, склад доходів та видатків їхніх 
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бюджетів, обсяги міжбюджетних трансфертів визначають у порядку, 

затвердженому міською радою, з урахуванням її повноважень. 

До доходів загального фонду бюджетів міст районного значення, 

сільських, селищних бюджетів належать: 

 податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 

власності; 

 рентна плата за користування надрами для видобування корисних 

копалин місцевого значення; 

 єдиний податок та податок на майно, які зараховують до бюджетів 

місцевого самоврядування; 

 збір за місця для паркування транспортних засобів; 

 туристичний збір; 

 частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 

підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету; 

 інші види доходів, що визначені законодавством [41]. 

До надходжень спеціального фонду місцевих бюджетів належать: 

 надходження бюджету розвитку місцевих бюджетів; 

 кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва; 

 концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності, які мають 

цільове спрямування; 

 70 % грошових стягнень за шкоду, що заподіяна порушенням 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища; 

 80 % екологічного податку; 

 відрахування 10 % вартості питної води суб’єктами підприємницької 

діяльності, які реалізують через системи централізованого водопостачання з 

відхиленням від відповідних стандартів; 

 власні надходження бюджетних установ, що утримуються коштом 

відповідного місцевого бюджету; 
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 цільові та добровільні внески підприємств, установ, організацій і 

громадян до республіканського Автономної Республіки Крим та місцевих 

фондів охорони навколишнього природного середовища; 

 надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою АРК 

та місцевими радами; 

 субвенції, які надають з інших бюджетів з конкретно визначених 

надходжень спеціального фонду таких бюджетів; 

 повернення кредитів, наданих із місцевих бюджетів індивідуальним 

сільським забудовникам, молодим сім’ям й одиноким молодим громадянам на 

будівництво (реконструкцію) та придбання житла, а також пеня і відсотки за 

користування ними; 

 надходження у межах програм допомоги і грантів міжнародних 

фінансових організацій та Європейського Союзу; 

 інші надходження, визначені законом про Державний бюджет України 

[41]. 

Надходження бюджету розвитку місцевих бюджетів охоплюють: 

 дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських 

товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, 

комунальна власність; 

 плата за надання місцевих гарантій; 

 кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту; 

 10 % коштів від використання (реалізації) частини виробленої 

продукції, що залишається у власності держави відповідно до угод про її 

розподіл; 

 кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, у 

тім числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення або прав на них; 

 90 % коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення; 

 капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів; 
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 кошти від повернення кредитів, наданих з відповідного бюджету, та 

відсотки, сплачені за користування ними; 

 місцеві запозичення; 

 кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету [41]. 

За Бюджетним кодексом України джерелом доходів спеціального фонду 

місцевих бюджетів є власні надходження бюджетних установ (рис. 3.4). 

ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Перша група. Надходження 

від плати за надані послуги
Друга група. Інші джерела надходжень

Підгрупа 1. Плата за надані 

послуги, які відносять до 

основної діяльності

Підгрупа 2. Надходження 

від додаткової 

(господарської) діяльності

Підгрупа 3. Плата за оренду 

майна

Підгрупа 4. Надходження 

від реалізації майна (крім 

нерухомого)

Підгрупа 1. Благодійні внески, гранти та дарунки

Підгрупа 2. Кошти, що отримані від підприємств, 

організацій, фізичних осіб та інших бюджетних установ для 

виконання цільових заходів

Підгрупа 3. Кошти, які надходять вищим та професійно-

технічним навчальним закладам від розміщення на депозитах 

тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих від 

надання платних послуг

Підгрупа 4. Кошти, отримані від реалізації майнових прав на 

фільми, створені за бюджетні кошти як за державним 

замовленням, так і на умовах фінансової підтримки  

Рис. 3.4. Характеристика власних надходжень бюджетних установ [52] 

Згідно зі статтею 96 Бюджетного кодексу України міжбюджетні 

трансферти поділяють на: базову, реверсну та додаткові дотації, субвенції [41]. 

Дотації – це трансфертні ресурси, які передають з державного бюджету 

місцевим чи з місцевих бюджетів вищого адміністративного рівня нижчому з 

метою остаточного збалансування їхніх доходів і витрат. Вона не може мати 

цільового призначення, її вважають дохідним джерелом місцевих бюджетів і 

використовують на цілі, визначені органами місцевого самоврядування. 

Базова дотація – це трансферт, який надають з державного бюджету 

місцевим з метою горизонтального вирівнювання податкоспроможності 

територій. Цікавим моментом є те, що її отримують бюджети міст районного 

значення, селищні, сільські лише у разі їхнього об’єднання та створення 

об’єднаних територіальних громад. 
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Реверсна дотація – це кошти, які передають до державного бюджету з 

місцевих бюджетів з метою горизонтального вирівнювання 

податкоспроможності територій. 

Субвенції – це міжбюджетні трансферти для використання на певну мету 

у порядку, визначеному органом, який прийняв рішення про їхнє надання. 

Фінансова підтримка місцевих бюджетів державним відбувається шляхом 

надання таких видів міжбюджетних трансфертів: 

1) базова дотація; 

2) субвенції на реалізацію державних програм соціального захисту; 

3) додаткова дотація на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів 

унаслідок надання пільг, встановлених державою; 

4) субвенція на виконання інвестиційних проектів; 

5) освітня субвенція; 

6) медична субвенція; 

7) субвенція на фінансування заходів соціально-економічної компенсації 

ризику населення, яке проживає на території зони спостереження; 

8) субвенція на проекти ліквідації підприємств вугільної і торфодобувної 

промисловості та утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі на 

умовах співфінансування (50 %); 

9) інші додаткові дотації та субвенції [41]. 

Відповідно до змін у Бюджетному кодексі, що відбулися на початку 

2015 року, горизонтальне вирівнювання податкоспроможності відповідних 

обласних бюджетів відбувається окремо за надходженнями податку на 

прибуток підприємств та на доходи фізичних осіб з урахуванням таких 

параметрів: 1) кількість населення; 2) надходження податку на прибуток 

підприємств і на доходи фізичних осіб за останній звітний бюджетний період; 

3) індекси податкоспроможності відповідного бюджету, які визначають окремо 

за надходженнями зазначених вище податків [41]. 

Індекс податкоспроможності відповідного обласного бюджету є 

коефіцієнтом, який визначає її рівень порівняно з аналогічним середнім 

показником за всіма такими бюджетами України у розрахунку на одну людину.  
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Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності бюджетів міст 

обласного значення, районів і об’єднаних територіальних громад відбувається 

без урахування надходження податку на прибуток підприємств. 

В умовах проведення вирівнювання враховують значення індексу 

податкоспроможності: 

 якщо він знаходиться у межах 0,9–1,1 – вирівнювання не роблять; 

 коли його значення становить менше 0,9 – надають базову дотацію 

відповідному обласному бюджету обсягом 80 % від суми, яка необхідна для 

досягнення 0,9; 

 якщо значення індексу більше 1,1 – передають реверсну дотацію з 

відповідного обласного бюджету обсягом 50 % від суми, що перевищує 

зазначений рівень [41]. 

За період 2000–2016 років доходи місцевих бюджетів загалом зростали 

(за вийнятком 2009 та 2013 років), а частка податкових надходжень коливалася 

у межах від 76,43 % у 2007 році до 86,71 % у 2013 році. Рівень виконання 

податкових надходжень у 2016 році становив 111,4 % річного плану. 

Перевиконання відбулося за всіма головними податковими джерелами 

наповнення місцевих бюджетів: податком на доходи фізичних осіб (108,5 %), 

акцизним податком на роздрібний продаж підакцизних товарів (110,9 %), 

рентною платою за використання інших природних ресурсів (112,0 %), 

податком на прибуток підприємств (125,3 %), орендною платою за землю, що 

сплачується юридичними особами (109,0 %), єдиним податком (115,9 %) тощо 

[268]. Динаміка частки податкових надходжень у доходах місцевих бюджетів 

подано на рис. 3.5. 

За даними Державного казначейства України, до загального та 

спеціального фондів місцевих бюджетів (з урахуванням міжбюджетних 

трансфертів) у 2016 році надійшло 366,0 млрд грн, що на 14,1 % більше за 

відповідний показник минулого року (без їх урахування надійшло 170,6 млрд 

грн, що на 41,7 % більше, ніж у 2015 році). Річний план доходів, затверджений 
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місцевими радами, виконано на 116,8 %. Виконання дохідної частини місцевих 

бюджетів характеризують дані, наведені у табл. 3.1. 

 

Рис. 3.5. Динаміка доходів місцевих бюджетів України та частки у них 

податкових надходжень 

Джерело: побудовано автором на підставі [267], [268] 

 

Таблиця 3.1 

Надходження доходів до місцевих бюджетів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів) за 2014–2016 роки [268] 

Доходи 
Факт за 

2014 рік 

Факт за 

2015 рік 

Затверджено 

місцевими 

радами на 

2016 рік 

Факт за 

2016 рік 

Виконання планів, 

затверджених 

місцевими 

радами, % 

Усього, млн грн, 

у т. ч.: 
101 087,6 120 461,7 146 138,5 170 645,4 116,8 

– загальний фонд 80 230,1 101 574,7 132 428,9 146 648,3 110,7 

– спеціальний фонд 20 857,5 18 887,0 13 709,6 23 997,1 175,0 
 

Упродовж 2006 – 2016 років відбулися такі зміни у структурі доходів 

місцевих бюджетів: частка податкових надходжень зросла на 8,5 в. п., 

неподаткових доходів – 1,9 в. п., проте знизились майже до нуля частики 
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доходів від операцій з капіталом та цільових фондів. У структурі податкових 

надходжень варто відзначити загальний приріст питомої ваги земельного 

податку (з 7,8 % до 13,7 %) та місцевих податків і зборів (з 1,1 % до 11,6 %). 

Певних змін зазнала структура доходів місцевих у 2016 році бюджетів, 

насамперед через зростання частки податкових надходжень, що зумовлене 

збільшенням частки податку на доходи фізичних осіб (+0,7 в. п.), місцевих 

податків і зборів (+1,0 в. п.), акцизного податку з реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (+0,4 в. п.) та інших 

податкових надходжень (+1,0 в. п.). Відповідно знизилася частка неподаткових 

надходжень – на 4,5 в. п., до 13,9 % (див. Додаток Е) [268].  

Обсяг неподаткових надходжень місцевих бюджетів у 2016 році становив 

21,8 млрд грн, що на 8,1 % більше, ніж у попередній період. У їхній структурі 

відзначають зменшення частки власних надходжень бюджетних установ на 8,0 

в. п., водночас питома вага інших складових зросла: доходи від власності та 

підприємницької діяльності – на 5,8, адміністративні збори та платежі – на 1,3, 

а інші неподаткові надходження – на 0,9. Найбільшою за обсягом статтею 

неподаткових надходжень до місцевих бюджетів традиційно є власні 

надходження бюджетних установ. Їхній обсяг становив 14,8 млрд грн, що на 

3,3 %, менше аналогічного показника минулого року [268]. 

У 2016 році обсяг доходів від операцій з капіталом помітно зменшився 

порівняно з минулим роком. Вони становили 1,4 млрд грн, що на 13,9 % менше, 

ніж у 2015 році. Відтак на 0,8 в. п. зменшилась і частка доходів від операцій з 

капіталом у доходах місцевих бюджетів. 

Надходження до бюджету розвитку (з урахуванням коштів, одержаних із 

загального фонду) у 2016 році склали 46,9 млрд грн, що майже удвічі 

перевищує показник 2015 році. Відповідно, зросла і частка його доходів у 

загальній структурі надходжень місцевих бюджетів – на 7,6 в. п. 

За період з 2000 до 2016 року частка міжбюджетних трансфертів у 

доходах місцевих бюджетів України загалом збільшилася з 23,47 % до 53,38 %. 

2016 рік є другим роком імплементації нової моделі міжбюджетних відносин, 

запровадженої у грудні 2014 року. Головною відмінністю введеної системи 

вирівнювання є скасування дотації вирівнювання (вилучення) і запровадження 

базової (реверсної) дотації, а також освітньої й медичної субвенції, субвенції на 

забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних 
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заходів програмного характеру. Цими змінами введено в дію механізм, за якого 

держава за допомогою надання спеціальних трансфертів (субвенцій) повністю 

бере на себе відповідальність за фінансове забезпечення поточних видатків 

установ медичної та освітньої сфери, що належить до повноважень місцевих 

бюджетів і складає значний обсяг у їхніх видатках. Динаміка обсягу 

міжбюджетих трансфертів з державного до місцевих бюджетів подана на 

рис. 3.6. 

 

Рис. 3.6. Динаміка обсягу надходжень міжбюджетних трансфертів, що 

передаються із державного до місцевих бюджетів України, та їхньої частки у 

доходах місцевих бюджетів у 2000–2016 роках 

Джерело: побудовано автором на підставі [267], [268] 

 

За даними Державного казначейства України, у 2016 році було 

перераховано 195,4 млрд грн міжбюджетних трансфертів із державного 

бюджету до місцевих, що становить 99,3 % від планового річного обсягу. 

Майже вся сума надійшла до загального фонду, це становило 99,5 % плану. До 

спеціального надійшло лише 64,0 % від запланованого обсягу. Стан 

перерахування трансфертів з державного бюджету до місцевих характеризують 

дані, опубліковані у табл. 3.2. 
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Таблиця 3.2 

Міжбюджетні трансферти, що надійшли з державного бюджету до 

місцевих бюджетів, за 2014–2016 роки [268] 

Міжбюджетні трансферти 
Факт за 

2014 рік 

Факт за 

2015 рік 

План на 

2016 рік 

Факт за 

2016 рік 

Виконання 

плану, % 

Усього, млн грн, у т. ч.: 130 600,7 173 980,0 196 743,3 195 395,3 99,3 

- загальний фонд 116 782,3 173 196,8 195 667,2 194 706,2 99,5 

- спеціальний фонд 13 818,4 783,2 1 076,1 689,1 64,0 
 

Частка міжбюджетних трансфертів у структурі доходів місцевих 

бюджетів у 2016 році становила 53,4 % (див. Додаток Ж), що є меншим 

показника минулого року на 5,7 в. п., проте більше рівня 2000 року на 30 в. п. 

Більшість трансфертів, які надійшли з державного бюджету упродовж 2006–

2016 років, спрямовували на соціально-культурну сферу. При цьому, на відміну 

від минулого року, відсутня субвенція на підготовку робітничих кадрів (її 

фактичний обсяг у 2015 році складав майже 5,5 млрд грн ).  

Місцеві бюджети є фінансовою основою органів місцевого 

самоврядування та вирішальним чинником регіонального розвитку, тому їм 

належить особливе місце в економічній системі нашої держави. Вони 

визначають фінансову стабільність регіонів, є інструментом макроекономічного 

регулювання та важелем реалізації перерозподільних процесів, засобом 

реалізації державної регіональної політики, планами формування і 

використання фінансових ресурсів територіальних утворень, головним 

чинником фінансового вирівнювання й джерелом фінансування розвитку 

місцевого господарства. За їхньою допомогою реалізують перспективні цілі 

національного розвитку і загальнодержавні програми, відбувається 

фінансування державних видатків і забезпечуються конституційні гарантії, 

вирішують соціальні проблеми та підвищують добробут населення [20]. 

Проблеми функціонування місцевих бюджетів сьогодні займають 

важливе місце у фінансовій політиці, що зумовлює необхідність їхнього 

реформування. Головними з них є: широкий перелік задекларованих державою 

соціальних зобов’язань, для виконання яких не вистачає фінансових ресурсів; 

нерівномірність темпів соціально-економічного розвитку регіонів; недостатній 
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обсяг дохідної частини місцевих бюджетів і високий рівень їхньої дотаційності. 

Крім того, виникає потреба в удосконаленні системи прогнозування доходів і 

видатків й розроблення плану середньотермінових показників місцевих 

бюджетів, формування та використання ресурсів яких відбувається згідно із 

Бюджетним кодексом України за принципом самостійності. Проте 

незавершеність процесу становлення системи місцевого самоврядування, 

єдність дохідних джерел бюджетів усіх рівнів зумовлює необхідність 

проведення повноцінної реформи, яка гарантуватиме фінансову самостійність і 

відповідальність територіальних громад. 

Активний вплив місцевого самоврядування на формування нових 

економічних і соціальних відносин можливий лише за умов мобілізації ним 

достатнього обсягу фінансових ресурсів та ефективного їх використання у 

межах власних повноважень. Сьогодні існує невідповідність обсягів 

надходжень місцевих бюджетів реальним потребам у фінансуванні поточних 

видатків. Зазвичай причинами такого стану є значна кількість нормативно-

правових актів, які обов’язкові для виконання органами місцевого 

самоврядування та складні економічні й соціальні проблеми, котрі вони 

вирішують за допомогою підвищення власного фінансового потенціалу і 

реалізації заходів у напрямі бюджетної децентралізації. 

Зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування передбачає: 

посилення його зацікавленості у підвищенні рівня власних доходів шляхом 

стимулювання зростання виробничого потенціалу, обсягу інвестицій та рівня 

доходів населення відповідно до інноваційного напряму економічного 

розвитку; щорічне збільшення питомої ваги загального фонду місцевих 

бюджетів у зведеному на декілька відсоткових пунктів; зростання рівня їхньої 

самодостатності шляхом удосконалення законодавства відповідно до напрямів 

реформування податкової системи; оптимальний розподіл податків і зборів між 

державним та місцевими бюджетами тощо [20]. 

З метою збільшення частки власних доходів у місцевих бюджетах, 

зменшення їхньої залежності від фінансової допомоги, досягнення 
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збалансованості та підвищення ефективності управління ними загалом 

необхідне: 

1) чітке законодавче закріплення бюджетних повноважень і 

відповідальності влади різних рівнів в умовах формування надходжень; 

2) наділення органів місцевого самоврядування одним-двома вагомими 

місцевими податками, які вони зможуть регулювати самостійно; 

3) формування дохідної частини на основі об’єктивної оцінки 

податкового потенціалу місцевих органів влади й визначення видаткових 

зобов’язань регіональної влади; 

4) застосування стабільних базових нормативів відрахувань від 

державних податків; 

5) посилення контролю за повнотою надходження доходів у місцеві 

бюджети; 

6) забезпечення правових гарантій для безумовного виконання 

фінансових зобов’язань учасниками міжбюджетних відносин. 

Для підвищення зацікавленості органів місцевого самоврядування у 

нарощенні власних фінансових ресурсів і розвитку продуктивних сил у регіоні 

необхідно виділяти кошти пропорційно значенню показника, який відображав 

би їхній внесок у досягнення поставлених державою цілей. У його ролі можна 

використати обсяг додатково мобілізованих доходів або порівняльні темпи 

економічного зростання. Необхідно зазначити, що подібний ефект дає 

закріплення за місцевими бюджетами єдиних нормативів відрахувань від 

регулюючих податків на довготривалий період. 

Підвищуючи рівень фінансової забезпеченості територій, необхідно 

посилювати контроль за законністю рішень місцевих органів влади у 

фінансовій сфері та їхньої відповідальності за формування й ефективне 

використання бюджетних ресурсів перед громадою, зокрема, шляхом 

запровадження обов’язкових періодичних (щоквартальних, щомісячних) 

друкованих звітів про результати діяльності. 
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3.2. Державні запозичення як додаткове джерело формування 

фінансових ресурсів в Україні 

Унаслідок військових дій та окупації частини території України втрачено 

значний виробничий та, відповідно, податковий потенціал із одночасним 

зростанням видатків на оборону нашої країни. Це зумовило дефіцит бюджетних 

ресурсів та необхідність його покриття за рахунок позикових джерел. 

В умовах відкритої ринкової економіки України державні запозичення 

відіграють важливу роль у забезпеченні ефективності функціонування її 

фінансової системи. Збільшення обсягу кредитних операцій за участю держави 

пов’язано із постійно зростаючими потребами у фінансуванні капітальних 

видатків економічного та соціально-культурного спрямування, появою нових 

видів позикових інструментів, загостренням конкуренції на фінансовому ринку 

та підвищенням значення залучених джерел у формуванні фінансових ресурсів 

держави. 

Сьогодні в умовах глобалізації уряди багатьох країн світу одним із 

ефективних методів залучення коштів для розв’язання соціально-економічних 

проблем вважають запозичення, які відіграють важливу роль у забезпеченні 

державних потреб додатковими фінансовими ресурсами. Державне 

кредитування в умовах ринкової економіки – це розвинена ланка державних 

фінансів, що впливає на перспективи розвитку фінансового механізму 

управління національною економікою країни. Вивчення особливостей урядових 

запозичень та їхнього впливу на розвиток національної економіки не зводиться 

лише до пошуку джерел залучення коштів, а розглядається у широкому аспекті, 

який стосується регулювання процесу соціально-економічного відтворення та 

його впливу на фінансову стабільність держави в умовах глобалізації. 

Державні запозичення є важливим інструментом регулювання економіки, 

оскільки за їх допомогою уряд проводить ту чи іншу грошово-кредитну 

політику, фінансує бюджетний дефіцит та економічний розвиток держави, 

отримує змогу реалізовувати суспільно необхідні і водночас рентабельні 

інвестиційні проекти. Утім, на сьогодні не існує однозначного визначення 

поняття “державний кредит”, тому сукупність поглядів науковців на розкриття 
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його економічної сутності подано у табл. 3.3. Наведені дефініції відрізняються 

значною мірою, оскільки вони характеризують державний кредит з різних 

позицій: одні – за змістом, інші – за формою та юридично-правовим статусом 

тощо.  

Таблиця 3.3 

Підходи науковців до визначення економічної сутності державного кредиту 

Автори Тлумачення економічного змісту категорії “державний кредит”  

В. Д. Лагутін, 

М. І. Савлук [348, 

с. 129] 

специфічна форма кредитних відносин, у яких позичальником є держава, 

а кредиторами – юридичні або фізичні особи 

В. М. Опарін [263, 

с. 174–175] 

специфічна ланка державних фінансів, яка не має окремого грошового 

фонду (кошти, що мобілізуються з його допомогою, проходять, як правило, 

через бюджет) та відокремленого органу управління. Він характеризує 

особливу форму фінансових відносин держави та безпосередньо 

пов’язаний з бюджетним дефіцитом, будучи джерелом його покриття 

С. В. Ковальчук, 

І. В. Форкун [227, 

с. 30] 

сукупність економічних відносин між державою в особі її органів влади 

та управління, з одного боку, і фізичними та юридичними особами – з 

іншого, за яких перша постає в якості позичальника, кредитора та гаранта 

В. М. Федосов та 

С. І. Юрій 

[38, с. 76; 227, с. 30] 

сукупність економічних відносин, що виникають, з одного боку, між 

державою, а з іншого – фізичними або юридичними особами з приводу 

мобілізації додаткових фінансових ресурсів на кредитній основі, тобто на 

умовах поверненості, строковості та платності; 

врегульований нормами права механізм залучення додаткових коштів 

державою або сукупність особливих фінансових правовідносин, 

передбачених нормативно-правовими актами, що обумовлюються 

політико-економічними прерогативами держави у процесі залучення нею 

тимчасово вільних коштів на засадах добровільності, зворотності, 

платності і строковості 

О. Р. Романенко [227, 

с. 30] 

відносини вторинного розподілу вартості валового внутрішнього 

продукту, в результаті якого у сферу державно-кредитних відносин 

надходять частина прибутків і грошових фондів, сформованих на стадії 

первинного розподілу (вільні кошти підприємств і населення) 

О. П. Близнюк, 

Л. І. Лачкова, 

В. І. Оспіщев та ін. 

[227, с. 30] 

сукупність економічних відносин, що виникають між державою та 

фізичними або юридичними особами з приводу мобілізації додаткових 

грошових коштів на кредитній основі, тобто на умовах поворотності, 

строковості та платності, у процесі формування загальнодержавного фонду 

фінансових ресурсів, у яких держава може виступати як позичальник, 

кредитор або гарант 

В. Л. Андрущенко [2, 

с. 200] 

рух позикового капіталу в формі здійснюваних на фондовому ринку 

ф’ючерсних обмінних угод, у яких кредитори у порядку особистої послуги 

передають державі кошти в борг з довіри до неї і з розрахунком на вигоду 

матеріального, політичного і соціального характеру 

А. В. Кулінська [214, 

с. 32] 

сукупність економічних відносин між державними органами влади, з 

одного боку, резидентами (фізичні та юридичні особи) і нерезидентами 

(міжнародні фінансові інституції), з другого, за яких держава виступає у 

ролі позичальника, кредитора та гаранта. Він обслуговує національні 

економічні інтереси, опосередковує зв’язки між бюджетом та фінансово-

кредитним механізмом національної економіки 

Н. П. Лубкей [227, 

с. 31] 

система кредитних відносин за участю держави з приводу надання 

тимчасово вільних коштів у користування на умовах повернення з 

розрахунком на вигоду (інколи – з приводу відстрочки платежу), у яких 

держава виступає у ролі позичальника, кредитора та гаранта 
Джерело: побудовано автором 
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На думку Н. П. Лубкей, доцільно не лише зазначати, що державний 

кредит – це відносини, у яких держава виступає у ролі позичальника, кредитора 

або гаранта повернення позики, а розглядати його як систему кредитних 

відносин за участю держави [227, с. 30]. 

Водночас, В. Андрущенко вважає, що унікальність держави як боржника 

визначається такими ознаками: суспільним призначенням благ, що 

фінансуються за рахунок позичених коштів та специфічним етично-правовим 

характером кредитних зобов’язань державної влади. Особливостями 

державного кредиту є тривалий термін існування держави як юридичної особи, 

що посилює довіру до її фінансових активів, забезпеченням за якими слугує вся 

сума доходів та вартість майна, що не потребує, зазвичай, додаткової застави 

[38, с. 196]. 

За таких обставин, узагальнивши підходи вітчизняних науковців до 

з’ясування сутності категорії “державний кредит”, можна її визначати як 

сукупність економічних відносин між урядом, суб’єктами господарювання й 

домогосподарствами щодо розподілу частини вартості валового внутрішнього 

продукту, у процесі якого на умовах терміновості, зворотності, платності і 

цільового використання відбувається формування позикових фінансових 

ресурсів держави. Він є важливим джерелом мобілізації бюджетних коштів в 

умовах дефіцитності постійних джерел та економічного спаду в країні, проте 

призводить до виникнення державного боргу, погашення якого лягає тягарем 

на наступні покоління населення. 

Як відомо, головними ознаками державного кредиту є: 

 участь держави в особі органів виконавчої влади різних рівнів у 

кредитних відносинах; 

 задоволення загальнодержавних або пріоритетних для суспільства 

потреб. У випадку, коли держава виступає позичальником, кредитні ресурси 

спрямовують до бюджету, що забезпечує виконання її функцій, в іншому – у 

пріоритетні галузі господарства та вирішення нагальних соціальних проблем; 
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 джерелом надання, погашення та виплати відсотків є, зазвичай, 

ресурси бюджету; 

 уряд як позичальник і кредитор (відповідно до його функціонального 

призначення) не ставить на перше місце економічну вигоду від державного 

кредитування, тому його ефективність досить часто вимірюється соціальним 

ефектом; 

 наявність підвищеної небезпеки зловживань з боку державної влади у 

сфері кредитних відносин, оскільки можливість залучення ресурсів на перший 

погляд здається легким способом вирішення проблеми бюджетного дефіциту, 

тому є стимулом до надмірного витрачання коштів за рахунок майбутніх 

урядів, яким доведеться погашати борги [227, с. 31]. 

Щодо матеріально-речової форми прояву державного кредитування, то 

вона є рухом позикового капіталу у результаті вторинного перерозподілу ВВП 

країни. Особливістю є те, що кошти, які мобілізують за його допомогою, не 

формують окремого фонду, а перерозподіляють через бюджет країни та 

забезпечують формування і використання централізованих фінансових 

ресурсів. Конкретними формами прояву державного кредитування є позики та 

гарантії, забезпечені випуском цінних паперів або залучені на основі угод. 

Ними оформляють кредити від урядів інших країн та міжнародних організацій, 

тоді як за допомогою цінних паперів мобілізують кошти на фінансовому ринку 

[214, с. 32]. 

На рис. 3.7 відображено, що державний кредит є системою кредитних 

відносин, у яких держава одночасно постає позичальником, кредитором і 

гарантом. З огляду на це, залучення державою позик на покриття бюджетного 

дефіциту чи фінансування певних державних програм широко застосовують у 

світовій практиці упродовж багатьох років. Доцільність боргового 

фінансування бюджетних видатків у певних випадках є очевидною. Проте, крім 

негативних наслідків залучення державою кредитів, які полягають у 

формуванні державного боргу та необхідності його обслуговування, існують і 

позитивні моменти – можливість мобілізувати у потрібний час додаткові 
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фінансові ресурси. У випадку ефективного управління державним боргом та 

раціонального розміщення кредитних ресурсів позикове фінансування видатків 

бюджету позитивно впливає на соціально-економічний розвиток держави. 

ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ – це відносини, у яких держава постає у ролі:

Позичальника Кредитора
Гаранта повернення 

позики

Залучення позик для 

покриття бюджетного 

дефіциту або для реалізації 

певних державних програм

Спрямування кредитних 

ресурсів переважно у 

пріоритетні галузі з метою 

досягнення певних 

соціально-економічних 

цілей

Розширення можливостей 

залучення кредитних 

ресурсів для вітчизняних 

суб’єктів господарювання

Збільшення обсягів 

державного боргу

Реалізація пріоритетних 

соціально-економічних 

програм

Збільшення обсягу 

державного боргу у випадку 

невиконання боржником 

своїх зобов’язань  

Рис. 3.7. Систематизація державного кредиту згідно з критерієм ролі 

держави у кредитних відносинах [227, с. 32] 

Зауважимо, що до позитивних наслідків застосування державного 

кредитування відносять: 

 поліпшення стану фінансово-кредитної складової національної 

економіки у короткотерміновому періоді: знижується податковий тиск, 

підвищуються доходи суб’єктів господарювання та приватне споживання; 

 можливість прискорити темп зростання національного доходу завдяки 

потенційним інвестиціям та стримуванню інфляційних процесів; 

 підвищення внутрішнього попиту та посилення ефекту 

мультиплікатора: збільшення обсягів виробництва призводить до зростання 

рівня зайнятості, що збільшує споживчі та інвестиційні витрати суб’єктів 

господарювання; 

 стабілізація національної економіки в умовах зниження ділової 

активності та економічного спаду; 
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 забезпечення фінансування державних капіталовкладень, що 

сприятиме задоволенню суспільних потреб, економічному розвитку, зростанню 

податкового потенціалу суб’єктів господарювання і домогосподарств, 

збільшенню майбутніх бюджетних доходів із постійних джерел та, відповідно, 

поверненню позикових коштів. 

Водночас негативними для національної економіки є такі наслідки: 

 створення умов для втручання у господарську систему країни-

боржника та зниження державних видатків: спрямовуючи більшу частину 

бюджетних коштів на платежі кредиторам, країна змушена обмежувати 

фінансування власних соціально-економічних потреб; 

 підвищення чутливості до світових фінансових криз та зростання 

відсоткових ставок на фінансовому ринку, ресурси якого стають менш 

доступними для позичальників, тому рівень інвестиційної активності 

знижується; 

 витіснення інвестиційного капіталу: залучаючи позикові кошти з 

метою фінансування бюджетного дефіциту, держава позбавляє суб’єктів 

господарювання ресурсів, які можна було б інвестувати у виробництво; 

 загострення криз неплатежів в умовах економічної нестабільності, 

оскільки обмеження кредитних ресурсів пов’язане з перетіканням капіталу на 

ринок цінних паперів; 

 допуск нерезидентів на фондовий ринок стимулює масовий відтік 

фінансових ресурсів із ринку країни-позичальника, підвищення попиту на 

іноземну валюту і девальвацію національної грошової одиниці у разі 

погіршення економічної ситуації [227, с. 34–35]. 

Упродовж  2000–2016 років дефіцит державного бюджету України 

загалом зростав із мінімального значення у 2000–2003 роках до максимального 

у 2014 році. За 2016 рік державний бюджет України виконано з дефіцитом 

70,1 млрд грн (див. Додаток З), або 83,8 % від граничного обсягу. Дефіцит 

загального фонду становив 63,7 млрд грн, що на 63,9 % більше аналогічного 

показника минулого року, а спеціального – майже не змінився і дорівнював 
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6,4 млрд грн [268]. Динаміку розміру дефіциту державного бюджету України 

висвітлено на рис. 3.8. 

 

Рис. 3.8. Динаміка розміру дефіциту державного бюджету України 

у 2000–2016 роках, млрд грн 

Джерело: побудовано автором на підставі [267], [268] 
 

Обсяг дефіциту державного бюджету щодо ВВП у 2016 році становив 

2,9 % і збільшився на 70,8 в. п. порівняно з 2000 роком. Помірне його 

підвищення протягом останніх двох років в умовах відновлення економічного 

зростання вказує на позитивну величину фіскального імпульсу у 2016 році, що 

означає впровадження Урядом стимулюючої бюджетно-податкової політики, 

яка зробила свій внесок у пожвавлення ділової активності [268]. 

Фінансування державного бюджету за борговими операціями у 2016 році 

склало 177,3 млрд грн, що становить 86,9 % річного планового показника. 

Порівняно з 2015 роком його обсяг збільшився на 50,9 % , а порівняно із 2005 

роком – майже на 178 млрд грн (див. Додаток К). Державні запозичення у 2016 

році зроблені у сумі 307,7 млрд грн або 141,0 % від суми, затвердженої законом 

про бюджет. Згідно з даними Державної казначейської служби, частка 

внутрішніх запозичень у 2016 році становила 80,1 % від їхнього загального 

обсягу порівняно з 19,3 % у 2015 році. Такі суттєві розбіжності пов’язані, 

передусім, із реструктуризацією зовнішнього боргу України у 2015 році, за якої 
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усі облігації зовнішньої позики, що підлягали погашенню у 2015–2023 роках, 

були переоформлені новими цінними паперами із терміном погашення у 2019–

2027 роках. Номінальна сума нових зобов’язань обсягом 300,2 млрд грн 

відображена у показниках фінансування бюджетного дефіциту 2015 року як 

зовнішні запозичення. В умовах коригування їхніх величин у зазначеному 

періоді на суму реструктуризації боргу часка зовнішніх запозичень становила б 

53,7 %, порівняно з 19,9 % у 2016 році [268]. 

Із загального обсягу внутрішнього урядового кредитування у2016 році 

246,4 млрд грн безпосередньо на покриття дефіциту державного бюджету 

надійшло 117,2 млрд грн. ОВДП вартістю 129,2 млрд грн спрямовані на 

викуповування фінансових активів, включаючи 107 млрд грн – акцій 

націоналізованого “Приватбанку” та 7,9 млрд грн – векселів Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб. Стабілізація макрофінансового середовища 

в Україні дала змогу наростити обсяги розміщення гривневих і валютних 

ОВДП на внутрішньому ринку (див. Додаток Л). У 2016 році від емісії перших 

до бюджету надійшло 37,0 млрд грн, що на 27,0 млрд грн більше, ніж у 

попередньому. При цьому їхня дохідність становила від 7,9 % до 19,8 % річних 

[268]. 

Погашення боргу в аналізованому періоді зроблено у сумі 111,4 млрд грн, 

що становило 82,4 % річного планового обсягу (102,4 млрд грн внутрішнього і 

9,0 млрд грн – зовнішнього [268]. 

У 2015 році спостерігалося подвоєння розриву між обсягами державних 

запозичень та погашенням боргу із 97,5 до 196,3 млрд грн (див. Додаток М), що 

призвело до подальшого нарощення суми державної заборгованості України. 

Обсяги надходжень із різних джерел фінансування в аналізованому періоді 

зазнали суттєвих змін порівняно з минулими роками (див. Додаток Н). У 

2016 році найбільш вагомою компонентою було фінансування за допомогою 

облігацій внутрішньої позики. Завдяки йому різниця між надходженнями від 

випуску ОВДП і погашенням внутрішнього боргу становила 144,2 млрд грн 

(порівняно із 8 млрд грн у 2015 році). З іншого боку, обсяг зовнішнього 

фінансування дефіциту протягом 2016 року зменшилася до 33,2 млрд грн, 
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порівняно із 109,7 млрд грн у попередньому періоді. Головними складовими 

зовнішніх запозичень були розміщення ОЗДП під гарантії уряду США, 

додатковий випуск облігацій зовнішньої позики 2015 року, залучення кредитів 

від Японського агентства міжнародного співробітництва та надходження до 

спеціального фонду бюджету позикових коштів від МФО. Придбання цінних 

паперів урядом (набуття фінансових активів) у 2016 році в 1,8 раза перевищило 

величину бюджетного дефіциту. У зазначений період збільшилося також 

фінансування за рахунок зміни залишків бюджетних коштів – до 21,5 млрд грн 

порівняно із 3,2 млрд грн у 2015 році [268]. 

В умовах продовження девальвації національної валюти доларові ОВДП 

користувалися підвищеним попитом у інвесторів. Окрім того, Міністерство 

фінансів нарощувало обсяги валютних запозичень для виконання кількісного 

критерію за чистими міжнародними резервами, які зафіксовано у програмі 

співробітництва із Міжнародним валютним фондом. 

Беручи до уваги зазначене вище, державний кредит є органічною 

складовою функціонування господарських систем переважної більшості країн 

світу, потужним важелем макроекономічного регулювання та інструментом 

реалізації економічної стратегії. Динаміку державних запозичень та їхніх 

наслідків в Україні подано на рис. 3.9. 

Дані рис. 3.9 вказують на постійне зростання державних запозичень, а, 

відповідно, і витрат на погашення боргу, частка яких у доходах зведеного 

бюджету за період 2000–2015 років зросла з 5,35 до 63,9 % (на 58,55 пункти) та 

набула загрозливого для економіки України розміру і може призвести до 

дефолту, оскільки в останні роки державне кредитування використовують для 

обслуговування раніше отриманих позик. Унаслідок реструктуризації боргу у 

2016 році зазначена частка знизилася до рівня 14,23 % (на 49,67 пункти). Крім 

того, у 2014 та 2015 роках частка державного боргу у ВВП перетнула гранично 

допустиму межу 60 %, а з огляду на значний обсяг запозичень у 2016 році, вона 

у подальшому зростала і становила 80,98 %. 

Як повідомлено на сайті Міністерства фінансів України, у гривневому 

еквіваленті загальна сума державного та гарантованого державою боргу станом 



215 

на 31.12.2016 року становила 1929 млрд грн, що на 22,7 %, або на 357,58 млрд 

грн більше від аналогічного показника на початок року. З урахуванням оцінок 

номінального ВВП України за 2016 рік, оприлюднених Національним банком 

України, на рівні 2,358 трлн грн, показник держборгу на кінець року становив 

81,8 % ВВП [89]. 

 
Рис. 3.9. Динаміка обсягу державних запозичень, частки витрат на 

погашення державного боргу і частки державного боргу у ВВП 

упродовж 2000–2016 років 

Джерело: Джерело: побудовано автором на підставі [267, 268] 

 

Кабінет міністрів у межах Закону “Про Державний бюджет України на 

2017 р.” визначив граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2017 р. в 

сумі 1,717 трлн грн, гарантованого державою боргу – 579,4 млрд грн, що в сумі 

становить 2,296 трлн грн. Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, 

державна заборгованість, розрахована у національній валюті, становитиме 

66,4 % ВВП, а в сумі державний і гарантований державою борг – 88,8 % ВВП 

[42]. Отже, у 2017 році негативна тенденція у сфері державних запозичень та їх 

обслуговування буде зберігатися. Її подолання знаходиться у площині 

фінансових ресурсів суб’єктів господарювання як базового сектору фінансової 

системи та домашніх господарств, що в сучасних умовах набувають ознак 
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головної ланки національної економіки, оскільки їхня частка в обсягах випуску 

продукції та сплаті податків у централізовані фонди держави постійно зростає. 

Первинний ринок ОВДП України страждає від значної нерегульованості, 

у той час як обсяги купівлі-продажу на вторинному залишають бажати 

кращого. Незважаючи на заяви Міністерства фінансів про плани щодо 

підвищення прибутковості розміщення коштів у ОВДП, це не стимулює 

зростання довіри до нашої держави вітчизняних та іноземних інвесторів.  

Українські облігації внутрішньої позики користуються низьким ступенем 

довіри серед інвесторів, що є результатом впливу таких чинників: низька 

прибутковість та негативні очікування щодо її зростання через обмежені 

бюджетні ресурси для обслуговування боргу; не висока ймовірність вчасного 

повернення боргів за минулими випусками; високий ризик девальвації гривні і, 

як наслідок, зниження доходів за цінними паперами держави. 

Керуючись викладеним вище, зазначимо, що на цьому етапі важливо 

обмежити збільшення бюджетного дефіциту з метою уникнення необхідності 

продажу ОВДП у портфель НБУ. На наш погляд, це дасть змогу стабілізувати 

коливання на фінансових ринках, що сприятиме перерозподілу їхніх ресурсів та 

поліпшенню макроекономічних показників. Так, за нормального 

функціонування фінансового ринку країни державним цінним паперам 

притаманні висока ліквідність та низька ризиковість, однак досить часто за 

певних обставин ці характеристики не дотримуються. У розвинених країнах 

вони є привабливим фінансовими активами, проте в Україні вважаються 

ризиковими інвестиційними інструментами, хоча їм і присвоєно нульовий 

рівень ризику. 

Уряди розвинених країн використовують випуск державних цінних 

паперів як неемісійне джерело для фінансування дефіциту бюджету. Для 

кожної країни характерна своя специфіка випуску державних цінних паперів. 

Стан розвитку внутрішнього ринку боргових інструментів висвітлюють дані 

табл. 3.4. [299, с. 75]. 
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Таблиця 3.4 

Внутрішні ринки боргових цінних паперів країн світу 

(на початок 2010 року) [348, с. 136] 

Країна 

Усі 

емітенти, 

млрд дол. 

Уряди Фінансові інститути 
Корпоративний 

сектор 

млрд дол. % млрд дол. % млрд дол. % 

Австралія 649,8 117,7 18,1 487,0 74,9 45,1 6,9 

Бразилія 900,2 658,8 73,2 234,5 26,0 6,9 0,8 

Канада 1 134,1 717,3 63,2 284,1 25,1 132,7 11,7 

Китай 1 528,7 1 042,0 68,2 400,3 26,2 86.4 5,7 

Франція 2 652,6 1 377,1 51,9 983,6 37,1 292,0 11,0 

Німеччина 2 457,8 1 312,0 53,4 974,2 39.6 171,6 7,0 

Італія 2 942,0 1 746,2 59,4 852,0 29,0 343,9 11.7 

Японія 8 706,7 7 034,1 80,8 969.6 11,1 703,0 8,1 

Мексика 330,2 185,6 56,2 117,7 35,6 26,9 8,1 

Нідерланди 878,8 309,2 35,2 499,3 56,8 70,3. 8,0 

Польща 144,9 144,9 100,0 - 0,0 - 0,0 

Португалія 207,8 119,2 57,4 49,5 23,8 39,1 18,8 

Південна Корея 1 118,8 476,2 42,6 373,1 33,3 269,5 24,1 

Іспанія 1 532,3 492,1 32,1 578,9 37,8 461,3 30,1 

Швеція 367,0 139,5 38,0 190,0 51,8 37,5 10,2 

Великобританія 1 354,2 901,0 66,5 429,7 31,7 23,5 1,7 

США 23 899,5 6 480,8 27,1 14  499,9 60,7 2 918,8 12,2 

Інші країни 4 584,0 2 947,0 64,3 1 129,9 24,6 506,9 11,1 

Разом 55 389,4 26 200,7 47,3 23 053,3 41,6 6 135,4 11,1 
 

Аби бути більш привабливими для інвесторів, державні цінні папери 

повинні мати відповідну прибутковість. Як свідчить практика, в Україні їхня 

номінальна дохідність є досить високою, проте якщо проаналізувати їхню 

реальну прибутковість (керуючись рівнем інфляції), то побачимо, що ситуація 

не зовсім втішна. Низька дохідність та нерозвиненість відповідного 

інституційного середовища стримують розвиток внутрішнього ринку 

державних запозичень нашої країни, який є важливим сегментом економіки 

будь-якої країни. Однак вони можуть стати дієвим інструментом, здатним 

позитивно впливати на інвестиційні процеси в Україні, наприклад: 

 сприяти пожвавленню економічного зростання, за умови спрямування 

коштів на інноваційно-інвестиційні цілі та фінансування перспективних 

соціальних проектів; 

 забезпечити появу на ринку високоліквідних і низькоризикових 

фінансових активів, які в умовах економічної стабільності в країні, дадуть 
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змогу: приватним вкладникам зберегти капітал та отримувати стабільний дохід; 

великим інституційним інвесторам – збалансовувати свої портфелі та 

оцінювати прибутковість проектів, оскільки державні цінні папери слугують 

орієнтиром для визначення дохідності за іншими фінансовими інструментами; 

 посилити контроль за макроекономічною ситуацією за рахунок 

збільшення попиту на товари і послуги в країні у разі використання державних 

позик для фінансування соціальних видатків державного бюджету [348, с. 137]. 

В умовах економічних перетворень в Україні важливою є динаміка 

головних параметрів функціонування ринку державних цінних паперів. 

Сьогодні він відіграє ключову роль у формуванні бюджетної політики держави. 

Урядові облігації є інструментом державних запозичень, що дають змогу 

залучати необхідні фінансові ресурси на прийнятних умовах. 

На кінець 2016 року кількість випусків державних облігацій України, що 

перебувають в обігу на фондовому ринку, становила 304 шт. За останні п’ять 

років їхня емісія (допуск до торгів на фондових біржах), зберігає впевнену 

тенденцію до зростання (табл. 1 Додатку П). Наприкінці 2016 року 99,41 % 

держоблігацій перебували у біржовому реєстрі за першим рівнем лістингу 

(рис. 1 Додатку П). Протягом 2016 року фондова біржа “ПФТС” долучила до 

нього 271 державну облігацію України, “Перспектива” і “УБ” – 262 та 139 

відповідно (рис. 1 Додатку Р). Незважаючи на те, що ринок урядових цінних 

паперів займає велику частку фондового ринку, за період 2011–2016 років обсяг 

торгів на ньому загалом знижувався. У 2016 році він становив 339,49 млрд грн, 

що на 60,32 % менше порівняно із 2011 роком. Позитивним моментом було 

його зростання у 2016 році на 19,81 % порівняно із попереднім роком (рис. 2 

Додатку Р) [275]. 

Найбільший обсяг торгів державними облігаціями України на ринку 

цінних паперів зафіксовано у грудні 2016 року – 62,73 млрд грн (рис. 1 з 

Додатку С). У структурі торгів за підсумками 2016 року на нього припадало 

15,96 % сумарного обсягу ринку цінних паперів, що більше на 2,92 % за 

аналогічний показник 2015 року (рис. 2 з Додатку С). Частка торгів 
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державними облігаціями на біржовому ринку знизилася із 88,27 % у 2015 році 

до 61,88 % у 2016 (рис. 3 з Додатку С) [275]. 

Обсяг торгів державними облігаціями України в аналізованому періоді на 

біржовому ринку становив 210,09 млрд грн, що на 16 % менше порівняно із 

попереднім роком (табл. 3.5) [275]. 

Таблиця 3.5 

Обсяг торгів державними облігаціями України на біржовому та 

позабіржовому ринках у 2011–2015 роках, млрд грн [275] 

Вид ринку 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Позабіржовий ринок 756,43 1 038,28 375,6 142,32 33,23 129,40 

Біржовий ринок 99,12 178,78 345,87 545,77 250,13 210,09 

Усього 855,55 1 217,06 721,47 688,09 283,36 339,49 

Джерело: складено автором на основі [275] 

 

Перелік випусків державних облігацій України, які у 2016 році 

користувалися найбільшим попитом на біржовому та позабіржовому ринках, 

наведено у Додатках Т та У. 

Ринок муніципальних облігацій залишається перспективним, проте 

нерозвиненим сегментом українського фондового ринку. У 2016 році НКЦПФР 

не зареєстровано жодного випуску облігацій місцевих позик (рис. 1 з Додатку 

Ф). Для порівняння, у 2014 році – на суму 2,38 млрд грн. На кінець 2015 року 

кількість випусків муніципальних облігацій, що перебувають в обігу на 

фондовому ринку, становила 68, з них 5,88 % допущено до торгів на біржах 

(табл. 1 Додатку Ф). Станом на 01.01.2016 року ще шість було допущено до 

торгів за категорією позалістингових цінних паперів (рис. 2 Додатку Ф) [275]. 

Розвиток ринку державних цінних паперів за рахунок випуску 

інструментів, які б відповідали інвестиційним характеристикам 

високорозвинених країн, повинен стати важливим напрямом фінансової 

політики України.  

Як бачимо з рис. 3.10, найбільший обсяг торгів на вітчизняному ринку 

державних цінних паперів відбувався упродовж 2012 року, тобто ще до початку 

кризи, а в подальшому він постійно зменшувався і на початок 2016 року 

становив 283,36 млрд грн (знизився на 933,7 млрд грн, або на -76,72 % 
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порівняно із початком 2013 року). Кількість випусків державних облігацій 

поступово зростала і в загальному за період 2012–2017 років зросла більше ніж 

удвічі. Щодо структури обсягу торгів, то тут варто відзначити поступове 

зниження за аналізований період 2012–2016 років питомої ваги позабіржового 

ринку державних облігацій із 88,06 % до 11,73 % (на 76,3 пункти) та відповідне 

зростання частки біржового, що є позитивною тенденцією. У 2016 році частка 

позабіржового ринку підвищується до рівня 38 %, а обсяг торгів зростає майже 

у 4 рази.  

 

Рис. 3.10. Динаміка кількості випущених державних облігацій та 

співвідношення обсягу торгів ними на біржовому і позабіржовому ринках 

України, на початок року 

Джерело: побудовано автором на підставі [275] 

 

Ще на початку жовтня 2011 року Міністерство фінансів України 

запропонувало суб’єктам українського боргового ринку новий інструмент – 

внутрішні гривневі державні облігації з прив’язкою до курсу долара США, 

гарантуючи таким способом захист їх номіналу від девальвації гривні. 

Індексація номінальної вартості відбувається на дату їхнього погашення, 

відповідно до зміни середньозваженого курсу гривні до долара США на 
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міжбанківському ринку. При цьому у разі зміцнення курсу гривні вона не 

коригується [408, с. 21]. 

Такий інструмент був покликаний акумулювати вільні кошти на 

фінансовому ринку та знизити вартість валютних запозичень. Це мало 

позитивно вплинути на стан платіжного балансу, сприяти економії на витратах 

із обслуговування боргів в іноземній валюті, зростанню золотовалютних 

резервів, стабілізації курсу національної грошової одиниці, підвищенню 

ефективність механізму залучення ресурсів на внутрішньому ринку щляхом 

мобілізації вільних коштів суб’єктів господарювання та населення й стати 

запорукою відновлення довіри до держави загалом. 

В умовах випуску внутрішніх валютних або індексованих облігацій 

ключовими проблемами є дохідність їхнього розміщення та терміни погашення. 

Відсоткова ставка має враховувати ризик держави, оскільки в іншому випадку 

ринок сам відрегулює дохідність, зважаючи на поточну прибутковість 

єврооблігацій країни або боргів країн з ідентичним рейтингом. Зазначимо, що 

за умови об’єктивного встановлення дохідності за цим інструментом Мінфін 

стає реальним конкурентом банкам щодо залучення валютних заощаджень 

усередині країни [408, с. 27]. 

У разі припинення припливу валюти від розміщення валютних ОВДП (у 

зв’язку з погіршенням зовнішнього середовища або внутрішньою політичною 

дестабілізацією) початкові переваги від її надходження швидко нівелюються, а 

уряд у короткотерміновій перспективі залишиться з іще більшим дефіцитом 

бюджету. Тому, він повинен створювати умови, які якісно надаватимуть 

переваги валютним облігаціям для локальних суб’єктів ринку: починаючи з 

можливості відносити ці цінні папери до обов’язкових резервів банків (як було 

з цільовими ОВДП, випущеними для фінансування ЄВРО-2012) та закінчуючи 

впровадженням податкових пільг на виплачений за ними прибуток (на зразок 

муніципальних облігацій США, доходи за якими взагалі не оподатковують) 

[408, с. 29]. 
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Випуск індексованих і деномінованих у валюті ОВДП є виправданим за 

умови тривалого періоду погашення. У такому разі приплив іноземної валюти 

буде використано на проведення структурних реформ у національної економіці. 

Утім, українські реалії свідчать про неможливість залучення значного обсягу 

довготермінового боргового капіталу [408, с. 29]. 

З 21 травня 2014 року розпочато розміщення казначейських зобов’язань 

“Військові” серії В на пред’явника у документарній формі загальним обсягом 

100 млн. грн із терміном обігу 24 місяці, номінальною вартістю 1 000 грн, 

відсотковою ставкою 7 % річних та сплатою купонів кожні шість місяців у 

розмірі 35 грн [270]. 

З метою забезпечення однакового рівня дохідності для покупців, вартість 

продажу казначейських зобов’язань змінюється залежно від часу їхнього 

розміщення. У перший день їх продають за номінальною вартістю, а в 

подальшому – за вартістю продажу, яка зростає з урахуванням накопиченого 

доходу, беручи до уваги встановлений його розмір за купоном (чим ближчий 

час виплати, тим вища ціна продажу). 

Для успішної реалізації проекту випуску казначейських зобов’язань 

“Військові” чітко визначають мету залучення коштів та формулюють заклик до 

спільноти щодо об’єднання зусиль, бажань та намірів долучитися до розбудови 

нової країни шляхом спрямування власних коштів на придбання державних 

цінних паперів, а також створення можливостей відчути причетність до 

вирішення загальнонаціональних проблем, об’єднання зусиль та ресурсів, 

надати фінансову допомогу вітчизняним Збройним Силам з метою підвищення 

їх боєготовності та зміцнення обороноздатності держави [311, с. 211]. 

Розміщуючи облігації внутрішньої державної позики, органи управління 

повинні враховувати не тільки питання фінансування бюджетного дефіциту, а й 

розглядати можливі тенденції, які відбуватимуться на фінансовому ринку, 

запобігати негативним наслідкам, вживати заходи щодо врегулювання його 

проблем і диспропорцій. Тому для формування ефективного ринку ОВДП в 

Україні необхідно: 
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 узгоджувати політику у сфері формування прибутковості державних 

цінних паперів зі загальними тенденціями, які існують на фінансовому ринку 

країни; 

 враховувати інтереси держави у поточному та перспективному 

періодах й гармонізувати їх з приватними інвесторами; 

 проводити постійний моніторинг розвитку ринку державних облігацій 

та своєчасно вживати заходів щодо подолання наслідків негативних тенденцій 

[311, с. 211]. 

З метою залучення вільних фінансових ресурсів домогосподарств для 

покриття інвестиційних потреб держави, на наш погляд, уряду України доречно 

було б забезпечити випуск доступних за ціною та привабливих за стабільністю і 

надійністю виплат державних цінних паперів для населення, що дасть змогу 

поліпшити структуру його заощаджень, а також допоможе державі фінансувати 

дефіцит бюджету. Однак для успішної реалізації таких заходів необхідно 

підвищувати ступінь довіри громадян до держави, яка покликана захищати їхні 

права та інтереси. 

На основі статистичних даних дослідимо вплив фінансових ресурсів 

суб’єктів економіки на динаміку валового внутрішнього продукту України. Для 

виявлення чинників впливу дані з додатку Х скорегуємо на базові темпи 

інфляції та розрахуємо прирости показників, які виражені абсолютними 

величинами. У подальшому проведемо кореляційний аналіз для виявлення 

тісноти зв’язку між визначеними параметрами, результати якого відображені у 

Додатку Ц). 

На підставі даних Додатку Х, за допомогою кореляційно-регресійного 

аналізу проведемо дослідження впливу на динаміку валового внутрішнього 

продукту України (y) фінансових ресурсів домашніх господарств (х1), 

середнього обсягу фінансових ресурсів підприємств (х2) та доходів зведеного 

бюджету України (х3) за період 2000–2016 років. У результаті аналізу отримано 

таку лінійну модель множинної регресії: 

Х8535,2Х0505,0Х0209,061,17у 321   (3.1)
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Коефіцієнт детермінації у побудованій залежності становить 0,9989 і 

свідчить про дуже тісний зв’язок між ВВП і зазначеними вище чинниками. 

Тестування за критерієм Дарбіна-Уотсона свідчить про відсутність 

автокореляції (емпіричне значення d = 2,36 – в зоні відсутності автокореляції, 

тобто d є [du, 4 – du] за рівня значущості α = 0,01 та критичних значень dl= 0,67; 

du = 1,43). Це підтверджує думку про вагомий вплив обсягу залучених 

фінансових ресурсів у національну економіку на виробництво товарів і надання 

послуг, тому їхня достатність є визначальним чинником розвитку будь-якої 

держави. 

Побудуємо множинну модель регресії впливу на середню величину 

капіталу суб’єктів господарювання України (y) фінансових ресурсів домашніх 

господарств (х1), вимог банків за наданими кредитами (х2) та обсягу торгів на 

ринку цінних паперів (х3) за період 2000–2016 років. У результаті аналізу 

отримано таку лінійну модель множинної регресії: 

Х807,0Х499,2Х499,646,161у 321 
 (3.2) 

Коефіцієнт детермінації у побудованій залежності становить 0,9782 і 

підтверджує тісний зв’язок між середньою величиною капіталу і закладеними у 

моделі чинниками. Тестування за критерієм Дарбіна-Уотсона свідчить про 

відсутність автокореляції (емпіричне значення d = 1,563 – в зоні відсутності 

автокореляції, тобто d є [du, 4 – du] за рівня значущості α = 0,01 та критичних 

значень dl= 0,67; du = 1,43). 

Множинна лінійна регресійна модель залежності фінансових ресурсів 

домашніх господарств України (у) від середнього обсягу капіталу вітчизняних 

підприємств (х1), депозитів населення у банківський системі України (х2), 

надходження податку на прибуток до зведеного бюджету України (х3) та обсягу 

міжбюджетних трансфертів з державного до місцевих бюджетів (х4) за період 

2000–2016 років має такий вигляд: 

Х532,2Х291,2Х897,1Х0499,093,52у 4321 
 (3.3) 

Про тісноту зв’язку між закладеними у регресії чинниками та обсягом 

фінансових ресурсів домашніх господарств свідчить рівень коефіцієнта 
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детермінації 0,9981. Тестування за критерієм Дарбіна-Уотсона свідчить про 

відсутність автокореляції (емпіричне значення d = 1,96 – в зоні відсутності 

автокореляції, тобто d є [du, 4 – du] за рівня значущості α = 0,01 та критичних 

значень dl= 0,57; du = 1,63). 

Присутність у поданих вище множинних лінійних рівняннях регресії 

однакових чинників свідчить про взаємозалежність фінансових ресурсів 

суб’єктів економіки у процесі формування фінансових ресурсів. 

У процесі проведення кореляційного аналізу (Додатку Ц) було виявлено 

обернену залежність між середньозваженою дохідністю ОВДП та темпами 

приросту валового внутрішнього продукту України, скоригованого на базову 

інфляцію (коефіцієнт кореляції становить (-0,5467). Лінію тренду даної 

залежності подано на рис. 3.11. 

 

Рис. 3.11. Лінія тренду залежності приросту ВВП від середньозваженої 

дохідності ОВДП у 2001–2016 роках 

Це підтверджує негативний вплив ставки внутрішніх запозичень на 

динаміку валового внутрішнього продукту України, оскільки її підвищення 

сприяє зростанню витрат на обслуговування внутрішнього державного боргу, а 

отже відтоку коштів з державного бюджету. В Україні середньозважена ставка 

ОВДП, зазвичай, за аналізований період перевищувала ставку за новими 
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депозитами, що пов’язано із зниженням обсягів банківського кредитування та 

вкладанням ресурсів у ці інструменти. 

Також обернену залежність спостерігали між динамікою фінансових 

результатів до оподаткування вітчизняних суб’єктів господарювання й 

державним та гарантованим державою боргом України (коефіцієнт кореляції 

становив -0,612). Графічне представлення лінії тренду зазначеної залежності 

подано на рис. 3.12. 

 

Рис. 3.12. Лінія тренду залежності приросту фінансових результатів 

підприємств до оподаткування від приросту державного та гарантованого 

державою боргу України у 2001–2016 роках 

Цей негативний вплив також переноситься на динаміку надходження 

податку на прибуток підприємств і витратам на погашення державного боргу 

України. Між останніми також простежується обернена залежність із 

коефіцієнтом кореляції -0,621. 

Отже, надмірний рівень боргового навантаження негативно впливає на 

діяльність вітчизняних суб’єктів господарювання (знижує результативність 

діяльності) та податкові надходження до зведеного бюджету України (зменшує 

обсяги поступлення податку на прибуток підприємств).  
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Сьогодні Україна перебуває у важкому кризовому фінансовому та 

економічному становищі, реальним інструментом виходу з якого (поряд із 

жорстким упровадженням реформ) є плідна співпраця з міжнародними 

фінансовими організаціями. У той же час її формат має будуватися винятково 

на національних інтересах нашої держави. 

Політична воля керівництва країни поряд із продуманою стратегію 

членства у міжнародних організаціях може надати Україні змогу стати 

регіональною державою із достатнім геополітичним впливом для відстоювання 

власних цілей та бачення розвитку Центрально-Східної Європи, 

Причорноморського регіону та Кавказу. 

Україна у співпраці з міжнародними організаціями має керуватися 

засадами публічності та прозорості, створювати відповідні комунікаційні 

стратегії з наявними групами інтересів усередині держави та за її межами. 

Такий підхід допоможе зробити цю співпрацю зрозумілішою та ефективнішою, 

а її переваги використають усі зацікавлені сторони. 

Наша держава, як країна з транзитивною економікою, є на сьогодні 

найбільш незахищеною від змін ринкової кон’юнктури, яка склалася під тиском 

не лише економічних, а й політичних чинників кінця 2013 та початку 

2014 року. Значний економічний потенціал країни на сьогодні частково 

реалізується саме за допомогою тісної співпраці з міжнародними фінансово-

кредитними інститутами у багатьох напрямах. Враховуючи зазначене, 

актуальним є дослідження особливостей відносин України з ними з огляду на 

сучасну ситуацію у світовій економіці та аналіз перспектив побудови 

оптимального сценарію взаємовідносин у майбутньому. 

В умовах глобалізаційних процесів міжнародні фінансові організації 

відіграють провідну роль в економічних відносинах, оскільки через їхні канали 

проходить значна частина світових інвестицій, відбувається купівля та продаж 

валюти для фінансування експорту й імпорту. Важливою є діяльність цих 

організацій для країн, які переходять до ринкової економіки і готові 

використати їхній управлінський досвід та власний потенціал. 
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В умовах необхідності відновлення економічного зростання 

співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями 

спрямовується на залучення додаткових фінансових ресурсів для реформування 

національної економіки, реалізацію пріоритетних системних та інвестиційних 

проектів. Їхні фінансові ресурси, за умови ефективного використання, є 

важливим джерелом фінансування пріоритетних проектів та завдань 

соціального й економічного розвитку, інструментом інституційних перетворень 

і міжнародної інтеграції. 

Україна взаємодіє з різними міжнародними фінансовими організаціями: 

МВФ, група Світового банку (МБРР, МФК, МАР, БАГІ, МЦУІС) та ЄБРР, ЄІБ 

тощо. 

Співпраця з міжнародними фінансовими організаціями має сприяти: 

1) вивільненню внутрішніх фінансових ресурсів для інвестування у 

реальну економіку з метою уникнення їхнього поглинання бюджетним 

дефіцитом, який виникає внаслідок низької ефективності економічної системи 

країни; 

2) створенню сприятливих умов для припливу прямих інвестицій, тобто 

довготермінових стратегічних інвесторів. 

Сьогодні в Україні склалася кризова ситуація у виробничій та соціальній 

сферах, фінансово-бюджетній і банківській системах, зокрема зниження 

виробництва, зростання безробіття, загострення соціальної напруженості, 

значний державний борг та дефіцит державного бюджету, ліквідація 

банківських установ, інфляція й ін. У їхньому подоланні важливу роль 

відіграють позики міжнародних фінансових організацій, зокрема МВФ. Нова 

програма співпраці України з Міжнародним валютним фондом передбачає 

виконання низки умов, які стосуються запровадження реформ для стабілізації 

та забезпечення зростання національної економіки. 

МВФ є головним кредитором України (табл. 3.6). Так, частка його 

кредитів становить 11,4 % зовнішньої заборгованості держави і 65,12 % 

гарантованого державою боргу [270]. 
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Таблиця 3.6 

Зовнішній борг України станом на 31 березня 2017 року (за кредиторами), 

млрд одиниць [270] 

Показники доларів США гривень % 

1. Зовнішній борг 45,70 1 232,93 100,00 

1.1. Державний борг 36,20 976,53 79,20 

1.1.1. Заборгованість за позиками, одержаними від 

міжнародних фінансових організацій 
13,78 371,67 38,06 

Європейське Співтовариство 2,37 64,01 6,55 

Європейський банк реконструкції та розвитку 0,61 16,40 1,68 

Європейський інвестиційний банк 0,56 15,21 1,56 

Міжнародний банк реконструкції та розвитку 5,00 134,88 13,81 

Міжнародний валютний фонд 5,23 141,10 14,45 

Фонд чистих технологій (МБРР) 0,00 0,07 0,01 

1.1.2. Заборгованість за позиками, одержаними від 

органів управління іноземних держав 
1,71 46,20 4,73 

1.1.3. Заборгованість за позиками, одержаними від 

іноземних комерційних банків, інших іноземних 

фінансових установ 

0,00 0,00 0,00 

1.1.4. Заборгованість за випущеними цінними 

паперами на зовнішньому ринку 
19,04 513,71 52,61 

1.1.5. Заборгованість, не віднесена до інших 

категорій 
1,67 44,95 4,60 

1.2. Гарантований державою борг 9,50 256,40 20,80 

1.2.1. Заборгованість за позиками, одержаними від 

міжнародних фінансових організацій 
7,01 189,10 73,75 

1.2.1.1. Європейське співтовариство з атомної 

енергії 
0,01 0,24 0,13 

1.2.1.2. Європейський банк реконструкції та 

розвитку 
0,31 8,30 4,39 

1.2.1.3. Європейський інвестиційний банк 0,04 1,01 0,53 

1.2.1.4. Міжнародний банк реконструкції та 

розвитку 
0,47 12,57 6,65 

1.2.1.5. Міжнародний валютний фонд 6,19 166,98 88,30 

1.2.2. Заборгованість за позиками, одержаними від 

органів управління іноземних держав 
0,12 3,29 1,28 

1.2.3. Заборгованість за позиками, одержаними від 

іноземних комерційних банків, інших іноземних 

фінансових установ 

2,26 61,03 23,80 

1.2.4. Заборгованість за випущеними цінними 

паперами на зовнішньому ринку 
    0,00 

1.2.5. Заборгованість, не віднесена до інших 

категорій 
0,11 2,98 1,16 

 

У співпраці нашої держави з Міжнародним валютним фондом у межах 

програм кредитування можна виокремити шість періодів (табл. 3.7). 
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Таблиця 3.7 

Співпраця України із Міжнародним валютним фондом у межах програм 

кредитування [400, с. 207] 

Періоди Кредитні програми Обсяг позики 

І період, 1994–1995 

роки 
Системна трансформаційна позика 

498,7 млн СПЗ, або 

763,1 млн дол. США 

ІІ період, 1995–1998 

роки 
Три річні програми “Stand by” 

1318,2 млн СПЗ, або 

1935 млн дол. США 

ІІІ період, 1998–2002 

роки 

Extended Fund Facility (EFF, механізм 

розширеного кредитування) 

1193,0 млн СПЗ, або 

1591,0 млн дол. США 

IV період, 2002–2008 

роки 

Програма “Попереджувальний stand 

by” 

411,6 млн СПЗ, 30 % квоти 

України, або 600 млн дол. 

США 

V період, 2008–2013 

роки 

Програма співробітництва “Стенд-

бай” від 05 листопада 2008 року 

11 млрд СПЗ, або майже 

16,4 млрд дол. США 

Нова спільна з Міжнародним 

валютним фондом програма “Stand by” 

10 млрд СПЗ, або 15,1 млрд 

дол. США 

VI період, з 2014 року 

до сьогодні 

Квітень 2014 року Нова дворічна 

програма кредитування “Stand by” в 

режимі надзвичайного доступу 

10,976 млрд СПЗ, або майже 

17,1 млрд дол. США 

11 березня 2015 року. Механізм 

розширеного кредитування EFF на 

чотири роки 

12,348 млрд СПЗ, або майже 

17,5 млрд дол. США, чи 

15,5 млрд євро 
 

12 лютого 2015 року Кабінет міністрів України затвердив новий 

Меморандум про співпрацю з МВФ терміном на 4 роки із використанням 

механізму розширеного фінансування з обсягом 17,5 млрд дол. США [400, 

с. 208]. 

Економічна програма, розроблена разом з МВФ, передбачає: 

1) гнучку і стійку валютно-курсову політику для підтримання 

регулювання та поступового відновлення достатності золотовалютних резервів, 

яка супроводжується обачливою грошово-кредитною політикою, мета якої – 

зниження темпів інфляції до рівня менше 10 %; 

2) політику у фінансовому секторі, спрямовану на сприяння відновлення 

банківської системи, а також посилення її здатності виступати посередником та 

підтримувати економічну діяльність [400, с. 209]; 

3) удосконалення бюджетного регулювання на засадах консолідації 

видатків, зокрема, підтримання економічно прийнятного рівня заборгованості з 

боку донорського фінансування та управління боргом. Це допоможе знизити 

навантаження, яке пов’язане з обслуговуванням останнього в найближчі роки; 
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4) проведення структурних реформ (антикорупційної, судочинства), 

дерегуляція та поліпшення бізнес-клімату, зміни на державних підприємствах 

(НАК “Нафтогаз”). 

Співпраця України з МВФ має низку позитивних і негативних наслідків. 

До перших належать: 

 упровадження реформ з метою стабілізації національної економіки та 

створення умов для її зростання; 

 зменшення дефіциту державного бюджету і поліпшення ситуації із 

платіжним балансом; 

 стабілізація курсу гривні та посилення банківської системи, що дасть 

змогу економіці розвиватися; 

 збільшення золотовалютних резервів Національного банку України, 

що дасть змогу суттєво покривати імпорт; 

 зростання міжнародного авторитету України, що відкриє доступ до 

коштів інших міжнародних фінансових організацій та приватних інвесторів; 

 полегшення тягаря з обслуговування зовнішнього боргу держави та 

його реструктуризація [400, с. 209]. 

Негативними вважають такі результати співпраці України з МВФ: 

 кошти від МВФ можуть бути витрачені не на структурні реформи, а 

на фінансування дефіциту державного бюджету; 

 зростання зовнішнього боргу держави; 

 підвищення тарифів, які сплачує населення, зокрема за газ та ін. 

Варто зазначити, що кредити МВФ допомагають поліпшити стан 

вітчизняної економіки, оскільки створюють умови для удосконалення 

банківської і грошово-кредитної систем, стабілізації платіжного балансу, 

забезпечення внутрішньої та зовнішньої стабільності, підтримку валютного 

курсу, покриття дефіциту бюджету, залучення іноземних інвестицій, 

стимулювання споживання і стимулювання розвитку торгівлі. 

Проте вони мають суттєві негативні сторони: національна економіка 

перебуває під значним впливом умов стабілізаційних програм та відповідних 

зобов’язань; знижуються реальні доходи населення; у разі 



232 

неплатоспроможності країни, виникає потреба у рефінансуванні існуючих 

заборгованостей, що може зумовити ще більшу залежність від кредитів МВФ, 

які надаватимуть із жорсткішими умовами; з’являється диспропорція 

відтворення суспільного продукту, оскільки розвиваються, зазвичай, 

прибуткові галузі, у які вкладають позики; часткове підтримання вигідних для 

МВФ політичних та економічних режимів; мобілізація з метою виплати боргу 

значних фінансових ресурсів, що часто перевищують потенційні можливості 

України тощо. Утім, у перспективі співпраця з МВФ є важливою з огляду на 

необхідність збереження належного іміджу країни, який сприятиме 

підвищенню кредитного рейтингу на світових фінансових ринках та 

збереженню привабливості для іноземних інвесторів. Однак, завжди треба 

звертати увагу на існуючий ризик нецільового використання запозичених 

коштів [78, с. 154]. 

На розвиток національної економіки негативно впливатиме як масштабна 

співпраця з МВФ, так і розрив відносин з ним. Відмова від нових запозичень 

згубно відобразиться на стабільності української економіки, а виділення 

кредиту, взятого під зобов’язання підвищення тарифів на газ і зниження 

соціальних витрат, сприятиме загостренню суспільних протиріч та посилить 

напругу у суспільстві. Досвід співпраці з МВФ Польщі, Чехії та Угорщини 

переконує, що надання технічної допомоги і консультативної підтримки має 

відбуватися лише після розроблення відповідної програми проведення її 

фінансування. 

До того ж, варто пам’ятати, що МВФ також має свій інтерес у співпраці з 

Україною. Головні держави-донори фонду наразі зацікавлені у засобах 

нейтралізації надлишкових коштів, які інтенсивно вливалися в економіки у 

межах антикризових програм щодо підтримання споживчого попиту протягом 

світової фінансової кризи. Вона завершилася, тому починають відновлюватися 

споживання та кредитування, а отже, на внутрішніх ринках з’являються зайві 

кошти, які загрожують розвиненим країнам підвищенням темпів інфляції, 

відповідно потребують виведення. Отже, ринки країн, які розвиваються, 

можуть легко поглинути частину надлишкового євродоларового потоку. 
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У співпраці України з МВФ переважають позитивні сторони. Часто 

виділені ним кошти відповідно до затверджених програм і механізмів 

кредитування використовували не повністю. Це негативно позначається на 

кредитній історії нашої держави та є значним резервом щодо фінансування 

економічних і соціальних реформ [400, с. 210]. 

Враховуючи зазначене, можна зробити висновки, що Україну та МВФ 

об’єднують роки тісної співпраці, протягом яких наша держава увійшла у 

трійку найбільших позичальників разом з Грецією та Румунією. 

Співробітництво України зі Світовим банком бере початок у вересні 

1992 року, коли відбулося підписання статей угоди Міжнародного банку 

реконструкції та розвитку. Україна стала 167-м його членом та підписалася на 

908 акцій основного капіталу. 

Стратегію партнерства Світового банку з Україною (СПУ) на 2012–

2016 роки схвалено Радою виконавчих директорів Світового банку в лютому 

2012 року. За цей період допомога сконцентрувалася у двох напрямах: 

 поліпшення урядових послуг та системи державних фінансів; 

 підвищення економічної ефективності політики та рівня 

конкурентоспроможності. 

Значна кількість інвестиційних програм реалізовувалася у 2014 році за 

допомогою фінансових ресурсів МБРР. Найбільша частка фінансування 

припадала на проекти поліпшення автомобільних доріг та безпеки руху 

(43,1 %), передачу електроенергії – 21,7 %, розвиток міської інфраструктури – 

13,6 %, реабілітацію гідроелектростанцій – 7,8 % та ін. [63, с. 27]. 

Упродовж 2014 року Україна перебувала у стані глибокої економічної 

рецесії. Різка девальвація валюти у поєднанні з фіскальною консолідацією 

спричинили значне зниження рівня споживання та інвестицій. Негативного 

впливу зазнали всі галузі економіки, особливо фінансовий сектор. Структурні 

недоліки банківської системи України – високі ставки кредитування пов’язаних 

осіб, коротка відкрита валютна позиція, значна частка проблемних кредитів у 

загальному обсязі активів – були посилені за рахунок розгортання кризи в 

країні. З початку 2014 року банки зіткнулися із загальним відпливом депозитів 
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на рівні майже 20 %. Вони були додатково послаблені тривалим падінням курсу 

гривні, яка у січні–березні 2014 року втратила більше 50 % вартості. З початку 

2014 року 14 банків проголошено неплатоспроможними. Існує високий ризик, 

що банкрутства зазнає велика кількість інших банків, створюючи тягар на Фонд 

гарантування вкладів фізичних осіб (це сталося у 2016 році). 

З метою врегулювання ситуації та зниження негативного впливу кризи й 

відновлення економічного зростання, Група Світового банку разом із Урядом 

України поставила такі важливі цілі: 1) стабілізувати банківський сектор і 

зробити його стійкішим до можливих майбутніх потрясінь; 2) сприяти дієвому 

фінансовому посередництву і спрямуванню кредитів у реальний сектор 

економіки; 3) просувати глибокі реформи у бізнес-середовищі з метою 

підтримання і подальшого зростання приватного сектора та залучення нових 

інвестицій. Фінансування реформ проведено у 2014 році Групою Світового 

банку в обсязі 3 млрд дол. США для реалізації семи проектів (у тім числі 

1,25 млрд дол. США, спрямованих у державний бюджет). Призначенням 

більшості інвестиційних ресурсів було поліпшення надання головних 

державних послуг у сферах водопостачання та водовідведення, енергетики, 

автошляхів, охорони здоров’я та соціального захисту. 

Попри рішучі заходи, проведені 2014 року, метою яких була стабілізація 

економіки та відновлення економічного зростання, стан української економіки 

суттєво погіршився. Сьогодні Україна стикається із безпрецедентними 

викликами – занепадом економіки, зростанням дефіциту бюджету та 

зниженням фіскального потенціалу, знеціненням валюти, труднощами у 

банківському секторі, зменшенням резервів, значними потребами у 

фінансуванні. 

Водночас багато проблем України виникають у зв’язку з нестачею 

реформ протягом останніх двох десятиліть, конфлікт на Сході зруйнував 

промислове виробництво та експорт, призвів до значних непрямих витрат, 

знищуючи довіру споживачів та інвесторів і поглиблюючи економічну кризу. 

Зіткнувшись із цими викликами, українська влада провела багато реформ для 

стабілізації економіки, проте цього недостатньо. Уряду необхідно впровадити 
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низку нових, швидких та рішучих нововведень. У міру їхньої реалізації 

важливою буде постійна фінансова та технічна підтримка міжнародної 

спільноти: у сфері стабілізації економіки, допомоги вразливим верствам 

населення, подоланні спротиву особистих інтересів зацікавлених сторін та 

відновленні довіри. 

Світовий банк готовий надавати Україні подальшу фінансову допомогу у 

впровадженні реформ, спрямованих на боротьбу з корупцією, захист 

найбідніших верств населення, стабілізацію банківського та реструктуризацію 

газового сектора, створення сприятливих умов для ведення бізнесу. Крім того, 

він продовжить надавати консультаційну та технічну підтримку владі. Світовий 

банк приділяє особливу увагу вдосконаленню системи публічних фінансів 

України, які перебувають під тиском значних бюджетних дисбалансів, 

зумовлених економічним спадом. Вихід з цієї ситуації можливий лише через 

запровадження дієвої стратегії зниження бюджетного дефіциту. 

У співпраці України та Світового банку також є певні проблеми. 

Починаючи з другої половини 2012 до лютого 2014 року він призупинив 

фінансування нових проектів та заявив, що розчарований результатами 

співпраці з українським урядом. З метою пом’якшення майбутніх ризиків 

ухвалено рішення наступні чотири роки видавати позики за строго 

“каліброваним” методом [63, с. 28]. 

Законом України “Про Державний бюджет на 2014 рік” передбачалося 

отримання 14 позик від Світового Банку. Загальний обсяг діючих програм, які 

він фінансує через бюджет, становить 2,4 млрд дол., з яких близько 300 млн 

дол. профінансовано у 2014 році без посередництва за допомогою 

муніципальних і приватних структур. Цей рік став рекордним за обсягом 

затвердженого фінансування – 1,4 млрд дол., оскільки до цього він не 

перевищував 0,5 млрд дол. Ця сума спрямована на фінансове забезпечення 

розвитку міської інфраструктури та покриття дефіциту державного бюджету. 

Сьогодні в Україні фінансують 16 проектів загальною вартістю 3,3 млрд дол. 

[63, с. 28]. 
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Найбільшим досягненням у 2014 році стало суттєве зменшення кількості 

документів дозвільного характеру, оскільки умовою надання кредитів Світовим 

Банком було прийняття законопроекту, розробленого за участю фахівців МФК. 

Він скасовував або спрощував видачу дозволів для ведення бізнесу, які давно 

відсутні у розвинених країнах. Це дасть змогу знизити рівень корупції у сфері 

господарської діяльності, зменшити перепони для започаткування бізнесу та 

наростити обсяги інвестицій. Фінансування написання цього законопроекту 

забезпечила МФК. Усього вона фінансує 12 дорадчих проектів, головною 

метою яких є запровадження регуляторного середовища близького до того, що 

діє в ЄС. Сьогодні значні зусилля спрямовані на ухвалення законопроектів, які 

дають змогу вітчизняним продовольчим товарам відкрити доступ до ринків ЄС. 

Іншою проблемою в кооперації є складна бюрократична процедура 

ухвалення рішень у Світовому Банку. Тому, попри низьку відсоткову ставку 

інвесторам, зазвичай, важко покладатися на її кредити у зв’язку із тривалим 

терміном очікування на їхнє отримання. 

У процесі співпраці із Міжнародною фінансовою корпорацією 

негативним явищем є те, що у межах її дорадчих функцій щодо написання 

законопроектів виникають постійні проблеми у зв’язку з їхнім погодженням із 

Кабінетом Міністрів. Така процедура є складною та довготривалою. Практично 

будь-яке міністерство може легко заблокувати розгляд будь-якого 

законопроекту або значно спотворити його головну мету. Центральним органам 

влади, які не зацікавлені у скасуванні окремих дозвільних документів, дуже 

легко зупинити запропонований з боку МФК процес дерегуляції на рівні 

Кабінету Міністрів. У результаті якісно написані законопроекти юристами 

МФК довго не приймають або взагалі відхиляють. 

З метою подолання зазначених вище проблем у співпраці з Україною, 

Світовому Банку варто: 

 внести зміни до Стратегії партнерства з нашою державою, у якій 

передбачити збільшення обсягів підтримки; 

 розробити додаткові вимоги до керівництва України щодо 

лібералізації в економіці та проведення структурних реформ; 
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 внести зміни до процедури кредитування з метою зменшення терміну 

між ініціативою щодо кредитування та прийняття рішення про видачу коштів; 

Враховуючи дефіцит фінансових ресурсів, Кабінету Міністрів України 

необхідно: 

 неухильно виконувати рекомендації Світового Банку щодо 

впровадження структурних реформ; 

 зменшити терміни погодження законопроектів у міністерствах з 

метою своєчасного прийняття необхідних законодавчих актів [63, с. 28]. 

Після подолання кризових наслідків усередині країни у період 

відновлення та динамічного зростання національної економіки співробітництво 

України зі Світовим банком забезпечить збільшення масштабів технічного 

консультування, фінансування розвитку регіонів країни та приватного сектора, 

впровадження нових механізмів надання підтримки з питань стратегічного 

розвитку та інвестиційного менеджменту. У довготерміновому періоді акцент 

співпраці потрібно перенести з кредитної підтримки на надання інноваційних, 

консультаційних та фінансових послуг, спрямованих на підтримання розвитку 

найважливіших державних та ринкових інститутів і впровадження засад 

інноваційного інвестування. Це сприятиме задоволенню потреб держави та 

корпоративного сектора економіки у позикових коштах із мінімальними 

витратами, збільшенню частки інвестиційних ресурсів і створенню економічної 

основи для погашення накопичених боргів. Отже, сьогодні зростає роль 

зовнішніх державних позик у вирішенні актуальних завдань інноваційного 

розвитку національної економіки, забезпечення ефективного використання 

матеріальних, трудових та інтелектуальних ресурсів України [63, с. 29]. 

Україна підписала статутні документи Європейського банку 

реконструкції та розвитку (ЄБРР) у серпні 1992 року. Сьогодні він є провідним 

серед інвесторів в економіку України, оскільки його вкладення комплексні. 

Від самого початку відносин з ЄБРР особливу увагу приділяли 

фінансуванню заходів ядерної безпеки. Він є адміністратором двох 

міжнародних фондів: Рахунку ядерної безпеки і Чорнобильського фонду 

“Укриття”, заснованого в грудні 1997 року країнами Великої Сімки та іншими 



238 

державами-вкладниками з метою надання допомоги для ліквідації наслідків 

аварії. За їхні кошти фінансують проекти міжнародної технічної допомоги з 

підготовки ЧАЕС зі зняття з експлуатації і перетворення об’єкта “Укриття” в 

екологічно безпечну систему [360]. 

Згідно із підписаними у 1996 році угодами на майданчику 

Чорнобильської АЕС реалізують проекти будівництва сховища 

відпрацьованого ядерного палива та заводу з перероблення рідких 

радіоактивних відходів загальною вартістю близько 300 млн євро, а також 

комплекс робіт з перетворення об’єкта “Укриття” в екологічно безпечну 

систему (План заходів на об’єкті “Укриття”) загальною вартістю близько 

1,5 млрд євро. 

Під час Асамблей донорів Чорнобильського фонду “Укриття” (ЧФУ) та 

Рахунку ядерної безпеки (РЯБ), які проходили 27 червня 2012 року у штаб-

квартирі ЄБРР у Лондоні, узгоджено подальші кроки у реалізації проектів на 

Чорнобильському майданчику, розглянуті питання фінансування та збору 

додаткових коштів, ліцензування, заслухані звіти Групи управління проектами 

тощо [360]. 

ЄБРР також підтримував проекти, пов’язані з виробництвом харчових 

продуктів, нафтовою та газовою промисловістю, транспортом, 

телекомунікаціями, сферою фінансів і наданням послуг у сільському 

господарстві, комунальною інфраструктурою, водопостачанням й опаленням. 

Окрім того, Україна та ЄБРР розпочали реалізацію спільних проектів щодо 

впровадження енергозберігаючих технологій в енергоємних галузях економіки. 

Для України важливим є фінансування ЄБРР проектів, які сприятимуть 

розвитку муніципальної інфраструктури, охороні навколишнього середовища 

та розвитку транспортної системи. Увагу банку зосереджено на енергетичній 

галузі (підвищенні її ефективності за допомогою впровадження проектів 

енергозбереження, нових технологій виробництва електроенергії, ядерній 

безпеці). Значні зусилля спрямовують на розвиток потенціалу сільського 

господарства. Крім того, ЄБРР активно займається модернізацією головної 

інфраструктури, у тім числі транспорту та комунальних послуг. 
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Європейський банк реконструкції та розвитку зосереджується на 

зростанні портфеля проектів у приватному секторі шляхом нарощення 

фінансових ресурсів, які виділяють малим і середнім підприємствам, прямому 

фінансуванню розвитку банківських установ та інфраструктури, зокрема, у 

галузі енергетики та зв’язку. 

Програми ЄБРР із кредитування мікро-, малих та середніх підприємств 

мають за мету їхнє забезпечення дешевими коштами. Він налагоджує стосунки 

з фінансовими посередниками шляхом надання позик малому бізнесу діючими 

банківськими каналами. За таких умов організовують мікрокредитування та 

відкривають кредитні лінії небанківським установам. Банк також фінансує 

проведення реформ з метою поліпшення умов кредитування підприємців та 

малих суб’єктів господарювання, активно працює у напрямі передачі новітніх 

технологій і методик надання позик, удосконалення форм корпоративного 

управління. 

ЄБРР успішно співпрацює з АТ “Укрексімбанк” з метою реалізації 

Програми енергоефективності в Україні. Він проводить середньо- та 

довготермінове кредитування малого і середнього бізнесу з метою реалізації 

інвестиційних проектів сталої енергетики (проекти промислової 

енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії). 

Станом на 31 березня 2014 року портфель ЄБРР в Україні нараховував 

326 проектів зі загальним обсягом фінансування понад 8,9 млрд євро. За період 

співпраці з банком у державному секторі національної економіки обсяг 

укладених угод (кредитні ресурси залучені урядом або під його гарантії) 

становив 674,94 млн дол. США та 1 487,35 млн євро (у межах 22 проектів) 

[360]. 

Структура кредитного портфеля ЄБРР у державному секторі національної 

економіки така: розвиток транспортної інфраструктури (50 %), енергетична 

сфера (39 %), фінансовий сектор (8 %), зв’язок (2 %), розвиток муніципалітетів 

(1 %) [360]. 

На відміну від МВФ, він працює лише на комерційних засадах. Банк 

надає тільки цільові кредити під конкретні проекти приватним і державним 
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структурам на розвиток економіки. 60 % позикових засобів спрямовують у 

приватний і 40 % – у державний сектор. Окрім цільових кредитів, ЄБРР 

забезпечує пряме інвестування та надає технічну допомогу (консультації, курси 

навчання банкірів та менеджерів, допомога в організації систем розподілу 

продовольства).  

На сьогодні на стадії обговорення та подальшого підписання ЄБРР з 

Урядом України перебувають проекти: продовження будівництва 

метрополітену у м. Дніпропетровськ (152 млн євро); підвищення безпеки 

енергоблоків АЕС України (300 млн дол. США) та підвищення 

енергоефективності (200 млн дол. США), модернізації газопроводу “Уренгой–

Помари–Ужгород” тощо [360]. 

Економічна складова поточного співробітництва України з ЄБРР полягає 

в наданні значного обсягу фінансування проектів державного та приватного 

секторів, що сприятиме розвитку національної економіки у складних умовах, 

які є наслідком початку військових дій навесні 2014 року.  

У державному секторі банк ухвалив рішення про виділення другого 

траншу у розмірі 200 млн євро за спільним проектом із державною компанією 

“Укравтодор” та в енергетичну галузь. У приватному секторі ЄБРР затвердив 

програму поповнення оборотного капіталу для своїх клієнтів в Україні на 

150 млн євро, яка спрямована на мінімізацію негативних наслідків девальвації 

гривні. Крім того, на завершальній стадії перебуває програма фінансування 

торговельних (експортних) операцій обсягом 330 млн євро [360]. 

Головними перешкодами в ефективній співпраці України з ЄБРР є 

високий рівень корупції (особливо у фіскальних органах) та низька 

результативність роботи судової системи. Від їх подолання залежить майбутнє 

співробітництво та обсяги кредитування цим банком. 

Ефективне співробітництво з ЄБРР в економічній сфері обмежується 

фінансуванням в іноземній валюті, тому виникають валютні ризики, які беруть 

на себе суб’єкти господарювання. 

Зміни, що відбулися в Україні на початку 2014 року, позитивно вплинули 

на співробітництво з міжнародними фінансовими інститутами загалом, та ЄБРР 
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зокрема. Водночас перспективи співпраці у коротко- та середньотерміновій 

перспективі залежатимуть від низки внутрішніх і зовнішніх чинників. 

У зовнішній сфері вагомий вплив мають відносини між Україною та 

Російською Федерацією. Підтримання останньою незаконних воєнізованих 

формувань на Сході України дестабілізує ситуацію в державі, що погіршує 

інвестиційний клімат. За таких умов перспективи повномасштабної співпраці з 

ЄБРР неможливі. Насамперед це стосується проектів у сфері підтримання 

малого та середнього бізнесу в регіонах з дестабілізованою ситуацією. У разі 

розширення проблемних зон на інші регіони України, виникне загроза 

мінімізації співпраці з цим банком. 

Водночас, продовження з боку РФ агресивної політики щодо України 

призведе до ще більшого ускладнення її відносин із ЄС та США. Враховуючи, 

що останні є головним акціонером ЄБРР, то можна прогнозувати вимогу 

припинити фінансування його проектів на території Росії. Оскільки вона є 

найбільшим реципієнтом коштів ЄБРР, то у нього виникне потреба в пошуку 

альтернативних проектів в інших країнах з метою вкладення ресурсів. У цьому 

контексті Україна, як другий за обсягом реципієнт, матиме змогу претендувати 

на значну частку кредитів від цієї установи. 

У частині внутрішніх чинників головними є змога виконувати 

зобов’язання, які взяті в умовах підписання угод з ЄБРР й іншими 

міжнародними фінансовими інститутами. 

Важливим кроком у сприянні співробітництву з ЄБРР у 

середньотерміновій перспективі є запровадження гривневих облігацій цього 

банку. Це важливо, насамперед, для українських компаній, у яких з’явиться 

інструмент зниження кредитних ризиків у разі падіння курсу національної 

грошової одиниці [360]. 

З метою підвищення ефективності співробітництва з ЄБРР Кабінету 

Міністрів України необхідно забезпечити: 

 виконання взятих зобов’язань щодо проведення реальних реформ у 

контексті модернізації економіки; 
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 реалізацію положень, які дають змогу ЄБРР випускати гривневі 

облігації; 

 використання напруженості у відносинах з РФ з метою 

перенаправлення кредитів банку у національну економіку. 

Отже, державні запозичення є важливим джерелом формування 

фінансових ресурсів держави та у випадку дефіциту постійних надходжень 

здатні забезпечити зниження податкового тиску на суб’єктів господарювання у 

короткостроковому періоді. При цьому необхідно враховувати, що державний 

кредит виражає сукупність економічних відносин між урядом та суб’єктами 

господарювання й домогосподарствами щодо розподілу частини вартості 

валового внутрішнього продукту, у процесі якого на умовах терміновості, 

зворотності, платності і цільового використання відбувається формування 

позичених фінансових ресурсів держави. Варто наголосити, що отримання 

країною позик зумовлює виникнення державного боргу, який суттєво збільшує 

фінансове навантаження на майбутні покоління та сприяє загостренню 

суспільних протиріч. Однак, з метою підвищення ефективності державного 

кредитування, необхідно спрямовувати залучені фінансові ресурси на 

фінансування важливих для суспільства та прибуткових інноваційних проектів, 

які у майбутньому сприятимуть зростанню податкового потенціалу та 

створюватимуть умови для обслуговування й погашення позик. 

 

3.3. Управління державним боргом України в умовах зростання 

відкритості економіки 

Пріоритетним завданням фінансової політики держави є ефективне 

управління державним боргом, розмір якого безпосередньо впливає на 

економічну безпеку України та створює реальні й потенційні проблеми для 

розвитку національної економіки. За умов стрімкого зростання витрат на 

обслуговування заборгованості держава повинна нарощувати доходи або 

зменшувати видатки на соціально-економічні програми. Враховуючи, що 

сьогодні в Україні зростання державного боргу та витрат на його 

обслуговування все більше набуває загрозливого характеру, дослідження 
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особливостей його формування та способів погашення є актуальними в 

сучасних умовах. 

За умов хронічного дефіциту державного бюджету уряд вимушений 

проводити запозичення, наслідком яких є виникнення державного боргу. 

Надмірний його розмір збільшує навантаження на бюджет та наступні 

покоління населення, обмежує фінансування соціально-економічних програм і 

сприяє загостренню суспільних протиріч.  

Сьогодні у законодавстві України та науковій літературі існує багато 

поглядів на тлумачення сутності державної заборгованості. 

Бюджетний Кодекс України (ст. 2) визначає державний борг як загальну 

суму заборгованості держави, яка складається з усіх випущених і непогашених 

її боргових зобов’язань, включаючи ті, що вступають в дію у результаті 

виданих гарантій за кредитами або виникають на основі законодавства чи 

договору [41]. 

У проекті Закону України “Про державний борг” від 2005 р. було 

визначено його як загальну суму безумовних боргових зобов’язань держави 

щодо отриманих та непогашених на певну дату кредитів (позик), що виникають 

внаслідок державного запозичення [304]. Безумовні зобов’язання держави ‒ 

виплати, за якими настали терміни виконання (не залежно від обставин 

виникнення). Це тлумачення відповідає міжнародним підходам щодо 

розрахунку загальної суми державного боргу, яке підтверджує і Методичний 

коментар НБУ до визначення статистики зовнішнього боргу України [271].  

На сьогодні у науковій літературі серед вчених-економістів не існує 

єдиного підходу щодо визначення сутності державного боргу. Так, деякі 

дослідники вважають, що “державний борг – це сума заборгованості за 

випущеними й непогашеними внутрішніми позиками, а також обсяг фінансових 

зобов’язань країни щодо іноземних кредиторів на певну дату” [331, с. 267]. 

М. Карлін визначає його як сукупність усіх боргових зобов’язань держави 

перед своїми кредиторами” [156, с. 55].  

Аналіз багатоваріантних підходів провідних вчених до тлумачення 

поняття державний борг дає змогу виокремити такі напрями: 
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– правовий [156, 50, 51, 135, 322, 265]: державний борг ‒ це 

правовідносини, за якими виникають боргові зобов’язання держави щодо інших 

суб’єктів ринку. Зауважимо, що боржником (позичальником, гарантом) у цих 

правовідносинах завжди є держава в особі центрального уряду, регіональних і 

місцевих органів влади, державних організацій і підприємств [156, с. 78], а 

кредитором(ами) – фізичні та юридичні особи, що є резидентами чи 

нерезидентами України, міжнародні організації, інші суб’єкти міжнародного 

права. Предметом такого боргового зобов’язання є залучені на тимчасовій 

основі до державного бюджету вільні грошові кошти (фізичних і юридичних 

осіб, інших суб’єктів міжнародного права), а сума запозичень ресурсів 

становить величину державного боргу [50, с. 10]. Підставою виникнення 

боргового зобов’язання держави можуть бути нормативно-правові акти, 

укладені договори (контракти), правопорушення, рішення суду, факт настання 

або ненастання певної події.  

– структурний [331, 265, 426, 428]: урядовий борг – це сукупність 

боргових інструментів держави, що є посередниками між позичальником та 

кредиторами. Зауважимо, що такі інструменти держави є її зобов’язаннями і 

водночас фінансовими активами кредиторів. Саме такий підхід до визначення 

величини державного боргу застосовує МВФ, оскільки охоплює широкий 

спектр боргових інструментів залежно від ступеня економічного розвитку 

країни (зокрема, для країн, що розвиваються, враховують лише боргові цінні 

папери та позики).  

Державний борг є фондовим показником, що відображає потік попередніх 

дефіцитів уряду, коли державні витрати перевищували державні доходи. 

Державні дефіцити фінансують за допомогою державних запозичень з інших 

секторів економіки, тобто уряд випускає зобов’язання в обмін на гроші, а інші 

сектори економіки збільшують свої вимоги до нього, надаючи вільні фінансові 

ресурси у тимчасове користування. Структура цих державних зобов’язань 

відображає кредиторів держави, терміни погашення та валюту майбутніх 

вимог, умови здійснення запозичень.  
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– функціональний [51, 322, 185, 365]: державний борг ‒ це результат 

вторинного перерозподілу ВВП і національного доходу, в яких бере участь 

лише частина доходів та грошових фондів інвестиційного спрямування, 

сформованих на стадії первинного розщеплення [322, с. 65]; це заборгованість 

держави у процесі формування і використання її додаткових грошових ресурсів 

тимчасово вільних грошових коштів юридичних і фізичних осіб, іноземних 

держав тощо [51, с. 349]. Урядову заборгованість тут розглядають як основну 

суму боргу і відсотки за користування залученими фінансовими ресурсами 

станом на певну дату, які необхідно повернути у майбутньому. 

На перший погляд, надані визначення у своїй основі збігаються, та все ж 

не всі вони є однаковими за змістом. Водночас зауважимо, що сам факт 

плюралізму думок доводить актуальність теми й гостру потребу уніфікувати 

розуміння змісту цієї категорії з метою закріплення її у законодавстві.  

Виконання державою своїх функцій передбачає, передусім, формування 

достатньої фінансової бази шляхом налагодження безперервного процесу 

формування і використання фінансових ресурсів у країні за допомогою системи 

зв’язків щодо залучення позикового капіталу на національному та світовому 

фінансових ринках. Узагальнивши наведені вище визначення, ми пропонуємо 

розуміти державний борг як загальну суму усіх безумовних боргових 

зобов’язань держави, що виникли внаслідок запозичень, вступу в силу 

урядових гарантій за зобов’язаннями третіх осіб і невиконання державою 

власних фінансових зобов’язань у грошовій формі перед суб’єктами 

економічних відносин.  

До складу державного боргу входять: 

 урядові запозичення (прямі позики та ОВДП/ОЗДП); 

 гарантований державний борг (загальна сума боргових зобов’язань 

суб’єктів господарювання-резидентів України щодо отриманих та непогашених 

на звітну дату кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними 

гарантіями [41]); 
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 заборгованість за невиконаними зобов’язаннями, передбаченими 

національним законодавством (примусовий характер виникнення, пов’язаний з 

невиконанням своїх функцій державою). 

Характерними особливостями урядового боргу є: 

1) кредитний характер правовідносин щодо залучення додаткових 

фінансових ресурсів; 

2) позичальником і боржником у цих відносинах є держава; 

3) формою запозичень, зазвичай, є державні боргові цінні папери; 

4) кредитні ресурси – це тимчасово вільні кошти юридичних і фізичних 

осіб, іноземних держав, міжнародних фінансових організацій тощо [322, с. 65]. 

Варто звернути увагу на те, що розрізняють борг як статичний параметр 

(грошову суму, яка взята у позику на визначений термін і встановлених умовах) 

та динамічний (кошти, що складаються з основного боргу і нарахованих 

відсотків). Тобто окремо розглядають первинний (основний) і непогашений 

борг. Окрім того, виділяють поточну (підлягає погашенню у звітному періоді) 

та капіталізовану (основний борг та відсотки) державну заборгованість. 

Державний борг є важливим елементом ринкової економіки. У залежності 

від джерел формування запозичень його поділяють на внутрішній і зовнішній, 

використовуючи такі класифікаційні ознаки: резидентність кредитора, валюта 

позики, місце запозичення, тип боргового зобов’язання. Варто зазначити, що в 

Україні питання визначення конкретної ознаки класифікації боргу ще й досі 

залишається дискусійним. Формально зовнішніми вважаються практично усі 

позики в іноземній валюті. Найчастіше в якості головної ознаки класифікації 

використовують резидентність кредитора (або джерело запозичення). 

Отже, внутрішній борг – це зобов’язання, що виникають перед 

внутрішніми кредиторами (резидентами), тоді як зовнішній – перед іноземними 

(нерезидентами). Цей момент заслуговує на особливу увагу, оскільки 

передбачає можливість формальної трансформації внутрішньої позики у 

зовнішню, і навпаки [351, с. 868]. 

Класифікацію державного боргу подано на рис. 3.13. 
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Рис. 3.13. Структура державного боргу 

Джерело: розроблено автором 

 

Зазначимо, що кредитна політика країни давно уже не зводиться до 

пошуку та залучення дефіцитних ресурсів. Урядові запозичення є важливим 

інструментом макроекономічної і фіскальної політики держави та впливає на 

соціально-економічне становище країни. Так, зовнішні позики у поточному 

періоді нарощують фінансовий потенціал країни-позичальника, проте у 

довготерміновій перспективі сприяють зменшенню національного доходу та 

збільшують фінансову залежність від інших держав. Варто також зауважити, 

що їх, зазвичай, надають за умов виконання певних вимог, які можуть 

негативно позначитися на національній безпеці країни. 

Виплати з обслуговування зовнішнього боргу передбачають регулярний 

переказ за кордон значної частини національного доходу. Це перешкоджає 

розвитку суб’єктів господарювання та негативно впливає на виконання 

соціальних та інвестиційних програм, стримує економічне зростання, провокує 

дефіцит фінансових ресурсів для підтримання конкурентоспроможності 

виробництва й стимулювання інвестицій [184, с. 62]. 

Внутрішні позики, зазвичай, є вигіднішими і безпечнішими, ніж зовнішні, 

оскільки видатки на обслуговування перших залишаються у національній 

економіці і, за умов помірних відсоткових ставок, не є тягарем для майбутніх 

поколінь. Можна вважати, що населення різних вікових груп позичає один в 

одного фінансові ресурси. У результаті цього рівень споживання в країні не 

знижується, а відбувається лише перерозподіл доходів. 

Зауважимо, що відповідно до Маастрихтського договору, у країнах 

Європейського Союзу державний борг не повинен перевищувати 60 %, а 

дефіцит бюджету  – 3 % від ВВП. Проте до уваги не береться той факт, що 
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вказані величини є прийнятні для держав із розвиненими внутрішніми 

фінансовими ринками та високими міжнародними кредитними рейтингами. В 

Україні ж орієнтація на такі показники не сприяє ефективному управлінню 

державним боргом і супроводжується ризиком фінансової дестабілізації. З 

метою забезпечення стабільності у валютно-фінансовій сфері та 

платоспроможності держави у середньотерміновій перспективі ліміт 

державного боргу України варто знизити до рівня 35 % від ВВП [419, с. 270]. 

Зазначене обмеження позитивно впливатиме на рівень відсоткових ставок в 

економіці, динаміку приватного інвестування, створюватиме надійні підвалини 

для зниження темпів інфляції і перешкоджатиме виникненню ускладнень у 

платіжному балансі. 

Згідно методики МВФ, розрізняють валовий державний борг і чистий 

державний борг [428]. Валовий (брутто) державний борг визначають як: 1) суму 

безумовних зобов’язань уряду; 2) загальну вартість зобов’язань держави, 

скориговану на суму фінансових активів, які можуть бути використані для 

їхнього погашення. Першу концепцію валового державного боргу застосовують 

відповідно до європейської системи регулювання надмірного дефіциту 

(ЕДП / ЕDP) з метою оцінки відповідності критерію співвідношення 

державного боргу та ВВП не нижче гранично допустимої величини 

(маахстрихський борг). Він охоплює державні зобов’язання у формі валюти, 

депозитів, кредитів та цінних паперів (крім акцій). Валовий державний борг 

розраховують станом на кінець року за номінальною вартістю, тобто не 

враховують вартість, товарність та ліквідність фінансових активів держави. 

Згідно другої концепції, величину валового державного боргу визначають 

безпосередньо з національних рахунків відповідно до Європейської системи 

рахунків 1995 (ESA 95) (борг ЄСA / ESA), що охоплює усі безумовні урядові 

зобов’язання за ринковою вартістю, не враховуючи власний капітал. Окрім 

інструментів, що входять до боргу ЕПД, борг ЄСА охоплює інші фінансові 

інструменти, а саме: похідні фінансові інструменти, іншу кредиторську 

заборгованість та страхові технічні резерви. Таким чином, рівень боргових 

зобов’язань ЕСА залежить від дохідності фінансових інструментів, а тому, з 
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точки зору платоспроможності, важливо враховувати якість фінансових активів 

держави в умовах оцінки рівня державного боргу [426]. 

Зосередження уваги тільки на валовому державному боргу може дати 

неповну картину за умов коли зростання урядових зобов’язань 

супроводжується одночасним збільшенням державних активів. Додатковим 

джерелом інформації є показник чистого урядового боргу ‒ різниця ринкової 

вартості зобов’язань та фінансових активів держави. Теоретично останні 

сприймають як запас платоспроможності для країн, оскільки уряд може 

продати свої активи для погашення боргів. Проте на практиці це важко 

визначити, оскільки майно держави має різний ступінь ліквідності. Ще одним 

обмеженням є низька ймовірність реалізації фінансового активу без втрат 

(збитків). 

Окрім того, державний борг поділяють на прямий та гарантований. 

Останній не є заборгованістю уряду, а тому, згідно з прийнятою методологією 

[428] не враховується до того моменту, поки державні органи не вимушені 

розпочати виплати з метою його погашення. Таким чином, гарантований 

державний борг має неоднозначну природу: з одного боку, платежі щодо його 

обслуговування проводять із власних ресурсів позичальників, а з іншого – у 

випадку їхньої неплатоспроможності може мати місце додаткове фінансове 

навантаження на державний бюджет. В умовах олігархічної економіки України 

цей аспект є досить суттєвим [351, с. 868]. 

Необхідно зазначити, що в Україні є два типи державного боргу: офіційно 

визнаний та фактичний (заборгованість, що не враховується в його складі, 

проте за економічною природою є державною). Перший ‒ оформлений 

кредитними угодами або державними цінними паперами й передбачає 

погашення основної суми боргу та виплату відсотків у визначений термін. 

Другий ‒невиконані фінансові зобов’язання держави перед суб’єктами 

економіки, які не мають документального оформлення термінів погашення 

[351, с. 869]. 

Поточна економічна ситуація в Україні характеризується вагомим 

зростанням боргового навантаження, що є головним чинником гальмування 
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розвитку національної економіки. За підсумком 2014–2016 років сукупний 

обсяг державного боргу зріс більш ніж у три рази до рівня 1 929,76 млрд грн. 

(див. рис. 3.14). 

 

Рис. 3.14. Структура та динаміка державного боргу України 

Джерело: побудовано на підставі [270]. 

 

У той же час, загальна сума заборгованості країни у доларовому 

еквіваленті, навпаки, продемонструвала відносне зниження за аналізований 

період. Так, якщо станом на 01.01.2014 р. загальний обсяг державного боргу 

становив 73,16 млрд дол. США (в еквіваленті), то станом на 01.01.2017 р. – 

70,97 млрд дол. США (в еквіваленті) [18]. Безпосередньо за підсумком 2015 р. 

загальна сума державного та гарантованого державою боргу у доларовому 

еквіваленті знизилася на 6,16 %, до 65,49 млрд дол. США [272]. 

Чинником зменшення обсягу зовнішнього державного боргу було 

проведення реструктуризації заборгованості країни перед зовнішніми 

приватними кредиторами. Стала тенденція до підвищення питомої ваги 

державного боргу в іноземній валюті означає збільшення витрат уряду з 

обслуговування власних зобов’язань у доларах США, а для українського 
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фінансового ринку ‒ ще більше зниження валютної пропозиції та подальшу 

девальвацію гривні. 

Варто зазначити, що деякі положення угоди чинитимуть тиск на висхідні 

тенденції в українській економіці. Так, якщо темпи зростання економіки 

перевищать 3 % на рік, кредитори отримають 15 % вартості приросту ВВП, а 

якщо 4‒40 % вартості від кожного відсотка зростання. Зауважимо, що зазначені 

положення вступають в силу тільки починаючи з 2021 р., надаючи країні 

7 років на відновлення позитивних тенденцій в економіці, та будуть діяти 

протягом 20 наступних років. 

Як бачимо, загальний обсяг державного боргу (у гривневому еквіваленті) 

показав рекордне зростання в лютому 2015 р. внаслідок різкої девальвації 

національної валюти. У доларовому вимірі він засвідчив аналогічну низхідну 

динаміку [272].  

На кінець 2016 р. державний та гарантований державою борг України 

досяг величини 1 929,8 млрд грн, з яких 50,8 % становить зовнішня, а 34,8 % – 

внутрішня заборгованість. Гарантований борг становив 278,9 млрд грн, або 

14,5 % загальної суми прямого і гарантованого державою боргу (рис. 3.15). 

Порівняно з 2015 р. його величина збільшилася на 22,8 %, а порівняні з 

2013 р. – у 3,3 рази. Головними чинниками зростання державного 

гарантованого боргу стали більш ніж трикратна девальвація національної 

валюти та прийняття урядом умовних зобов’язань, пов’язаних із 

рекапіталізацією НАК “Нафтогаз України”, державних і комерційних банків, а 

також підтримкою Фонду гарантування вкладів. У доларовому еквіваленті його 

сума була стабільною і становила у млрд дол. на кінець року: 73,2 у 2013 р., 

69,8 – у 2014 р., 65,5 – у 2015 р. і 71 – у 2016 р. [268]. 

Видатки на обслуговування державного боргу у 2016 р. становили 

97,4 млрд грн, або 99,4 % річного планового показника. Загальний обсяг виплат 

із погашення заборгованості становив 208,8 млрд грн (82,8 % від 

прогнозованого показника). Видатки на обслуговування державного боргу 

збільшилися на 10,6 млрд грн порівняно із попереднім роком. Їхня частка у 

загальному обсязі витрат державного бюджету зменшилася із 15,0 % у 2015 р. 
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до 14,2 % у 2016 р. Відносно ВВП обсяг платежів з обслуговування боргу 

знизився з 4,4 % до 4,1 % [268]. 

 

Рис. 3.15. Співвідношення державного та гарантованого державою боргу 

з макроекономічними показниками у 2000–2016 роках 

Джерело: побудовано на підставі [268, 270]. 

 

Водночас середньотермінова динаміка боргових виплат з бюджету 

виглядає менш оптимістично. Так, видатки на обслуговування державного 

боргу збільшилися з 2,59  % ВВП у 2000 р. до 4,087 % ВВП у 2016 р.; їхня 

частка у сумарних видатках державного бюджету за цей період зросла з 9,5 % 

до 14,2 %. Обсяг платежів за урядовою заборгованістю (з урахуванням сум 

погашення) відносно ВВП підвищилася з 7,5 % у 2013 р. до 8,8 % у 2016 р. 

Питома вага платежів за державним боргом у видатках бюджету (які 

формуються з видатків, надання кредитів, погашення державного боргу і 

придбання цінних паперів) зменшилася за аналізований період з 23,3 % до 

22,4 %. Тобто, з одного боку, зростання боргового навантаження зумовило 

збільшення бюджетних витрат на обслуговування заборгованості, проте, з 
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іншого – реструктуризація зовнішнього державного боргу у 2015 р. дала змогу 

дещо розвантажити бюджети у 2015–2018 рр. Тому сумарні виплати на 

погашення і обслуговування боргу у 2016 р. приблизно відповідали їхнім 

обсягам у попередні роки [268]. 

Забезпечення макроекономічної стабільності держави передбачає 

реалізацію виваженої бюджетної політики щодо мінімізації дефіциту та 

формування оптимального боргового портфеля за термінами, позичальниками і 

джерелами покриття; визначення граничного рівня боргового навантаження з 

урахуванням графіку платежів для забезпечення повного й своєчасного 

обслуговування заборгованості. Підвищенню ефективності боргової політики 

держави сприятиме усунення суперечностей правового забезпечення та 

координація діяльності усіх суб’єктів інституційного механізму у процесі 

управління державним боргом. Забезпечення боргової безпеки країни в 

майбутньому можливе лише за умови проведення жорсткого контролю за 

ефективністю використання залученого капіталу. Спрямовування позикових 

ресурсів в інвестиційні вкладення, передусім, на реалізацію інфраструктурних 

проектів, дасть змогу сформувати стабільну фінансову базу, отримати 

достатній прибуток та покрити відсоткові витрати.  

Зростання обсягів урядової заборгованості протягом останніх років 

свідчить про зменшення заощаджень суб’єктів економічної системи, заміщення 

інвестицій запозиченнями та зниження реальних доходів населення. Кошти 

державних запозичень не спрямовувались на модернізацію економіки та 

економічне зростання, а “проїдалися” і збільшували майбутній тягар на 

національну економіку. Це дає змогу констатувати відсутність стратегії 

управління державним боргом, що знижує ефективність залучення та 

використання державних запозичень. Її розроблення допоможе 

використовувати державні запозичення з метою забезпечення розвитку 

національної економіки та поліпшити управління державним боргом. 

Зазначимо, що видатки на обслуговування державного боргу – це обсяг 

грошових коштів, спрямований на погашення позик та виплату відсотків за 

ними упродовж визначеного періоду часу. Їх, зазвичай, розраховують на 
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щорічній основі, охоплюють іпотеку та гарантований борг й формують на базі 

зовнішніх і внутрішніх витрат (рис. 3.16). 

ВИДАТКИ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ

Внутрішні видатки Зовнішні видатки

Видатки на обслуговування 

зобов’язань держави перед 

резидентами

Видатки на обслуговування 

боргових зобов’язань держави, 

що виникли у результаті 

запозичень на зовнішньому ринку  

Рис. 3.16. Склад видатків на обслуговування державного боргу [363, с. 116] 

Обслуговування боргу включає сукупні платежі за державними 

зобов’язаннями перед кредиторами щодо нарахованих відсотків, комісійних та 

штрафних санкцій. Їх проводять із загального фонду держбюджету у вигляді 

видатків на обслуговування боргу, які визначає і затверджує Закон про 

Державний бюджет України на відповідний рік. Бюджетним кодексом 

встановлений критичний рівень державного боргу стосовно його 

обслуговування – 60 % від річного номінального обсягу ВВП (ст. 18) [41]. 

Обслуговування внутрішнього державного боргу відбувається шляхом 

розміщення нових внутрішніх зобов’язань за допомогою взаємозаліку вартості 

“нових” і “старих” цінних паперів або шляхом перерахування коштів до 

фінансового агента кредитора. Зовнішній борг обслуговують шляхом випуску 

державою цінних паперів та залучення іноземних кредитів. Погашення 

проводиться за рахунок коштів державного бюджету та Національного банку 

України в частині кредитів, які отримані з метою підтримання платіжного 

балансу [195, с. 56]. 

Виплати із зовнішнього боргу означають регулярний переказ за кордон 

значної частини національного доходу. Це перешкоджає розвитку суб’єктів 

господарювання та негативно впливає на виконання соціальних та 

інвестиційних програм, стримує економічне зростання, провокує дефіцит 
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фінансових ресурсів для підтримання конкурентоспроможності виробництва й 

стимулювання припливу інвестицій [184, с. 62]. 

Доцільно зазначити, що в Україні фактично є два типи державного боргу: 

офіційно визнаний та заборгованість, що не враховується в його складі, проте 

за економічною природою є державною. Перший, оформлений кредитними 

угодами або державними цінними паперами й передбачає погашення основної 

суми боргу та виплату відсотків у визначений термін. Другий охоплює 

невиконані фінансові зобов’язання держави перед суб’єктами економіки, які не 

мають документального оформлення термінів погашення [352, с. 869]. 

Здатність держави обслуговувати державний борг вказує на її фінансову 

стабільність, дає шанс на отримання у подальшому нових кредитів та підвищує 

репутацію країни як надійного і добросовісного позичальника. В умовах 

погашення державної заборгованості необхідно враховувати особливості 

зовнішньоекономічної діяльності (експорт товарів і послуг) [280, с. 41]. 

Для України вигідною є реалізація спільних проектів з країнами-

кредиторами щодо виробництва конкурентоспроможної продукції, яка 

користується попитом на світовому ринку. Це дасть змогу частково вирішити 

проблеми зайнятості, збільшити податкові надходження до бюджету та 

зменшити на нього боргове навантаження. Багато розвинених країн випускають 

державні облігації з фіксованою відсотковою ставкою як один із напрямів 

зменшення боргового навантаження та планування витрат бюджету. Проте цей 

захід є дуже небезпечним, оскільки у нових урядів з’являються додаткові 

фінансові можливості, що негативно впливає на економічну політику держави 

за умови нестабільного політичного становища. Внутрішній борг не є 

“вбудованим стабілізатором” економіки, оскільки перевищення темпів його 

зростання над ВВП, навпаки, погіршує економічну ситуацію країни. Борговий 

тягар є важким у кризовий період і ускладнює боротьбу з інфляцією [280, с. 41]. 

Державний кредит ефективний у період стійкого економічного зростання, 

коли політика запозичень спрямована на активізацію інвестиційної діяльності. 

І, навпаки, у фазі економічного спаду дефіцит бюджету істотно погіршує стан 
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державних фінансів, підвищує ризик боргової кризи, призводить до погіршення 

загального стану економіки. Ціллю запозичень є вирішення короткотермінових 

проблем, а саме – “латання” бюджетних дірок або покриття витрат на 

функціонування економіки (оскільки отримані кредити спрямовані не на 

модернізацію промисловості й, відповідно, не сприяють економічному 

зростанню). В Україні політика запозичень (особливо зовнішніх) 

характеризується відсутністю системності та розмитістю цілей, що знижує 

ефективність залучення та використання зовнішніх кредитів [329, с. 57]. 

Відповідно до Маастрихтського договору, у країнах Європейського 

Союзу державний борг не повинен перевищувати 60 %, а дефіцит бюджету – 

3 % від ВВП. Проте до уваги не взято той факт, що вказані величини прийнятні 

для держав із розвиненими внутрішніми фінансовими ринками та високими 

кредитними рейтингами на міжнародному рівні. В Україні ж орієнтація на такі 

показники не сприяє ефективному управлінню державним боргом і 

супроводжується ризиком фінансової дестабілізації. З метою забезпечення 

стабільності у валютно-фінансовій сфері та платоспроможності держави у 

середньотерміновій перспективі ліміт державного боргу України варто знизити 

до рівня 35 % від ВВП [419, с. 268]. 

Зазначене обмеження позитивно впливатиме на рівень відсоткових ставок 

в економіці, динаміку приватного інвестування, створюватиме надійні 

підвалини для зниження темпів інфляції і перешкоджатиме виникненню 

ускладнень у платіжному балансі. 

Суттєвою проблемою у сфері управління державним боргом України є 

його короткотерміновість. Звичайно, чимала частина зобов’язань значиться за 

українськими суб’єктами господарювання перед їхніми материнськими 

структурами, більшість яких перебувають в офшорах. Хоча, напевно, багато з 

цих боргів буде пролонговано, проте з’являються на порядку денному 

глобальніші питання: з одного боку, – корупція, з іншого – довіра до 

макроекономічної політики держави загалом. Варто також врахувати і значне 

скорочення золотовалютних резервів країни. За даними НБУ, на травень 
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2017 року офіційні резервні активи України становлять 17 617,71 млн дол. 

США, при цьому золото (у тому числі у депозитах та свопах) – лише 

1 032,62 млн дол. США (5,86 % від загальної суми резерву). Левову частку 

міжнародних резервів України (76,31 %) становить іноземна валюта [НБУ]. 

Державне кредитування розглядають з двох позицій: з одного боку, воно 

сприяє економічному зростанню країни, з іншого – борг збільшує навантаження 

на державний бюджет. Необхідно знайти оптимальне співвідношення між 

інвестиціями, економічним зростанням і внутрішніми та зовнішніми 

запозиченнями. Умови залучення нових позик мають оцінюватися з 

урахуванням здатності країни їх обслуговувати та ефективно використовувати. 

Зазвичай, розглядають три варіанти використання залучених ресурсів: 

інвестиційне (фінансування капіталовкладень та розвитку економіки), 

бюджетне (забезпечення поточних витрат, у тому числі на обслуговування 

зовнішньої заборгованості), змішане (покриття поточних державних потреб і на 

розвиток економіки загалом) [352, с. 870]. 

В українській практиці великої популярності набув низькоефективний 

спосіб, за якого запозичення спрямовують на покриття поточних витрат 

бюджету, зокрема обслуговування наявного зовнішнього боргу. Така тенденція 

є негативною, оскільки у процесі управління заборгованістю країни необхідно 

забезпечити: пошук доступних умов залучення коштів із погляду мінімізації 

їхньої вартості; ефективне та нецільове використання ресурсів; своєчасну та 

повну сплату основної суми та нарахованих відсотків; оптимальне 

співвідношення між внутрішніми та зовнішніми запозиченнями за умов 

збереження фінансової рівноваги в країні; стабільність валютного курсу та 

фондового ринку країни [351, с. 60]. 

Варто зазначити, що кредитна політика країни давно вже не зводиться до 

пошуку та залучення дефіцитних ресурсів. Державний борг є важливим 

інструментом макроекономічної та фіскальної політики держави і впливає на 

соціально-економічне становище країни. Зокрема доведено, що внутрішні 

позики, зазвичай, є вигіднішими і безпечнішими, ніж зовнішні, оскільки 



258 

видатки на обслуговування перших залишаються у національній економіці і за 

умов помірних відсоткових ставок не є тягарем для майбутніх поколінь. Можна 

вважати, що населення різних вікових груп позичає один в одного фінансові 

ресурси. У результаті цього рівень споживання в країні не знижується, а 

відбувається лише перерозподіл доходів. 

Зовнішні позики у поточному періоді нарощують фінансовий потенціал 

країни-позичальника, проте у довготерміновій перспективі сприяють 

зменшенню національного доходу та збільшують фінансову залежність від 

інших держав. Доцільно також зауважити, що їх, зазвичай, надають за умов 

виконання певних вимог, які можуть негативно позначитися на національній 

безпеці країни. 

Важливим завданням системи управління державним боргом є 

забезпечення платоспроможності країни. Менеджмент залучення коштів, 

зазвичай, реалізують у контексті бюджетного процесу, де Законом України 

“Про державний бюджет” на відповідний рік установлюють граничні розміри 

боргу і гарантії його повернення. Обсяг залучених зовнішніх позик для будь-

якої країни визначають два чинники: обсяг капіталу, який вона може 

поглинути, та рівень боргу, котрий держава буде здатна обслуговувати без 

ризику виникнення кризи платежів. У процесі їхнього обчислення враховують 

коротко- та довготермінові характеристики заборгованості. 

Головними методами управління державним боргом є: конверсія, 

консолідація, уніфікація, обмін за регресивними співвідношеннями, 

відтермінування погашення, анулювання та викуп. Варто зазначити, що 

анулювання призводить до дефолту, тобто неможливість держави виконувати 

свої зобов’язання. У такому разі всі кредитори можуть застосовувати жорсткі 

санкції [415, с. 10]. 

Зауважимо, що дехто з учених наголошує на позитивних наслідках 

дефолту, проте із цим важко погодитися. По-перше, у міжнародній практиці 

визнання державою нездатності обслуговування власних боргових зобов’язань 

негативно позначається на її можливостях виходити на міжнародні ринки 



259 

запозичень, а також спричиняє значне погіршення ділових очікувань, у тім 

числі потенційних зовнішніх інвесторів, зниження суверенних кредитних 

рейтингів та втрату ділової репутації. Така ситуація означає додаткове 

збільшення дефіциту іноземної валюти на внутрішньому ринку та, як наслідок, 

девальвацію національної грошової одиниці. По-друге, позитивні наслідки від 

його оголошення (зниження витрат на обслуговування боргу та поява 

стимулюючого чинника щодо проведення реформування економіки) 

проявляють себе лише у довготерміновій перспективі. 

З метою оздоровлення системи державних фінансів і забезпечення 

стабільності на валютному та банківському ринках Міністерство фінансів 

працює над зменшенням обсягу державного боргу України. Для цього обрано 

два напрями: заміщення “старої” заборгованості на нові дешевші фінансові 

інструменти та реструктуризація боргів із власниками комерційних зовнішніх 

зобов’язань країни (угода між Міністерством фінансів та Спеціальним 

комітетом кредиторів щодо реструктуризації зовнішнього комерційного боргу 

України) [270]. 

Для послаблення боргового тиску на бюджет та платіжний баланс, а 

також створення умов для економічного зростання, виконавчим органам влади 

доцільно досягти домовленості з кредиторами щодо укладання договорів про 

зміну параметрів погашення боргу на умовах зниження виплат та обміну 

зобов’язань країни на її активи. 

Головними напрямами оптимізації рівня державного боргу в сучасних 

українських реаліях є: підвищення кредитних рейтингів країни; пошук джерел 

внутрішніх запозичень на зміну зовнішнім; зменшення частки боргів із 

плаваючою відсотковою ставкою на фіксовану; зниження рівня 

короткотермінової заборгованості (пролонгування); залучення зовнішніх 

кредитних ресурсів з метою інвестування у реальний сектор економіки та 

підвищення ефективності кредитування; відмова від системи гарантування 

боргів; диверсифікація можливих кредитних ризиків [363, с. 119]. 
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З метою зниження негативного впливу зростаючих витрат з 

обслуговування державного боргу на економічний розвиток країни, доцільним 

є дотримання таких умов: забезпечення стабільного курсу національної валюти; 

проведення виваженої бюджетної політики щодо мінімізації дефіциту; 

зменшення вартості державних боргів шляхом пошуку привабливих кредитних 

умов; встановлення і закріплення на законодавчому рівні граничних та 

оптимальних параметрів боргового навантаження; спрямовування позикових 

ресурсів винятково на інвестиційні проекти, які дадуть змогу отримати 

достатній прибуток та покрити відсоткові витрати; законодавче закріплення 

спрямування частини понадпланових доходів відповідного бюджетного періоду 

на погашення зобов’язань уряду; виокремлення із державного бюджету фонду 

залучених кредитних ресурсів для потенційно прибуткових інвестицій [363, 

с. 119]. 

Поточна економічна ситуація в Україні характеризується вагомим 

зростанням боргового навантаження, що є головним чинником гальмування 

розвитку економіки країни. Основними причинами зростання обсягу 

державного боргу у 2014–2015 роках були: 

 політична криза, анексія АР Крим та тривалий військовий конфлікт на 

сході країни; 

 глибока економічна рецесія, викликана перегрупуванням економічних 

зав’язків з міжнародними партнерами та руйнуванням інфраструктури, 

промислових об’єктів на частині території країни; 

 фінансування за рахунок запозичень дефіциту державного бюджету, 

зростання якого зумовлене значною мірою збільшенням видатків на оборону та 

обслуговування; 

 необхідність потужної державної підтримки державних підприємств 

та банків, зокрема НАК “Нафтогаз України” тощо. 

За підсумком останніх трьох років сукупний обсяг державного боргу зріс 

більше ніж у три рази до рівня 1 929,76 млрд грн (див. табл. 3.8). 
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Таблиця 3.8 

Структура державного боргу України 01.01.2014–01.01.2017 років [270] 

Сукупний державний борг 
01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 

100 % 100 % 100 % 100 % 

UAH, млрд 584,79 1 100,83 1 571,77 1 929,76 

USD, млрд 73,16 69,81 65,49 70,97 

Внутрішній борг 49 % 44 % 34 % 35,74 % 

UAH, млрд 284,09 488,87 529,46 689,73 

USD, млрд 35,54 31,00 22,06 25,37 

Зовнішній борг 51 % 56 % 66 % 64,26 % 

UAH, млрд 300,70 611,97 1 042,31 1 240,03 

USD, млрд 37,62 38,81 43,43 45,60 
 

 

У той же час, загальна сума заборгованості країни, приведена до 

еквіваленту іноземної валюти, навпаки, продемонструвала відносне зниження 

за аналізований період. Якщо станом на 01.01.2014 року загальний державний 

борг становив 73,16 млрд дол. США (в еквіваленті), то станом на 

01.01.2017 року – 70,97 млрд дол. США (в еквіваленті) [270]. 

Безпосередньо за підсумком 2015 року загальна сума державного та 

гарантованого державою боргу, приведена до доларового еквіваленту, 

знизилася на 6,19 %, до 65,49 млрд дол. США [254]. 

Чинником зменшення показників зовнішнього державного боргу було 

проведення реструктуризації заборгованості країни перед зовнішніми 

приватними кредиторами. Вагомою причиною для її проведення було 

зростання питомої ваги державного боргу в іноземній валюті (див. рис. 1 

Додатку Ш). Стала тенденція до її підвищення означає збільшення витрат уряду 

з обслуговування власних зобов’язань у доларах США. Для українських 

фінансових ринків це означає ще більше зниження валютної пропозиції та 

подальшу девальвацію гривні. 

Зокрема, 27.08.2015 року після тривалих перемовин, Міністерству 

фінансів України вдалося досягти домовленості з зовнішніми приватними 

кредиторами щодо реструктуризації частини зовнішнього державного боргу. 

Угода містить такі положення: 

 зниження основної суми боргу (на 20 % або 3,8 млрд дол. США); 
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 підвищення відсоткової ставки за борговими зобов’язаннями (із 

7,22 % до 7,75 %); 

 зміна термінів погашення боргу (вони перенесені з 2015–2023 років на 

2019–2027 роки); 

 емісія Україною нових боргових цінних паперів, ставка дохідності за 

якими прив’язана до темпів зростання ВВП [254]. 

Варто зазначити, що деякі положення угоди справлятимуть тиск на 

висхідні тенденції в українській економіці. Якщо темпи зростання економіки 

перевищать 3 % на рік, кредитори отримають 15 % вартості такого приросту 

ВВП. Якщо вони перевищать 4% на рік, кредитори отримають 40 % вартості від 

кожного відсотка зростання. 

Важливо, що названі положення вступають в силу тільки починаючи з 

2021 року, надаючи країні 7 років на відновлення позитивних тенденцій в 

економіці, та діятимуть протягом 20 наступних років. 

30.10.2015 року Міністерство фінансів України повідомило про 

завершення реструктуризації зовнішнього боргу. Її умови схвалено для 13 серій 

непогашених державних та гарантованих урядом єврооблігацій. Операцією 

заплановано випуск нових облігацій зовнішньої державної позики України. 

Вони не стосуються боргових цінних паперів, що перебувають у власності 

Російської Федерації у розмірі 3 млрд дол. США, термін погашення яких настав 

у грудні 2015 року. 

У той же час, низхідну динаміку показника державного боргу в іноземній 

валюті буде некоректно пояснювати лише вдалою кредитною політикою уряду. 

У цьому контексті доцільно порівняти зміну показника сукупної державної 

заборгованості, приведеної у гривневий еквівалент та дол. США із динамікою 

валютного курсу UAH/USD за відповідний період (див. рис. 2 та рис. 3 Додатку 

Ш) [254]. 
 

На зазначеному рисунку видно, що з початку 2015 року відбувалося 

відносне зменшення загального обсягу держборгу, приведеного в еквіваленті 

іноземної валюти. Проте важливо зазначити, що показники станом на 
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01.01.2016 року подавали Міністерством фінансів з огляду на курс національної 

валюти на рівні 1 576,86 грн. /100 дол. США. За таких умов обсяг внутрішньої 

державної заборгованості у доларовому еквіваленті становив 31,0 млрд дол. 

США [254]. 

Загалом протягом 2015 року гривня втратила близько 50 % вартості, тому 

перерахунок показників за новим офіційним курсом показав відповідне 

зменшення загального обсягу внутрішнього державного боргу в іноземній 

валюті до 22,06 млрд дол. США (на 8,94 млрд дол. США). Разом з тим, обсяг 

внутрішнього боргу у національній валюті за цей період тільки зростав – до 

529,46 млрд грн. станом на 01.01.2016 року (+40,59 млрд грн. протягом 

минулого року). Показники зовнішнього державного боргу у 2015 році також 

демонстрували зростання, – на 12 % до 43,43 млрд дол. США [254]. 

Отже, у поточній ситуації ключовим чинником його динаміки є 

девальваційні процеси. На рис. 2 і 3 Додатку Ш видно, що загальний обсяг 

держборгу (у гривневому еквіваленті) показав рекордне зростання в лютому 

2015 року внаслідок різкої девальвації. У доларовому вимірі він засвідчив 

аналогічну низхідну динаміку [254]. 

Видатки на обслуговування державного боргу у 2016 році становили 

97,4 млрд грн, або 99,4 % річного планового показника (див. Додаток Щ). 

Загальний обсяг виплат із погашення заборгованості становив 208,8 млрд грн 

(82,8 % від прогнозованого показника). Видатки на обслуговування державного 

боргу збільшилися на 10,6 млрд грн порівняно із попереднім роком. Їхня частка 

у загальному обсязі витрат державного бюджету зменшилася із 15,0 % у 

2015 році до 14,2 % у 2016 році. Відносно ВВП обсяг платежів з 

обслуговування боргу знизився з 4,4 % до 4,1 % [268]. 

Водночас середньотермінова динаміка боргових виплат з бюджету 

виглядає менш оптимістично. Видатки на обслуговування державного боргу 

збільшилися з 2,3 % ВВП у 2013 році до 4,1 % ВВП у 2016 році; їхня частка у 

сумарних видатках державного бюджету за цей період зросла з 8,5 % до 14,2 %. 

Обсяг платежів за урядовою заборгованістю (з урахуванням сум погашення) 

відносно ВВП підвищилася з 7,5 % у 2013 році до 8,8 % у 2016 році. Питома 
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вага платежів за державним боргом у витратах бюджету (які формуються з 

видатків, надання кредитів, погашення державного боргу і придбання цінних 

паперів) зменшилася за аналізований період з 23,3 % до 22,4 %. Тобто, з одного 

боку, зростання боргового навантаження зумовлювало збільшення бюджетних 

витрат на обслуговування заборгованості, проте, з іншого – реструктуризація 

зовнішнього державного боргу у 2015 році дала змогу дещо розвантажити 

бюджети 2015–2018 років. Тому сумарні виплати на погашення й 

обслуговування боргу у 2016 році приблизно відповідали їхнім обсягам у 

попередні роки [268]. 

На кінець 2016 року державний та гарантований державою борг України 

досяг величини 1 929,8 млрд грн, з яких 50,8 % становить зовнішня, а 34,8 % – 

внутрішня заборгованість. Гарантований борг становив 278,9 млрд грн, або 

14,5 % загальної суми прямого і гарантованого державою боргу (див. Додаток 

Ю). Порівняно з 2015 роком його обсяг збільшився на 22,8 %, а порівняно з 

2013 роком – у 3,3 раза. Головними чинниками зростання державного боргу 

стали понад трикратна девальвація національної валюти та прийняття урядом 

умовних зобов’язань, пов’язаних із рекапіталізацією НАК “Нафтогаз України”, 

державних і комерційних банків, а також підтримкою Фонду гарантування 

вкладів. У доларовому еквіваленті його сума була стабільною і становила 

у млрд дол. на кінець року: 73,2 у 2013 році, 69,8 – у 2014 році, 65,5 – у 

2015 році 71 – у 2016 році [268]. 

Відносні показники державного боргу у середньотерміновому періоді 

демонстрували висхідну динаміку і засвідчували зниження ступеня 

платоспроможності держави (див. Додаток Я). Його обсяг збільшився з 38,4 % 

ВВП у 2013 році до 81,0 % в 2016 році. У той же час за результатами 

дослідження ОЕСР граничний рівень державного боргу для країн з ринками, що 

формуються, становить лише 30–50 % від ВВП, а для розвинених країн – 70–

90 %. Відносно доходів державного бюджету розмір урядового і гарантованого 

боргу збільшився з 172,4 % у 2013 році до 308,3 % у 2014 році, дещо зменшився 

2015 року і знову підвищився до 313,1 % у 2016 році. У міжнародній практиці 
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прийнятним показником вважається відношення державного боргу до доходів 

бюджету на рівні до 200 % [268]. 

Угодою про асоціацію, яка вступила повністю в дію 01.09.2017 року, 

передбачено співробітництво між Україною та ЄС у галузі управління 

державними фінансами, що спрямовується на забезпечення розвитку 

бюджетної політики і ґрунтується на міжнародних стандартах (стаття 346). У 

країнах-членах єврозони, згідно з Маастрихтськими критеріями, розмір 

загального боргу уряду не повинен перевищувати 60 % ВВП. Такий ліміт 

зафіксовано й у Бюджетному кодексі України. На рис. 3.17 та у Додатку А1 

відображено відносний показник державного і гарантованого боргу України 

(81 %) ВВП порівняно з рівнем боргового навантаження у країнах ЄС на кінець 

2015 року і визначеним граничним рівнем. Тобто фактичний розмір державної 

заборгованості нашої країни суттєво перевищує офіційно встановлений 

граничний рівень, проте аналогічна ситуація спостерігається у 19 із 28 країн ЄС 

[268]. 

 

Рис. 3.17. Співвідношення державного боргу і ВВП в Україні та членах 

ЄС у 2016 році [268] 

Валютна структура боргу вказує на високу вразливість державних 

фінансів України до коливань курсу гривні. Станом на кінець 2016 року частка 
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боргових зобов’язань у національній валюті становила лише 30,3 % загальної 

суми заборгованості (див. Додаток Б1). Порівняно із кінцем 2013 року частка 

гривневих зобов’язань зменшилася на 11,3 в. п., що вказує на погіршення 

валютної структури боргу. Водночас суттєво зросла частка зобов’язань, 

номінованих у спеціальних правах запозичення (СПЗ), внаслідок реалізації в 

Україні програм Міжнародного валютного фонду “stand-by” і “EFF”. Структура 

урядової заборгованості за видами відсоткових ставок є доволі оптимістичною і 

засвідчує невисоку вразливість державних фінансів до відсоткових ризиків 

(див. Додаток В1). Так, частка боргових зобов’язань з фіксованою відсотковою 

ставкою на кінець 2016 року становила 68,8 %, збільшившись на 1,3 в. п. 

порівняно з попереднім роком. Інші види зобов’язань України мають 

дохідність, прив’язану до ставки LIBOR і відсотка МВФ [268]. 

Ключовою причиною девальвації національної валюти є зниження 

валютних надходжень від експорту, який практично є єдиним джерелом її 

надходження в умовах обмеженого припливу інвестицій і закритого боргового 

ринку. Причинами таких тенденцій є (поряд зі стагнаційними процесами у 

національній економіці) загальносвітове зниження цін на продукцію хімічної та 

металопромисловості, сільського господарства тощо, які є головними статтями 

українського експорту. Крім цього, обмеження транзиту вітчизняних товарів 

через українсько-російську ділянку кордону також призводять до падіння 

обсягів їхнього експорту до окремих країн. Станом на квітень 2017 року на 

міжбанківському ринку торги відбуваються у діапазоні 26,4–27,2 грн/дол. 

США. Зауважимо, що девальвація національної валюти дає змогу урядові 

розраховуватися за внутрішніми боргами меншими обсягами валютних 

ресурсів, зокрема, отриманих від міжнародних фінансових організацій [272]. 

Отже, в Україні спостерігаються доволі високі ризики для стійкості 

державних фінансів, які генеруються обсягом та валютною структурою 

державного боргу. Проте макрофінансова стабілізація та відновлення 

економічного зростання, зведення бюджету із помірним дефіцитом і 

проведення активних бюджетних реформ з високою ймовірністю 
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визначатимуть зменшення ризиків для державних фінансів України і 

сприятимуть їхньому оздоровленню. 

Згідно з прогнозами МВФ, співвідношення валового зовнішнього боргу 

до ВВП мало досягти пікового значення у 2015 році, після чого – показати 

низхідну динаміку. Враховуючи висхідну динаміку показників урядової 

заборгованості та очікуване в 2016 році зростання ВВП на рівні 1–2 %, 

Національне рейтингове агентство “Рюрік” прогнозує подальше зростання 

співвідношення борг/ВВП [272]. 

Тільки згідно з офіційними показниками за результатами 2014–2016 років 

обсяг номінального ВВП країни збільшився більше ніж на 25 %. Проте, 

враховуючи фізичне зменшення експорту, а також понад трикратну 

девальвацію національної валюти, що відповідно відносно знизило вартість 

частини ВВП, яка виражена внутрішнім споживанням, можна говорити про 

реальне падіння ВВП більше ніж на половину в аналізованому періоді [272]. 

Сукупний обсяг державного боргу у 2015 році перевищував 100 % від 

ВВП. Нагадаємо, одним із положень угод українського уряду з МВФ є 

досягнення відношення обсягу урядової заборгованості на рівні 70 % від ВВП у 

2020 році. 

Аналізуючи темпи зростання заборгованості України за 2000–2016 роки, 

можна зробити висновок, що державні запозичення мають чітку тенденцію до 

зростання. Отже, ці кошти не спрямовувалися на модернізацію економіки, не 

сприяли економічному зростанню, а “проїдалися” і збільшували майбутній 

тягар на національну економіку. Позитивним є зменшення частки зовнішніх 

запозичень у структурі заборгованості держави. Проте перед урядом гостро 

стоїть завдання щодо розроблення такої боргової стратегії, яка розглядатиме 

запозичення як інструмент у механізмі забезпечення стабільного економічного 

зростання країни, темпів приросту ВВП, повної зайнятості, стримування 

інфляційних процесів, фінансування соціальних програм, формування 

достатніх обсягів кредитних ресурсів для розвитку підприємницької діяльності, 

залучення іноземних інвестицій [329, с. 57]. 

Отже, проведене дослідження дає підстави сформулювати такі висновки: 



268 

 завдяки вдалій кредитній політиці у 2015 році, що охоплювала 

укладання угоди щодо реструктуризації частини заборгованості України перед 

зовнішніми приватними кредиторами, її обсяг зменшився на 6 млрд дол. США; 

 девальвація знизила внутрішній борг на 8,94 млрд дол. США; 

 зменшення сукупного держборгу у 2015 році зумовлене переважно 

відносним зменшенням частини зобов’язань країни, номінованих у 

національній валюті, внаслідок її девальвації [272]. 

Для збереження економічної безпеки України перевагу треба надавати 

внутрішнім запозиченням, однак перешкодою цьому є слабкий розвиток і 

погана організація ринку державних цінних паперів, що не дає змоги залучати 

необхідний обсяг фінансових ресурсів. 

Досвід розвинених країн свідчить, що зовнішні запозичення 

використовують як інструмент проведення стабілізаційної, перерозподільної 

політики та стимулювання темпів економічного зростання.  

Управління заборгованістю держави передбачає досягнення таких цілей: 

 залучення позик на вигідніших цінових умовах, які сприятимуть 

мінімізації витрат із обслуговування державного боргу; 

 відмова від проведення дискреційної політики.  

Регулювання складу і структури державного боргу у процесі проведення 

фіскально-орієнтованого управління стосується тільки відсоткових зобов’язань: 

у фазі циклічного зростання не варто брати довготермінові кредити, щоб не 

обтяжувати економіку майбутніми зобов’язаннями з високою номінальною 

ставкою. У період економічного спаду в процесі реструктуризації 

заборгованості уряду треба діяти у напрямі підвищення терміну емітованих 

боргових зобов’язань. 

Використовувати кредитну політику України у якості дієвого важеля 

стимулювання економічного розвитку допоможе інституційне розмежування 

запозичень, які залучаються з метою обслуговування й погашення державного 

боргу та на капіталовкладення. Для цього треба вивести капітальні бюджетні 

видатки в окремий розділ, виконання якого перебуватиме у компетенції 
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Державного Банку реконструкції та розвитку [419, с. 268]. Він матиме змогу 

фінансувати проекти загальнодержавного значення за допомогою реалізації 

облігаційних позик та надання кредитних гарантій. Такий інституційний 

механізм допоможе: 

 перевести фінансове забезпечення частини видатків розвитку на 

кредитну основу;  

 забезпечити довготермінове фінансування державних інвестиційних 

програм;  

 поліпшити контроль за цільовим та ефективним використанням 

гарантованих державою кредитів; 

 узгодити та контролювати реалізацію бюджетних інвестиційних 

програм, які фінансують зі спеціального фонду [329, с. 58]. 

Головними проблемами у сфері управління державним боргом в Україні 

є: 

 швидке зростання його обсягів за абсолютною величиною та відносно 

ВВП; 

 переважання зовнішньої заборгованості у його структурі, яка 

приховує у собі валютні ризики; 

 великі розміри гарантованого боргу, що може передбачати додаткові 

витрати у випадку неплатоспроможності позичальників; 

 значна заборгованість перед міжнародними організаціями 

економічного розвитку та іноземними органами управління, котра загрожує 

економічній безпеці України;  

 нерозвинений ринок державних цінних паперів, що ускладнює 

залучення позик; 

 відсутність комплексного правового забезпечення та досконалого 

інституційного механізму процесу управління державним боргом [329, с. 59]. 

Для вирішення зазначених вище проблем необхідно проводити такі 

заходи: 
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 переорієнтуватися на внутрішній ринок державних запозичень на 

період нестабільності національної валюти та стимулювати попит на ньому;  

 видавати державні гарантії лише у виняткових випадках, пов’язаних із 

реалізацією національних інтересів;  

 відмовитися від залучення кредитів міжнародних організацій 

економічного розвитку, що супроводжуються додатковими умовами, які 

обмежують економічну і політичну незалежність;  

 зменшити граничний рівень державного боргу до 35 % ВВП, що 

відповідатиме рівню розвитку вітчизняних фінансових ринків;  

 заснувати Фонд управління державним боргом, завданням якого буде 

мінімізація ризиків і витрат на обслуговування боргу;  

 створити Державний банк реконструкції та розвитку, який 

управлятиме капітальними запозиченнями [329, с. 59]. 

Для підвищення ефективності управління державним боргом необхідно 

розробити рівномірний графік погашення облігацій шляхом їх викупу та 

повторних емісій з метою зниження витрат з обслуговування заборгованості, 

припинити приватне розміщення позикових інструментів на зовнішньому 

ринку з метою мінімізації ризику репутації держави, посилення координації дій 

між Міністерством фінансів та НБУ, визначення чітких повноважень 

Департаменту державного боргу Мінфіну. Вирішення проблем, що пов’язані зі 

зовнішньою заборгованістю, сприятиме створення необхідних правових та 

економічних умов для акумулювання внутрішніх заощаджень країни, 

відновлення довіри кредиторів, активізації іноземного інвестування. За умов 

значного боргового тягаря для України доцільно фінансувати дефіцит бюджету 

за поточними операціями шляхом конверсії зовнішньої заборгованості в 

іноземній валюті і внутрішні зобов’язання [184, с. 62]. 

Забезпечення керованості зовнішньою заборгованістю потребує 

вдосконалення методики визначення її ліміту за допомогою введення 

додаткових індикаторів боргового навантаження, які враховують структуру 
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зовнішнього боргу за термінами, позичальниками і джерелами покриття. Одним 

із них може бути показник сукупної зовнішньої заборгованості [184, с. 62]. 

Сьогодні актуальним є впровадження у практику управління державним 

боргом України програмно-цільового методу фінансування державних 

інвестиційних витрат, у тому числі, за допомогою залучених кредитних 

ресурсів. Державні інвестиції позитивно впливають на економічний розвиток. 

Вони є складовою сукупного попиту та підвищують ефективність виробництва, 

що стимулює зростання сукупної пропозиції. У процесі визначення цільової 

спрямованості державних капітальних вкладень пріоритет надають інвестиціям 

в інфраструктуру: у транспортний сектор, мережі водо- і газопостачання, 

виробництва й передачі електроенергії тощо. Це сприятиме зниженню витрат 

на ведення підприємницької діяльності й забезпечить високі темпи зростання 

національної економіки [184, с. 62]. 

Отже, для повного й своєчасного обслуговування заборгованості уряд має 

забезпечити ефективне використання капіталу, залученого на фінансовому 

ринку. За таких умов підвищуватимуться темпи зростання національного 

виробництва та можливості погашення накопичених боргів. Граничні обсяги 

зовнішніх запозичень треба формувати з урахуванням платежів для 

обслуговування боргу за певний період, достатності міжнародних резервів та 

керуючись прогнозованою динамікою ВВП [184, с. 63]. 

Національний банк України має реалізовувати зважену політику щодо 

використання валютних резервів та проведення валютних інтервенцій на 

внутрішньому ринку, оскільки їх використовують як кредит уряду для виплати 

за зовнішніми боргами. 

Удосконалення кредитної політики держави можливе завдяки зниженню 

відсоткових ставок і поступової ревальвації національної валюти, що дасть 

змогу знизити вартість обслуговування зовнішнього боргу. 

Головними критеріями ефективності боргової політики держави є: 

1) стійка фінансова система, яка визначається обсягом дефіциту бюджету, 

стабільністю банківської системи, національної валюти, рівнем цін і розвитком 

фінансового ринку; 
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2) збалансована зовнішньоекономічна політика та раціональна структура 

міжнародної торгівлі, що орієнтовані на забезпечення потреб внутрішнього 

ринку та захист вітчизняного товаровиробника; 

3) високий рівень життя населення та стабільна соціально-політична 

ситуація в країні, зменшення суспільної напруги; 

4) інвестиційна привабливість країни. Прискорення темпів зростання 

національного доходу країни має відбуватися за допомогою додаткових 

зовнішніх інвестицій [280, с. 41]. 

Для України важливим завданням на сучасному етапі є підтримання 

стабільного рівня боргового навантаження, зменшення зовнішнього державного 

боргу та використання нових позикових ресурсів для фінансування 

інвестиційних та інституційних державних програм розвитку в умовах 

середньотермінової кредитної стратегії. Державний борг формується як 

результат внутрішньої і зовнішньої позикової політики, тому вихідним 

аспектом її ефективності є спрямованість залучених ресурсів і цільове 

використання відповідних коштів [280, с. 42]. 

В умовах європейської інтеграції та нарощування зовнішніх зобов’язань, 

які значно збільшують державний борг, керівники вищих органів влади повинні 

докладати максимум зусиль для приведення у відповідність до міжнародних 

стандартів внутрішніх нормативних документів, що стосуються формування та 

обслуговування державного боргу. Зокрема, Національний банк України, 

Міністерство фінансів України, Державна казначейська служба України та інші 

органи державного управління повинні мати спільний план дій щодо вивчення 

та імплементації міжнародних стандартів у практику формування та 

обслуговування державного боргу. На основі цього підвищують інвестиційну 

привабливість національної економіки, платоспроможність країни, терміни 

залучення зобов’язань, знижують витрати на обслуговування боргу, відсоткові 

ставки за зовнішніми кредитами та (у перспективі) залежність від зовнішнього 

фінансування через активізацію інвестицій у приватний сектор економіки. 
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Зважаючи на зазначене вище, наведемо перелік відомих підходів, які 

дають змогу модернізувати систему заходів щодо обслуговування державного 

боргу з урахуванням практики розвинених країн світу: 

– проведення переговорів щодо списання частини заборгованості за 

попередньо визначеними умовами, що дасть змогу знизити розмір державного 

боргу та, відповідно, витрати на його обслуговування; 

– залучення нових кредитів або перегляд умов за існуючими у контексті 

зниження відсоткових ставок; 

– вивчення можливостей продовження термінів сплати кредитів та 

обслуговування державного боргу; 

– активізація зусиль щодо наповнення золотовалютних резервів країни з 

метою погашення боргів за рахунок внутрішнього потенціалу, зокрема за 

допомогою: повернення валюти на рахунки українських банків з-за кордону; 

зниження корумпованості бізнес-відносин у країні; лібералізації 

господарського середовища, що стимулюватиме легалізацію економічної 

діяльності; 

– вчасне погашення зобов’язань за внутрішніми та зовнішніми боргами, 

що дасть змогу уникнути фінансових санкцій; 

– використання залучених коштів для фінансування конкретних 

проектів розвитку національної економіки з метою формування виробничого й 

фіскального потенціалу; 

– розроблення заходів щодо зменшення потреби у валютних ресурсах, 

зокрема за допомогою активної політики імпортозаміщення у національній 

економіці та розширення асортименту товарів і послуг українських 

товаровиробників [362, с. 261]. 

У процесі реалізації цих підходів можна прямо й опосередковано 

поліпшити процеси обслуговування державного боргу. Як свідчить 

міжнародний досвід, усі зазначені пропозиції щодо модернізації 

обслуговування державного боргу, активно використовують у різних країнах 

світу. Представники фінансових установ міжнародного рівня, маючи значний 

розмір валютних резервів, висловлюють низку застережних тверджень, які 
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повинні стримувати країну-позичальника до залучення коштів. Проте 

безвихідна ситуація зі золотовалютними запасами змушує залучати порівняно 

незначні за розмірами позики, зазвичай, на нетривалі терміни та з високими 

відсотковими ставками. Унаслідок цього виникають значні витрати з 

обслуговування державного боргу, які стримують позитивні зрушення у 

національній економіці [358, с. 199]. 

Важливим підходом до модернізації обслуговування державного боргу є 

придбання золотовалютних резервів центральним банком у внутрішньому 

банківському секторі. Це дасть змогу залучити відносно дешеві валютні 

ресурси для погашення зовнішнього державного боргу та не робити нових 

запозичень у міжнародних установ і зменшити вартість обслуговування 

зобов’язань. Для зростання валютних надходжень у країну урядовф необхідно: 

знижувати фіскальне навантаження на бізнес; забезпечити дотримання 

законодавства, яке регулює діяльність суб’єктів господарювання; зменшувати 

кількість перевірок з боку контролюючих органів та усунення їхньою 

неправомірного тиску на фінансові можливості підприємств; стимулювати 

залучення інвестицій; ліквідовувати прояви корупції; знижувати рівень 

бюрократії у процесі обслуговування національної економіки. Надлишок 

валюти на ринку Національний банк України матиме змогу викупляти за 

національну грошову одиницю, а отримані валютні ресурси спрямовувати на 

покриття державних боргів перед зовнішніми позичальниками [362, с. 261]. 

Поряд із поширеними способами обслуговування державного боргу 

можна запропонувати і нові підходи до модернізації цього процесу, які 

відповідають міжнародним стандартам та використовують у світовій практиці 

(рис. 3.18).  

Деякі із запропонованих способів обслуговування державного боргу 

стосуються втрати національних інтересів через допуск закордонних учасників 

до управління державним майном. 

В умовах дефіциту ресурсів для обслуговування державного боргу можна 

запропонувати обмін його частини на активи, які перебувають у власності 

держави. Оскільки державні підприємства не завжди ефективно функціонують, 
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передача їхнього майна у власність іноземних компаній сприятиме розвитку 

окремих галузей економіки, впровадженню сучасної техніки та технологій, 

виходу української продукції на міжнародні ринки, створенню нових робочих 

місць. За умови усунення імовірності виникнення корупційної складової у 

процесі передавання майна та недопущення до стратегічних державних об’єктів 

іноземних партнерів, суттєвих негативних проявів від такого способу не 

повинно бути [362, с. 261]. 

МОДЕРНІЗОВАНІ ПІДХОДИ ДО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ

Обмін заборгованості на активи

Спрощення податкових режимів суб’єктам 

господарювання, які купують ОВДП

Залучення приватного сектора економіки до 

погашення зобов’язань на засадах державно-

приватного партнерства

Розроблення індивідуальних взаємовигідних 

механізмів погашення внутрішнього боргу 

перед конкретними підприємствами

Випуск мобілізаційної внутрішньої валютної 

позики в обсягах, що необхідні для 

послідовного покриття виплат за зовнішнім 

боргом

Погашення боргових зобов’язань України у 

формі отримання права на реалізацію товару 

за встановленою ціною

Зворотній викуп власних боргових 

зобов’язань за ринковими цінами

Надання дозволу на діяльність в Україні 

міжнародним компаніям в обмін на частину 

вартості заборгованості

Зниження боргу за умови надання грантів та 

безповоротної фінансової допомоги з боку 

країн-кредиторів

Участь міжнародних компаній у 

приватизації державного майна за умов 

зниження ними заборгованості

Зниження витрат на обслуговування боргу 

шляхом залучення облігаційних позик

Виплата відсоткових платежів у 

національній валюті за привабливим для 

кредитора курсом

Створення інвестиційних фондів, в активи 

яких передаватимуть акції приватизованих 

підприємств

Рис. 3.18. Нові підходи до обслуговування державного боргу України з 

урахуванням міжнародного досвіду [362, с. 261] 

Значна кількість міжнародних корпорацій з країн Азії, Європи та 

американських континентів вже сьогодні розглядає територію України як 

привабливий регіон, у якому можна розміщувати виробничі потужності через 

близькість до ринків збуту, наявність відносно дешевих природних ресурсів, 

робочої сили, земель та інших ресурсів.  

Ефективним способом обслуговування державного боргу є державно-

приватне партнерство, яке передбачає залучення суб’єктів господарювання до 

реалізації інфраструктурних, освітніх, медичних, соціальних, житлово-

комунальних, енергетичних та інших проектів, які, зазвичай, належать до сфери 



276 

державного управління і фінансують з державного бюджету. Такі проекти часто 

сприяють зростанню його дефіциту та формуванню заборгованості. В умовах 

участі приватних підприємств та організацій в управлінні такими проектами 

уряду України доцільно перекладати на них фінансові зобов’язання щодо 

погашення державного боргу. Висока мобільність фінансових ресурсів 

приватного бізнесу та значний потенціал, дадуть змогу реалізовувати 

загальнонаціональні проекти, отримати від них достатні прибутки й знизити 

розмір державного боргу [362, с. 262]. 

Погашати державний борг можна завдяки грантам та безповоротній 

фінансовій допомозі країн-позичальників. Такий спосіб не заборонений 

міжнародними стандартами, проте досить обмежений у використанні. Однією з 

причин є неспівставність розмірів допомоги із обсягом урядової заборгованості 

та відсотками за користування залученими кредитами. 

Зазначимо, що міжнародній практиці відомі випадки списання боргів 

низці країн при вступі в ЄС. Таким способом підтримували їхню 

платоспроможність та загальну фінансову стійкість Європейського Союзу за 

допомогою збереження вартості грошової одиниці та іміджу об’єднання на 

міжнародному ринку капіталів. Списання частини державного боргу України є 

ефективною дією, яка швидко дасть змогу поліпшити стан державних фінансів. 

Зважаючи на це, доцільно послідовно робити кроки у цьому напрямі, що 

знизить витрати на обслуговування боргу. Проте вимога списання боргів 

значно знижує інвестиційну привабливість країни та окремих її позичальників. 

У розумінні міжнародних кредиторів останні у будь-який момент можуть 

виявити небажання сплачувати отримані кошти або оголосити себе банкрутами 

[362, с. 262–263].  

Модернізація підходів до обслуговування державного боргу України 

сьогодні є актуальним завданням, оскільки висока його частка у ВВП та 

дефіцит бюджету спричиняють значний тиск на національну економіку і 

гальмують її розвиток. Нині широко використовують такі способи погашення 

державного боргу: пролонгація термінів, рефінансування, перегляд відсоткових 

ставок за отриманими позиками тощо. 
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У світовій теорії та практиці під борговою стратегією розуміють систему 

врегулювання проблем заборгованості країн, які відчувають труднощі в 

обслуговуванні зобов’язань за зовнішніми позиками та мають потребу у 

відновленні платоспроможності. 

Боргова стратегія України повинна ґрунтуватися на таких принципах: 

 безумовність – забезпечення виконання зовнішніх зобов’язань у 

повному обсязі; 

 мінімізація ризиків – розміщення і погашення позик так, щоб 

максимально знизити вплив коливань кон’юнктури світового фінансового 

ринку; 

 оптимальність – підтримання раціональної структури заборгованості 

щодо термінів погашення, валюти, кредиторів тощо; 

 забезпечення фінансової незалежності – дотримання оптимального 

співвідношення зовнішніх і внутрішніх запозичень; 

 ефективність – залучення фінансових ресурсів для реалізації програм 

розвитку; 

 прозорість – відкритість інформації про економічний стан держави в 

умовах випуску позик, її повнота та достовірність; 

 стабільність – забезпечення сталого розвитку ринку державних 

боргових зобов’язань [308, с. 183]. 

Теоретично, боргова стратегія України може реалізуватися за двома 

напрямами: 1) повна відмова від нових зовнішніх запозичень: 2) залучення 

нових позик у безпечних розмірах на інвестиційні цілі. 

З метою забезпечення ефективного управління державним боргом, 

необхідно вживати додаткові заходи, спрямовані на забезпечення надійної 

збалансованості валютного ринку, істотне зростання золотовалютних резервів 

держави, удосконалення структури платіжного та зовнішньоторговельного 

балансів, створення умов для повернення з-за кордону національного капіталу, 

сприяння прямим іноземних інвестиціям, утвердження ефективної системи 

страхування від інвестиційних ризиків тощо [308, с. 183]. 
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Комплексний підхід до реалізації стратегії управління державним боргом 

повинен відображатися у зміцненні координації боргової політики з бюджетно-

фінансовою та грошово-кредитною, результатом чого має стати підвищення 

ефективності управління активами та фінансовими ресурсами держави. 

 

Висновки до розділу 3 

Визначення ролі  та аналіз структури фінансових ресурсів держави у 

становленні і розвитку національної економіки дали змогу з робити такі 

висновки. 

1. Податки є головним джерелом доходів державного бюджету. За їх 

допомогою держава акумулює кошти й перерозподіляє суспільні доходи між 

різними категоріями населення, територіями, галузями економіки та видами 

діяльності. Окрім того, обов’язкові платежі забезпечують моніторинг 

економічних явищ та використовуються у процесі планування стратегічного 

розвитку держави. На підставі аналітичного оцінювання податкових 

надходжень до Зведеного бюджету України протягом 2000–2016 рр. 

простежується тенденція переважання непрямого оподаткування над прямим, 

що свідчить про фіскальну спрямованість вітчизняної податкової політики та 

недостатню орієнтацію регулюючої функції на економічне зростання. 

Нарощення податкової складової (+23,1 %) у 2016 р. відбулося, насамперед, за 

рахунок податку на додану вартість, обсяг якого зріс на 48,1 млрд грн 

(+27,0 %), порівняно із попереднім роком. Крім того, в 1,3 раза збільшилися 

надходження до державного бюджету податку на доходи фізичних осіб, що 

відображає зростання рівня зарплат у номінальному виразі. За підсумками 

2016 р. на 5,3 в. п. збільшилася податкова складова у структурі доходів 

зведеного та державного бюджетів. У першому відбулося зменшення частки 

неподаткових доходів на 5,5 в. п., у другому – на 5,6 в. п. 

2. Сьогодні необхідною умовою підвищення ефективності вітчизняної 

податкової системи є її трансформація на основі: зростання результативності 

перерозподільних процесів на етапах акумулювання й використання 

податкових надходжень з метою збільшення фіскального ефекту; забезпечення 



279 

фінансової самодостатності органів місцевого самоврядування шляхом 

розширення закріплених за ними податкових форм мобілізації бюджетних 

ресурсів; встановлення оптимального податкового навантаження та зростання 

податкового потенціалу; виховання в населення податкової толерантності та 

перебудови національного менталітету у напрямі усвідомлення необхідності 

виконання фіскального обов’язку громадянами. 

3. Зазначено, що місцеві бюджети є нижчою ланкою бюджетної системи 

України. Незважаючи на те, що питома вага їхніх доходів у зведеному бюджеті 

є незначною, вони є фундаментом бюджетної системи, без якого не можливо 

поліпшити взаємовідносини між її рівнями у відповідності до функцій 

місцевого самоврядування. З метою збільшення частки власних доходів у 

місцевих бюджетах, зменшення їхньої залежності від фінансової допомоги, 

досягнення збалансованості та підвищення ефективності управління ними 

загалом необхідне: 1) чітке законодавче закріплення бюджетних повноважень і 

відповідальності влади різних рівнів в умовах формування надходжень; 2)  

наділення органів місцевого самоврядування одним-двома вагомими місцевими 

податками, які вони зможуть регулювати самостійно; 3) формування дохідної 

частини на основі об’єктивної оцінки податкового потенціалу місцевих органів 

влади й визначення видаткових зобов’язань регіональної влади; 4) застосування 

стабільних базових нормативів відрахувань від державних податків; 

5) посилення контролю за повнотою надходження доходів у місцеві бюджети; 

6) забезпечення правових гарантій для безумовного виконання фінансових 

зобов’язань учасниками міжбюджетних відносин. 

4. У розділі систематизовано й узагальнено підходи вітчизняних 

науковців до з’ясування сутності категорії “державний кредит” та визначено її 

як сукупність економічних відносин між урядом, суб’єктами господарювання й 

домогосподарствами щодо розподілу частини вартості валового внутрішнього 

продукту, у процесі якого на умовах терміновості, зворотності, платності і 

цільового використання відбувається формування позикових фінансових 

ресурсів держави. Державний кредит є важливим джерелом мобілізації 

бюджетних коштів в умовах дефіцитності постійних джерел та економічного 
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спаду в країні, проте призводить до виникнення державного боргу, погашення 

якого лягає тягарем на наступні покоління населення. 

5. Побудовано множинні регресійні моделі, які описують залежність: 

валового внутрішнього продукту України від обсягу фінансових ресурсів 

домашніх господарств, суб’єктів господарювання та надходжень до зведеного 

бюджету України; середньорічний обсягу капіталу вітчизняних суб’єктів 

господарювання від фінансових ресурсів домашніх господарств, вимог банків 

за наданими кредитами та обсягу торгів на вітчизняному ринку цінних паперів; 

фінансових ресурсів домогосподарств від середнього обсягу капіталу 

підприємств, депозитів населення у банківській системі, надходження податку 

на прибуток до зведеного бюджету України та обсягу міжбюджетних 

трансфертів.  

6. У реультаті проведення кореляційного аналізу виявлено обернену 

залежність між середньозваженою ставкою ОВДП і темпами приросту 

реального валового продукту України, динамікою фінансових результатів до 

оподаткування й державним і гарантованим державою боргом. Це доводить 

негативний плив проведених державних запозичень на формування фінансових 

ресурсів суб’єктами національної економіки України. 

7. В умовах необхідності відновлення економічного зростання 

співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями 

спрямовується на залучення додаткових фінансових ресурсів для реформування 

національної економіки, реалізацію пріоритетних системних та інвестиційних 

проектів. Їхні фінансові ресурси, за умови ефективного використання, є 

важливим джерелом фінансування пріоритетних проектів та завдань 

соціального й економічного розвитку, інструментом інституційних перетворень 

і міжнародної інтеграції. 

8. Співпраця України з МВФ має суттєві негативні сторони: національна 

економіка знаходиться під значним впливом умов стабілізаційних програм та 

відповідних зобов’язань; знижуються реальні доходи населення; у разі 

неплатоспроможності країни, виникає потреба у рефінансуванні існуючих 

заборгованостей, що може привести до ще більшої залежності від кредитів 
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МВФ, які надаватимуть із жорсткішими умовами; з’являється диспропорція 

відтворення суспільного продукту, оскільки розвиваються, зазвичай, 

прибуткові галузі, у які вкладаються позики; часткове підтримання вигідних 

для МВФ політичних та економічних режимів; мобілізація з метою виплати 

боргу значних фінансових ресурсів, що часто перевищують потенційні 

можливості України тощо. 

9. З метою забезпечення ефективного управління державним боргом, 

необхідно вживати додаткові заходи, спрямовані на досягнення надійної 

збалансованості валютного ринку, істотне зростання золотовалютних резервів 

держави, удосконалення структури платіжного та зовнішньоторговельного 

балансів, створення умов для повернення з-за кордону національного капіталу, 

сприяння прямим іноземним інвестиціям, утвердження ефективної системи 

страхування інвестиційних ризиків тощо. 

Одержані у третьому розділі результати опубліковано у наукових працях 

автора: [101; 127; 118; 208; 283; 284; 425].  
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РОЗДІЛ 4. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ 

4.1. Стратегія і тактика управління фінансовими ресурсами суб’єктів 

господарювання 

Управління фінансовими ресурсами належить до головних завдань 

менеджера будь-якого підприємства, оскільки їхня структура та вартість 

значною мірою впливають на основні показники його фінансово-господарської 

діяльності й ефективність функціонування загалом. Ефективна система 

управління фінансовими ресурсами спроможна забезпечити реалізацію 

загальної економічної стратегії розвитку підприємства достатніми обсягами 

капіталу за мінімальною вартістю у чітко визначені терміни та з прийнятним 

рівнем ризику.  

Головні аспекти управління фінансовими ресурсами суб’єктів 

господарювання відображено на рис. 4.1. 

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

Теорія управління фінансовими ресурсами – сукупність логічних та фундаментальних узагальнень 

досвіду менеджменту капіталу підприємств, які ґрунтуються на глибокому розумінні закономірностей 

цього процесу та його місця в управлінні фінансами суб’єкта господарювання; розкриває  сутність, цілі, 

головні завдання та послідовність реалізації

НАУКОВА БАЗА

Економічна теорія, фінанси, менеджмент, бухгалтерський облік, статистика, математика

ДЕТЕРМІНАНТИ

Економічна інтерпретація суті та значення у відтворювальному процесі фінансових ресурсів, їхніх 

елементів і джерел формування визначає необхідність та спосіб залучення, відображення, деталізації у 

складі показників фінансового аналізу, планування, прогнозування й управлінського впливу

ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ

Реалізація фінансової стратегії підприємства; регулювання і перерозподіл грошових потоків між 

структурними підрозділами та видами діяльності; забезпечення необхідними фінансовими ресурсами 

виробничої та інвестиційної діяльності; надання нормативної (критеріальної) інформації для проведення 

контролю, моніторингу та аудиту фінансових процесів і ухвалення управлінських рішень щодо їх 

коригування

ФУНКЦІЇ

Планування, прогнозування, аналіз та оцінювання показників діяльності, мотивація, контроль і 

моніторинг, регулювання

ГОЛОВНІ МЕТОДИ

Логіко-економічні, економіко-математичні, статистичні, нормативні, емпіричний та ін.  

Рис. 4.1. Складові управління фінансовими ресурсами підприємств [344, 

с. 12] 
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Необхідність системного погляду на управління фінансовими ресурсами 

визначається тим, що йому притаманні такі головні складові: 

 призначення – досягнення поставленої мети; 

 функції – дослідження та оцінювання фінансового потенціалу, вибір 

альтернатив, розроблення плану реалізації, проведення контролю і моніторингу 

його виконання, регулювання і коригування відхилень тощо; 

 потоки – фінансові та інформаційні між окремими елементами 

системи; 

 структура – загальний план дії, у межах якого узгоджують спільну 

мету та завдання окремих елементів системи [344, с. 13]. 

Система управління фінансовими ресурсами має власні елементи, 

наявність яких забезпечує її цілісність та ефективний взаємозв’язок між ними 

(табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 
 

Елементи системи управління фінансовими ресурсами [344, с. 13] 

Елементи Характеристика 

Потреба 

Необхідність виробничо-господарської діяльності потребує забезпечення 

різними видами економічних ресурсів. Найбільш прийнятною з погляду 

економічності формою їх отримання є трансформація капіталу 

Мотив 

Часове і просторове переміщення економічних ресурсів та їхня локалізація на 

підприємстві за допомогою використання трансформаційної якості фінансових 

ресурсів 

Мета 
Реалізація економічної стратегії підприємства, досягнення встановлених 

(запланованих) критеріїв результатів його діяльності 

Об’єкт Фінансові ресурси підприємства 

Суб’єкт Власники та менеджери 

Призначення Раціональне залучення та ефективне використання наявних фінансових ресурсів 

Принципи 

Єдиного методологічного підходу; цілісності системи; консерватизму 

стратегічного і мобільності поточного управління; варіативності сценаріїв 

реалізації; оптимального поєднання централізації та децентралізації; орієнтація на 

ефективність 

Завдання 
Забезпечення своєчасного і достатнього для ведення виробничої та інвестиційної 

діяльності обсягу фінансових ресурсів 

Форми Якісна структура капіталу та джерел його формування 

Методи 

Застосування інструментів, прийомів і методів, які дають змогу ефективно 

задіяти такі механізми: самоокупності; змішаного фінансування; державної 

фінансової підтримки; пільгового оподаткування; комплексного оцінювання, 

аналізу та інтерпретації отриманих результатів; планування і прогнозування; 

розподілу ресурсів, витрат та результатів; ціноутворення; управління ризиком; 

страхування 

Засоби 
Забезпечення генерації позитивних чистих грошових потоків, що дають змогу 

мобілізувати капітал за доступною ціною та у достатньому обсязі 
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При цьому описана система управління має вирішувати два типи завдань: 

1) ідентифікація та вибір об’єктів вкладення й формування на цій основі 

портфеля програм та проектів, реалізація яких забезпечує виконання завдань 

збереження фінансових умов нормального функціонування та перспективного 

економічного розвитку підприємства; 2) пошук джерел формування капіталу, 

достатнього для забезпечення реалізації цих програм і проектів [344, с. 13]. 

Вирішення окреслених завдань є перманентним, тому кожне 

підприємство повинне мати в арсеналі свого управління методи та прийоми 

обґрунтування фінансових рішень, стандартизовані регламенти і процедури їх 

ухвалення, які б відповідали динаміці внутрішнього та зовнішнього 

фінансового оточення. 

Концепція фінансування діяльності суб’єктів господарювання перебуває 

у площині перетину таких політик: управління активами, капіталом та 

інвестиційної. Наведене на рис. 4.2 їхнє співвідношення дає змогу підсумувати: 

 

Рис. 4.2. Складові політики фінансування діяльності суб’єктів 

господарювання [189, с. 56] 
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1. Відображені в балансі активи та пасиви підприємства, безумовно, 

взаємопов’язані, тому політику управління активами підприємства неможливо 

розглядати окремо від управління його капіталом. 

Політика управління активами підприємства (заштриховане 

вертикальними смугами коло на рис. 4.2) є процесом формування та оптимізації 

структури активів, нормування обсягу окремих складових елементів (запасів, 

дебіторської заборгованості, грошових активів тощо). У випадку виникнення 

необхідності фінансування активів за допомогою власних або позикових 

фінансових ресурсів, вона перетинається із політикою управління капіталом 

(заштриховане горизонтальними смугами коло на рис. 4.2) і утворює таким 

способом окрему ланку – політику фінансування діяльності підприємства 

(заштрихована клітинками область на рис. 4.2). Вона частково входить до 

складу політики управління капіталом, забезпечує формування джерел 

необхідних фінансових ресурсів, оптимізацію структури та вартості залучення, 

їх ефективне використання на підприємстві тощо [189, с. 56]. 

Емісійна та дивідендна політики, які, зазвичай, розглядають як складові 

управління капіталом суб’єкта господарювання також лише частково 

перетинаються із політикою фінансування (відповідно сірі заштриховані 

клітинками області 1 і 2 на рис. 4.2). 

Завдяки первинній або додатковій емісії акцій чи облігацій підприємство 

здатне профінансувати відповідні інвестиційні проекти, змінити структуру 

капіталу, поліпшити власну ліквідність та платоспроможність тощо. 

Спрямовуючи отриманий прибуток у повному обсязі або частково 

реінвестуючи дивіденди в активи підприємства, суб’єкт господарювання 

забезпечує високі темпи розвитку, зміцнює фінансову стійкість та забезпечує 

стабільність. 

Інвестиційна політика, незважаючи на майже однакові цілі, також лише 

частково перетинається із фінансуванням підприємства (сіра заштрихована 

клітинками область 3 на рис. 4.2). Сутність інвестиційної діяльності полягає у 

своєчасному фінансуванні оборотних та необоротних активів з метою 

нарощення економічного потенціалу підприємства. Це підтверджує інноваційне 
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призначення інвестиційної діяльності та є важливим напрямом формування 

політики фінансування суб’єкта господарювання. 

При цьому, як видно з рис. 4.2, інвестиційна політика лише перетинається 

та не входить до складу фінансування підприємства. Формування напрямів 

інвестиційної діяльності, пошук та експертиза об’єктів інвестування (оновлення 

активів, реальні інвестиційні проекти, фінансові інструменти), реінвестування 

або припинення інвестиційних програм належать більшою мірою до 

інвестиційної політики, ніж до сфери пошуку джерел фінансування 

підприємства. 

2. Політика фінансування суб’єкта господарювання є складовою 

фінансової політики поряд із управлінням активами, капіталом, інвестиційною 

політикою тощо. Систему фінансування підприємства, за класичним підходом, 

поділяють на фінансове забезпечення оборотних активів та необоротних 

активів, або, як зазначено у Є. Брігхема [39], на фінансові рішення коротко- та 

довготермінові. Проте такий розподіл є досить умовним. Усі фінансові ресурси 

та напрями їхнього використання (активи) є взаємопов’язаними, оскільки один і 

той же вид ресурсів, наприклад, статутний капітал, може бути використаний на 

основні засоби та виробничі запаси одночасно. Окрім того, цілі політик 

фінансування оборотних і необоротних активів збігаються та полягають в 

оптимізації обсягу та складу фінансових джерел формування активів з позиції 

забезпечення ефективного використання власного капіталу й фінансової 

стійкості підприємства. У такому випадку обидві політики можуть бути 

органічно поєднані в єдиному понятті – “політика фінансування діяльності 

підприємства” [189, с. 57]. 

Політику мобілізації та використання фінансових ресурсів сучасні 

підприємства повинні формувати з урахування особливостей фінансування 

необоротних та оборотних активів, достатності власного капіталу та граничного 

обсягу залучення позикових коштів. Зростання її ефективності сприятиме 

максимізації прибутку та рентабельності, зміцненню фінансового стану у 

довготерміновій перспективі та зростанню ринкової вартості суб’єкта 

господарювання (рис. 4.3). 
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Стратегія і тактика управління фінансовими ресурсами суб’єктів господарювання

1. Визначення потреби у 

фінансових ресурсах

2. Політика 

формування фінансових 

ресурсів

3. Політика 

фінансування 

діяльності підприємства

В основних засобах і 

нематеріальних активах

В оборотних засобах

Необоротних активів

Власного капіталу

Залученого капіталу

Оборотних засобів

Завдання: вибір оптимального фінансового 

плану; визначення оптимального залишку 

грошових засобів на рахунках; узгодження 

періоду обігу активів та зобов’язань; 

забезпечення фінансової стабільності; 

моніторинг виконання планів

Завдання: мінімізація вартості фінансових 

ресурсів і ризиків; оптимізація структури 

капіталу; забезпечення високого рівня 

платоспроможності та достатньої 

ліквідності

Завдання: вибір ефективної політики 

фінансування оборотних активів; 

максимізація прибутку та рентабельності;

зростання ринкової вартості підприємства;

раціональна дивідендна політика;

зростання статутного капіталу;
 

Рис. 4.3. Наукові підходи до формування тактики в забезпеченні стратегії 

управління фінансовими ресурсами суб’єктів господарювання 

Джерело: розроблено автором 

 

У сучасних умовах господарювання для багатьох підприємницьких 

структур актуальною є проблема фінансування економічного розвитку та 

підвищення ефективності використання наявних ресурсів. Розвиток ринкової 

економіки в Україні та досвід зарубіжних країн свідчать про високу залежність 

результатів діяльності підприємств від наявності у них ефективної системи 

стратегічного планування, яке вирішує завдання фінансового забезпечення 

управлінських рішень. Тому дослідження процесу планування потреби у 

фінансових ресурсах як важливої складової системи менеджменту вітчизняних 

суб’єктів господарювання в умовах кризових явищ у національній економіці є 

актуальними. 

Забезпечення фінансової стабільності підприємств значною мірою 

залежить від ефективного використання фінансових ресурсів, в основі якого 

лежить процес планування їхнього формування та розподілу. Фінансове 

планування – це процес розроблення системи планових показників щодо 

забезпечення розвитку підприємства необхідними фінансовими ресурсами та 

підвищення ефективності його діяльності у майбутньому. 

 Планування капіталу суб’єкта господарювання охоплює такі процеси: 
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 аналіз інвестиційних можливостей підприємства; 

 прогнозування наслідків ухвалених рішень з метою уникнення 

небажаних ситуацій у майбутньому; 

 обґрунтування обраного варіанту фінансового плану та можливості 

ухвалення рішень; 

 аналіз досягнутих результатів та зіставлення їх із цілями, які 

відображено у фінансовому плані [131, с. 165]. 

У процесі планування потреби у фінансових ресурсах необхідно 

дотримуватися поданих на рис. 4.4 умов з метою забезпечення його 

безперервності. 

Умови ефективного планування фінансових ресурсів

1. Прогнозування. Доцільно затверджувати прогнози потреби 

підприємства у фінансових ресурсах не з першого подання, оскільки 

необхідно з’ясувати і чітко зрозуміти, яка економічна модель лежить у 

їхній основі та чи є вона оптимальною

2. Вибір оптимального плану. У сучасних умовах не існує моделі або 

процедури, які могли б врахувати всю складність і приховані 

перешкоди, що виникають у процесі планування обсягу фінансових 

ресурсів, тому треба опиратися на досвід та досліджувати специфіку 

діяльності підприємства

3. Моніторинг виконання фінансового плану. Ефективність планування 

фінансових ресурсів забезпечується контролем за виконанням плану та 

коригування його показників на підставі даних моніторингу
 

Рис. 4.4. Умови ефективного процесу планування потреби суб’єкта 

господарювання у фінансових ресурсах [131, с. 166] 

Визначення потреби в капіталі підприємств вимагає дотримання таких 

головних принципів: 

  відповідності терміну – досягнення узгодженості часових інтервалів 

обігу активів та періодів існування зобов’язань; 

  забезпечення постійної потреби у фінансових ресурсах – обов’язкове 

залучення довготермінових джерел для фінансування частини оборотних 

засобів та забезпечення наявності власного оборотного капіталу; 
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 оптимальності залишку грошових коштів на рахунках, який 

необхідний для погашення поточних зобов’язань у наступному періоді [391]. 

На підставі реалізації зазначених принципів у процесі планування 

ухвалюють рішення з метою забезпечення ефективного управління 

фінансовими ресурсами. Цьому сприятиме дотримання такої послідовності: 

а) аналіз фінансового стану підприємства; 

б) складання прогнозних кошторисів і бюджетів; 

в) визначення загальної потреби підприємства у фінансових ресурсах; 

г) прогнозування структури джерел фінансування; 

д) створення ефективної системи контролю й управління; 

е) розроблення процедури внесення змін у систему фінансових планів 

[131, с. 168]. 

Вибір оптимального плану формування фінансових ресурсів підприємств 

можливий за умови розроблення таких його варіантів: песимістичного, 

найбільш вірогідного й оптимістичного. Вони дають змогу встановити: 

 сума готівки на рахунках у банках та її оптимальний залишок; 

 необхідний розмір фінансових ресурсів та можливості їхнього 

залучення підприємством; 

 раціональне співвідношення джерел фінансового забезпечення; 

 достатність фінансових ресурсів для реалізації поставлених завдань; 

 розмір коштів, які мають бути перераховані у бюджет, державні 

цільові фонди, банкам і кредиторам; 

 оптимальний розподіл прибутку підприємства; 

 методи забезпечення збалансованості доходів і витрат [131, с. 168]. 

На практиці часто доводиться вирішувати проблеми визначення потреби 

суб’єкта господарювання у капітальних та поточних витратах для виробництва 

відповідного обсягу продукції (робіт, послуг) та забезпечення її відповідними 

фінансовими ресурсами. У результаті бюджетування досягається фінансова 

рівновага між потребою у виробничих засобах та необхідними для їх придбання 

фінансовими ресурсами. 
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В економічно розвинених країнах стабільну мінімальну потребу у 

фінансових ресурсах покривають з власного капіталу, а тимчасову різницю між 

максимальною та останньою за допомогою коштів кредиторів. Прогнозування 

потреби в капіталі проводиться за видами діяльності. Головна частина 

грошових витрат суб’єкта господарювання пов’язана зі забезпеченням основної 

діяльності. Основою для визначення обсягу фінансових ресурсів, які необхідні 

для покриття таких витрат є бюджети виробництва і реалізації продукції. Їх 

розробляють на підставі обраної стратегії розвитку, наявного виробничого 

потенціалу з урахуванням показників збуту продукції. Для цього визначають 

потребу в капіталі для фінансування оборотних активів. За умов проведення 

відповідних розрахунків необхідно враховувати, що потреба в капіталі у цьому 

випадку виникає лише за наявності часового розриву між моментом 

відвантаження готової продукції зі складу та надходженням виторгу на рахунки 

підприємства [68, с. 61–61]. 

Отже, користуючись основами системного аналізу можна стверджувати, 

що визначальним в умовах формування бюджету фінансових ресурсів 

підприємств є виділення таких головних його складових: 

 обсягу фінансових ресурсів для придбання основних засобів і 

нематеріальних активів, який розраховують на підставі їх початкової вартості 

та кількості; 

 загальної потреби в капіталі для ведення виробничої діяльності (для 

придбання основних і оборотних засобів та нематеріальних активів активів); 

 суми витрат, що не пов’язані з основною діяльністю (реалізація 

фінансових інвестицій та покриття затрат невиробничого характеру): 

виконують за залишковим принципом з прибутку. Розрахунок обсягу капіталу 

для покриття цих витрат проводять зважаючи на їх плановий обсяг [68, с. 63]. 

Залежно від специфіки суб’єкта господарювання та його ресурсного 

потенціалу виділяють методи бюджетування виторгу, фінансових результатів 

та руху грошових потоків. Розглянемо особливості їхнього використання за 

допомогою такої схеми (рис. 4.5). 



291 

Методи бюджетування виторгу, фінансових результатів та руху грошових потоків

Бюджет виторгу. Планові показники обсягу реалізації розраховують на підставі аналізу 

ситуації на ринку та наявних виробничих потужностей. Для цього використовують такі 

методи прогнозування: експертні, екстраполяції та казуальні. Планові розрахунки виторгу є 

основою для прогнозування фінансових результатів, яке має коротко- (місяць, квартал, рік)  

і довготерміновий (два і більше років) період

Бюджетування фінансових результатів проводять за допомогою зіставлення планових 

розрахунків доходів і витрат за всіма видами діяльності. Бюджет прибутків та збитків 

доцільно складати за формою 2 “Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)”. 

Оскільки планові показники виторгу та фінансових результатів значною мірою залежать 

від зовнішніх чинників (кон’юнктура ринку, структурні зміни в економіці тощо), 

альтернативні розрахунки проводять на підставі оптимістичних і песимістичних очікувань 

щодо попиту на ринку. При цьому важливим елементом планування є розрахунок точки 

беззбитковості. Особливу увагу у процесі бюджетування необхідно приділити плануванню 

руху грошових коштів, основою якого є зведений фінансовий план та оперативні 

розрахунки фінансових результатів
 

Рис. 4.5. Методи бюджетування виторгу від реалізації продукції [68, с. 61] 

Методи бюджетування капіталу підприємства зображено на рис. 4.6. 

Методи бюджетування фінансових ресурсів

“Золотого правила” фінансування

“Золотого правила”  балансу

Правила вертикальної структури капіталу
 

Рис. 4.6. Методи бюджетування фінансових ресурсів [68, с. 62] 

Важливе значення у забезпечені фінансової рівноваги на підприємстві, 

стабільної платоспроможності та ліквідності у процесі прийняття рішень щодо 

джерел формування капіталу має дотримання таких правил фінансування. 

1. Золоте правило фінансування полягає в узгодженні термінів, 

мобілізації та інвестування фінансових ресурсів: капітал залучається на термін, 

який є більшим від його перебування в активах суб’єкта господарювання. У 
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результаті його дотримання зберігається фінансова рівновага між обсягом 

фінансових ресурсів та інвестиціями. Їх забезпечують дві умови: 

 необоротні активи за розміром дорівнюють постійним пасивам; 

 обсяг оборотних засобів приблизно дорівнює поточним 

зобов’язанням. 

Дотримання цих вимог сприятиме досягненню стабільної ліквідності і 

платоспроможності. Тому узгодження процесу залучення та використання 

капіталу проводять на стадії планування його обсягу та джерел формування. 

Золоте правило балансу в економічній літературі розглядають як більш 

конкретизовану форму першого методу бюджетування у напрямі узгодження 

термінів фінансування. З метою досягнення паралельності термінів мобілізації і 

використання фінансових ресурсів воно потребує дотримання певних 

співвідношень між окремими статтями активу і пасиву балансу. Для цього 

повинні виконуватися такі умови: 

 потребу в основному капіталі покривають за рахунок власних 

фінансових ресурсів і довготермінових позик, тобто: 

,1
активи Необоротні

пасиви новіДовготермі  капітал Власний



      (4.1) 

 реальні інвестиції фінансують за рахунок постійного капіталу, тобто 

довготермінові пасиви використовують для формування необоротних і 

оборотних активів, які залучені на тривалий період (стратегічні запаси 

сировини, неліквідні товари тощо): 

,1
активи оборотні новіДовготермі  активи Необоротні

пасиви новіДовготермі  капітал Власний




   (4.2) 

Це правило діє, якщо сума нарахованої амортизації збігається із обсягами 

і термінами погашення залученого капіталу. Крім того, грошових надходжень 

має бути достатньо для розрахунків у процесі операційної діяльності. 

Правило вертикальної структури капіталу пов’язане з аналізом складу і 

співвідношення джерел формування фінансових ресурсів у напрямі дотримання 

визначеної пропорції між власними і позиковими коштами суб’єкта 
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господарювання. Для його проведення розраховують коефіцієнти 

заборгованості та фінансової незалежності. 

Перший характеризує залежність підприємств від залучених джерел 

фінансування і визначається як відношення позикового капіталу до власного. 

При цьому збільшення заборгованості свідчить про зростання рівня 

фінансового ризику. 

Інший обчислюють діленням власних фінансових ресурсів на валюту 

балансу. В умовах визначення оптимальної структури капіталу враховують 

головну мету діяльності підприємства – максимізація прибутку та ринкової 

вартості у довготерміновому періоді. Її можливо досягти за допомогою 

залучення додаткових фінансових ресурсів. 

Методи планування показників балансу подано на рис. 4.7. 

Методи планування показників балансу

Координація та узгодження показників окремих 

бюджетів між собою проводиться у зведеному 

(інтегрованому) бюджеті

Забезпечення фінансової рівноваги

Планування показників балансу
 

Рис. 4.7. Методи планування показників балансу [68, с. 63] 

У зведеному бюджеті узгоджують сумарні зміни в статтях активів та 

пасивів протягом планового періоду. При цьому в його активі відображають 

зміни у використанні фінансових ресурсів (приріст майна та зменшення 

капіталу), а в пасиві – зміни у джерелах залучення фінансових ресурсів 

(збільшення капіталу та зменшення активів). Це пояснюють тим, що будь-яке 

зростання активів чи зниження капіталу пов’язане з його використанням, а 

зменшення активів чи збільшення пасивів вказує на залучення додаткового 

фінансування [68, с. 64]. 

Для забезпечення фінансової рівноваги сума приросту пасивів та 

зменшення активів має дорівнювати обсягові зростання майна та зниження 
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капіталу. Варто зазначити, що побудова такого балансу дає змогу виявити 

зміни планових показників та проаналізувати причини таких змін. 

Плановий баланс складаються на підставі очікуваних показників 

поточного та прогнозних змін в окремих статтях і розділах планового періоду. 

Планові показники розраховують із використанням інформації бюджету 

інвестицій, товарно-матеріальних цінностей, прибутків і збитків, оперативного 

фінансового плану тощо [68, с. 64]. 

Плануючи показники балансу, їх потрібно перевіряти на предмет 

узгодженості з обраною фінансовою стратегією та дотримання правил 

фінансування, зокрема визначеного рівня структури капіталу, показника 

покриття необоротних активів за рахунок довгострокових пасивів тощо. 

Порядок визначення потреби у фінансових ресурсах для придбання 

основних засобів і нематеріальних активів у структурно-логічному вигляді 

подано на рис. 4.8. 

Етапи визначення потреби підприємства в капіталі для 

формування основних засобів та нематеріальних активів

1. Прогноз обсягів виробництва та збуту продукції

2. Визначення потреби у виробничих потужностях для 

виготовлення планових обсягів продукції

3. Вибір способу придбання основних засобів, 

нематеріальних активів (купівля, лізинг тощо)

4. Визначення первісної вартості придбання основних 

засобів і нематеріальних активів

5. Розрахунок потреби у фінансових ресурсах для 

придбання необоротних активів  

Рис. 4.8. Визначення потреби в основному капіталі суб’єктів 

господарювання 

Джерело: розроблено автором 

 

На обсяги потреби у фінансових ресурсах для придбання основних 

засобів і нематеріальних активів впливають такі чинники: 

 вид діяльності (галузь); 
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 місце розташування суб’єкта господарювання; 

 обсяги виробництва продукції та її види; 

 первісна вартість активів, які заплановано придбати; 

 вартість модернізації існуючих основних засобів; 

 термін окупності інвестицій. 

Обсяг потреби в основному капіталі розраховують з урахуванням 

первісної вартості (за якою їх зараховують на баланс) та кількості 

нематеріальних активів. 

Кошти, вкладені в основні засоби і нематеріальні активи, повертаються на 

підприємство шляхом їх поступового віднесення до собівартості (нарахування 

амортизації) та ціни реалізації продукції протягом тривалого періоду часу. 

Таким способом капітал, необхідний для фінансування зазначених витрат, 

мобілізують на довготерміновий період. Потреба у фінансових ресурсах для 

формування необоротних активів є основою складання бюджету інвестицій. 

Потреба підприємств в оборотному капіталі є важливим об’єктом 

планування, оскільки його нестача призводить до недофінансування 

господарської діяльності, а надлишок – відволікає кошти у понаднормативні 

запаси товарно-матеріальних цінностей. Тому розмір необхідного підприємству 

оборотного капіталу має бути мінімальним, тобто відповідати потребам і 

можливостям підприємства. Визначення потреби в обігових коштах є системою 

розрахунків, у результаті якої визначають оптимальні обсяги капіталу для 

формування оборотних засобів суб’єкта господарювання та використання у 

господарській діяльності. Таке планування проводять за допомогою 

нормування оборотного капіталу за кожним елементом обігових засобів. Окрім 

того, треба враховувати чинники, які впливають на господарську діяльність 

суб’єкта господарювання. До них належать: 

 умови постачання підприємства товарно-матеріальними цінностями: 

кількість постачальників, терміни постачання, розмір транзитних партій, види 

матеріальних цінностей та форми розрахунків за ними; 
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 організація процесу виробництва: тривалість виробничого циклу, 

характер розподілу витрат, номенклатура виробленої продукції; 

 умови реалізації: кількість споживачів та їхня віддаленість, 

призначення продукції, умови її транспортування, форми розрахунків за її 

відвантаження [382, с. 164]. 

Сукупну потребу в оборотному капіталі на кінець планового року 

визначають додаванням сум часткових потреб, які розраховують за окремими 

елементами нормованих запасів цінностей та витрат виробництва. На діючих 

підприємствах розраховують приріст потреби в оборотному капіталі як різницю 

між її величинами на кінець та початок періоду і визначають джерела покриття. 

Сформований фінансовий план деталізує: 

 обсяг капіталу, який підприємство має змогу залучити, та джерела 

його мобілізації; 

 достатність фінансових ресурсів для виконання планових завдань; 

 можливість погашення зобов’язань перед кредиторами; 

 політика розподілу прибутку підприємства; 

 забезпечення реальної збалансованості планових витрат і доходів 

підприємства на основі принципу самоокупності та самофінансування [162, 

с. 131]. 

Отже, в умовах визначення потреби підприємств у фінансових ресурсах 

головну увагу приділяють: 

 фінансуванню виробничої та інвестиційної діяльності;  

 налагодженню ефективних фінансових відносин із суб’єктами 

господарювання (банками, постачальниками, страховими компаніями тощо); 

 визначенню напрямів прибуткового вкладення капіталу; 

 виявленню та мобілізації резервів зростання фінансових результатів 

шляхом раціонального використання матеріальних, трудових та грошових 

ресурсів; 

 аналізу напрямів забезпечення прибутковості підприємства; 

 контролю за їх мобілізацією та використанням. 
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Управління власними фінансовими ресурсами полягає у визначенні та 

реалізації ефективної політики щодо їхнього формування з внутрішніх і 

зовнішніх джерел. Збільшення власного капіталу за рахунок перших 

(прибутку), зазвичай, є найбільш прийнятним для суб’єктів господарювання, 

оскільки при цьому не збільшується його вартість. Однак фінансувати 

підприємство винятково за допомогою прибутку досить складно, оскільки для 

цього необхідно мати значний резерв нерозподіленої його частини. Це своєю 

чергою, вимагає високорентабельної діяльності суб’єкта господарювання, 

значних обсягів чистих грошових потоків, а також ефективної дивідендної 

політики, яка б забезпечила оптимальний розподіл прибутку, задоволення 

інтересів акціонерів і зростання вартості підприємства з капіталізованих 

фінансових ресурсів. 

Збільшення власного капіталу зі зовнішніх джерел, зокрема, коштів, 

залучених на фінансовому ринку, зазвичай, сприяє зростанню його вартості і 

зниженню ринкової ціни акцій. Проте у багатьох випадках це є необхідним 

заходом, особливо якщо суб’єкти господарювання мають високий кредитний 

рейтинг і позитивну репутацію на ринку. Для невеликих підприємств додаткове 

фінансування з власних коштів є досить проблемним, оскільки вони не можуть 

забезпечити достатній рівень капіталізації з прибутку і залучити капітал на 

ринку. Для них головним джерелом додаткового фінансування є різні види 

позик. 

У будь-якому випадку при формуванні власного капіталу підприємства 

менеджери повинні враховувати вартість різних складових капіталу, 

можливості підприємства щодо залучення коштів на ринку, рівень прибутку та 

потребу в ресурсах для капіталовкладень, бажання акціонерів отримувати 

дивіденди визначеного рівня тощо. 

За умов фінансування з позикових фінансових ресурсів підприємства 

мають враховувати рівень розвитку ринку боргових зобов’язань і можливості 

їхнього використання з метою формування позикового капіталу. Зазвичай, 

суб’єкти господарювання з невисоким кредитним рейтингом незалежно від 

рівня розвитку ринку корпоративних цінних паперів не мають змоги розмістити 
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облігації на ринку та змушені залучати банківські кредити. Альтернативними 

джерелами фінансування для них є лізинг, факторинг та комерційна позика.  

Визначаючи структуру фінансових ресурсів, суб’єкти господарювання 

мають змогу проводити більш чи менш агресивну політику щодо способу 

фінансування оборотних активів. Вона полягає у фінансовому забезпеченні 

несистемної та значної частини системних складових оборотних засобів за 

рахунок короткотермінових позик та інших поточних зобов’язань, що 

знаходить відображення у досить низьких значеннях коефіцієнтів ліквідності і 

фінансової стійкості.  

Менш агресивна політика передбачає фінансування системної складової 

оборотних активів за рахунок середньо- та довготермінових позик, що 

позитивно впливає на ліквідність і фінансову стійкість та сприяє збільшенню 

середньої вартості фінансових ресурсів підприємств. Варто зазначити, що 

кожній стратегії фінансування притаманний той чи інший вид ризику, а її 

реалізація відбувається шляхом змін в оборотних активах та поточних 

зобов’язаннях, а не в структурі довгострокових позик. 

Управління капіталом в умовах становлення ринкової економіки має 

свою специфіку, яка зумовлена недостатнім розвитком фінансового ринку та 

позикового зокрема. Тому головні підходи до цього процесу дещо 

трансформуються. 

В умовах вітчизняної економіки важко правильно визначити вартість 

акціонерного капіталу, оскільки дивіденди є нерегулярними, а їхній обсяг не 

має чітких тенденцій у часі та суттєво залежить від зовнішніх чинників, на які 

суб’єкт господарювання не має змоги впливати. Водночас менеджмент 

підприємств має змогу реалізовувати дивідендну політику, яка не відображає 

інтересів акціонерів, проте у результаті нерозвиненого ринку акціонерного 

капіталу не сприяє відпливу акціонерів і альтернативних їхніх вкладень. Тобто 

розмір дивідендних виплат (відповідно і вартість акціонерного капіталу) 

залежать від низки важко прогнозованих та часто суб’єктивних чинників, які 

визначають дивідендну політику підприємства. У результаті цього вартість 
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акціонерного капіталу може бути значно меншою від позикового, тоді як у 

країнах з розвиненою ринковою економікою навпаки. 

Отже, немає однозначного прояву ефекту фінансового важеля, за якого 

зростання частки позикового капіталу сприяє зменшенню його 

середньозваженої вартості, збільшенню прибутковості та підвищенню рівня 

фінансових ризиків. 

Іншим чинником, який визначає політику управління є обмежені 

можливості суб’єктів господарювання щодо формування визначеної структури 

позикових фінансових ресурсів. Зазвичай, ринок корпоративних облігацій у 

постсоціалістичинх країнах є нерозвиненим. Головним джерелом позикового 

капіталу є банківські кредити, які мають коротко- і середньотерміновий 

характер. Окрім того, підприємства не мають змоги залучати позикові ресурси 

у необмеженому обсязі, оскільки банки жорстко контролюють структуру 

фінансових ресурсів потенційних позичальників. Однак в умовах визначення 

кредитоспроможності позичальника, коефіцієнт фінансового важеля має бути 

більшим за 1, тобто якщо позикові кошти суб’єкта господарювання 

переважають власні, їхнє подальше нарощення шляхом банківського 

кредитування є досить сумнівним. Проте таке обмеження досить лояльне, тому 

варто очікувати на його посилення у процесі співпраці із депозитними 

установами. 

Усі зазначені вище чинники звужують обсяг та глибину завдань щодо 

управління фінансовими ресурсами в умовах вітчизняної економіки, які не 

стають від цього легкими, оскільки вирішення потребують такі проблеми: 

 стимулювання збільшення власного капіталу шляхом нарощення 

прибутку в умовах нестабільної економіки; 

 забезпечення зростання власних фінансових ресурсів, залучених із 

зовнішніх джерел (кошти нових інвесторів); 

 досягнення достатнього рівня фінансування діяльності за допомогою 

позикових коштів в умовах обмеженого ринку банківських кредитів.  
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Фінансовою основою діяльності підприємств є сформований ними 

власний капітал, управління якими пов’язано зі забезпеченням ефективного 

його використання та нагромадження з метою забезпечення майбутнього 

розвитку.  

У складі внутрішніх джерел формування власних фінансових ресурсів 

головне місце належить прибутку, що залишається у розпорядженні суб’єкта 

господарювання. Він формує значну частину його власного капіталу, 

забезпечує її збільшення та зростання ринкової вартості. Важливу роль у складі 

внутрішніх джерел відіграють амортизаційні відрахування (особливо на 

підприємствах з високою вартістю основних засобів і нематеріальних активів), 

проте розмір власного капіталу вони не збільшують, а лише є засобом його 

реінвестування. Інші внутрішні джерела не відіграють вагомої ролі у 

формуванні власних фінансових ресурсів суб’єкта господарювання. 

У складі зовнішніх джерел формування власного капіталу головне місце 

належить залученню додаткового пайового (внески у статутний капітал) та 

акціонерного (емісія акцій) капіталу. Для окремих суб’єктів господарювання 

зовнішнім джерелом формування власних коштів є надана безоплатна 

фінансова допомога (зазвичай, її отримують конкретні державні підприємства). 

До зовнішніх джерел також належать безкоштовно передані підприємству 

матеріальні та нематеріальні активи. 

 З метою забезпечення ефективності управління власними фінансовими 

ресурсами на підприємстві розробляють спеціальну політику, спрямовану на 

їхнє залучення із різних джерел відповідно до потреб господарського розвитку 

у майбутньому періоді. Вона є частиною загальної фінансової стратегії суб’єкта 

господарювання, яка полягає у забезпеченні необхідного рівня 

самофінансування його виробничого розвитку. 

Розроблення політики формування власного капіталу підприємства 

відбувається за такими етапами (рис. 4.9): 

Метою аналізу формування власних фінансових ресурсів підприємства є 

визначення потенціалу їх мобілізації у плановому періоді відповідно до темпів 

господарського розвитку. Аналіз проводять у такій послідовності: 
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розраховують загальний обсяг мобілізації власних фінансових ресурсів та 

відповідність його збільшення темпам приросту активів й обсягу реалізації 

продукції (робіт, послуг); визначають джерела формування власного капіталу, 

співвідношення та вартість залучення його зі зовнішніх і внутрішніх джерел; 

оцінюють достатність власних фінансових ресурсів для розвитку підприємства 

за допомогою коефіцієнта самофінансування. 

ЕТАПИ ПОЛІТИКИ ФОРМУВАННЯ ВЛАСНИХ 

ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Аналіз формування власних фінансових ресурсів 

підприємства в попередньому періоді

Визначення загальної потреби у власних фінансових 

ресурсах у плановому періоді

Оцінювання вартості залученого власного капіталу з 

різних джерел

Забезпечення максимального обсягу залучення 

власних фінансових ресурсів із внутрішніх джерел

Забезпечення необхідного обсягу залучення 

зовнішніх власних фінансових ресурсів

Оптимізація співвідношення внутрішніх і зовнішніх 

джерел формування власного капіталу

1
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Рис. 4.9. Головні етапи розроблення політики формування власного 

капіталу суб’єкта господарювання [27, с. 290] 

У процесі визначення необхідного розміру власного капіталу оцінюють 

вартість його залучення із внутрішніх та зовнішніх джерел у розрізі головних 

елементів. Використовувати останні доцільно після реалізації усіх можливостей 

його формування за допомогою внутрішніх джерел. Головними внутрішніми 

джерелами залучення власних фінансових ресурсів суб’єкта господарювання є 

чистий прибуток та амортизація, тому насамперед треба передбачити 

можливості їхнього нарощення різними напрямами. 

Метод прискореної амортизації активної частини основних засобів дає 

змогу формувати власний капітал, проте збільшення обсягу амортизаційних 

відрахувань окремих видів необоротних активів сприяє зменшенню чистого 
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прибутку. Тому при пошуку резервів зростання власних фінансових ресурсів з 

внутрішніх джерел варто керуватися необхідністю його максимізації, а саме: 

,ВФРАМЧП макс                        (4.3) 

де ЧП – плановий обсяг чистого прибутку; АМ – прогнозована сума 

амортизаційних відрахувань; ВФРмакс – максимальний обсяг власних 

фінансових ресурсів, що сформовані з внутрішніх джерел [27, с. 291]. 

Обсяг залучення власного капіталу зі зовнішніх джерел має доповнити ту 

частину, що не вдалося сформувати за допомогою внутрішніх й мобілізації 

додаткового пайового капіталу (власників або інших інвесторів) та емісії акцій 

тощо. 

Процес оптимізації співвідношення внутрішніх і зовнішніх джерел 

формування власних фінансових ресурсів ґрунтується на таких критеріях: 

а) мінімізації вартості залучення власного капіталу; 

б) збереження управління підприємством його засновниками. 

Успішна реалізація розробленої політики формування власних 

фінансових ресурсів суб’єкта господарювання пов’язана із вирішенням таких 

головних завдань: 

 проведенням об’єктивної оцінки вартості окремих елементів власного 

капіталу; 

 забезпеченням максимізації формування прибутку з урахуванням 

допустимого рівня фінансового ризику; 

 створення умов для раціонального розподілу чистого прибутку 

(дивідендна політика); 

 забезпечення збільшення статутного капіталу [27, с. 293]. 

Політика формування кредитних фінансових ресурсів є елементом 

фінансової стратегії та полягає у забезпеченні ефективних форм і умов 

залучення позикового капіталу з різних джерел відповідно до потреб розвитку 

підприємства. Вона охоплює такі етапи: 

1. Аналіз результатів використання позикових коштів у попередньому 

періоді. Його метою є виявлення обсягу, складу і форм залучення та 
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оцінювання ефективності їхнього використання. Цей аналіз проводять у 

послідовності: вивчають динаміку позикових фінансових ресурсів в 

аналізованому періоді та порівнюють її із приростом власного капіталу, 

активів, обсягів операційної та інвестиційної діяльності; визначають головні 

форми залучення позикових фінансових ресурсів та аналізують динаміку їхньої 

структури; досліджують співвідношення коротко- і довготермінових позикових 

коштів та їх відповідність обсягу оборотних і необоротних активів; вивчають 

склад кредиторів підприємства й умови надання ними різних видів позик; 

оцінюють ефективність використання позикового капіталу загалом й окремих 

його складових із застосуванням показників ділової активності; розраховують 

доцільність та обсяг залучення позикових коштів. 

2. Визначення цілей залучення позикових коштів у майбутньому періоді, 

головними з яких є: формування необхідного обсягу постійної та змінної 

частини оборотних активів; мобілізація достатнього обсягу інвестиційних 

ресурсів; забезпечення соціально-побутових та культурних потреб працівників.  

3. Визначення граничного обсягу залучення позикових коштів з 

урахуванням таких чинників: 

 граничного ефекту фінансового важеля, за якого досягають 

максимального його значення. З урахуванням розміру власного капіталу у 

майбутньому періоді та визначеного коефіцієнта фінансового важеля 

розраховують граничний обсяг позикових фінансових ресурсів, який сприятиме 

ефективному використанню першого; 

 достатньої фінансової стійкості суб’єкта господарювання.  

З урахуванням зазначених вимог підприємство встановлює ліміт 

використання позикового капіталу у господарській діяльності. 

4. Оцінювання вартості залучення позикового капіталу проводять у 

розрізі конкретних його елементів. 

5. Співвідношення обсягу коротко- і довгострокових позикових коштів 

визначають у розрізі цільових напрямів їх майбутнього використання. Метою 

таких розрахунків є встановлення термінів їх використання з метою оптимізації 



304 

їх структури. Для цього визначають повний і середній термін використання 

позикового капіталу та враховують вартість його залучення. 

6. Вибір форм залучення позикових коштів відбувається з урахуванням 

цілей та особливостей діяльності підприємства. 

7. Визначення головних кредиторів. Ними є суб’єкти господарювання, 

покупці, постачальники та банківські установи, з якими налагоджена тривала 

співпраця.  

8. Пошук прийнятних умов залучення кредитів, до яких належать термін 

надання, ставка та умови сплати відсотків і основної суми боргу тощо. 

9. Забезпечення ефективного використання позикових ресурсів, що 

сприятиме зростанню ділової активності та рентабельності підприємства. 

10. Організація своєчасних розрахунків за отримані кредити [27, с. 331]. 

Під політикою фінансування необоротних активів розуміють систему 

принципів, які розкривають її сутність та головні вимоги до формування. 

Основні принципи політики фінансування необоротних активів (рис. 4.10): 

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ 

ФІНАНСУВАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

Комплексний підхід до розроблення політики 

фінансування необоротних активів

Мінімізації витрат в умовах формування фінансових 

ресурсів

Забезпечення відповідності обсягу залученого 

капіталу інвестиційним потребам

Ефективне використання інвестованих коштів

Мінімізація проміжку часу між визначенням джерел 

формування фінансових ресурсів та їхнім 

безпосереднім вкладенням

Пошук оптимальної структури капіталу з позицій 

ефективності  

Рис. 4.10. Принципи формування політики фінансування необоротних 

активів суб’єкта господарювання [53, с. 45] 
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 формування комплексного підходу до розроблення політики 

фінансового забезпечення необоротних активів. Вона повинна бути 

комплексною. Усі управлінські рішення щодо формування обсягу та структури 

основного капіталу, тісно пов’язані та впливають на подальшу ефективність 

його використання і результати діяльності підприємств загалом. Тому 

менеджмент формування необоротних активів розглядають як комплексну 

управлінську систему, яка розробляє управлінські рішення; 

 забезпечення відповідності між обсягом залучених коштів та 

інвестиційними потребами суб’єктами господарювання. Нестача капіталу не 

дає змоги профінансувати потребу в необоротних активах у повному обсязі. І 

навпаки, формування надлишкових фінансових ресурсів підвищує ризик 

зниження платоспроможності в умовах їх незалучення в обіг та породжує 

марнотраство. Лише залучення мінімально необхідного обсягу капіталу 

забезпечить придбання потрібних необоротних активів та мінімізує витрати на 

обслуговування отриманого фінансування; 

 пошуку оптимальної структури сформованих фінансових ресурсів. 

Однією з головних засад ефективного функціонування підприємства є 

підтримання високого рівня ліквідності та платоспроможності. Усі процеси, що 

пов’язані із фінансуванням необоротних активів не повинні погіршувати 

існуючого їх рівня. Вибір джерел мобілізації основного капіталу спрямований 

на формування оптимальної структури фінансових ресурсів з урахуванням 

коштів, які заплановано залучити. Дотримання цього принципу дає змогу 

суб’єктові господарювання мінімізувати витрати на залучення основного 

капіталу та підвищити йому ліквідність і платоспроможність; 

 мінімізації витрат, пов’язаних із формуванням фінансових ресурсів. 

Процес мобілізації основного капіталу потребує певних витрат, які доцільно 

враховувати у процесі планування та створювати умови для їх зниження; 

 забезпечення ефективного використання сформованого основного 

капіталу суб’єкта господарювання. Цей принцип пов’язаний із необхідністю 

урахування умов зовнішнього інвестиційного середовища та кон’юнктури 
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фінансового ринку. Фінансові ресурси необхідно формувати з урахуванням 

темпів інфляції та інших чинників, які впливатимуть на їхню вартість протягом 

усього терміну реалізації інвестиційного проекту; 

 мінімізації проміжку часу між датою формування та використання 

інвестиційних ресурсів. Затримка фінансування відкладає терміни придбання та 

введення в дію необоротних активів. Зволікання з інвестуванням спричиняє 

втрату вартості основних засобів. Тому чим меншою буде часова відстань між 

цими процесами, тим нижчими будуть витрати, пов’язані з фінансуванням 

необоротних активів [53, с. 45–47]. 

Ґрунтуючись на визначених принципах політики фінансування 

необоротних активів підприємств визначають її цілі (рис. 4.11). 

ЦІЛІ ПОЛІТИКИ ФІНАНСУВАННЯ 

НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

ПЕРШИЙ РІВЕНЬ

ДРУГИЙ РІВЕНЬ

Забезпечення необхідного обсягу 

фінансових ресурсів

Підтримання високого рівня фінансової 

стійкості

Мінімізація проміжку часу між 

фінансуванням та інвестуванням

Мінімізація вартості залучення фінансування
 

Рис. 4.11. Система цілей політики фінансування необоротних активів [53, 

с. 48] 

Головною її метою та призначенням є формування необхідного обсягу 

фінансових ресурсів, які будуть спрямовані на придбання необоротних активів.  

До цілей другого порядку, зважаючи на принципи політики фінансування, 

відносять такі: підтримання достатнього рівня фінансової стійкості, мінімізація 

проміжку часу між фінансуванням та інвестуванням, зниження вартості 

залучення фінансування. Залучення капіталу підприємством пов’язано із 
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ризиком втрати фінансової стійкості, тому політика фінансування повинна її 

підтримувати на достатньому рівні. Мета мінімізації часового проміжку між 

фінансуванням та інвестуванням полягає у необхідності вчасного надходження 

достатнього обсягу фінансових ресурсів для придбання та введення в 

експлуатацію необоротних активів, оскільки перевищення запланованих 

термінів підвищує ризик зростання вартості фінансування суб’єкта 

господарювання. Максимально можливе зниження ціни залучення капіталу 

забезпечить зменшення фінансових витрат та, відповідно, зростання 

рентабельності діяльності підприємства [53, с. 48]. 

Політику фінансування необоротних активів розглядають як складову 

інвестиційної діяльності. Важливим етапом її реалізації є формування 

інвестиційних ресурсів, який за своєю сутністю відповідає процесу 

фінансування. Розглянутий вище взаємозв’язок фінансування та інвестування 

свідчить про наближеність політики формування та використання капіталу. З 

огляду на зазначене, пропонуємо розуміти політику фінансування необоротних 

активів як систему принципів, методів та заходів формування із доступних за 

вартістю придбання й уведення в дію основних засобів і нематеріальних активів 

з метою забезпечення виробничого процесу на високому технологічному рівні 

та підвищення конкурентоспроможності суб’єкта господарювання у 

довготерміновому періоді.  

Визначення її ефективності має керуватися її здатністю сприяти 

досягненню цілей підприємства. Крім того, залучення основного капіталу не 

повинно погіршувати фінансову стійкість та платоспроможність суб’єкта 

господарювання. 

Отже, політика фінансування необоротних активів є важливим елементом 

системи управління фінансовими ресурсами та пов’язана із формуванням майна 

й капіталу суб’єкта господарювання. 

Проблеми фінансування оборотних активів виробничого підприємства 

пов’язані із вибором співвідношення їх постійної і тимчасової частини та 

довго- і короткотермінових джерел мобілізації. У процесі формування 

оборотних засобів визначають суму та частку власного оборотного капіталу, 
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який є у підприємства. З двох суб’єктів господарювання, які працюють в 

однакових умовах і мають рівну суму оборотних активів, вищий рівень 

платоспроможності матиме підприємство із більшим обсягом власних обігових 

коштів, оскільки поточні зобов’язання у нього значно менші. З огляду на це, 

фінансування оборотних активів або формування власного оборотного капіталу 

розглядають як важливу систему забезпечення платоспроможності суб’єкта 

господарювання [19, c. 188]. 

Ключовими проблемами формування оборотного капіталу є: 

 вибір відповідного типу фінансування поточних активів; 

 оптимізація структури джерел формування оборотного капіталу; 

 методи розроблення планового балансу фінансування оборотних 

засобів [19, c. 188]. 

З управлінських рішень, пов’язаних із мобілізацією оборотного капіталу, 

значну увагу приділяють вибору політики його формування, яка визначає дії 

фінансових менеджерів та буває трьох видів: консервативна, агресивна й 

поміркована [19, c. 189]. 

Якщо порівняти усі три види моделей фінансування оборотних активів 

підприємства, то варто зазначити, що вони відрізняють лише структурою 

джерел формування оборотного капіталу, а саме: найменша частина власних й 

довготермінових обігових коштів та найбільша питома вага короткотермінових 

спостерігається у консервативній моделі. В агресивній політиці все навпаки: 

найбільшу частку займає власний і довготерміновий позичений капітал, а 

найменшу – короткотерміновий. 

Використання поточних коштів, хоч і знижує рівень платоспроможності, 

проте має такі переваги над довготерміновим позиковим капіталом: нижча 

вартість залучення порівняно із короткотерміновим та вища гнучкість, яка дає 

змогу оперативно реагувати на зміну кон’юнктури товарного та фінансового 

ринків. Отже, визначення виду політики фінансування оборотних активів є 

одночасно й вибором між рівнем фінансового ризику та рентабельності 

капіталу суб’єкта господарювання [19, c. 194]. 
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Сучасні українські підприємства мають незначний обсяг власного 

капіталу, інвестованого в оборотні активи. Крім того, банки України майже не 

видають довготермінових позик для інвестування в обігові засоби, тому 

суб’єкти господарювання не мають змоги обирати консервативну політику 

фінансування оборотних активів і надають перевагу агресивній моделі. 

Стабілізація національної економіки і кон’юнктури фінансового ринку зокрема 

дасть змогу підприємствам обирати моделі фінансування оборотних активів у 

ширшому діапазоні [19, c. 194]. 

Забезпеченість вітчизняної економіки сучасною матеріально-технічною 

базою є вкрай низькою. На початку 2016 року близько 60,1 % основних засобів 

України було зношено (проти 43,7 % у 2000 році) [267], що свідчить про 

важкий технічний стан вітчизняних підприємств та зумовлює необхідність 

їхньої модернізації, оновлення, заміни й вимагає залучення інвестицій. Це дасть 

змогу реформувати застарілу структуру економіки, підвищити 

конкурентоспроможність українського виробника і так подолати економічну 

залежність нашої держави. 

Незважаючи на проголошення інноваційної моделі розвитку вітчизняної 

економіки, сучасний стан інвестиційних процесів критичний. На сьогодні в 

Україні є величезний розрив між виробничим потенціалом та можливостями 

його фінансування, що зумовлено дестимулюючим впливом низки чинників, 

які формують інвестиційний клімат у державі. Відтак, при річному зростанні 

ВВП на 18,5 % та промислового виробництва на 11,2 %, відбувається стагнація 

інвестиційних процесів. У 2010–2016 посткризових роках не вдалося 

забезпечити інвестування економіки навіть на рівні кризового періоду [333]. 

Сьогодні обсяг вкладених у національну економіку інвестиційних 

ресурсів значно нижчий за необхідний. Згідно з оцінкою С. Онишко, лише для 

підтримання наявних виробничих потужностей у належному стані Україні 

потрібно не менше 100 млрд дол США. В. Геєць підрахував, що для 

забезпечення сучасного рівня фондооснащеності українських підприємств 

необхідно щорічно вкладати від 20 млрд дол. США [66]. Однак Д. Баранова [7, 

с. 228] стверджує, що відновлення основних засобів має відбуватися на новій 
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технологічній основі, яка ґрунтується на інтелектуалізації виробничого апарату, 

котрий збільшує їхню вартість у півтора раза. Тому для підтримання та 

оновлення виробничого потенціалу української економіки необхідно залучати 

щонайменше 350 млрд грн на рік. 

Проаналізувавши динаміку капітальних інвестицій (до 2002 року 

інвестиції в основний капітал) України за період з 2000 по 2016 роки, ми 

виявили, що позитивна тенденція зберігалася лише до 2008 року. Однак, 

починаючи з 2008 р., унаслідок настання фінансово-економічної кризи, 

відбувся спад прогресії обсягу інвестування. Зниження капітальних інвестицій 

своєю чергою послабило індикатор інвестиційної безпеки країни (визначають 

як відношення капітальних інвестицій до ВВП), який і раніше (окрім 2007 року) 

не перевищував граничного значення – 29,65 % (табл. 4.2, Додаток Г1). А це 

свідчить про недостатній стан модернізації економіки та технічного 

переозброєння виробничої сфери країни. 

Таблиця 4.2 

Показники інвестиційної безпеки України у 2000–2016 роках 

Роки ВВП, млрд грн 
Капітальні інвестиції, млрд 

грн 

Капітальні інвестиції 

у % до ВВП 

2000 176,13 23,63 13,42 

2001 211,18 32,57 15,42 

2002 234,14 46,56 19,89 

2003 277,36 59,90 21,60 

2004 357,54 89,31 24,98 

2005 457,33 111,17 24,31 

2006 565,02 148,97 26,37 

2007 751,11 222,68 29,65 

2008 990,82 272,07 27,46 

2009 947,04 192,88 20,37 

2010 1120,59 180,58 16,11 

2011 1349,18 241,29 17,88 

2012 1459,10 273,26 18,73 

2013 1522,66 249,87 16,41 

2014 1586,92 219,42 13,83 

2015 1988,54 273,12 13,73 

2016 2383,18 359,22 15,07 

Джерело: складено автором на підставі [267] 
 

В Україні найбільшу питому вагу у загальній структурі фінансування 

основного капіталу займають власні кошти підприємств та організацій, які 
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коливаються у межах від 58,6 до 71,5 %, тоді як частка державних ресурсів є 

незначною (Додатки Д1 та Д2). Зниження ролі бюджетних коштів у 

посткризовий період зумовлено чинниками політичного та макроекономічного 

характеру. В умовах дефіциту бюджетних ресурсів головні зусилля держави 

спрямовувалися на фінансування соціально захищених статей бюджету за 

одночасного недофінансування капітальних витрат. Це свідчить про байдужість 

держави до проблем відтворення основного капіталу підприємств реального 

сектора економіки [339]. 

Важливим джерелом фінансування інвестицій в основний капітал є власні 

кошти підприємств та організацій, які формують з прибутку й амортизаційних 

відрахувань. Протягом 2006–2016 років їхній обсяг в Україні збільшився у 2,54 

раза, проте частка у загальній структурі фінансування майже не змінилася і на 

початок 2017 року становить 69,4 %. Домінування власного капіталу у 

фінансуванні інвестицій означає закритість економічного відтворення. 

Динаміка фінансових ресурсів як головної складової діяльності суб’єктів 

господарювання України зображена на рис. 4.12. 

 

Рис. 4.12. Динаміка середньорічних обсягів фінансових ресурсів, частки 

власного капіталу та рентабельності за фінансовим результатом до 

оподаткування підприємств України у 2000–2016 роках 

Джерело: складено автором на підставі [267] 
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Наведені дані свідчать про постійне зменшення частки власного капіталу 

у вітчизняних суб’єктів господарювання і зростання їхньої залежності від 

зовнішніх джерел фінансування, що є негативним явищем, оскільки сигналізує 

про загальне погіршення фінансового стану українських підприємств. За період 

2000–2016 років ця частка знизилася на 28,4 відсоткових пункти, хоча обсяг 

фінансових ресурсів загалом постійно збільшувався. Зауважимо, що протягом 

2014–2016 років вітчизняні суб’єкти господарювання працюють збитково, 

проте її рівень поступово знижується і високою є ймовірність їхньої 

прибуткової діяльності у 2017 році. Важливо зазначити, що для забезпечення 

безперервної виробничо-господарської діяльності у кожного підприємства має 

бути достатній обсяг фінансових ресурсів, а їхня структура має сприяти 

досягненню планового рівня прибутковості, зміцненню фінансової стійкості, 

забезпечувати достатній рівень платоспроможності та зростанню ринкової 

вартості загалом. 

Отже, політику мобілізації фінансових ресурсів сучасні підприємства 

повинні формувати з урахування особливостей фінансування необоротних та 

оборотних активів, достатності власного капіталу та граничного обсягу 

залучення позикових коштів. Зростання її ефективності сприятиме максимізації 

прибутку та рентабельності, зміцненню фінансового стану у довготерміновій 

перспективі та зростанню ринкової вартості суб’єкта господарювання. 

 

4.2. Аналітичне забезпечення формування і використання фінансових 

ресурсів вітчизняних підприємств 

У сучасних умовах господарювання наявна значна кількість негативних 

чинників у внутрішньому та зовнішньому середовищі, які створюють великі 

проблеми у діяльності підприємств. Тому актуальним є завдання щодо 

підвищення ефективності використання фінансових ресурсів суб’єктів 

господарювання, які є ключовою ланкою у формуванні матеріальної складової 

господарської діяльності та створюють передумови для стійкого зростання. 

Достатнє фінансування діяльності та ефективне управління капіталом 

підприємств дають змогу досягнути головних цілей і підвищити 
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конкурентоспроможність. Фінансовий потенціал суб’єкта господарювання 

визначають загальний фінансовий стан, структура джерел фінансування, 

достатність та ефективність використання наявних фінансових ресурсів. 

Організація аналізу мобілізації та використання фінансових ресурсів дає 

підприємствам змогу визначити ефективність діяльності, поліпшувати 

фінансовий стан, підвищувати фінансову незалежність, стійкість та 

інвестиційну привабливість.  

Систему аналітичного забезпечення процесів формування та 

використання фінансових ресурсів підприємств зображено на рис. 4.13. 

Зовнішні чинники, що впливають на процеси формування та використання 

фінансових ресурсів

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Комплексний інструментарій: 

нормативний, балансовий, 

розрахунково-аналітичний методи, 

структурний та кореляційно-

регресійний аналіз

Система показників для визначення 

пріоритетності джерел формування 

власних фінансових ресурсів та 

їхньої достатності

Комплексний інструментарій: 

нормативний, балансовий, 

розрахунково-аналітичний методи, 

структурний та кореляційно-

регресійний аналіз, математичне 

моделювання

Система показників із виділенням 

підсистем: оцінювання руху 

фінансових ресурсів; ділової 

активності; структури капіталу, 

результативності тощо

 

Рис. 4.13. Система аналітичного забезпечення процесів формування та 

використання фінансових ресурсів суб’єкта господарювання [285, с. 125] 

Вона відзначається універсальністю, комплексністю та ефективністю. 

Запропоновані системи показників та інструментарій використовують в аналізі 
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фінансових ресурсів на підприємствах будь-якої форми власності та виду 

діяльності, який інтегрує в собі методи економічного й багатовимірного 

статистичного аналізу та прогнозування [285, с. 125]. 

З метою виявлення прихованих резервів зростання фінансового 

потенціалу суб’єкта господарювання необхідно виділити вагомі чинники, які 

визначають часові результативні показники його діяльності. Для вивчення 

їхнього впливу на фінансове забезпечення діяльності та розвитку підприємств 

доцільним є використання методів економічного аналізу [285, с. 125]. 

Для досягнення головної мети – оцінювання фінансового стану 

підприємства та виявлення резервів підвищення ефективності формування й 

використання фінансових ресурсів – використовують такі методи аналізу: 

 економічного аналізу (класичні): ланцюгових підстановок, 

арифметичних різниць, балансовий, відсоткових чисел, диференціальний, 

логарифмічний, інтегральний, простих та складних відсотків, дисконтування; 

 традиційні методи економічної статистики – середніх та відносних 

величин, групування, графічний, індексний, елементарні методи обробки 

показників у динаміці; 

 методи економетрії та дослідження операцій: кореляційний, 

регресивний, дискримінантний, дисперсійний, факторний, коваріаційний 

аналіз, матричні, теорії міжгалузевого балансу та ін. 

Вітчизняні та зарубіжні вчені поділяють фінансовий аналіз на: 

горизонтальний та вертикальний. 

Перший дає змогу оцінити динаміку джерел формування і напрямів 

використання фінансових ресурсів суб’єкта господарювання шляхом 

встановлення абсолютних та відносних відхилень за статтями пасиву й активу 

балансу. Другий – визначити питому вагу кожної статті пасиву та активу у 

підсумку балансу на визначений момент часу, тобто дослідити динаміку 

структури капіталу та майна підприємств. 

Напрями аналізу мобілізації і використання капіталу підприємства подано 

на рис. 4.14. 
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Напрями аналізу фінансових ресурсів підприємства

Аналіз формування фінансових ресурсів
Аналіз ефективності використання 

фінансових ресурсів

Аналіз формування власних 

фінансових ресурсів

Оцінювання залучення позикового 

капіталу

Аналіз вартості фінансових ресурсів

Пошук оптимальної структури 

капіталу

Аналіз оборотності капіталу

Оцінювання рентабельності 

фінансових ресурсів

 

Рис. 4.14. Напрями аналізу фінансових ресурсів суб’єкта господарювання 

[420, с. 104] 

У процесі аналізу формування капіталу досліджують його структуру й 

особливості залучення із визначених джерел. Своєю чергою такий аналіз 

поділяють на аналіз мобілізації власних та позикових фінансових ресурсів 

підприємств. 

На першому етапі аналізу власних коштів досліджують загальний обсяг 

формування та динаміку їхньої питомої ваги у фінансових ресурсах 

підприємства. Головними прийомами на цій стадії є горизонтальний та 

вертикальний аналіз. У процесі першого використовують показники рядів 

динаміки: абсолютний приріст, темп зростання, темп приросту й абсолютне 

значення одного відсотка приросту. Вертикальний (структурний) аналіз 

передбачає визначення структури підсумкових фінансових показників та 

розрахунок впливу кожної позиції звітності на кінцевий результат. 

На другому етапі аналізу досліджують джерела формування власних 

фінансових ресурсів.  

Достатність власного капіталу оцінюють на третьому етапі. 

Оцінювання мобілізації позикових фінансових ресурсів підприємства 

виконують у такій послідовності. На першому етапі досліджують динаміку 

обсягу залученого позикового капіталу в аналізованому періоді, активно 
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застосовують горизонтальний та вертикальний методи. На другій стадії 

визначають головні форми залучення позикових фінансових ресурсів, 

аналізують динаміку їх структури та окремих елементів: фінансового, 

товарного кредиту та поточних зобов’язань. Третій етап передбачає оцінювання 

співвідношення обсягів позикових фінансових ресурсів та термінів їхнього 

залучення. На четвертій стадії досліджують склад кредиторів підприємства та 

умови надання ними різних форм позик. П’ятий етап передбачає визначення 

ефективності використання позикового капіталу [420, с. 107]. 

До напрямів аналізу формування фінансових ресурсів відносять 

оцінювання вартості та структури капіталу. Першу проводять шляхом 

розрахунку таких показників: середньозважена вартість капіталу, коефіцієнт 

вартості власних та позикових коштів. 

Оцінювання ефективності використання фінансових ресурсів проводять 

за допомогою таких груп показників: 

 вартості залучення капіталу, зокрема коефіцієнту зміни вартості 

сукупних, власних та позикових коштів; 

  рентабельності фінансових ресурсів: загального, власного та 

позикового капіталу; 

 ділової активності: оборотність, тобто кількість оборотів сукупних, 

власних та позикових фінансових ресурсів. 

Аналіз управління капіталом підприємства – це процес дослідження 

головних результативних показників ефективності його функціонування з 

метою виявлення резервів подальшого її підвищення. Для цього розраховують 

фінансові коефіцієнти, основою яких є показники фінансової діяльності 

суб’єкта господарювання. У процесі використання цієї системи аналізу 

визначають відносні показники, які характеризують результативність 

використання капіталу підприємства загалом та окремих його елементів. 

Найрозповсюдженішими є такі фінансові коефіцієнти: 

 рентабельності капіталу; 

 капіталовіддачі; 
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 оборотності капіталу; 

 фінансового важеля [203, с. 122]. 

До показників аналізу структури капіталу відносять:  

1. Коефіцієнт фінансового важеля (Кфв):  

Кфв = ДП / ВК,                                             (4.4) 

де ДП – довгострокові пасиви; ВК – власний капітал. 

Нормальне значення – більше 1 або ще жорсткіше 0,7. 

2. Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів (Ксвзк): 

Ксвзк = Зобов’язання (З) / ВК,                    (4.5) 

У міжнародній практиці може перевищувати 1. 

3. Коефіцієнт концентрації власного капіталу (Кквк): 

Кквк = ВК / П,                                                (4.6) 

 Має бути більший від 0,5 або 0,6, 

де П – пасиви підприємства. 

Зростання цього показника – позитивна тенденція. 

4. Коефіцієнт фінансової залежності (Кфз): 

Кфз = П / ВК,                                                  (4.7) 

Нормальне значення – більше 1,67 або 2. 

5. Коефіцієнт структури позикових коштів (Кспк): 

Кспк = ДП / ПК,                                                (4.8) 

де ПК – позиковий капітал підприємства. 

6. Коефіцієнт довготермінового залучення позикового капіталу (К1): 

К1 = ДП / (ДП + ВК),                                      (4.9) 

7. Коефіцієнт власного капіталу у довготермінових залучених коштах 

(доповнює попередній): 

К2 = ВК / (ДП + ВК),                                         (4.10) 

К1 + К2 = 1,                                                          (4.11) 

У розвинених країнах питома вага довготермінового боргу становить від 

25 % до 40 % усіх постійних джерел фінансових ресурсів. 

Показники рентабельності капіталу характеризують його здатність 

створювати необхідний прибуток у процесі господарської діяльності і 
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визначають ефективність його вкладення. Для оцінювання прибутковості 

використовують такі головні показники: 

а) рентабельність підприємства – визначає рівень чистого прибутку, який 

генерується капіталом і розраховується як відношення чистого прибутку до 

середньої його величини за період; 

б) рентабельність власного (позикового) капіталу: характеризує рівень 

прибутковості власних (позикових) коштів та визначається діленням чистого 

прибутку та середньої величини власного (позикового) капіталу за період [203, 

с. 123]. 

Показники капіталовіддачі характеризують продуктивність окремих 

складових і всієї сукупності фінансових ресурсів, які задіяні у виробничій 

діяльності підприємства та слугують вимірником її ефективності. Вони 

характеризують обсяг реалізованої (виробленої) продукції, що припадає на 

одиницю капіталу (сукупного, власного, позикового), який використовують у 

виробничому процесі та розраховують як відношення виторгу від реалізації до 

середньої величини фінансових ресурсів (сукупних, власних, позикових). 

Зменшення показників капіталовіддачі є негативною тенденцією для 

підприємства.  

Показники оборотності фінансових ресурсів характеризують швидкість 

обігу капіталу та його окремих елементів у процесі господарської діяльності 

суб’єкта господарювання. Вони охоплюють: 

а) коефіцієнт оборотності: показує кількість повних оборотів, які робить 

обіговий капітал за визначений період. Зростання показника свідчить про 

підвищення обіговості оборотних засобів та ефективності їхнього 

використання. Цей показник розраховують як відношення виторгу від реалізації 

та середньої величини оборотних коштів за період; 

б) тривалість одного обороту в днях. Зменшення цього показника сприяє 

вивільненню засобів з обороту, а його збільшення породжує додаткову потребу 

в капіталі. Він визначається діленням кількості днів в аналізованому періоді на 

коефіцієнт оборотності; 
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в) період обороту капіталу (сукупного, власного, позикового) в днях 

розраховують як відношення середньої його величини за період та одноденного 

виторгу від реалізації продукції [203]. 

Прискорення оборотності фінансових ресурсів сприяє зниженню потреби 

в них (абсолютне вивільнення), приросту обсягів виробленої продукції 

(відносне вивільнення), і як наслідок, збільшення отриманого прибутку. У 

результаті поліпшується фінансовий стан суб’єкта господарювання, та 

підвищується платоспроможність. Сповільнення оборотності вимагає 

залучення додаткових коштів для продовження господарської діяльності 

підприємства хоча б на рівні минулого періоду. 

Показник фінансового важеля (коефіцієнт фінансування) дає змогу 

визначити суму залучених коштів на одиницю власного капіталу. Його ефект 

(ЕФВ) відображає рівень додаткового прибутку на власний капітал за різних 

варіантів структури фінансових ресурсів і характеризує приріст його 

рентабельності за рахунок залучення в обіг позикових коштів. Він виникає за 

умов перевищення економічної рентабельності (відношення валового прибутку 

до середньої величини капіталу) ставки відсотка за позиками. 

,
ВК

ПК
)РсвЕр)(Спп1(ЕФВ                               (4.12) 

де Спп – ставка податку на прибуток, у коефіцієнтах; Ер – економічна 

рентабельність (співвідношення прибутку до сплати відсотків та податків і 

середньої величини капіталу за період); Рсв – рівень ставки відсотка за 

позиковим капіталом; (1 – Спп)(Ер – Рсв) – диференціал фінансового важеля; 

ПК/ВК – плече фінансового важеля. 

Дослідження впливу фінансового важеля на прибутковість власного 

капіталу і рівень фінансових ризиків дає змогу цілеспрямовано управляти 

вартістю та структурою фінансових ресурсів суб’єкта господарювання. 

Для аналізу рентабельності фінансових ресурсів окремих показників 

ефективності використання капіталу недостатньо, тому на практиці, зазвичай, 

використовують факторні залежності, серед яких можна виокремити модель 

Дюпона. Ще понад 100 років тому фінансові менеджери фірми “Дюпон” 

запропонували прибутковість власного капіталу (Рвк) визначати як добуток 
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рентабельності реалізації за чистим прибутком (Ррп), оборотності активів 

(Коба) та коефіцієнта фінансової залежності (відношення сукупного капіталу до 

власного) (Кфз). 

Рентабельність вкладеного капіталу (Рк) визначають за формулою: 

Рк = ЧП / К,                                                                    (4.13) 

де ЧП – чистий прибуток, К – капітал (пасиви) підприємства. 

Якщо чисельник і знаменник помножити на чистий виторг від реалізації 

продукції (ВР), то рентабельність активів уважають добутком двох показників-

співмножників, а саме: рентабельності реалізованої продукції (Ррп) та 

оборотності активів (ресурсовіддачі) (Коба). Економічний зміст останньої 

полягає в тому, що вона показує, скільки виторгу від реалізації підприємство 

отримає з кожної грошової одиниці, вкладеної в активи, тобто: 

КобаРрп
КВР

ВРЧП

ВРК

ВРЧП

К

ЧП
Рк 









 .                      (4.14) 

Як бачимо, регулювання прибутковості капіталу зводиться до впливу 

на рентабельність продукції та оборотність активів. Якщо першу збільшити 

неможливо, то, підвищуючи оборотність залучених ресурсів, збільшують 

рентабельність капіталу. 

Також з метою проведення інтегрального аналізу ефективності 

використання власного капіталу підприємства застосовують трифакторну 

модель “Дюпон”, яка має такий вигляд: 

ВК

П

АП

ВР

ВР

ЧП
КфзКобаРрпРвк 


 ,                                 (4.15) 

де П – пасиви; А – активи підприємства; Кфз – коефіцієнт фінансової 

залежності. 

Отже, рентабельність власного капіталу залежить від змін рентабельності 

продукції (операційна діяльність підприємства), ресурсовіддачі (інвестиційна 

діяльність) і співвідношення сукупного та власного капіталу (фінансова 

діяльність). 

Із наведеної трифакторної моделі рентабельності власних коштів можна 

зробити висновок, що на її значення істотно впливає збільшення частки 
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позикового капіталу (фінансовий важіль), яке супроводжується підвищенням 

ризику втрати суб’єктом господарювання фінансової незалежності. 

З огляду на цей ризик фінансовий аналітик визначає і регулює рівень 

фінансового важеля, з’ясовує, на скільки відсотків зміниться рентабельність 

власного капіталу при зміні валового прибутку (ВП) на 1 % за умов різних 

часток позикових коштів у пасивах підприємства. 

Перелік показників-співмножників, які визначають рентабельність 

власного капіталу, можна розширити. Йдеться про такі важливі параметри 

фінансового стану суб’єкта господарювання, як ліквідність, оборотність 

поточних активів, співвідношення термінових зобов’язань і капіталу. 

Розширена формула для визначення впливу чинників на рентабельність 

власного капіталу має вигляд: 

ОА

ВР

ПП

ОА

А

ПП

ВК

П

ВР

ЧП
КобКпКппКфзРрпРвк  ,         (4.16) 

де ПП – поточні пасиви підприємства; А – активи; ОА – оборотні активи. 

Отже, п’ятифакторна модель охоплює такі показники: рентабельність 

реалізації, коефіцієнт фінансової залежності, частка термінових зобов’язань у 

валюті балансу, коефіцієнт загального покриття (загальної ліквідності), 

оборотність поточних активів. 

Аналіз фінансових ресурсів суб’єкта господарювання доцільно проводити 

на основі узагальненого вище комплексного підходу, який включає оцінювання 

їх формування та використання. Їхнє застосування дає змогу оцінити поточний 

стан фінансових ресурсів і виявити сильні й слабкі сторони діяльності суб’єкта 

господарювання. На цьому обґрунтовують вибір оптимальної структури джерел 

фінансування підприємства та альтернативні напрями ефективного 

використання капіталу. Це сприятиме підвищенню рівня фінансової стійкості та 

незалежності, а згодом – ринкової вартості й конкурентоспроможності суб’єкта 

господарювання [420, с. 106]. 

Використання аналізу впливу чинників на ефективність використання 

фінансових ресурсів (капіталу) підприємств дасть змогу виявити приховані 

резерви зростання прибутковості, визначити чинники, які негативно впливають 

на оборотність капіталу та сприяють його відволіканню у сферу обігу. 
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Проведення якісного факторного аналізу функціонування капіталу сприятиме 

підвищенню ефективності діяльності підприємства загалом та пришвидшить 

його вихід з кризового стану.  

Проте у сучасній фінансово-економічній літературі такому аналізу 

приділяють незначну увагу, а у більшості наукових праць він зводиться тільки 

до вертикального та горизонтального аналізу. Наслідком цього є майже повна 

відсутність моделей, які б містили конкретний перелік чинників, що впливають 

на формування і використання капіталу, та механізму розрахунку сили впливу 

кожного чинника на зміну кінцевих результатів. 

Для оцінювання впливу чинників на ефективність використання 

фінансових ресурсів суб’єкта господарювання, врахуємо такі параметри його 

фінансової діяльності: оборотні активи у сфері виробництва (ОАв), виторг від 

реалізації продукції (ВР), дебіторську (ДЗ) та кредиторську заборгованість (КЗ), 

позичений оборотний капітал (ПОК), власний оборотний капітал (ВОК), 

величину сукупних оборотних активів (ОА). Усі ці параметри можна 

розрахувати з балансу (форма №1) та звіту про фінансові результати (форма 

№2) підприємства. Показники, які використовують з балансу з метою 

порівняльності, визначають у середньому за аналізований період. 

За допомогою методу ключової матриці побудуємо модель впливу на 

чистий прибуток підприємства (ЧП) чинників, які будуть утворюватися за 

допомогою наведених вище складових оборотного капіталу та поточних 

активів (табл. 4.3). 

Як бачимо з наведеної моделі, за нижньою частиною сформувалися 

показники, які мають хороший економічний зміст і можуть характеризувати 

ефективність використання оборотного капіталу, а саме: рентабельність 

поточних активів (Роав), коефіцієнти завантаженості виробничих оборотних 

активів у сфері виробництва (Кз), оборотності дебіторської заборгованості 

(Кобдз), співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості (Сдк), 

структури позикового оборотного капіталу (Скзпок), фінансового ризику або 

співвідношення позикового та власного оборотного капіталу (Кфрок), 

забезпечення оборотних активів власним оборотним капіталом (у формулі 
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також можна застосувати оборотний капітал, оскільки поточні активи 

дорівнюють йому за величиною, а ця заміна є необхідною для подальших 

обчислень) (Звокз). 

Таблиця 4.3 

Модель ключової матриці основних показників фінансової діяльності 

підприємства 
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Джерело: розроблено автором 

 

Отже, з наведеної вище матриці ми отримаємо наступну модель 

мультиплікативної залежності чинників, що впливають на формування чистого 

прибутку підприємства:  

ОК,КзвокКфрКсКсдкКобдзКзРоав
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           (4.17) 

Щоб виконувалася рівність, сукупність наших чинників ми помножили на 

величину оборотного капіталу (ОК) і таким способом отримали модель впливу 

чинників на зміну чистого прибутку суб’єкта господарювання. Оскільки 

точнішим показником ефективності використання капіталу буде його 

рентабельність, то поділивши ліву і праву частину рівняння на обсяг 
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фінансових ресурсів (К), ми отримаємо модель впливу зміни визначених 

чинників на зміну рентабельності капіталу. Вона матиме такий вигляд: 

Кмоб.ЗвокзКфрСкзпокСдкКобдзКзоавРоав
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   (4.18) 

У нашому випадку рентабельність капіталу залежатиме від таких 

чинників: рентабельності оборотних коштів у сфері виробництва, коефіцієнтів 

завантаженості оборотних засобів у сфері виробництва, оборотності 

дебіторської заборгованості, співвідношення дебіторської і кредиторської 

заборгованості, співвідношення кредиторської заборгованості та позикових 

оборотних коштів, фінансового ризику, забезпечення власним оборотним 

капіталом оборотних активів та мобільності оборотних активів. 

Перший чинник належить до показників рентабельності за чистим 

прибутком (збільшення його значення – позитивна тенденція), другий – до 

ефективності використання оборотного капіталу (зниження його значення 

вважають позитивною динамікою), третій – до ділової активності (бажаним для 

підприємства є зростання кількості оборотів дебіторської заборгованості за 

аналізований період, оскільки це означатиме незначний період перебування 

оборотного капіталу у розрахунках, швидке надходження виторгу від реалізації 

на рахунки підприємства і можливість фінансувати запаси і затрати власним 

коштом), четвертий – до показників фінансової стійкості, а саме до коефіцієнтів 

розміщення (в умовах інфляції кращим для підприємства вважається 

перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською), п’ятий – до 

коефіцієнтів структури капіталу (зростання значення цього чинника можна 

вважати позитивною тенденцією, оскільки кредиторську заборгованість 

уважають тимчасово безкоштовним джерелом формування оборотного 

капіталу, якщо не порушується господарське законодавство, бо тоді до суб’єкта 

господарювання будуть застосовані фінансові санкції, що значно здорожчить 

формування оборотного капіталу), шостий – до показників структури капіталу 

(зростання його значення свідчить про збільшення ризиків підприємства щодо 

можливості його розрахунків з кредиторами, оскільки позичений оборотний 

капітал – це заборгованість, термін погашення якої настає найближчим часом), 
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сьомий – до показників фінансової стійкості, а саме до коефіцієнтів розміщення 

(зростання його значення свідчить про поліпшення платоспроможності), 

восьмий – до коефіцієнтів розміщення, що характеризують фінансову стійкість 

(нормативне значення встановлюється залежно від особливостей діяльності 

підприємства). 

За аналогічним методом побудовано модель впливу чинників на 

коефіцієнт оборотності оборотного капіталу, який також є важливим 

показником ефективності використання фінансових ресурсів. Ця модель матиме 

такий вигляд: 

Скзпок.КфрокСдкЗвокзСоаКобдз
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              (4.19) 

Наведена модель показує, що зміна кількості оборотів, які робить 

оборотний капітал протягом аналізованого періоду, залежатиме від таких 

чинників (коефіцієнтів): оборотності дебіторської заборгованості (Кобдз), 

структури оборотних активів (він показує, яку частку в оборотних активах 

займають активи у сфері виробництва) (Соа), забезпечення власним оборотним 

капіталом оборотних активів у сфері виробництва (Звокз), співвідношення 

дебіторської та кредиторської заборгованості (Сдк), фінансового ризику для 

оборотного капіталу (Кфрок) та співвідношення кредиторської заборгованості і 

позикових оборотних коштів (Скзпок). Як бачимо, перший чинник – це 

показник ділової активності, другий – характеризує структуру активів 

(зростання питомої ваги оборотного капіталу у сфері виробництва і відповідне 

її зниження у сфері обігу вважають позитивною тенденцією), третій – показник 

фінансової стійкості, а саме коефіцієнт розміщення (зростання його величини 

свідчить про поліпшення фінансування оборотного капіталу підприємства), 

четвертий, п’ятий та шостий чинники описані вище.  

Застосувавши метод ключової матриці, побудуємо модель впливу 

чинників на оборотність фінансових ресурсів (ФР) підприємства, яка матиме 

такий вигляд: 
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                (4.20) 

Побудована модель доводить, що зміна кількості оборотів, які роблять 

фінансові ресурси, залежатиме від впливу таких чинників: коефіцієнта 

оборотності оборотних активів (Коб), для якого побудована окрема модель 

факторного впливу вище; коефіцієнта загальної ліквідності (Кзл); 

співвідношення поточних (ПП) та довгострокових (ДП) пасивів (Кпдп); частки 

довгострокових пасивів у позиковому капіталі (Кдпк); коефіцієнта фінансового 

ризику (Кфр); співвідношення власного капіталу (ВК) та необоротних активів 

(НА), тобто показника самофінансування підприємства (Ксф) та коефіцієнта 

мобільності необоротних активів (Кмобна). 

Аналіз ефективності використання капіталу за поданими моделями 

доцільно проводити за допомогою табл. 4.4. 

Таблиця 4.4 

Показники ефективності використання фінансових ресурсів підприємства 

(умовні дані) 

№ 

п/п 
Показники 

Базовий 

період (0) 

Звітний 

період (1) 

1 2 3 4 

1 Чистий прибуток, тис. грн.        (ЧП) 1 000 1 400 

2 Виторг від реалізації продукції, тис. грн            (ВР) 50 000 60 000 

3 
Середня величина оборотних активів (капіталу) підприємства, 

тис. грн     (ОА, ОК) 
5000 4 500 

4 
Середня величина оборотних активів у сфері виробництва, тис. 

грн       (ОАв) 
3 500 3 400 

5 Середня величина дебіторської заборгованості, тис. грн (ДЗ) 1 400 1 050 

6 Середня величина поточних зобов’язань, тис. грн  3 000 2 500 

7 Середня величина кредиторської заборгованості, тис. грн   (КЗ) 1 400 1 100 

8 Власний оборотний капітал, тис. грн   (ВОК)   (ряд. 3 – ряд. 6) 2 000 2 000 

9 
Позичений оборотний капітал, тис. грн   (ПОК) 

(ряд.  3 – ряд. 7 – ряд.  8) 
1 600 1 400 

10 Середня величина капіталу (активів), тис. грн (К, П, А) 15 000 20 000 

11 Середня величина необоротних активів, тис. грн (НА) 10 000 15 500 

12 Середня величина власного капіталу, тис. грн (ВК) 10 300 15 900 

13 Середня величина довготермінових зобов’язань (ДП) 1 700 1 600 

14 
Середня величина позикового капіталу, тис. грн (ПК) (ряд. 9 + 

ряд. 13) 
3 300 3 000 
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продовження таблиці 4.4 
Показники для визначення впливу чинників на рентабельність капіталу 

15 Рентабельність капіталу       (Рок) (ряд. 1: ряд. 10) 0,067 0,070 

16 

Рентабельність оборотних засобів у сфері виробництва,  (Роав) 

(ряд. 1: ряд. 4) 
0,286 0,412 

17 

Коефіцієнт завантаження оборотних засобів у сфері 

виробництва, (Кз) (ряд. 4: ряд. 2) 
0,070 0,057 

18 

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, (Кобдз) 

(ряд. 2: ряд. 5) 
35,714 57,143 

19 

Коефіцієнт співвідношення дебіторської і кредиторської 

заборгованості (Сдк) (ряд. 5: ряд. 6) 
1,000 0,955 

20 

Співвідношення кредиторської заборгованості та позикових 

оборотних коштів, (Скзпок) (ряд. 7: ряд. 9) 
0,875 0,786 

21 Коефіцієнт фінансового ризику,     (Кфрок) (ряд. 9: ряд. 8) 0,800 0,700 

22 

Коефіцієнт забезпечення власним оборотним капіталом 

оборотних активів,         (Звокз) (ряд. 8: ряд. 3) 
0,400 0,444 

23 

Коефіцієнт мобільності оборотних засобів (Кмоб) (ряд. 3: 

ряд. 10) 
0,333 0,225 

Показники для визначення чинників впливу на оборотність оборотного капіталу 

24 
Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу  (Коб) 

(ряд. 2: ряд. 3) 
10 13,3333 

25 
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, (Кобдз) 

(ряд. 2: ряд. 5) 
35,714 57,143 

26 Коефіцієнт структури оборотних активів,    (Соа) (ряд. 4: ряд. 3) 0,700 0,756 

27 
Коефіцієнт забезпечення власним оборотним капіталом 

оборотних активів у сфері виробництва, (Звокз) (ряд. 8: ряд. 4) 
0,571 0,588 

28 
Коефіцієнт співвідношення дебіторської і кредиторської 

заборгованості (Сдк) (ряд. 5: ряд. 6) 
1,000 0,955 

29 
Коефіцієнт фінансового ризику оборотного капіталу,     (Кфрок) 

(ряд. 9: ряд. 8) 
0,800 0,700 

30 
Співвідношення кредиторської заборгованості та позикових 

оборотних коштів, (Скзпок) (ряд. 7: ряд. 9) 
0,875 0,786 

Показники для визначення чинників впливу на оборотність фінансових ресурсів 

31 
Коефіцієнт оборотності фінансових ресурсів (Кобфр) (ряд.  2: 

ряд. 10) 
3,333 3 

32 Коефіцієнт оборотності оборотних активів (Коб) (ряд. 2: ряд. 3) 10,000 13,333 

33 Коефіцієнт загальної ліквідності (Кзл) (ряд. 3: ряд. 6) 1,667 1,800 

34 
Співвідношення поточних та довготермінових зобов’язань 

(Кпдп) (ряд. 6: ряд. 13) 
1,765 1,563 

35 
Частка довготермінових зобов’язань у позиковому капіталі 

(Кдпк) (ряд. 13: ряд. 14) 
0,515 0,533 

36 Коефіцієнт фінансового ризику (Кфр) (ряд. 14: ряд. 12) 0,320 0,189 

37 Коефіцієнт самофінансування (Ксф) (ряд. 12: ряд. 11) 1,030 1,026 

38 
Коефіцієнт мобільності необоротних активів (Кмобна) (ряд. 11: 

ряд. 10) 
0,667 0,775 

Джерело: розроблено автором 
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За допомогою методів елімінування (ланцюгових підстановок) 

визначають зміну в абсолютному вимірі рентабельності капіталу та з якою 

силою на неї впливали визначені чинники. Для зручності розрахунків, чинники, 

закладені у моделі факторного впливу на рентабельність капіталу, позначено як 

х1, х2, х3, х4, х5, х6, х7 та х8 відповідно, а результуючу змінну (рентабельність 

капіталу) як y. Отже, формулу (4.18) подано у такому вигляді: 

х8.х7  х6 х5  х4 x3  x2  x1=  х8) х7, х6, х5, х4, х3, х2,f(х1, =y     (4.21) 

Абсолютна зміна рентабельності капіталу становить: 

.00333,0067,007,0
01

 yyy  

Зміна y під впливом фактора x1: 

0,0294.+ = 0,067 - 0,3330,40,80,875135,7140,070,412 =
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Зміна y під впливом фактора x2: 

0,0183.- = 0,333*0,40,80,875135,7140,070,412 -
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Зміна y під впливом фактора x3: 

0,0467.+ = 0,3330,40,80,875135,7140,0570,412-
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Зміна y під впливом фактора x4: 

0,00566.- = 0,3330,40,80,875157,1430,0570,412-

 - 0,3330,40,80,8750,95557,1430,0570,412 =

xxxxxxxxxxxxxxxx)xΔy( 0
8

0
7

0
6

0
5

0
4

1
3

1
2

1
1

0
8

0
7

0
6

0
5

1
4

1
3

1
2

1
14







 

Зміна y під впливом фактора x5: 

0,0121.- = 0,3330,40,80,8750,95557,1430,0570,412-
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Зміна y під впливом фактора x6: 
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0,0133.- = 0,3330,40,80,7860,95557,1430,0570,412-

 - 0,3330,40,70,7860,95557,1430,0570,412 =

xxxxxxxxxxxxxxxx)xΔy( 0
8

0
7

0
6

1
5

1
4

1
3

1
2

1
1

0
8

0
7

1
6

1
5

1
4

1
3

1
2

1
16







 

Зміна y під впливом фактора x7: 

0,0104.+ = 0,3330,400,70,7860,95557,1430,0570,412-
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Зміна y під впливом фактора x8: 

0,0337.- = 0,3330,4440,70,7860,95557,1430,0570,412 - 0,07 =
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Отже 

 )xΔy()xΔy()xΔy()xΔy()xΔy()xΔy()xΔy()xΔy(Δy 87654321

 

= 0,0294 – 0,0183 + 0,0467 – 0,00566 – 0,0121 – 0,0133 + 0,0104 – 0,0337 = 

=+0,00333. 

Проведемо аналогічні розрахунки для факторної моделі впливу на зміну 

оборотності оборотного капіталу та фінансових ресурсів загалом, у якій також 

зробимо відповідні позначення. Їхні результати наведено в табл. 4.5. 

Як видно із поданих у табл. 4.5 даних (для умовного підприємства), на 

зниження загального результату у трьох моделях впливали наступні спільні 

чинники (із від’ємним значенням): коефіцієнти співвідношення дебіторської і 

кредиторської заборгованості, структури позикового капіталу та фінансового 

ризику. 

З метою підвищення ефективності використання фінансових ресурсів 

потрібно, насамперед, впливати на динаміку цих показників. Щодо першої 

моделі впливу чинників на рентабельність оборотного капіталу, то тут є такі 

приховані резерви її підвищення: збільшення капіталу у сфері виробництва, 

зниження обсягу дебіторської заборгованості, зниження питомої ваги 

кредиторської заборгованості та збільшення частки власного капіталу у 

фінансуванні оборотних активів. 
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Таблиця 4.5 

Результати аналізу впливу факторів на зміну рентабельності та 

оборотності оборотного капіталу  

Чинник Назва показника 
Величина 

впливу 

Абсолютна зміна рентабельності капіталу,  

у тому числі за рахунок впливу таких чинників: 
0,00333 

х1 Рентабельності оборотних засобів у сфері виробництва 0,0294 

х2 Завантаження оборотних засобів у сфері виробництва –0,0183 

х3 Оборотності дебіторської заборгованості 0,0467 

х4 Співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості –0,00566 

х5 
Співвідношення кредиторської заборгованості та позикових 

оборотних коштів 
–0,0121 

х6 Фінансового ризику –0,0133 

х7 Рівня забезпечення власним оборотним капіталом оборотних активів 0,0104 

Х8 Мобільності оборотних засобів –0,0337 

Абсолютна зміна коефіцієнта оборотності оборотного капіталу, 

у тому числі за рахунок впливу таких чинників: 
+3,333 

х1 Оборотності дебіторської заборгованості +6,000 

х2 Структури оборотних активів +1,270 

х3 
Рівня забезпечення власним оборотним капіталом оборотних активів 

у сфері виробництва 
+0,508 

х4 Співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості  –0,808 

х5 Фінансового ризику –2,121 

х6 
Співвідношення кредиторської заборгованості та позикових 

оборотних коштів 
–1,515 

Абсолютна зміна коефіцієнта оборотності фінансових ресурсів, 

у тому числі за рахунок впливу таких чинників: 
–0,333 

х1 Оборотності оборотних активів 1,111 

х2 Загальної ліквідності 0,3556 

х3 Співвідношення поточних та довготермінових зобов’язань –0,55 

х4 Частки довготермінових зобов’язань у позиковому капіталі 0,15 

х5 Фінансового ризику –1,8089 

х6 Рівня самофінансування –0,01055 

х7 Мобільності необоротних активів 0,4199 

 

Аби підвищити оборотність оборотного капіталу, підприємству 

необхідно знизити його питому вагу у сфері обігу, тобто зменшити частку 

дебіторської заборгованості, збільшити обсяг власних оборотних коштів та 
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знизити питому вагу кредиторської заборгованості щодо позиченого 

оборотного капіталу. 

Зміна кількості оборотів, які робить оборотний капітал протягом 

аналізованого періоду, залежить від таких коефіцієнтів: оборотності 

дебіторської заборгованості, структури оборотних активів, забезпечення 

власним оборотним капіталом оборотних активів у сфері виробництва, 

співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості, фінансового 

ризику та структури позикового оборотного капіталу.  

Проведені нами розрахунки дають змогу зробити висновок, що з метою 

забезпечення підвищення ефективності використання оборотного капіталу 

необхідно вплинути на динаміку коефіцієнтів співвідношення дебіторської і 

кредиторської заборгованості, структури позикового капіталу та фінансового 

ризику. Зростання оборотності оборотних коштів суб’єкта господарювання 

досягають за допомогою зниження частки оборотного капіталу у сфері обігу. 

Отже, з метою забезпечення зростання оборотності фінансових ресурсів 

необхідно впливати на обіговість оборотних активів, поліпшувати ліквідність, 

стежити за структурою зобов’язань (частка поточних пасивів у капіталі має 

бути у безпечних межах), контролювати структуру фінансових ресурсів, не 

збільшувати ризик неплатоспроможності до критичного рівня, фінансувати 

значну частину необоротних активів за допомогою власного капіталу та 

дотримуватися оптимального співвідношення елементів активів суб’єкта 

господарювання. 

 

4.3. Оптимізація структури фінансових ресурсів суб’єктів 

господарювання 

Фінансова криза та військові дії на території України негативно 

позначилися на виробничо-господарській діяльності багатьох вітчизняних 

підприємств. У такій ситуації зміцнення фінансової стабільності суб’єктів 

господарювання є визначальним чинником підвищення ефективності їхнього 

функціонування. 
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У ринковій економіці важливим завданням стратегічного менеджменту 

підприємств є прогнозування майбутнього фінансового стану, формування 

оптимальної стратегії розвитку, проведення контролю за рівнем ризиків, що дає 

змогу знайти та збільшити нішу на ринку, підвищити конкурентоспроможність, 

рухатися інноваційним шляхом та забезпечити досягнення довгострокових 

цілей компанії. 

В умовах нестабільності навколишнього середовища та високого ступеня 

невизначеності, процес ухвалення суб’єктами господарювання стратегічних 

рішень є складним та супроводжується низькою ймовірністю правильного 

вибору й відсутністю упевненості в досягненні успіху. Дефіцит фінансових 

ресурсів змушує суб’єктів підприємницької діяльності залучати їх у той чи 

інший спосіб із зовнішніх джерел з метою вирішення поточних проблем свого 

розвитку. Особливо важливе значення вже на початкових етапах діяльності 

підприємства має формування оптимальної структури фінансових ресурсів, що 

впливає на успішність реалізації його стратегічних фінансових планів. 

Підприємство може обирати будь-яку структуру джерел фінансування, 

проте головною метою його керівництва є вибір такої, яка за низької вартості 

капіталу допомагатиме підтримувати стабільні доходи, рівень дивідендів та 

сприятиме зростанню ринкової ціни акцій. Тобто, оптимальна структура 

капіталу має зводити до мінімуму середню вартість фінансових ресурсів і 

водночас підтримувати кредитну репутацію підприємства на рівні, що дає 

змогу залучати нові види капіталу на зручних умовах. 

Оптимізація структури джерел фінансування повинна бути спрямована на 

забезпечення ефективного використання капіталу та підвищення його здатності 

генерувати прибуток. Оскільки отримання прибутку та зростання ринкової 

вартості є головною метою діяльності кожного підприємства, то формування 

оптимальної структури фінансових ресурсів є актуальною проблемою не лише 

для менеджерів підприємства, а й для кола науковців, які розробляють 

теоретичну базу для її застосування у межах галузі та економіки країни 

загалом. 
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У процесі фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання 

фінансові ресурси використовують як інвестиційний та виробничий ресурс, 

вони є носієм аналітичної інформації для управління підприємством у контексті 

кругообігу капіталу. Їм належить особливе місце у менеджменті діяльністю 

підприємства, оскільки від якості управління капіталом залежить 

безперервність процесу виробництва та реалізації продукції, ліквідність 

підприємства, його платоспроможність і рентабельність. 

Нагадаємо, що у нашому дослідженні поняття “фінансові ресурси” та 

“капітал” комерційних підприємств ми ототожнюємо, оскільки у наукових 

працях останній тлумачиться як гроші або товар, які вкладені в оборот з метою 

отримання прибутку, тобто це частина фінансових ресурсів, яка перебуває в 

обігу і сприяє генеруванню позитивних фінансових результатів. Проте на 

сьогодні досить важко провести межу між тими фінансовими ресурсами, що 

вкладені в підприємство з метою отримання прибутку і тими, що не будуть 

сприяти його формуванню, тому у сучасній економічній літературі ці поняття 

часто прирівнюють за своєю сутністю. 

Процес формування капіталу підприємства вимагає дотримання таких 

принципів: 

 врахування перспектив розвитку; 

 забезпечення відповідності між обсягами залучених фінансових 

ресурсів та активів підприємства; 

 формування оптимальної структури капіталу; 

 мінімізації витрат в умовах мобілізації фінансових ресурсів із різних 

джерел; 

 забезпечення ефективного використання капіталу. 

Структуру капіталу підприємства формують за допомогою внутрішніх і 

зовнішніх джерел. Це зумовлено особливостями розвитку суб’єкта 

господарювання та фінансового ринку країни. Структура фінансових ресурсів, 

зазвичай, визначає аспекти фінансової, операційної та інвестиційної діяльності. 

Крім того, вона, насамперед, впливає на результати діяльності підприємства: 
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рентабельність активів і власного капіталу, фінансову стійкість, 

платоспроможності та ін. 

Склад капіталу підприємства – це перелік елементів, які формують його 

основу, відповідно структура – це питома вага або ж співвідношення між ними. 

Суб’єкти господарювання на різних стадіях свого життєвого циклу мають у 

розпорядженні різний склад та структуру фінансових ресурсів. На початкових 

етапах розвитку вони фінансуються лише за рахунок власних та позикових 

коштів, пізніше у них з’являється нерозподілений прибуток тощо. 

Існує велика кількість теорій, які описують формування оптимальної 

структури капіталу, головними з них є: 

 традиційна теорія; 

 теорія Міллера-Модільяні (ММ); 

 теорія компромісу; 

 теорія асиметричної інформації (сигналізування, ієрархій). 

Відповідно до традиційного підходу корпорація має певну оптимальну 

структуру капіталу, яка максимізує доходи акціонерів (вартість корпорації). 

Графічно це твердження наведено на рис. 4.15. 

D/(D+E)* D/(D+E)

D - борг Е - Власний капітал

Вартість фірми

D/(D+E)* D/(D+E)

Вартість капіталу

re - власний капітал

w - сукупний капітал

 

Рис. 4.15. Традиційний підхід до визначення оптимальної структури 

капіталу 

Традиціоналісти вважають, що незначні за розміром зобов’язання не 

впливають на дохідність акцій, тобто за звичайними акціями вона є приблизно 
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сталою до досягнення визначеного обсягу позикових коштів. Оскільки вартість 

боргових зобов’язань є нижчою від власного капіталу (позиковим інструментам 

властивий менший ризик, ніж акціям), то середня вартість фінансових ресурсів 

буде знижуватися. 

Також традиціоналісти стверджують, що існує таке граничне значення 

зобов’язань, за якого ризик фірми та ціна власного капіталу почнуть зростати. 

Вартість боргу за умов збільшення ризику також буде підвищуватися. 

У результаті цього вартість сукупного капіталу корпорації матиме форму 

параболи, а мінімальне значення сприятиме наближенню до оптимальної 

структури – D/(D+E) (рис. 4.15). 

Традиційна теорія лише констатує існування оптимальної структури 

капіталу, але не дає ніяких чітких рекомендацій щодо її пошуку. 

До 1958 року в теорії структури капіталу не існувало чітких моделей, а 

панували розпливчасті гіпотези, які ґрунтувалися на аналізі практики вибору 

джерел фінансування менеджерами фірм. У 1958 році опублікована 

найвідоміша робота у сфері корпоративних фінансів – стаття Ф. Модільяні і 

М. Міллера (ММ) “Витрати по залученню капіталу, корпоративні фінанси та 

теорія інвестування”. 

У ній сформульовано теорему: вартість компанії не залежить від 

структури її капіталу. На думку авторів, вона визначається винятково потоком 

її прибутку, який своєю чергою залежить від інвестицій. Ринкова вартість (V0) є 

капіталізацією очікуваних грошових потоків з урахуванням ризику і дорівнює 

сумі оплаченого капіталу ( Ve
0 ) та боргу (D0): 

.DVV 0
e
00                          (4.22) 

Модель констатує: якщо ринкова вартість боргу підвищується внаслідок 

фінансового важеля корпорації, то відповідно на цю ж суму знижується 

ринкова вартість оплаченого капіталу. Тому структура фінансових ресурсів не 

впливає на їхню ціну. 

При доведенні теореми ММ уперше використовують новий спосіб, 

названий арбітражем – визначення різниці у вартості капіталу на двох різних 
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ринках. Міллер і Модільяні доводять, що вартість капіталу двох фірм, які 

відрізняються за структурою фінансових ресурсів, є однаковою. Інакше 

інвестори продавали б цінні папери тієї корпорації, вартість капіталу якої 

нижча, і, навпаки. Проте закони ринкової економіки такі, що ціни на різних 

ринках зрівноважуються внаслідок прагнення інвесторів одержати високий 

прибуток [230, с. 93]. 

Висновок автори сформували за таких припущень: 

 інвестори мають однакову поведінку та очікування щодо конкретних 

видів активів; 

 ринок капіталів досконалий, тобто залучення фінансових ресурсів 

відбувається на однакових умовах, а трансакційні витрати відсутні; 

 вартість боргу постійна і дорівнює безризиковій відсотковій ставці; 

 усі фірми в моделі мають стабільні річні прибутки, які виплачують 

акціонерам; 

 оподаткування відсутнє [230, с. 96]. 

Увівши в модель корпоративні прибуткові податки, а згодом і податки на 

доходи фізичних осіб, автори доходять нового висновку: вартість компанії 

прямо пропорційна величині боргового навантаження. Тобто максимальна 

вартість корпорації забезпечується стовідсотковим фінансуванням за рахунок 

позикового капіталу. Цей, досить парадоксальний на перший погляд, висновок 

зумовлений існуючою у багатьох країнах світу системою оподаткування – 

відсотки за борговими зобов’язаннями виплачують із прибутку до сплати 

податків, що зменшує розмір бази оподаткування. 

Дослідження М. Міллера і Ф. Модільяні привернули увагу до проблеми 

пошуку оптимальної структури капіталу, яку у подальшому вивчало багато 

науковців. 

Досить широке розповсюдження у США набула теорія компромісу, яка 

графічно представлена на рис. 4.16. 

Її сутність полягає в тому, що формування структури капіталу є 

компромісом між податковим захистом і втратами від погіршення фінансового 
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стану, криз та банкрутства. Американський економіст Е. Альтман довів, що такі 

витрати часто перевищують 20 % вартості корпорації. 

Оптимальний коефіцієнт 

боргового навантаження

Коефіцієнт боргового 

навантаження

Ринкова 

вартість фірми

Теперішня 

вартість витрат, 

пов’язаних із 

фінансовими 

труднощамиТеперішня вартість 

податкового захисту

Вартість за умови 
фінансування 

тільки власним 
капіталом

 

Рис. 4.16. Компромісний підхід до формування оптимальної структури 

капіталу 

Згідно з цією теорію, фірми, які мають надійні матеріальні активи і значні 

обсяги оподатковуваного прибутку, що потребує захисту, повинні планувати 

високі коефіцієнти боргового навантаження. Корпорації, котрі володіють 

ризиковими матеріальними активами, вимушені фінансувати, зазвичай, з 

власного капіталу. Практична реалізація стратегічного компромісу пов’язана з 

великою кількістю витрат і труднощів, які при цьому неможливо відразу 

нейтралізувати. 

У моделі Міллера–Модільяні вся інформація є симетричною, тобто 

інвестори і менеджери мають ідентичну інформацію щодо планів фірми. 

Акцент на недійсності такого припущення зробив Г. Дональдс та наступні 

прихильники теорії асиметричної інформації (ієрархії). 

Головні її принципи такі: 

а) менеджмент корпорації надає превагу внутрішньому фінансуванню; 

б) фірми встановлюють плановий коефіцієнт дивідендних виплат 

відповідно до своїх інвестиційних можливостей; 
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в) якщо корпорація потребує зовнішнього фінансування, то випускає 

спочатку найбільш надійні цінні папери. 

Ця теорія не передбачає визначеного планового (оптимального) 

співвідношення боргу і власного капіталу. Менеджмент фірми при визначенні 

джерел фінансування завжди прагне знизити витрати. До найвищої ієрархії 

концепція відносить власний капітал. Після використання його у повному 

обсязі відбувається фінансування з позикових ресурсів. Зовнішні джерела 

також ієрархічно структуровані. Спочатку використовують позику (найбільш 

доступне і дешеве джерело у країнах з розвиненою економікою), потім – 

розміщення будь-яких цінних паперів. 

Теорія ієрархії є спробою описати реальну поведінку фінансових 

менеджерів, яка б максимізувала вартість фірми. Найбільшою перевагою 

дотримання принципів ієрархічного фінансування є мінімізація ризиків і витрат 

фірми щодо залучення фінансових ресурсів. 

Аналіз адекватності правил теорії ієрархії в українських умовах показує: 

а) фінансування з власних джерел (порівняно зі зовнішніми) зумовлене 

такими особливостями: вони мають, зазвичай, нульову вартість, їхнє 

використання не потребує розкриття додаткової інформації про підприємство 

та практично не підвищує ризиків; 

б) вибір конкретного джерела фінансування залежить від схильності 

менеджерів до ризику. 

Теорії оптимальної структури капіталу підлягали багатьом емпіричним 

перевіркам. 

Зокрема, Р. Раджан і Л. Зінгалес перевіряли широко розповсюджену 

думку про те, що інституціональні розбіжності, які існують між країнами 

“Великої сімки”, породжують особливості у рівнях боргового навантаження 

корпорацій цих країн. Дослідники дійшли висновку, що на агрегованому рівні 

такі відмінності є менш значними, ніж можна було б очікувати, а теоретичні 

основи взаємозв’язків, що спостерігаються, усе ще залишаються невідомими. 

Інша наукова робота присвячена з’ясуванню того, які чинники впливають 

на вибір структури капіталу в країнах, що розвиваються. Для цього Л. Бут та 
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інші використовували статистичні дані фірм Бразилії, Мексики, Індії, Південної 

Кореї, Йорданії, Малайзії, Пакистану, Таїланду, Туреччини, Зімбабве. Висновок 

дослідження – коефіцієнти боргового навантаження поводяться ідентично 

аналогічним показникам компаній розвинених країн. У той же час існують 

систематичні розбіжності впливу на них темпів зростання ВНП, рівня інфляції 

та ступеня розвитку фондового ринку. Також виявлено факт, що чим 

прибутковішою є компанія, тим меншим у неї був коефіцієнт боргового 

навантаження. 

З опитувань фінансових менеджерів, що провели М. Пайнгар і 

Л. Уілбрехт у 1989 році та Дж. Грехем й К. Харві у 2004 році, можна зробити 

однакові висновки: фінансові менеджери в умовах вибору структури капіталу 

прагнуть насамперед зберегти “фінансову гнучкість”, під якою більшість 

компаній мали на увазі збереження визначеного обсягу боргового 

навантаження (низьку ймовірність виникнення фінансових ускладнень) та 

підтримання кредитного рейтингу компанії. Також на практиці підтвердилося 

переважне дотримання цільового коефіцієнта (борг/власний капітал). 

На думку С. Маєрса, структурі капіталу треба приділяти увагу у випадку 

надто високого або низького боргового навантаження [230, с. 96]. 

У неокласичних концепціях передбачалося, що фінансові рішення 

ухвалюють в умовах досконалого ринку, де інформація є повною і 

загальнодоступною, а економічна поведінка його учасників – раціональною. 

Проте у реальному світі ринкові ціни не відображають усю інформацію. Вона 

не є прозорою і загальнодоступною (асиметричною), а раціональність 

економічних суб’єктів – обмеженою. 

Теорія асиметричної інформації ґрунтується на припущенні 

недосконалості ринку капіталу, який надає неадекватну інформацію учасникам 

відносно перспектив розвитку підприємства. Асиметричність проявляється в 

тому, що менеджери підприємства володіють найдостовірнішою інформацією 

порівняно з інвесторами та кредиторами. 

Ці обставини також враховують і в сигнальних теоріях (Росса, Майерса–

Майлуфа, Міллера і Рока, Уелча), які припускають, що асиметрія інформації 
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може бути зменшена на основі певних сигналів для кредиторів та інвесторів, 

ініційованих поведінкою менеджерів на ринку капіталу. 

Теорія асиметричної інформації, що набула поширення у західній 

фінансовій літературі, проявляється в тому, що керівники володіють нею у 

повному обсязі, на відміну від власників та кредиторів. Якби у всіх був 

однаковий доступ до інформації, це б дало змогу більш обґрунтовано висувати 

вимоги до рівня дохідності інвестованого в підприємство капіталу. Повнота її 

надання сприяє підвищенню курсу цінних паперів. У 1996 році американські 

економісти Джеймс А. Миррлей і В. Викрей розробили фундаментальну теорію 

мотивацій в умовах асиметричної інформації, за що були удостоєні звання 

лауреатів Нобелівської премії з економіки [230, с. 96]. 

Положення про асиметрію інформації лежить також в основі низки 

концепцій протиріччя інтересів, а також сучасних поведінкових теорій. 

Концепція агентської проблеми припускає, що менеджмент компанії 

може ухвалювати рішення, які суперечать інтересам власників, відповідно, 

необхідні витрати з відстеження його дій. Завданням фінансового менеджера є 

ухвалення в інтересах акціонерів рішень, які збільшували б ринкову вартість 

акцій компаній. З метою ілюстрації відмінності інтересів керівництва та 

акціонерів припустимо, що фірма розглядає новий інвестиційний проект 

(рис. 4.17). 

Очікується, що він позитивно вплине на зростання курсової вартості 

акцій, проте одночасно має високий ризик. Власники фірми будуть 

підтримувати цей проект, а менеджери – ні, оскільки існує ймовірність невдачі і 

вони ризикують втратити роботу. Якщо керівництво відмовиться від реалізації 

проекту, то акціонери можуть втратити можливість отримання високого 

потенційного доходу. Тому за умови ухвалення рішень щодо використання 

капіталу компанії в частині нерозподіленого прибутку, власники завжди будуть 

голосувати за виплату дивідендів, а менеджери за розширення виробництва. Це 

один із прикладів виникнення агентських витрат у формі упущеної вигоди 

акціонерів. 
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Рис. 4.17. Конфлікт інтересів між власниками та менеджерами фірми 

[230, с. 96] 

Інтереси різних сторін щодо оптимізації структури фінансових ресурсів 

також лежать в основі теорії стейкхолдерів – зацікавлених осіб, які 

представлені внутрішніми і зовнішніми групами, здатними впливати або 

зазнавати впливу з боку компанії. Різноманітність інтересів, різна оцінка 

допустимого ризику породжують умови для конфлікту інтересів, що вносить 

певні корективи у процес оптимізації структури капіталу. 

Поведінкові теорії (відстеження ринку, автономії інвестицій менеджерів, 

інформаційних каскадів тощо), використовуючи дані численних емпіричних 

досліджень, намагаються описати те, як у реальності відбувається ухвалення 

фінансових рішень щодо формування структури капіталу. Відповідно до теорії 

відстеження ринку, співвідношення боргу і капіталу визначає ринкова 

динаміка. Отже, відстеження ринку та отримання вигоди з поточної недооцінки 

або переоцінки капіталу формує структуру фінансових ресурсів, що й 

уважається оптимальною стратегією. 

Теорія автономії інвестицій менеджерів розвиває положення теорії 

відстеження ринку та встановлює зв’язок між рішеннями менеджерів щодо 

емісії акцій та їхньою ринковою ціною. Згідно з цією теорією, вони реалізують 

тільки ті, які за їхніми розрахунками схвально сприймуть інвестори і, 
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відповідно, позитивно позначаються на ринковій вартості компанії. В умовах 

високої ринкової ціни акцій фірми й ступеня очікування менеджерів та 

інвесторів, компанія робить додаткову емісію акцій, а в протилежній ситуації – 

випускає боргові інструменти. Зазначені підходи передбачають наявність 

розвиненого фондового ринку та загальну доступність інформації, достатньої 

кількості підприємств, акції яких перебувають у вільному обігу і підлягають 

котируванню [230, с. 96]. 

В основі теорії інформаційних каскадів, яку запропоновали C. Біхчандані, 

Д. Хіршляйфером та І. Уелч, лежить імітаційна поведінка економічних агентів. 

Ця теорія припускає, що з метою економії витрат і уникнення помилок 

структура капіталу може формуватися, керуючись розрахунками оптимальної 

структури або залежно від доступних в різні періоди життя компанії джерел 

фінансування. Її запозичують в інших фірм, які мають успішних і авторитетних 

менеджерів та використовують популярні методи управління структурою 

фінансових ресурсів. 

Зарубіжні та вітчизняні науковці характеризують поняття структури 

фінансових ресурсів як співвідношення власного та позикового капіталу 

підприємства. У складі власних джерел фінансування треба розглядати не лише 

акціонерний капітал, що спрямований на формування статутного фонду, а й 

інші види резервного та страхового капіталу, а також нерозподілений прибуток 

суб’єкта господарювання. До позикових фінансових ресурсів долучають 

банківські й товарні кредити, емітовані облігації, фінансовий лізинг, 

кредиторську заборгованість тощо. 

Ефективна діяльність підприємства неможлива без залучення позикового 

капіталу, оскільки кредитні ресурси необхідні для покриття тієї частини 

інвестиційних потреб, які не профінансовані за рахунок власних джерел. Вони 

допоможуть підвищити ефективність використання фінансових ресурсів 

суб’єктів господарювання з урахуванням дії ефекту фінансового важеля. 

Виділяють два типи фінансування підприємства: змішане (фінансові 

ресурси формують із власних і позикових коштів у різних співвідношеннях) та 

повне (капітал мобілізують лише із власних та прирівняних до них джерел). 
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При виборі схем формування структури капіталу важливим є врахування 

переваг та недоліків обраних форм фінансування (рис. 4.18). 
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Рис. 4.18. Переваги та недоліки використання власних і позикових 

фінансових ресурсів [410, с. 27] 

Підприємство, що використовує лише власні фінансові ресурси, має 

найвищий рівень фінансової стійкості (коефіцієнт автономії наближається 
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одиниці), проте така політика обмежує темпи його розвитку і не сприяє 

приросту прибутку на вкладений капітал. В умовах нестачі власних джерел 

фінансування суб’єкти господарювання вдаються до залучення позикового 

капіталу, суттєвим недоліком якого є додатковий фінансовий ризик, пов’язаний 

із відсотковими виплатами за кредитами. 

Політика формування структури фінансових ресурсів має забезпечити 

таке поєднання власних і позикових джерел фінансування, яке сприятиме 

зростанню рентабельності капіталу, платоспроможності, фінансової стійкості, 

зниженню фінансових ризиків та середньозваженої вартості капіталу тощо. 

Зокрема, І. О. Бланк [24, с. 445–447] виділив головні чинники, які 

впливають на формування ефективної структури фінансових ресурсів 

підприємств: галузеві особливості та рівень рентабельності виробничої 

діяльності, стадія життєвого циклу, кон’юнктура товарного та фінансового 

ринків, коефіцієнт операційного важеля, ставлення кредиторів до підприємства, 

рівень оподаткування прибутку, фінансовий менталітет власників-менеджерів, 

рівень концентрації власного капіталу. Кожен з них впливає на використання 

оптимізаційних методів і підходів, специфіку формування структури 

фінансових ресурсів суб’єктів господарювання, особливості ведення ними 

фінансово-господарської діяльності, формування окремих елементів власного 

та позикового капіталу, фінансове середовище та оптимізаційну політику 

загалом. 

З урахуванням цих чинників, управління структурою фінансових ресурсів 

на підприємстві зводиться до встановлення оптимальних пропорцій джерел 

фінансування та залученні капіталу у достатньому обсязі. В умовах 

розроблення ефективної стратегії управління структурою капіталу 

підприємства, яка сприятиме максимізації його поточної ринкової вартості, 

підвищення конкурентоспроможності, інноваційному розвитку, головну увагу 

треба зосередити на довгострокових цілях фінансової діяльності. 

Визначення оптимальної структури джерел формування капіталу 

відбувається з метою досягнення максимального рівня фінансової 

рентабельності із одночасною мінімізацією його середньозваженої вартості. 
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При цьому необхідно враховувати рівень операційного та фінансового ризиків, 

які виникли на підприємстві на визначену дату. 

Процес оптимізації структури капіталу підприємства потрібно проводити 

з урахуванням визначених чинників: форма власності, індивідуальний характер 

кожного суб’єкта господарювання, організаційно-правовий статус, галузева 

належність, розмір, виробнича та фінансова структури, стан фінансового ринку, 

на якому функціонує підприємство та рівень економічного розвитку держави.  

Рис. 4.19 дає змогу визначити місце оптимізації структури капіталу 

підприємства у системі управління фінансовими ресурсами. Він показує, як 

комплексно застосовувати різноманітні оптимізаційні методи та підходи з 

метою підвищення ефективності формування фінансових ресурсів. 

Система управління капіталом суб’єктів господарювання

Система управління активами Система управління пасивами 

Формування структури фінансових ресурсів 

Оптимізація структури капіталу

Взаємозв’язок зі системою управління капіталом

Можливість використання комплексного характеру оптимізації 

структури фінансових ресурсів

Високий рівень ризику оптимізації структури капіталу

Різноманітність методів та підходів для оптимізації структури 

фінансових ресурсів

Цілеспрямованість оптимізації структури капіталу

1. Максимізація прибутку;

2. Забезпечення стабільного фінансового стану;

3. Забезпечення ефективного розвитку;

4. Максимізація ринкової вартості;

5. Мінімізація вартості окремих складових елементів капіталу  

Рис. 4.19. Місце оптимізації структури капіталу у системі управління 

фінансовими ресурсами підприємств [409, с. 143] 
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Головними цілями оптимізації структури фінансових ресурсів 

підприємства є максимізація прибутку та рентабельності, зростання ринкової 

вартості підприємства, мінімізація фінансових ризиків та вартості залучення 

капіталу, забезпечення стійкого зростання загалом.  

Стосовно цілей оптимізації структури капіталу суб’єкта господарювання 

варто зазначити, що, зазвичай, максимізація прибутку підприємства досягається 

завдяки рівності величин граничного доходу та витрат. Проте її забезпечення 

можливе завдяки формуванню раціональної структури капіталу.  

Процес пошуку раціонального співвідношення джерел фінансування 

підприємства виконують у такій послідовності: аналіз капіталу та головних 

чинників, що впливають на його структуру, оптимізація структури фінансових 

ресурсів за критерієм максимізації рівня рентабельності, мінімізації їх вартості 

та фінансових ризиків, формування показника цільової структури фінансових 

ресурсів (рис. 4.20). 

Формування раціональної структури фінансових ресурсів суб’єктів 

господарювання

Аналіз капіталу

Оцінювання основних чинників, від яких залежить формування структури 

фінансових ресурсів

Оптимізація структури капіталу за критерієм максимізації рівня фінансової 

рентабельності

Оптимізація структури фінансових ресурсів за критерієм мінімізації їхньої 

вартості

Оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації рівня фінансових 

ризиків

Формування показника цільової структури капіталу
 

Рис. 4.20. Схема оптимізації структури фінансових ресурсів суб’єкта 

господарювання [409, с. 144] 

Пошук раціональної структури капіталу суб’єкта господарювання 

проводять за такими етапами, які зображені на рис. 4.21. 
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Послідовність оптимізації структури фінансових ресурсів суб’єктів 

господарювання

Оцінювання доцільності формування структури капіталу

Аналіз складу та структури пасивів

Оцінювання чинників, які визначають склад і структуру капіталу 

Розроблення стратегії оптимізації структури капіталу за критеріями, 

що визначають формування оптимальної структури фінансових 

ресурсів і моделі або методу оптимізації

Проведення розрахунків у процесі оптимізації структури капіталу 

підприємства

Перевірка отриманих результатів та структури фінансових ресурсів 

на оптимальність

1

2

3

4

5

6
 

Рис. 4.21. Механізм оптимізації структури капіталу підприємства [409, 

с. 145] 

На першому етапі оцінюють головні сфери діяльності суб’єкта 

господарювання за такими напрямами: виробництво й збут продукції, 

ефективність фінансової та інвестиційної діяльності суб’єкта господарювання 

тощо. На цьому етапі порівнюють наявні фінансові ресурси та їхню структуру 

із головними цілями та завданнями. 

Друга стадія присвячена детальному оцінюванню промислового 

підприємства на підставі аналізу складу та структури його капіталу для 

комплексної оцінки фінансового стану суб’єкта господарювання, виявлення 

його тенденцій, закономірностей, особливостей, переваг та недоліків у процесі 

управління структурою капіталу. 

На третьому етапі виділяють головні чинники формування структури 

капіталу та проводять їх факторний та регресійно-кореляційний аналіз. 

Четверта стадія розкриває вибір критеріїв оптимальності та методів 

оптимізації, які визначають майбутню раціональну структуру капіталу. 

Першими є вартість фінансових ресурсів, рівень рентабельності суб’єкта 

господарювання та фінансового ризику. У якості других використовують вже 
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існуючі або розробляють власні методи з урахуванням індивідуальних 

особливостей діяльності. До існуючих моделей належать: фінансового важеля, 

середньозваженої вартості капіталу та диференціації фінансування активів. 

П’ята стадія передбачає проведення розрахунків стосовно обраного 

методу оптимізації структури фінансових ресурсів. 

На шостому етапі проводять контроль отриманих результатів у процесі 

зазначених вище операцій за кожною стадією оптимізації структури капіталу.  

Результати виконаних досліджень дають змогу стверджувати, що на 

формування структури фінансових ресурсів впливають такі чинники: 

1. Стабільність обсягу реалізації продукції. Підприємство, у якого 

задоволений попит перевищує точку беззбитковості, має змогу нарощувати 

обсяг позикового капіталу та покривати значні постійні витрати.  

2. Структура активів. Різноманітність їх використання дає змогу 

більшою мірою використовувати позичені фінансові ресурси. 

3. Рівень операційного ризику. Підприємство із низьким його рівнем має 

змогу ефективніше використовувати механізм фінансового важеля.  

4. Податкові переваги. В умовах високого коефіцієнта оподаткування 

прибутку вигіднішим є використання позиченого капіталу. Оскільки витрати з 

обслуговування боргу зменшують фінансовий результат до оподаткування, і 

навпаки. 

5. Темп зростання обсягу реалізації. Високий їхній рівень дає більше 

можливостей у використанні зовнішніх джерел фінансування. 

6. Прибутковість. Підприємства із високим показником рентабельності 

власного капіталу використовують відносно невеликий обсяг позичених 

фінансових ресурсів, оскільки достатній розмір отриманого прибутку дає змогу 

повністю фінансувати свою діяльність. 

7. Фінансова гнучкість або спроможність нарощувати капітал у 

визначені терміни за несприятливих умов. Потреба в коштах та наслідки їхньої 

нестачі мають значний вплив на структуру капіталу. 

8. “Консерватизм” або “агресивність” менеджерів суб’єкта 

господарювання. “Агресивні” керівники більше схильні використовувати 
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позичений капітал з метою прискорення одержання прибутків, ніж 

“консервативні”. 

9. Думка кредиторів та рейтингових агентств. Незалежно від внутрішніх 

аналітичних досліджень на підприємстві щодо оптимальної структури капіталу, 

їхня думка є важливою за умов вирішення проблем недостатнього 

фінансування. 

Із наведеного вище можна зробити висновок, що існуюча методика 

розрахунку оптимальної структури капіталу дає змогу визначити таке 

співвідношення джерел фінансування, за якого максимізується рентабельність.  

Отже, пошук оптимальної структури фінансових ресурсів є головним та 

складним завданням, яке вирішують у процесі управління суб’єктом 

господарювання. Оптимальною, на нашу думку, можна вважати таку структуру 

джерел фінансування (співвідношення використання власного і залученого 

капіталу), за якої значення фінансового ризику перебувають у допустимих 

межах, середньозважена вартість фінансових ресурсів є мінімальною, 

показники економічної рентабельності й прибутковості реалізації досягають 

запланованих рівнів, платоспроможність, ліквідність та коефіцієнт 

самофінансування підприємства у межах норми. 

Для цього побудуємо показник цільової структури фінансових ресурсів, 

який міститиме економічну рентабельність (співвідношення прибутку до 

сплати відсотків і податків (валового прибутку) і капіталу підприємства), 

рентабельність реалізації (чистий прибуток, поділений на виторг від реалізації 

продукції), коефіцієнт фінансового ризику (відношення позикового до власного 

капіталу), показник самофінансування (власний капітал, поділений на 

необоротні активи), загальну ліквідність (співвідношення оборотних активів та 

поточних пасивів), коефіцієнт платоспроможності (власний капітал, поділений 

на пасиви), показник середньозваженої вартості капіталу (сума добутку питомої 

ваги кожного джерела капіталу у загальній сумі фінансових ресурсів та його 

вартості). Визначені показники будуть порівнюватися із їх нормативними або 

еталонними (бажаними для досягнення) значеннями, які кожне підприємство 

встановлюватиме самостійно залежно від особливостей своєї діяльності і 
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результатів, що були ним досягнуті у попередніх періодах. Показник цільової 

структури фінансових ресурсів підприємства пропонуємо розраховувати за 

такою формулою: 

       

      ,НСЗВКСЗВКНКзлКзлНКсфКсф
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 (4.23) 

де Ер – економічна рентабельність, НЕр – її планове значення; Ррп – 

рентабельність реалізованої продукції, НРрп – бажане значення цього 

показника; Кфр – коефіцієнт фінансового ризику, НКфр – його граничне 

значення; Кпл – показник платоспроможності, НКпл – нормативне значення 

платоспроможності; Ксф – коефіцієнт самофінансування, НКсф – нормативне 

значення цього показника; Кзл – показник загальної ліквідності, НКзл – 

нормативне значення загальної ліквідності; СЗВК – середньозважена вартість 

капіталу підприємства, НСЗВК – нормативне значення показника. 

Оптимального результату показник цільової структури фінансових 

ресурсів досягатиме, коли його значення наближатиметься до нуля. Зниження 

запропонованого показника треба розцінювати як позитивну тенденцію. 

Розрахунки на підставі умовних даних подано у табл. 4.6. 

Таблиця 4.6 

Розрахунок оптимальної структури капіталу підприємства  

Показники/варіанти 

структури капіталу 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Активи (капітал) 

підприємства, тис. грн 
50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

2. Необоротні активи, 

тис. грн 
30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

3. Оборотні активи, тис. 

грн 
20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

4. Власний капітал, тис. 

грн 
42 025 39 050 36 075 33 100 30 125 27 150 24 175 21 200 18 225 15 250 

4.1. Прості акції, тис. грн 33 620 31 240 28 860 26 480 24 100 21 720 19 340 16 960 14 580 12 200 

4.2. Привілейовані акції, 

тис. грн 
8405 7810 7215 6620 6025 5430 4835 4240 3645 3050 

5. Довгострокові пасиви, 

тис. грн 
2000 4000 6000 8000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000 

6. Поточні пасиви, тис. 

грн 
5975 6950 7925 8900 9875 10 850 11 825 12 800 13 775 14 750 

6.1. Короткострокові 

кредити та позики, тис. 

грн 

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 

6.2. Кредиторська 

заборгованість, тис. грн 
5475 5950 6425 6900 7375 7850 8325 8800 9275 9750 

7. Позиковий капітал, 

тис. грн 
2500 5000 7500 10 000 12 500 15 000 17 500 20 000 22 500 25 000 
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продовження таблиці 4.6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8. Сума виплачених 

дивідендів за простими 

акціями, тис. грн 

5715,4 8354,16 8115,54 7872 7633,38 7409,52 7170,9 6932,28 6713,34 6469,8 

9. Вартість 

привілейованих акцій, % 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

10. Ставка відсотка за 

позиковим капіталом, % 
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

11. Ставка податку на 

прибуток підприєм-

ства, % 

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

12. Виторг від реаліза-ції 

продукції, тис. грн 
85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 

13. Прибуток від 

реалізації продукції, тис. 

грн 

17 850 17 850 17 850 17 850 17 850 17 850 17 850 17 850 17 850 17 850 

14. Прибуток від 

інвестиційної та іншої 

діяльності, тис. грн 

50 80 70 50 40 60 50 40 70 50 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

15. Валовий прибуток, 

тис. грн 
17 900 17 930 17 920 17 900 17 890 17 910 17 900 17 890 17 920 17 900 

16. Сума відсотків за 

користування позиковим 

капіталом, тис. грн 

475 950 1 425 1 900 2 375 2 850 3 325 3 800 4 275 4 750 

17. Сума податку на 

прибуток, тис. грн 
3 136,5 3 056,4 2 969,1 2 880 2 792,7 2 710,8 2 623,5 2 536,2 2 456,1 2 367,0 

18. Чистий прибуток, 

тис. грн 
14 288,5 13 923,6 13 525,9 13 120 12 722,3 12 349,2 11 951,5 11 553,8 11 188,9 10 783 

19. Економічна 

рентабельність, % 
35,8 35,86 35,84 35,8 35,78 35,82 35,8 35,78 35,84 35,8 

19.1. Норма економічної 

рентабельності, % 
37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

20. Рентабельність 

реалізації, % 
16,81 16,38 15,91 15,44 14,97 14,53 14,06 13,59 13,16 12,69 

20.1. Норма 

рентабельності 

реалізації, % 

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

21. Коефіцієнт 

фінансового ризику 
0,06 0,13 0,21 0,30 0,41 0,55 0,72 0,94 1,23 1,64 

21.1. Допустимий 

фінансовий ризик 
0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

22. Коефіцієнт 

платоспроможності 
0,8405 0,781 0,7215 0,662 0,6025 0,543 0,4835 0,424 0,3645 0,305 

22.1. Норматив 

платоспроможності 
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

23. Коефіцієнт загальної 

ліквідності 
3,35 2,88 2,52 2,25 2,03 1,84 1,69 1,56 1,45 1,36 

23.1. Норматив загальної 

ліквідності 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

24. Коефіцієнт 

самофінансування 
1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,91 0,81 0,71 0,61 0,51 

24.1. Норматив 

самофінансування 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

25. Середньозважена 

вартість капіталу 
0,156 0,216 0,218 0,22 0,222 0,224 0,226 0,228 0,230 0,232 

25.1. Норматив 

середньозваженої 

вартості капіталу 

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

26. Показник 

оптимальної структури 

капіталу 

67,24 74,39 82,63 91,54 100,77 109,92 120,24 131,18 141,93 154,76 

 

Допустиме значення фінансового ризику ми взяли на рівні 0,15 (якщо 

його значення менше нормативного, то різниця у дужках розрахунку ПЦСФР 
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дорівнюватиме нулю), оскільки у навчальній літературі його граничне значення 

(за якого підприємство є напівбанкрутом) подають у середньому на рівні 0,4. 

Планове значення платоспроможності встановлено на рівні 0,8 (якщо рівень 

платоспроможності більший від планового, то значення у дужках ПЦСФР 

дорівнюватиме нулю). Граничне значення коефіцієнта концентрації власного 

капіталу становить 0,6. Нормальну загальну ліквідність уважаємо на рівні 2 

(якщо коефіцієнт ліквідності перевищує нормативне значення, то різниця у 

дужках при розрахунку цільової структури буде становити 0). Нормативні 

значення для інших показників встановлено на рівні еталонних, тобто тих, яких 

підприємство досягнуло або бажає досягти згідно із фінансовими планами. 

Як показують проведені розрахунки, оптимальної структури фінансових 

ресурсів підприємство досягатиме у варіанті №1, при значенні показника 

оптимальності 67,24 (прості акції – 67,24 %, привілейовані – 16,81 %, борговий 

капітал – 5 %, кредиторська заборгованість – 10,95 %). Зростання показника 

цільової структури фінансових ресурсів підприємства у нашому прикладі 

пояснюється поступовим зростання питомої ваги позикового капіталу у пасивах 

суб’єкта господарювання. 

За умов формування плану залучення фінансових ресурсів потрібно 

особливу увагу приділяти структурі, оскільки від неї залежить рівень 

прибутковості та здатності виконувати зобов’язання у майбутньому.  

Розробляючи стратегію управління структурою фінансових ресурсів 

суб’єкта господарювання, яка націлена на максимізацію ринкової вартості, 

необхідно перш за все концентрувати увагу на тих аспектах фінансової 

діяльності, які піддаються управлінню з боку фінансового менеджера в довго- і 

короткотерміновій перспективі. 

Підприємству потрібно постійно прагнути досягнути оптимальної 

структури фінансових ресурсів (співвідношення власних та позичених джерел 

фінансування), яка сприятиме досягненню максимального прибутку, високої 

рентабельності, фінансової стійкості, платоспроможності, забезпечуватиме 

достатню ліквідність, прийнятний рівень фінансових ризиків, мінімізуватиме 

середньозважену вартість капіталу, створить умови для зростання ринкової 
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вартості підприємства, підвищення його конкурентоспроможності та 

досягнення стратегічних цілей загалом. 

 

4.4. Особливості формування і використання фінансових ресурсів 

домогосподарств в Україні 

Домогосподарства є самостійними суб’єктами економіки та впливають на 

її розвиток, оскільки поєднують реалізацію економічних інтересів усіх ланок 

фінансової системи. Вони визначають якісну структуру ВВП і сприяють 

переходу до інноваційного типу економічного зростання. Водночас домашні 

господарства є інститутом фінансового ринку, який володіє значним 

інвестиційним та заощаджувальним потенціалом щодо формування вільних 

фінансових ресурсів, які є об’єктом купівлі-продажу. 

Розвиток будь-якої системи визначається ефективністю функціонування 

всіх її складових. Тому з метою забезпечення ефективного функціонування 

фінансового ринку країни необхідно приділяти однакову увагу всім його 

інституціям: суб’єктам господарювання, фінансовим корпораціям, 

домогосподарствам, посередникам та державі. Між ними постійно відбувається 

кругообіг фінансових ресурсів, у якому населення посідає особливе місце. 

Домашні господарства в сучасних умовах є головними споживачами товарів і 

послуг. Вони можуть активно заощаджувати, тому вважаються потенційними 

інвесторами у вітчизняній економіці, оскільки вкладають тимчасово вільні 

кошти у різноманітні фінансові інструменти [169, с. 298]. Розвиток ринкової 

економіки створює передумови для входження домогосподарства у національну 

господарську систему у ролі рівноправного суб’єкта та відкриває нові форми 

його фінансової поведінки. 

Враховуючи виражену тенденцію до старіння населення, багато держав 

відходять від звичної форми пенсійного забезпечення та стимулюють 

самостійне нагромадження коштів на старість, освіту та створення резервів “на 

чорний день”. Значну частину активів, яку раніше перерозподіляли через 

систему державних фінансів, виводять на фінансові ринки, що сприяє розвитку 

процесу сек’юритизації. У підсумку чітко простежується тенденція до 
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залучення інституційними інвесторами широких верств населення до 

інвестиційної діяльності на ринку цінних паперів [213]. 

У результаті цього на фондовий ринок залучають потужний потік 

грошових ресурсів, що сприяє зростанню вартості активів та розширенню 

переліку фінансових інструментів. Домогосподарства є носіями інвестиційних 

ресурсів в економіці, оскільки постійно ухвалюють фінансові рішення щодо 

формування заощаджень та інструментів їх реалізації [35, с. 27]. 

Зазначимо, що діяльність домогосподарств є багатостороннім явищем, 

яке охоплює безпосередньо процеси формування нагромаджень та 

індивідуального інвестування в інструменти фінансового ринку. Отже, 

інвестиційна політика населення є осмисленою діяльністю, спрямованою на 

досягнення визначених цілей і отримання певних результатів. Її виокремлення 

дає змогу розглядати й аналізувати всю сукупність чинників екзогенного й 

ендогенного характеру, які впливають на параметри нагромаджень та 

інвестицій фізичних осіб, інструменти фінансового ринку [204, с. 99]. 

На думку Т. О. Кізими, заощадження є частиною доходів населення, яка 

залишається після сплати обов’язкових платежів та здійснення поточних 

споживчих витрат і вкладається у фінансові (рідше – нефінансові) активи з 

метою отримання прибутків або задоволення потреб у майбутньому (виводять 

на певний період часу з особистого користування) [169, с. 300].  

Зокрема, А. Степанова та Є. Удод уважають, що заощадження – це 

система економічних відносин між суб’єктами з приводу формування, 

збереження та використання грошових коштів і фінансових ресурсів. Якщо 

розглядати їх з погляду економічної теорії, то можна дійти висновку, що це 

арифметична різниця між доходами і споживанням, тобто невикористана 

частина доходу. Однак це не означає обмеження споживання, а відображає ту 

частину грошових надходжень, що залишається після здійснення всіх поточних 

споживчих витрат [341, с. 45]. 

На наш погляд, під заощадженнями домогосподарств треба розуміти 

сукупність майнових фондів, у процесі створення яких відбувається розподіл 

доходів з метою збереження майна, покриття непрогнозованих збитків, 
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формування резервів майбутніх споживчих витрат і потенціалу для здійснення 

інвестицій. Вони можуть бути організованими (вкладеними у фінансові 

інструменти та власний бізнес) і неорганізованими (накопичення національної 

та іноземної валюти, дорогоцінностей та ін.). Саме організовані заощадження є 

важливим джерелом інвестиційних ресурсів у національній економіці, для 

залучення яких держава повинна докладати максимальних зусиль. Вони 

слугують ефективним інструментом для нарощування доходів у часі з метою 

задоволення майбутніх потреб та у випадку прогнозування зниження 

надходжень домогосподарств у перспективі. 

Наприклад, Т. О. Кізима визначає такі головні мотиви, джерела і форми 

заощаджень вітчизняних домогосподарств (рис. 4.22). 

ЗАОЩАДЖЕННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Мотиви Джерела Форми

На випадок 

непередбачених подій

На придбання товарів 

тривалого 

користування, 

нерухомості

Для отримання 

додаткового доходу

Для забезпечення 

добробуту наступного 

покоління

Оплата праці

Підприємницький 

дохід

Доходи від 

власності

Спадщина

Зберігання 

готівки

Банківські 

вклади

Цінні папери

Нерухомість

Коштовності, 

антикваріат  

Рис. 4.22. Головні елементи заощаджень домогосподарств [169, с. 302] 

Вагомий вплив на процес формування заощаджень населення та їхню 

структуру (співвідношення між організованою та неорганізованою формами) 

мають внутрішні (обсяг доходу, що залишається у розпорядженні 

домогосподарства після відрахування усіх обов’язкових платежів, рівень, 

структура та пріоритети споживчих витрат, досвід ощадно-інвестиційної 
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діяльності, очікування щодо динаміки цін і змін у поточних надходженнях, 

демографічна ситуація в країні тощо) й зовнішні (рівень довіри до інститутів 

фінансового ринку та стан законодавчого забезпечення операцій, що виконують 

на ньому, наявність широкого спектру інструментів інвестування, розмір 

відсоткових та податкових ставок, рівень корупції в країні та ін.) чинники [169, 

с. 302]. 

Натомість Т. С. Пасажко поділяє заощадження домогосподарств за рівнем 

їх участі в економічних процесах на такі види: 

 пасивні (їх роблять у грошовій або матеріальній формі, не беруть 

безпосередньої участі в економічних процесах – готівка, ювелірні вироби, 

предмети розкоші, житло тощо); 

 умовно-активні (банківські депозити, які перетворюються на 

інвестиції за рахунок кредитування, державні цінні папери тощо); 

 активні (вкладення коштів у різні фінансові інструменти або прямі 

інвестиції, які сприяють зростанню економічної активності у національній 

економіці) [279, с. 86]. 

Заощадження домогосподарств потрапляють у канали прямого (купівля 

цінних паперів) або опосередкованого руху фінансових ресурсів за допомогою 

фінансових посередників і стають у таких умовах інвестиціями. Обидві форми 

інвестування є активними та беруть участь в обігу ресурсів на фінансовому 

ринку і, відповідно, сприяють розвитку реального сектора та економіки загалом 

[163, с. 237]. 

Важливість участі домогосподарств у діяльності фінансового ринку 

полягає в тому, що: 

 підвищення добробуту населення та налагодження ним зв’язків із 

інститутутами фінансового ринку забезпечують стабільність і розвиток 

економіки країни; 

 заощадження домогосподарств є джерелом інвестицій та, відповідно, 

важливим чинником розвитку реального сектора і вітчизняної господарської 

системи загалом; 
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 дає змогу залучити значну кількість індивідів до інвестиційного 

процесу, підвищити культуру інвестування, а також знижує чутливість 

вітчизняного фінансового ринку до поведінки іноземних інвесторів; 

 в умовах зниження ділової активності домогосподарств зростає ризик 

неефективного функціонування системи інститутів фінансового ринку та 

економіки країни в цілому, оскільки вони є сполучною ланкою між усіма 

елементами господарської системи [163, с. 240]. 

Фінансовій поведінці населення як відносно новому об’єкту дослідження 

науки сьогодні приділяє значну увагу велика кількість економістів, соціологів, 

психологів, демографів тощо. В умовах командно-адміністративної економіки 

також можна було б аналізувати мотиви та цілі споживання й заощадження 

домогосподарств, їхні форми, причини і характер деструктивної, девіантної 

фінансової поведінки тощо. Утім, не було самого інституту фондового ринку, 

легітимних валютних відносин, багатоманіття форм власності, свободи вибору 

форми фінансової поведінки індивідів [404, с. 104]. 

Під фінансовою поведінкою розуміють форму діяльності індивідів 

(соціальних груп) щодо розподілу або перерозподілу грошових коштів з метою 

формування та використання фондів цільового призначення. Проте у такому 

визначенні зливаються операційна та стратегічна фінансова діяльність, тобто 

уміння використовувати фінансові інструменти [180, с. 281]. 

Під першою розуміють виконання певних фінансових дій, а саме: оплата 

житлово-комунальних послуг, навчання, користування платіжними системами, 

терміналами та банківськими картками, купівля полісів страхування тощо. 

Тобто це є повсякденні фінансові операції, що дають змогу домогосподарству 

отримувати та перераховувати грошові кошти. Що ж стосується фінансових 

інструментів, то їхнє використання вимагає від населення знань і вмінь з основ 

фінансового планування, розроблення стратегії та вибір моделі поведінки на 

ринку цінних паперів. Головною метою застосування фінансових стратегій і 

моделей в економічному плані є отримання прибутку, а в суспільному – 
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підвищення якості життя домогосподарства, зміна його соціального статусу, 

розвиток людського капіталу [180, с. 281]. 

Фінансова поведінка домогосподарств – це сукупність дій, пов’язаних із 

купівлею-продажем фінансових інструментів. Вона спрямована на управління 

власними та залученими ресурсами з метою забезпечення соціально-

економічного розвитку, задоволення потреб, збереження і нарощення 

фінансових ресурсів.  Фінансову поведінку поділяють на інвестиційну, 

заощаджувальну і страхову. 

Інвестиційна поведінка домогосподарств спрямована на прийняття 

ефективних рішень на фінансовому ринку з метою збереження майна у часі та 

обсязі й забезпечення його приросту. Вона є якісним показником ефективності 

фінансових відносин приватних осіб і держави. Водночас економічний ефект 

державі приносить стимулювання споживчої поведінки населення на товари 

кінцевого виробництва. Інвестиційна поведінка домашніх господарств у 

широкому розумінні є умовою відтворення різноманіття здібностей окремих 

людей та населення загалом. У вузькому значенні вона є сукупністю дій 

індивідів, що оперують фінансовими інструментами з метою отримання вигоди 

(у грошовій чи натуральній формах). Інвестиційна поведінка населення набуває 

різних форм (моделей) залежно від установок, мотивів, способів, джерел 

вкладання, інструментів і стилів. Для успішного соціально-економічного 

розвитку країни треба залучити домогосподарства до інвестиційного процесу і 

таким способом стимулювати їхню участь у реструктуризації економіки [245, 

с. 95]. 

Загальною закономірністю у формуванні та реалізації інвестиційної 

поведінки домогосподарств є поділ процесу динаміки персональних 

заощаджень на стадії, які висвітлені у табл. 4.7. 

При цьому варто наголосити, що під час ухвалення рішень в умовах 

трансформації нагромаджень домогосподарств у капіталовкладення поведінка 

домогосподарств складається із певних послідовних етапів, що висвітлені на 

рис. 4.23. 
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Таблиця 4.7 

Стадії формування заощаджень домогосподарствами 

№ 

Стадія 

формування 

заощаджень 

Вік 

людини 
Характеристика стадії 

І. Неінтенсивні 

Юність, 

початок 

трудової 

діяльності 

Перевищенням частки споживання над заощадженням у 

поточному доході індивіда, оскільки у цей період життя 

він має значно більші потреби (їжа, одяг, подорожі, 

облаштування житла, утримання дітей тощо). Водночас 

треба враховувати, що з початком трудової діяльності 

продовжується формування його людського капіталу, 

однак поточний дохід ще далекий від максимального 

значення 

ІІ. Інтенсивні 

Зрілість, 

пік 

трудової 

діяльності 

Реалізація раніше накопиченого людського капіталу, а 

поточний дохід індивіда досягає максимального 

значення. Крім того, починають приносити прибуток 

інвестиції, реалізуються можливості отримання спадків 

родичів старшого покоління. Одночасно знижується чи 

стабілізується споживання товарів і послуг, що дає змогу 

інтенсифікувати заощадження, які досягають максимуму 

упродовж усього життєвого циклу домогосподарства 

ІІІ. 

Використання 

нагромаджених 

заощаджень 

Настання 

пенсійного 

віку 

Зменшення обсягів раніше накопичених активів з метою 

стабілізації споживання індивіда в умовах втрати 

поточного доходу від самостійної трудової діяльності. 

Зауважимо, що лише незначна частина домогосподарств 

спроможна жити на доходи від фінансових активів, не 

знижуючи загальний обсяг накопиченого майна.  

Джерело: побудовано автором 
 

На першому етапі громадяни середнього віку мають здатність інвестувати 

із підвищеним ризиком з метою отримання достатнього прибутку. Особи 

передпенсійного віку, зазвичай, формують консервативний інвестиційний 

портфель, у якому переважають державні цінні папери, нерухомість, банківські 

депозити.  На третій стадії населенню необхідні базові знання про 

закономірності функціонування економічної системи, оскільки вміння 

застосувати їх на практиці дають змогу правильно визначити пріоритетні сфери 

інвестицій. Ризики, що оцінюють на четвертому етапі докорінно відрізняються 

від тих, які підпадають під майнове чи особисте страхування, оскільки вибір 

ефективної стратегії інвестування вимагає досягнення оптимального 

співвідношення між ризиком і дохідністю. 
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Етапи поведінки домогосподарств підчас ухвалення рішень щодо інвестування

1. Формування головних інвестиційних цілей, які можуть відрізнятися для осіб 

різного віку та доходу

3. Вивчення альтернативних можливостей інвестування коштів і аналізі 

доступних фінансових інструментів

2. Визначення обсягів заощаджень на підставі бюджету домогосподарства, які 

можуть бути інвестовані

4. Оцінювання ризиків вкладення коштів

5. Оцінювання дохідності альтернативних інвестицій за визначеного рівня 

фінансових ризиків

6. Вкладення коштів в обрані фінансові інструменти

7. Проведення оперативного аналізу ризиків, дохідності та ліквідності вкладень 

і, за необхідності, внесення коректив у процес інвестування коштів  

Рис. 4.23. Послідовність ухвалення інвестиційних рішень 

домогосподарств 

Джерело: побудовано автором 

 

Необхідно зазначити, що ефективність ощадно-інвестиційної поведінки 

населення залежить від багатьох суб’єктивних та об’єктивних чинників. До них 

належать: обсяг заощаджень конкретного домогосподарства; термін 

розміщення фінансових ресурсів; ступінь ризиковості, з яким їх планують 

розміщувати; попит на капітал від установ, підприємств і організацій; 

урегульованість питань щодо розміщення коштів на законодавчому рівні [405, 

с. 105].  

В інвестиційній поведінці населення різних країн існують відмінності, 

зумовлені комплексом національних, культурних та етнічних чинників, які 

визначають особливості функціонування фінансового ринку країни. 

Виокремлюють такі залежності між економічною поведінкою населення 

та кон’юнктурою ринку (рис. 4.24). 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ

– високий  ступінь  сприйняття ризику, 

активності, інновації;

– велике прагнення до індивідуальної 

економічної свободи;

– висока схильність до матеріальних 

благ;

– висока схильність до збережень;

– низький рівень підконтрольності з 

боку держави чи роботодавців;

– низький рівень соціальної опіки

– висока частка населення у структурі 

власності;

– диверсифікованіша і швидкозмінна 

структура фінансових продуктів;

– більші масштаби ринку цінних паперів;

– більша частка акцій у структурі ринку 

цінних паперів;

– диверсифікованіша структура 

фондового ринку;

– швидкий розвиток ринків деривативів  

Рис. 4.24. Зв’язок економічної поведінки населення і фондового ринку 

[243, с. 34] 

Протягом останніх років фінансова поведінка українських громадян 

зазнає помітних змін у зв’язку з бурхливим розвитком ринків фінансових 

інструментів, призначених для фізичних осіб: споживче й іпотечне 

кредитування, карткові послуги, інші нові доступні інвестиційні продукти. Ці 

зміни у фінансовій поведінці відбуваються відповідно до норм, які формують 

під впливом економічних та інших чинників [148]. 

Українська модель поведінки інвестора сформувалася у складних 

історичних умовах. Сьогодні найпопулярнішою формою інвестування вільних 

фінансових ресурсів домогосподарств є банківські депозити. Як видно з 

табл. 4.8, найбільший обсяг депозитів домашніх господарств спостерігався у 

2013 році – майже 442 млрд грн. Їхня популярність серед населення України 

пояснюється такими перевагами: отримання фіксованого доходу і певної 

компенсації втрат від інфляції; гарантованим поверненням коштів; 

регулюванням банківських операцій відповідними наглядовими органами тощо. 

Проте через нестабільність політичної й економічної ситуації в країні для 

населення існує постійний ризик банкрутства банківських установ, а отже, 

неповернення або затримання (частково або повністю) депозитного вкладу. У 

таких кризових умовах у поведінці населення переважає настрій зберігати свої 

заощадження у готівковій (неорганізованій) формі [160, с. 144]. 

Вітчизняні домогосподарства також інвестують кошти у небанківські 

фінансові установи, серед яких варто виокремити кредитні спілки та 

недержавні пенсійні фонди. Діяльність цих установ із залучення коштів 



362 

населення не така потужна, як у банків, проте вони теж активно співпрацюють 

із сектором домогосподарств. 

Таблиця 4.8 

Банківські депозити домашніх господарств України у 2011–2016 роках 

(залишки коштів на кінець періоду, млрд грн) 

Депозити домашніх господарств 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Усього, в тому числі 310,4 369,3 442,0 418,1 399,84 435,83 

у національній валюті 160,5 186,8 257,8 200,9 188,45 200,03 

в іноземній валюті 114,9 149,3 150,7 181,1 211,39 235,8 

Джерело: складено автором на підставі [271] 
 

Популярність діяльності кредитних спілок в Україні на певному етапі 

зумовлена пропозицією вищих, порівняно з банками, депозитних відсотків. 

Однак сьогодні вони мають низький рівень довіри населення через відсутність 

прозорості у діяльності, наявність шахрайства і неефективний механізм захисту 

прав  членів, тобто гарантування вкладів. Починаючи із 2008 року, кількість 

кредитних спілок в Україні суттєво зменшилася з 829 до 462 (у 2016 році), а 

кількість членів кредитних спілок – з 2669,4 до 642,9 тис. осіб. Як видно з 

рис. 4.25, внески членів КС на депозитні рахунки є незначними за обсягами й у 

2015 році суттєво зменшилися, що свідчить про розчарування населення і 

падіння його довіри в цьому секторі фінансового ринку [43]. 

 
 

Рис. 4.25. Динаміка внесків на депозитні рахунки кредитних спілок в 

Україні у 2011–2016 роках, млн грн [150] 
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У 2016 році в Україні функціонувало 64 недержавні пенсійні фонди. Як 

видно з даних табл. 4.9, кількість укладених ними контрактів із фізичними 

особами в загальному щорічно знижувалася і в 2016 році становила 55,2 тис. 

шт., хоча обсяг внесків зростав і становив 92,2 млн грн [273]. 

Таблиця 4.9 

Динаміка кількості пенсійних контрактів та обсягів пенсійних внесків 

фізичних осіб до НПФ України у 2011–2016 роках [151] 

НПФ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Кількість укладених пенсійних 

контрактів, (тис. шт.), у т. ч. 
75,0 61,4 61,4 55,1 59,7 62,6 

з фізичними особами, тис. шт. 59,9 48,0 47,5 47,2 52,0 55,2 

Пенсійні внески, всього, млн. 

грн, в т. ч. 
1 102,0 1 313,7 1 587,5 1 808,2 1 886,8 1 895,2 

від фізичних осіб, млн грн 50,6 58,6 66,5 71,4 80,3 92,2 

 

Головними недоліками недержавного пенсійного забезпечення в Україні є 

нестабільність діяльності НПФ, тому домогосподарствам складно обирати 

фонд, якому вони могли б довіряти. 

Також одним із об’єктів інвестування фінансових ресурсів 

домогосподарств є ринок страхових послуг. Як видно з рис. 4.26, найбільший 

обсяг валових страхових платежів від фізичних осіб спостерігався у 2013 році – 

10 267,5 млн грн, в тому числі у сфері страхування життя – 2 337,4 млн грн 

[160, с. 144]. 

 

Рис. 4.26. Динаміка валових страхових премій, які надійшли від фізичних 

осіб в Україні у 2011–2016 роках, млн грн [152] 
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Характерним для страхування в Україні є те, що суми страхових премій 

значно перевищують обсяги валових виплат, що свідчить про наявність 

значного дисбалансу, тобто прискорене надходження коштів до компаній і 

зростання їхнього прибутку. 

Купівля населенням цінних паперів, наприклад, державних облігацій, 

обсяг яких у структурі вітчизняних цінних паперів 2014 року становив 88 %, 

або 553,5 млрд грн, майже не відбувається. Якщо депозити – це простий і 

зрозумілий продукт для домогосподарств, то вкладення у державні цінні 

папери – це незнайома більшій частині українців форма інвестування. Крім 

того, механізм придбання валютних ОВДП для фізичної особи в Україні є 

досить складним процесом [160, с. 144].  

Результативність вкладення коштів населення України в інвестиційні 

фонди оцінити важко, оскільки відсутня доступна інформація. В Україні вони 

представляють Інститути спільного інвестування (ICI) – об’єднання (залучення) 

грошових коштів інвесторів з метою отримання прибутку від вкладення їх у 

цінні папери інших емітентів, корпоративні права та нерухомість. Відомо, що 

загальна сума активів ICI Україні у І кварталі 2017 року становила 246,9 млрд 

грн, однак яка частка коштів належить населенню – невідомо [274]. 

Найпоширенішою формою заощаджень домогосподарств України 

залишаються неорганізовані заощадження, популярність яких пояснюється 

невизначеністю економічної ситуації, відсутністю дієвих інструментів для 

залучення коштів і трансформації їх в інвестиції, браком знань і досвіду роботи 

на фінансовому ринку. Зазвичай, вони зберігають готівку, причому ці 

неорганізовані заощадження населення є досить значними. За оцінками 

експертів, на руках у населення перебуває від 50 до 70 млрд дол. США. 

Високий рівень таких нагромаджень зумовлений відсутністю довіри населення 

до фінансових інститутів, які розміщують їхні кошти на фінансовому ринку, а 

політичні події 2014 року, банкрутство великої кількості банків у 2016 році, 

високий рівень інфляції знову підірвали громадську довіру [160, с. 144]. 

Сьогодні в національній економіці сформовані всі головні фінансові 

інститути. Вкладення коштів у інструменти страхових, пенсійних, 
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інвестиційних й інших фондів надає інвесторам змогу делегувати свої 

повноваження з управління власними ресурсами досвідченішим у 

професійному відношенні учасникам фінансового ринку [148]. 

В Україні частка небанківських інститутів в інвестиційному процесі 

залишається незначною. Головну роль посередників у національній економіці 

продовжують виконувати банківські установи. Причини такої інвестиційної 

поведінки домогосподарств можна поділити на дві групи. Перша стосується 

невиконання головними учасниками інвестиційного процесу своїх функцій: 

низька ліквідність, неврегульованість законодавчої бази та нерозвинена 

інфраструктура вітчизняного фондового ринку, що не дає йому змоги повною 

мірою виконувати власні завдання та знижує його здатність до формування 

інвестицій. До другої належать: низький рівень заощаджень в основних груп 

населення; висока тінізація економіки; слабка інформованість домогосподарств 

у сфері інвестиційних можливостей і негативний досвід, отриманий у процесі 

проведення ваучерної та сертифікатної приватизації [148]. 

До головних причин недовикористання інвестиційного потенціалу 

домогосподарств відносять такі: 

 великі видатки державного бюджету на обслуговування зовнішнього 

державного боргу, платежі за яким відволікають фінансові ресурси від їх 

використання усередині країни (у тому числі й в інвестиційній сфері) та 

загострюють дефіцит державного бюджету; 

 вивіз капіталу із країни приватними фірмами та комерційними 

банками, значна частина якого не контролюється державою; 

 омертвляння частини доларових заощаджень населення поза 

банківською системою; 

 розосередження нагромаджень домогосподарств у готівковій 

національній валюті [148]. 

Інвестиційну поведінку населення України називають інертною через 

низький рівень його довіри до фінансових інститутів, неприйняття ризику та 

невисокі доходи. Тобто про наявність тієї чи іншої моделі говорити ще рано, 
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оскільки, насамперед, потрібно активізувати діяльність домогосподарств на 

фінансовому ринку шляхом підвищення рівня його добробуту, довіри і 

обізнаності у фінансовій сфері та навчання класичним і поведінковим 

принципам інвестування. 

Сучасна ситуація на українському фінансовому ринку щодо залучення 

інвестицій характеризується низкою специфічних особливостей: 

 його орієнтованість на капітали великих інвесторів – банків і 

фінансових компаній; 

 дискримінаційне (за доступністю інструментів) ставлення до 

інвесторів: обмеження прав і можливостей широких верств населення щодо 

придбання високоліквідних і прибуткових цінних паперів; 

 зосередження значної маси капіталів, інвестиційних інститутів та 

інфраструктури у столиці, що є причиною слабкості місцевих ринків та 

відмінностей в оцінюванні фінансових інструментів між окремими 

регіональними сегментами; 

 високий рівень інвестиційних ризиків, породжених недоліками у 

вітчизняному законодавстві, непослідовністю проведення реформ в 

економічній сфері, політичною та соціальною нестабільністю; 

 відсутність привабливих для населення інвестиційних інструментів; 

 недосконалість податкової системи, яка є гальмом у розвитку процесу 

залучення заощаджень населення [399]. 

На наш погляд, у сучасних ринкових відносинах нагромадження 

домогосподарств є могутньою інвестиційною базою для національної 

економіки, які можуть бути мобілізовані за допомогою фінансово-кредитної 

системи держави у формі заощаджень. Тому важливим є проведення 

ефективної державної фінансової політики у цьому напрямі для активізації 

інвестиційної діяльності вітчизняних домашніх господарств. Динаміку 

надходжень, видатків і нагромаджень населення України зображено на 

рис. 4.27. 
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Рис. 4.27. Динаміка сукупних доходів, витрат та заощаджень у 

середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство України у 1999–

2016 роках, грн 

Джерело: побудовано автором на підставі [267] 

 

Як свідчать дані рис. 4.27, вітчизняні домогосподарства до 2003 року 

включно мали від’ємні заощадження, тобто жили у борг. Починаючи з 

2004 року, вони роблять нагромадження, які перманентно зростають до 

2013 року, потім поступово знижуються й у 2015 році становлять 279,7 грн в 

середньому за місяць на одну сім’ю. У 2016 році заощадження населення 

зростають майже у два раза, що свідчить про відносне підвищення рівня його 

добробуту. 

Отже, роль держави полягає у створенні умов для роботи механізмів 

реалізації організованих форм заощаджень, які забезпечують довіру до них з 

боку інвесторів і домогосподарств. Головні напрями державного регулювання 

щодо збільшення обсягів інвестицій домогосподарств на фінансовому ринку 

можна класифікувати так: 

 правове регулювання: розроблення системи законодавчих актів та 

підзаконних нормативно-методичних документів, які встановлюють правила 

сумлінної професійної поведінки суб’єктів на ринку; 
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 розподіл повноважень із регулювання ринку між державними 

відомствами; 

 організація контролю та нагляду за діяльністю учасників ринку, які 

виконують роботу із заощадженнями домогосподарств; 

 використання механізмів саморегулювання ринку, які створюють за 

допомогою і під контролем держави; 

 забезпечення довіри домогосподарств та інших інвесторів до 

фінансових інститутів; 

 орієнтація процесу інвестування на реальний сектор економіки; 

 пріоритет захисту дрібних інвесторів та населення, всіх форм 

колективних інвестицій за умов розвитку системи регулювання ринку; 

 контроль за ризиками та поділ відповідальності за наслідки їхнього 

прояву; 

 участь державних органів у контролі за процесом акумулювання 

нагромаджень населення та трансформації їх в інвестиції; 

 створення гарантованої системи зворотності вкладів; 

 проведення політики у сфері регулювання відсоткових ставок [399]. 

Інвестиційна стратегія держави має охоплювати розвиток іпотечного 

кредитування, оскільки його програма не є привабливою для більшості 

населення у зв’язку з високим ступенем ризиків втрати вкладених коштів. 

Значний перший внесок робить її непривабливою для молодих сімей. 

Необхідно розробити програму залучення заощаджень домогосподарств через 

випуск в обіг ліквідного інвестиційного інструменту, призначеного для 

залучення приватних заощаджень в українську економіку, таких як державні 

облігації, оскільки вони мають вільний обіг, фіксовану дохідність і термін обігу 

та не потребують спеціальної процедури перереєстрації прав власності. 

Необхідно враховувати регіональні відмінності в інвестиційному кліматі та 

інвестиційний потенціал населення, потрібно розширити практику розроблення 

конкретних регіональних проектів або цільових програм використання 
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заощаджень домогосподарств із виділенням кінцевих цілей, об’єктів 

інвестування, способів і умов залучення коштів [399]. 

Активізації заощаджувальної діяльності домогосподарств сприятимуть 

такі державні заходи: розроблення програми інвестування на державному та 

регіональному рівнях, що дасть змогу отримувати позитивні кінцеві результати; 

впровадження ефективних форм заощаджень домогосподарств, що підвищують 

економічну зацікавленість в інвестуванні, особливо у сферу іпотечного 

кредитування; удосконалення системи діяльності фінансових інститутів, які 

працюють із заощадженнями населення; розвиток регіональної фінансової 

інфраструктури, здатної залучати заощадження домогосподарств з метою 

вирішення місцевих економічних і соціальних проблем; розроблення та 

впровадження державної програми розвитку інвестиційної грамотності 

громадян України [399]. 

 

Висновки до розділу 4 

Дослідження особливостей формування та використання фінансових 

ресурсів вітчизняними суб’єктами господарювання і домашніми 

господарствами дало змогу з робити такі висновки. 

1. Визначаючи структуру фінансових ресурсів, суб’єкти господарювання 

мають змогу проводити більш чи менш агресивну політику щодо способу 

фінансування оборотних активів. Вона полягає у фінансовому забезпеченні 

несистемної та значної частини системних складових оборотних засобів за 

рахунок короткотермінових позик та інших поточних зобов’язань, що 

знаходить відображення у досить низьких значеннях коефіцієнтів ліквідності і 

фінансової стійкості. 

2.  З метою забезпечення ефективності управління власними фінансовими 

ресурсами на підприємстві розробляють спеціальну політику, спрямовану на 

їхнє залучення із різних джерел відповідно до потреб господарського розвитку 

у майбутньому періоді. Вона є частиною загальної фінансової стратегії суб’єкта 

господарювання, яка полягає у забезпеченні необхідного рівня 

самофінансування його виробничого розвитку. Політику фінансування 
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необоротних активів розглядають як складову інвестиційної діяльності. 

Важливим етапом її реалізації є формування інвестиційних ресурсів, який за 

своєю сутністю відповідає процесу фінансування.  Проблеми фінансування 

оборотних активів виробничого підприємства пов’язані із вибором 

співвідношення їх постійної і тимчасової частини та довго- і 

короткотермінових джерел мобілізації. У процесі формування оборотних 

засобів визначають суму та частку власного оборотного капіталу, який є у 

підприємства. 

3.  Планування капіталу суб’єкта господарювання охоплює такі процеси: 

аналіз інвестиційних можливостей підприємства; прогнозування наслідків 

ухвалених рішень з метою уникнення небажаних ситуацій у майбутньому; 

обґрунтування обраного варіанту фінансового плану та можливості ухвалення 

рішень; аналіз досягнутих результатів та зіставлення їх із цілями, які 

відображено у фінансовому плані. 

4. У цьому розділі побудовано факторну модель, яка враховує вплив на 

рентабельність капіталу таких чинників: рентабельності оборотних коштів у 

сфері виробництва, коефіцієнтів завантаженості оборотних засобів у сфері 

виробництва, оборотності дебіторської заборгованості, співвідношення 

дебіторської і кредиторської заборгованості, співвідношення кредиторської 

заборгованості та позикових оборотних коштів, фінансового ризику, 

забезпечення власним оборотним капіталом оборотних активів та мобільності 

оборотних активів. 

5. Аргументовано, що зміна кількості оборотів, які робить оборотний 

капітал протягом аналізованого періоду, буде залежати від таких чинників: 

оборотності дебіторської заборгованості, структури оборотних активів, 

забезпечення власним оборотним капіталом оборотних активів у сфері 

виробництва, співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості, 

фінансового ризику для оборотного капіталу та співвідношення кредиторської 

заборгованості і позикових оборотних коштів. 

6. Оборотність фінансових ресурсів у роботі досліджено за впливом таких 

чинників: коефіцієнта оборотності оборотних активів, для якого побудована 
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окрема модель факторного впливу вище; коефіцієнта загальної ліквідності; 

співвідношення поточних та довгострокових пасивів; частки довгострокових 

пасивів у позиковому капіталі; коефіцієнта фінансового ризику; 

співвідношення власного капіталу та необоротних активів, тобто показника 

самофінансування підприємства та коефіцієнта мобільності необоротних 

активів. 

7. Пошук оптимальної структури фінансових ресурсів є головним та 

складним завданням, яке вирішують у процесі управління суб’єктом 

господарювання. Оптимальною вважаємо таку структуру джерел фінансування 

(співвідношення використання власного і залученого капіталу), за якої значення 

фінансового ризику перебувають у допустимих межах, середньозважена 

вартість фінансових ресурсів є мінімальною, показники економічної 

рентабельності й прибутковості реалізації досягають запланованих рівнів, 

платоспроможність, ліквідність та коефіцієнт самофінансування підприємства 

знаходяться у межах норми. 

8. Побудовано інтегральний показник цільової структури фінансових 

ресурсів, який містить такі параметри: економічну рентабельність 

(співвідношення прибутку до сплати відсотків і податків (валового прибутку) і 

капіталу підприємства), рентабельність реалізації (чистий прибуток, поділений 

на виторг від реалізації продукції), коефіцієнт фінансового ризику (відношення 

позикового до власного капіталу), показник самофінансування (власний 

капітал, поділений на необоротні активи), загальну ліквідність (співвідношення 

оборотних активів та поточних пасивів), коефіцієнт платоспроможності 

(власний капітал, поділений на пасиви), показник середньозваженої вартості 

капіталу (сума добутку питомої ваги кожного джерела капіталу у загальній сумі 

фінансових ресурсів та його вартості). 

9. Під заощадженнями домогосподарств у дисертації запропоновано 

розуміти сукупність майнових фондів, у процесі створення яких відбувається 

розподіл доходів з метою збереження майна, покриття непрогнозованих 

збитків, формування резервів майбутніх споживчих витрат і потенціалу для 

здійснення інвестицій. Вони можуть бути організованими (вкладеними у 
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фінансові інструменти та власний бізнес) і неорганізованими (накопичення 

національної та іноземної валюти, дорогоцінностей та ін.). Зазначено, що саме 

організовані заощадження є важливим джерелом інвестиційних ресурсів у 

національній економіці, для залучення яких держава повинна докладати 

максимальних зусиль. Вони слугують ефективним інструментом нарощення 

доходів у часі з метою задоволення майбутніх потреб та у випадку 

прогнозування зниження надходжень домогосподарств у перспективі. 

10. Фінансова поведінка домогосподарств – це сукупність дій, пов’язаних 

із купівлею-продажем фінансових інструментів. Вона спрямована на 

управління власними та залученими ресурсами з метою забезпечення 

соціально-економічного розвитку, задоволення потреб, збереження і нарощення 

фінансових ресурсів.  Фінансову поведінку поділяють на інвестиційну, 

заощаджувальну і страхову. 

Інвестиційну поведінку населення України називають інертною через 

низький рівень його довіри до фінансових інститутів, неприйняття ризику та 

невисокі доходи. Тобто, про наявність тієї чи іншої моделі поведінки говорити 

ще рано, оскільки, насамперед, потрібно активізувати діяльність 

домогосподарств на фінансовому ринку шляхом підвищення рівня його 

добробуту, довіри і обізнаності у фінансовій сфері та навчання класичним і 

поведінковим принципам інвестування. 

Одержані у четвертому розділі результати опубліковано у наукових 

працях автора: [99; 105; 106; 107; 111; 112;114; 117; 127]. 
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РОЗДІЛ 5. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ 

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ В УКРАЇНІ 

5.1. Трансформація національних заощаджень в інвестиційні ресурси 

Світова фінансово-економічна криза 2008 року спровокувала дефіцит 

капіталу на міжнародному рівні, тому розвинені країни почали проводити 

активну політику щодо його залучення, що різко загострило конкуренцію на 

глобальному ринку фінансових ресурсів. Такі процеси значно відобразилися на 

вітчизняній економіці та згодом ускладнилися військовими діями в Україні, які 

суттєво погіршили інвестиційний клімат та зумовили втрату частини 

виробничого потенціалу. За такої ситуації левова частка суб’єктів 

господарювання відчула дефіцит фінансових ресурсів, знизила обсяги 

діяльності та як наслідок цього поступово стала збитковою. Тому, значна 

кількість населення виїхала у розвинені країни у пошуках вищого заробітку, 

різко знизилися реальні надходження із постійних джерел до бюджетів, а 

великий обсяг державних запозичень зумовив зростання державного боргу, 

рівень якого сягнув загрозливих розмірів. З іншого боку, громадяни почали 

ввозити в країну значні обсяги іноземної валюти, яку у більшості випадків 

витрачають на споживання та заощадження. Ці кошти залишаються поза 

фінансовою системою, оскільки ступінь довіри до держави та фінансово-

кредитних інститутів дуже низький, а саме вони мають захищати від ризиків та 

примножувати активи домогосподарств. 

За умов сьогодення виправлення такої складної ситуації для України є 

можливим шляхом мобілізації внутрішніх неорганізованих нагромаджень 

домогосподарств, які часто є у формі іноземної валюти, та перетворення їх на 

інвестиції з допомогою посередників на фінансовому ринку й ефективної 

державної політики щодо активізації підприємницької діяльності серед 

населення. Це вимагає від уряду вдалих управлінських рішень у сфері 

підвищення ефективності функціонування ринку цінних паперів, поліпшення 

умов започаткування власного бізнесу фізичними особами та особливої уваги 

щодо спрямування залучених інвестицій у виробничу сферу з метою створення 

нових робочих місць і зростання податкового потенціалу, бо в іншому випадку 
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всі зусилля будуть зведені нанівець. З огляду на зазначене вище, актуальною 

проблемою сьогодення в Україні є створення ефективного механізму 

трансформації неорганізованих заощаджень громадян в інвестиції, що у 

перспективі дасть змогу покрити потребу вітчизняних суб’єктів 

господарювання у фінансових ресурсах із доступних джерел. 

Ефективність функціонування національної економіки залежить від її 

спроможності акумулювати інвестиційні ресурси та забезпечити їхнє вкладення 

у різні види господарської діяльності. Важливим в умовах сьогодення є 

використання внутрішнього потенціалу країни для акумуляції вільних 

грошових коштів суб’єктів господарювання та населення. Заощадження 

домогосподарств є пріоритетним джерелом внутрішніх інвестицій, яке нині 

неповною мірою використовують фінансово-кредитні інститути України. Проте 

розв’язати цю проблему досить складно, оскільки головні фінансові 

посередники втратили довіру населення, що призвело до заміни його 

заощаджень зовнішніми позиковими джерелами фінансування. Це стало 

причиною зростання залежності вітчизняних суб’єктів господарювання від 

іноземного капіталу і зміни кон’юнктури світових ринків та збільшення 

валового зовнішнього боргу країни. 

Досвід зарубіжних країн свідчить, що у часи стабільного економічного 

розвитку домогосподарства формували 20–30 % усіх нагромаджень, а 

збільшення обсягу депозитів до рівня 12–14 % від ВВП у період спаду 

сприятиме стримуванню інфляції та збереженню темпів економічного 

зростання. 

В Україні найпривабливішою для населення формою організованих 

заощаджень є банківські депозити, оскільки гарантують фіксований дохід та 

забезпечуються ресурсами Фонду гарантування вкладів. Проте вони мають 

невисоку прибутковість, яка, зазвичай, не покриває реальну інфляцію, та 

значний ризик невчасного або неповного повернення вкладу, а у випадку 

розірвання договору – суттєво втрачаються нараховані відсотки. На рис. 5.1 

зображено динаміку середньомісячного розміру заощаджень одного 

домогосподарства та депозитів фізичних осіб у банківській системі України. 
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Рис. 5.1. Динаміка заощаджень та депозитів домогосподарств, залучених 

банківською системою України 

Джерело: побудовано автором на підставі [267, 271] 

 

Як показують дані рис. 5.1, обсяг заощаджень населення поступово 

зростав до кінця 2013 року, проте, за період 2014–2015 років він знизився 

більше ніж у два рази (з 650,2 до 279 грн на одне господарство за місяць). 

Зазначимо, що обсяг нових депозитів фізичних осіб у фінансових корпораціях 

за період 2012–2015 років суттєво спадав, оскільки населення масово виводило 

вклади із банківських установ. У 2016 році обсяг заощаджень зріс майже у два 

рази та відновив позитивну тенденцію. Якщо порівнювати темпи приросту 

заощаджень населення та депозитних вкладень, то тут варто зазначити, що у 

більшості випадків за аналізований період останні були у декілька разів 

нижчими. Це пов’язано з тим, що нагромадження мають властивість суттєво 

зменшуватися, оскільки залежать від поточних доходів громадян. На відміну 

від перших, депозитні вклади з банків вивести не так легко, оскільки розірвання 

договору призводить до втрати нарахованих відсотків та й в умовах кризи 



376 

зростає ймовірність появи великої кількості неплатоспроможних банків, для 

яких повернення значної частки депозитів є неможливим. 

Домашні господарства можуть вкладати свої тимчасово вільні ресурси у 

фінансові активи небанківських кредитних установ, проте рівень довіри до них 

бажає кращого. Досить ефективною формою заощаджень є вкладення у 

банківські метали, які мають високу надійність, що перевірена часом, і 

зростаючу динаміку вартості. Світовий досвід підтверджує високу ефективність 

цієї форми вкладень у довготерміновій перспективі [169, с. 305]. 

У сучасних умовах довіра є головним параметром розвитку суспільства, а 

її рівень визначає його подальший прогрес. Вона містить дві складові: довіру 

населення до фінансових інституцій і національної грошової одиниці. Тому 

відновлення її до держави, котра формує макроекономічну політику, та до 

діяльності численних фінансових установ є головним завданням, виконання 

якого сприятиме підвищенню обсягу заощаджень домогосподарств як 

головного джерела інвестиційних ресурсів [169, с. 315]. 

Ключовим інструментом стимулювання умовно-активних заощаджень 

населення, які мають високу чутливість до ризиків, є створення ефективної 

системи гарантування вкладів у банківську систему. Головними її цілями у 

розвинених країнах є: 

 підвищення довіри населення до держави та фінансових інститутів 

зокрема; 

 створення захисту для “дрібних” вкладників; 

 використання заощаджень домогосподарств з метою формування 

довготермінових інвестиційних ресурсів економіки; 

 мобілізація нагромаджень з метою збалансування грошово-кредитної 

політики; 

 захист банківської системи від кризових явищ та стабілізація 

національної грошової одиниці; 

 створення конкурентних умов у банківському секторі [279, с. 86]. 
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Поряд із гарантуванням повинна діяти ефективна система страхування 

депозитів усіх категорій юридичних і фізичних осіб. Наприклад, у Японії дія 

зазначеної системи не поширюється на заощадження громадян, розміщених у 

іноземних банках чи філіях національних банків, що діють за межами держави 

[279, с. 87]. 

Із початком кризи у 2013 році домогосподарства України масово виводять 

вклади із банківських установ, левова частка яких збанкрутувала у 2016 році, а 

ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб виявилося замало для 

повернення депозитів. Наслідком таких подій стало значне падіння довіри до 

фінансових корпорацій та нагромадження значних сум готівкової іноземної 

валюти на руках у фізичних осіб, яку експерти оцінюють у декілька десятків 

мільярдів доларів США. Отже, результатом значної недовіри до банківської 

системи та непривабливих депозитних умов є гострий дефіцит інвестиційних 

ресурсів у всіх суб’єктів національної економіки. 

Як свідчать дані рис. 5.2, за період 2005–2009 та 2014–2016 років 

середньозважені ставки за новими депозитами та дохідність облігацій 

внутрішньої державної позиками не покривали темпів інфляції. Проте, за 

експертними оцінками, реальна інфляція є вищою від задекларованої, тому у 

більшості випадків прибутковість банківських вкладень та урядових цінних 

паперів є недостатньою для убезпечення від інфляційного ризику. Наприклад, 

темпи інфляції у 2014 та 2015 роках становили 12,1 та 48,7 % відповідно, тоді 

як темп приросту офіційного середньорічного курсу гривні до долара у ці роки 

дорівнювали 48,71 та 83,77 % [271]. Якщо врахувати, що ціни на продукти 

споживання в Україні, зазвичай, слідують за курсом долара США із розривом 

приблизно до двох місяців, то експертно оцінена інфляція буде значно вищою. 

Тому природним бажанням домогосподарств є відповідна дохідність 

фінансових активів з метою заощаджень. Якщо порівнювати прибутковість 

державних цінних паперів із банківськими депозитами, то у більшості років 

перша перевищувала останню, що свідчить про недооцінювання фінансовими 

корпораціями залучених від населення ресурсів, оскільки ОВДП є низько 

ризиковими інструментами, тому повинні мати нижчу прибутковість. Така 



378 

ситуація сприяє відпливу вкладів населення із банків в останні два роки, 

оскільки домогосподарства усвідомлюють низьку ефективність та значну 

невизначеність заощаджень, тому довіра до установ фінансового ринку України 

є мінімальною. 

 

Рис. 5.2. Динаміка середньозваженої ставки за новими депозитами 

домогосподарств у банківську систему, середньозваженої дохідності ОВДП, 

номінованих у гривні, індексу споживчих цін, розрахованого у темпах приросту 

до попереднього року, та темпу приросту куру долара відносно гривні, % 

Джерело: побудовано автором на підставі [267, 271] 

 

Сьогодні домогосподарства України використовують іноземну валюту у 

якості головного інструменту заощаджень, яка не приносить жодних 

додаткових прибутків та суттєво піддається інфляційному ризику. Крім того, 

значна частина українців отримує доходи, які є нижчими за реальний 

прожитковий мінімум, тому не має змоги формувати жодних накопичень. 
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Актуальною проблемою сьогодення для більшості розвинених країн є 

перетворення заощаджень населення в інвестиції, під яким розуміють механізм 

трансформації фінансових ресурсів домогосподарств в активи фінансового 

ринку з метою отримання майбутнього доходу та збереження власного майна.  

Головними чинниками, які стримують перетворення заощаджень в 

інвестиційний ресурс в Україні, є: нестабільність економічної ситуації; недовіра 

до держави та національної валюти; існування тіньової економіки; недостатня 

обізнаність населення щодо можливостей інвестування коштів та рівень 

фінансової грамотності; перепони у веденні підприємницької діяльності; 

нерозвинений фондовий ринок; недовіра до фінансових інститутів; особливості 

дивідендної політики українських підприємств; низький рівень купівельної 

спроможності населення, розвитку страхового ринку та недержавних пенсійних 

фондів [253, с. 79]. 

На рис. 5.3 зображено головні етапи процесу мобілізації інвестиційних 

ресурсів з вільних коштів населення. Як бачимо, домогосподарства можуть 

перетворювати заощадження на інвестиції двома способами: вкладання 

ресурсів в інструменти фінансового ринку та залучення їх для започаткування 

власного бізнесу. Обидва варіанти мають ризик реалізації, проте він залежить 

від правильної оцінки ефективності обраних об’єктів інвестування. Для 

стимулювання зростання інвестицій населення державні органи мають 

проводити ефективну політику щодо зростання довіри до фінансово-кредитних 

інститутів та посередників на фінансовому ринку, а також створювати 

сприятливі умови для активізації власної підприємницької діяльності 

домашніми господарствами. 

Зрозуміло, сприятлива економічна ситуація в країні є каталізатором 

генерування заощаджень, оскільки населення із середніми статками прагне їх 

зберегти та примножити, що своєю чергою стимулює зростання національної 

економіки. Однак залучення заощаджень в інвестиційний процес передбачає 

наявність особливого механізму, який об’єднує сукупність взаємопов’язаних 

елементів (інструментів, форм і методів), що забезпечують капіталізацію 
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частини доходів домашніх господарств та сприяють їхньому збереженню. У 

сучасних умовах йому притаманні такі особливості: 

Наявні доходи “–” витрати на споживання

Заощадження

Вкладення у фінансові 

інструменти (банківських 

установ, ринку цінних паперів, 

недержавних пенсійних та 

інвестиційних фондів, 

небанківських кредитних установ 

тощо)

Отримання прибутку на вкладений капітал, збереження активів та 

захист від фінансових ризиків

Інвестиційні ресурси

Залучення заощаджень в оборот 

на фінансовому ринку

Мобілізація заощаджень для 

власної підприємницької 

діяльності

Придбання рухомого і 

нерухомого майна (житлових 

приміщень, будівель, автомобілів, 

земельних ділянок тощо)

 

Рис. 5.3. Етапи перетворення заощаджень населення в інвестиції 

Джерело: розроблено автором 

 

 багатосуб’єктність: населення, яке заощаджує та є постачальником 

грошового капіталу; господарюючі суб’єкти, що мають на нього попит; 

фінансово-кредитні інститути – забезпечують взаємодію між ланками 

фінансової системи; держава, яка є регулятором цього процесу; 

 взаємозв’язок різних видів інвестицій: реальних, які розширюють 

масштаби виробництва, забезпечують зростання національного доходу і 

соціально-економічний розвиток країни; фінансових, за допомогою яких 

відбувається переміщення капіталу, забезпечується “ліквідність” вкладень, що 
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дає змогу швидко перетворити фінансові активи у гроші; прямих, що надають 

можливість самостійно вибрати об’єкт інвестування та реально управляти 

компанією; непрямих, які знижують ризики інвестування за рахунок 

диверсифікації й ефективного менеджменту капіталовкладень; 

 різноманіття інструментів, за допомогою яких заощадження 

населення залучають в обіг на фінансовому ринку в якості інвестиційних 

ресурсів; 

 наявність різних моделей, які забезпечують реалізацію мотивів й 

досягнення конкретних економічних і соціальних цілей [341, с. 46]. 

У зазначеному контексті важливо враховувати, що на практиці 

відбувається трансформація заощаджень у вкладення, які дають змогу 

отримувати дохід у грошовій формі (акції, облігації, частки в пайових фондах, 

банківські депозити) та у вигляді збільшення початкової вартості реальних і 

фінансових активів [169, с. 321]. 

Стимулювання інвестиційного розвитку національної економіки 

відбувається одночасно за двома напрямами: прямо (використання заощаджень 

як ресурсу формування інвестицій) та опосередковано (через споживання, яке 

стимулює підприємства вкладати інвестиції у власний розвиток з метою 

задоволення потреб покупців) [278, с. 110]. 

Сучасний механізм мобілізації заощаджень населення в інвестиції 

охоплює фінансові методи (кредитування, інвестування, бюджетне 

фінансування), важелі (прибуток, дохід, відсотки, дивіденди, дисконт), 

інструменти (банківські, страхові, небанківські, майнові та боргові цінні папери 

тощо), нормативно-правове (законодавчі акти, що стосуються регулювання 

фінансового ринку) та інформаційне (дані про пропозицію послуг на 

фінансовому ринку, якою у найбільш повному обсязі володіють посередники) 

забезпечення. Звичайно, загалом механізм поступового перетворення 

нагромаджень населення в інвестиції треба розглядати з погляду розподілу 

доходів, формування заощаджень домогосподарств та використання їх 

фінансовою системою для створення інвестиційних ресурсів (рис. 5.4). 
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Рис. 5.4. Модель трансформації неорганізованих заощаджень 

домогосподарств в інвестиційні ресурси 

Джерело: розроблено автором 

 

У запропонованій моделі взято до уваги трансформацію заощаджень 

населення тільки за допомогою фінансового ринку. Тонкі стрілки показують 

входження фінансових ресурсів в обіг на ринку, який їх перерозподіляє і 

спрямовує до суб’єктів господарювання з метою капіталовкладення через 

придбання їхніх цінних паперів. Вказівники, що виділені напівжирним, 

відображають спрямування ресурсів, акумульованих за допомогою фінансових 

інструментів, на інвестиційні потреби підприємств. Зазначимо, що держава є не 

тільки важливим інститутом, який регулює діяльність суб’єктів фінансового 

ринку, а й органом перерозподілу коштів у суспільно важливі галузі, у які 

досить важко залучити капітал приватних інвесторів. Тому страхові компанії, 

недержавні пенсійні фонди, інститути спільного інвестування, банківські 

установи та ін., купляючи державні цінні папери з метою збереження залучених 
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коштів, фінансують дефіцит державного бюджету, який досить часто 

спричинений значними урядовими капіталовкладеннями у національну 

економіку. Отже, варто зазначити, що держава також акумулює за допомогою 

фінансового ринку значні інвестиційні ресурси, завдяки яким реалізує важливі, 

хоча й не завжди прибуткові суспільні проекти. Наголосимо також, що 

домогосподарства можуть перетворювати заощадження в інвестиційні ресурси 

безпосередньо купляючи акції та облігації суб’єктів господарювання. 

Економічна сутність заощаджень припускає залучення їх у господарський 

оборот, однак не означає автоматичну трансформацію в інвестиції. Перевага 

ліквідності зумовлює можливість формування нагромаджень населення в 

неорганізованих формах у вигляді накопичення готівки в національній або 

іноземній валюті. Такі заощадження вилучають з інвестиційного процесу і 

чинять негативний вплив на економічне зростання. Вони призводять до 

одночасного зниження споживання як стимулу для інвестицій і до зменшення 

обсягу інвестиційних ресурсів суспільства, основи його розвитку. Механізм 

трансформації заощаджень населення в інвестиції вирішує цю проблему, 

забезпечуючи максимізацію їх організованого обсягу. Проте він також створює 

умови, за яких заощаджені кошти: відчужують від власника на умовах 

зворотності, терміновості, платності; передаються господарюючим суб’єктам, 

які здатні їх ефективно використовувати; набувають іншої, відмінної від 

грошової, форми. Це передбачає наявність певних передумов для мобілізації 

заощаджень населення й трансформації їх в інвестиції у реальний сектор 

економіки [341, с. 47]. 

В умовах розвиненого фінансового ринку посередники діють у сучасному 

конкурентному середовищі, тому їхні послуги мають високу якість та є 

доступними для населення. Користування ними сприяє зниженню 

інформаційних видатків, пошуку потрібних фінансових інструментів та 

зниженню грошових і часових витрат. Проте макроекономічний аспект 

трансформації заощаджень домашніх господарств в інвестиції пов’язаний 

передусім із забезпеченням стабільності економічного розвитку держави. На 

нього значний вплив має інфляція, яка призводить до знецінення грошей, 
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заробітних плат, пенсій і допомог та зумовлює нестійкість формування 

нагромаджень, посилює диференціацію і майнову нерівність домогосподарств. 

Зважаючи на це, ефективність ощадно-інвестиційного процесу 

визначається взаємозумовленістю двох політик держави: у сфері доходів та 

інвестиційної. Результативність першої дає змогу знизити диференціацію 

населення за рівнем доходів і забезпечити стійкий платоспроможний попит в 

економіці, який необхідний для розвитку національного виробництва. Друга 

визначає формування належної інфраструктури фінансового ринку та стимулює 

інвестиції у високотехнологічні галузі економіки. Держава повинна активно 

долучатися до фінансування важливих і прибуткових соціально-економічних 

проектів, реалізація яких сприятиме зростанню добробуту суспільства.  

Очевидно, що головними умовами ефективності ощадно-інвестиційного 

процесу в Україні є: 

 зростання доходів населення до рівня, який би давав змогу 

заощаджувати; 

 стабільне функціонування фінансово-кредитних інститутів, які б були 

у змозі акумулювати нагромадження домашніх господарств та ефективно 

розпоряджатися ними; 

 наявність доступних фінансових інструментів, які б відповідали 

потребам населення щодо дохідності, ліквідності та ризику [169, с. 325]. 

З метою залучення вільних фінансових ресурсів домогосподарств для 

покриття інвестиційних потреб держави, на наш погляд, уряду України доречно 

було б забезпечити випуск доступних за ціною та привабливих за стабільністю і 

надійністю виплат державних цінних паперів для населення, що дасть змогу 

поліпшити структуру його заощаджень, а також допоможе державі фінансувати 

дефіцит бюджету. Однак для успішної реалізації таких заходів необхідно 

підвищувати ступінь довіри громадян до держави, яка покликана захищати їхні 

права та інтереси. 

Сьогодні вирішення проблеми трансформації заощаджень 

домогосподарств неорганізованої форми в інвестиції повинно передбачати 
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проведення роз’яснювальної роботи (оскільки громадянам України поки що 

властивий низький рівень економічних знань) і, таким способом, стимулювати 

суспільство до участі в інвестиційних процесах країни. Активна ощадна 

поведінка населення, використання накопичувальних і страхових інструментів 

передбачає досить високий рівень фінансової грамотності, який дає змогу 

активно взаємодіяти з фінансовими інститутами, широко використовувати 

продукти банківського і страхового секторів та системи пенсійного страхування 

[1]. 

Для найповнішого оцінювання потенційних обсягів заощаджень 

населення, які можуть бути використані як депозитні ресурси, фінансовим 

корпораціям треба розрізняти вже мобілізовану частину депозитного 

потенціалу (банківські вклади, інвестиції у цінні папери, іноземну валюту 

тощо) та іммобілізовану, оцінювання якої потрібно проводити з метою 

формування ефективної політики залучення ресурсів домогосподарств [279, 

с. 87]. 

Для активізації в Україні інвестиційного використання заощаджень 

населення потрібно запровадити пряме спрямування домогосподарствами 

власних заощаджень на цільові інвестиційні рахунки нефінансових корпорацій 

(рис. 5.5). Суб’єкти господарювання, які потребують інвестицій і внесені до 

реєстру пріоритетних для української економіки інвестиційних проектів, 

відкривають цільовий рахунок, на який домогосподарства матимуть змогу 

перерахувати грошові кошти для подальших капіталовкладень. У зворотному 

напрямі відбуватиметься сплата населенню відсотків за вкладені кошти. 

Стимулом для участі у цих операціях для нього буде державна гарантія 

повернення вкладених коштів та звільнення від оподаткування розміщених на 

інвестиційних рахунках ресурсів і нарахованих відсотків. Заощадження 

домогосподарств матимуть безпосередньо інвестиційне призначення, населення 

отримає можливість самостійно визначити напрям та обсяги вкладень. Це дасть 

змогу реалізувати інвестиційний потенціал громадян України [132, с. 6]. 
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Рис. 5.5. Схема активізації інвестиційного використання фінансових 

ресурсів домогосподарств в Україні [132, с. 6] 

Для активізації участі нефінансових корпорацій в інвестиційній 

діяльності необхідно проводити заходи щодо їхнього податкового та 

амортизаційного стимулювання, а саме: 1) застосовувати податкову знижку у 

разі реалізації власних інвестиційних проектів за допомогою цільових внесків 

домогосподарств або реалізацію спільних із державою проектів; 2) надавати 

податкові канікули для корпорацій, які реалізували власний інвестиційний 
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потенціал у пріоритетних стратегічних напрямах; 3) розширювати 

самостійність підприємств у виборі методу нарахування амортизації та 

використання адекватних норм її розрахунку у разі інвестиційного 

використання таких коштів; 4) проводити амністію тіньового капіталу за умови 

його інвестиційної трансформації [132, с. 6]. 

Необхідно наголосити, що застосування визначених преференцій 

доцільно проводити лише за умов використання суб’єктами господарювання 

інвестиційного потенціалу за функціональним призначенням. Позитивним 

ефектом від податково-амортизаційного регулювання корпоративного сектора 

буде створення умов для розширення масштабів використання прибутку й 

амортизаційних коштів, унаслідок чого відбудеться зростання інвестиційних 

пропозицій підприємств. 

Забезпечення цільового інвестиційного використання ресурсів населення 

(у тому числі депозитів) фінансовими корпораціями можливе в умовах 

застосування державного податкового та монетарного їх стимулювання у 

випадку прямого інвестування власного капіталу, кредитування 

капіталовкладень суб’єктів господарювання і цільового інвестування коштів 

населення. До фіскальних заходів належать: знижене оподаткування прибутку, 

отриманого від довготермінового інвестування у пріоритетні галузі, та (або) 

використання податкової знижки у разі інвестиційного кредитування 

підприємств, які спрямовують кошти у стратегічних напрямах; зменшення 

податку на прибуток за умов участі в програмі відкриття домогосподарствам 

спеціальних вкладів, що матимуть цільове інвестиційне спрямування [132, с. 7]. 

До монетарних заходів належать: запровадження диференційованого 

зниження норми резервування у випадках залучення банківськими установами 

додаткових кредитних ресурсів НБУ з їхнім обов’язковим подальшим 

спрямуванням на інвестиційні кредити підприємств або власне інвестування; 

зниження облікової ставки, що дасть змогу задіяти передавальний механізм 

монетарної експансії інвестиційної активності за допомогою зростання обсягів 

грошової маси та прямо впливатиме на кредитні інструменти фінансових 

інститутів [132, с. 8]. 
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Податкові та монетарні стимули, що отримують фінансові корпорації, 

забезпечують вкладання власних тимчасово вільних ресурсів в інвестиційному 

напрямі та коштів інших суб’єктів, що можуть бути використані у якості 

капіталовкладень. Окрім того, банківські установи, що обслуговуватимуть 

цільові інвестиційні рахунки, виконуватимуть, передусім, функцію 

розрахунково-касового обслуговування суб’єктів господарювання й 

домогосподарств і забезпечать їм автоматичне нарахування відсотків. Перевага 

надаватиметься банкам з більшою довірою порівняно із небанківськими 

фінансовими установами [132, с. 8]. 

Впровадження зазначених стимулів стане імпульсом активізації у 

населення схильності до заощаджень. До того ж у виграші буде національна 

економіка загалом, яка матиме реальні ресурси реалізації інвестиційних 

проектів, та домогосподарства зокрема, котрі разом із нагородою отримають 

нові робочі місця та підвищення рівня добробуту. Запровадження подібних 

заходів в Україні стимулюватиме зростання ділової активності в 

інвестиційному та макроекономічному середовищі й сприятиме відновленню 

довіри до держави та фінансових структур [132, с. 8]. 

Запропонований механізм активізації інвестиційного використання 

ресурсів домогосподарств допоможе реалізувати проекти середньо- та 

довготермінового характеру, а саме: будівництво стратегічних об’єктів, 

виконання соціальних програм, впровадження енергозберігаючих технологій і 

т. ін. 

З метою стимулювання відтворення інвестиційного потенціалу 

домогосподарств треба вжити таких заходів: 

 підвищити рівень оплати праці населення із запровадження зниженого 

податкового тиску на доходи фізичних осіб та збереження розміру податкової 

бази за рахунок запропонованих заходів; 

 реалізувати механізм активізації прямого інвестиційного 

використання заощаджень населення за допомогою цільових рахунків з метою 

інвестування у нефінансові корпорації та через систему банківських інститутів; 
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 провести низку стимуляційних заходів у сфері фінансових послуг з 

метою підвищення довіри вкладників та активізації ощадного процесу 

(створення Фонду гарантування вкладів небанківських установ, погашення 

боргів Ощадбанку населенню через будівництво житла та виплату кредитів 

тощо); 

 створити умови для укрупнення та зміцнення системи депозитних 

інститутів, загострення конкуренції між ними та розширення обсягів пасивів; 

 розвинути систему державної іпотеки, яка була стимуляційним 

інструментом використання заощаджень у будівництві житла та одночасно 

слугувала додатковим джерелом національних доходів [132, с. 7]. 

Зокрема, Б. Л. Луців зазначає, що більшість наших співвітчизників 

(зважаючи на особливості історичного розвитку держави) мають слабкі 

уявлення щодо принципів функціонування фінансового ринку та потенційних 

можливостей інвестування й не довіряють вітчизняним фінансовим інститутам 

[228]. 

Дієвим поштовхом до активної ощадної поведінки домогосподарств буде 

забезпечення високого рівня їх фінансової грамотності, яка є сукупністю знань 

та навичок, що формують відповідний ступінь компетентності у цій сфері, а 

також уміння їх застосовувати з метою отримання максимальної користі від 

управління власними коштами [164, с. 144]. 

Отже, для подолання фінансово-економічної кризи в Україні та 

вирішення проблеми дефіциту фінансових ресурсів, необхідно проводити 

ефективну державну політику щодо мобілізації неорганізованих заощаджень 

домогосподарств та перетворення їх у внутрішнє джерело інвестиційних 

ресурсів. В умовах сьогодення вони можуть стати доступним джерелом 

фінансування розвитку національної економіки, позбавити її залежності від 

зовнішніх позик та знизити боргове навантаження на наступні покоління.  
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5.2. Пріоритети формування і збільшення фінансового потенціалу 

домашніх господарств України 

Підвищення інвестиційної активності домогосподарств України і 

раціональне використання його фінансового потенціалу здатне зіграти важливу 

роль у розвитку економіки країни. Залучення накопичень населення в 

інвестиційний процес сприяє підвищенню динаміки економічного зростання і 

одночасно спричиняє позитивний вплив на розвиток корпоративного сектора та 

ринку цінних паперів України.  

Структурні економічні зміни в країні потребують значного обсягу 

фінансових ресурсів, джерелами мобілізації яких можуть бути кошти 

міжнародних фінансових організацій, держави, підприємницьких структур і 

домогосподарств. З метою забезпечення економічного зростання в Україні 

необхідно мобілізовувати й ефективно використовувати фінансові ресурси. При 

цьому саме заощадження громадян, які перебувають в обігу на фінансовому 

ринку, є головним їхнім джерелом. 

Інвестиційний потенціал домогосподарств будь-якої країни є 

визначальним чинником прискореної структурної модернізації економіки, 

розвитку продуктивних сил та переходу на нову траєкторію соціально-

економічного розвитку. Головною передумовою зміцнення інвестиційних 

можливостей населення є підвищення номінальних і реальних його доходів та 

створення відповідних фінансових каналів, що забезпечують їх трансформацію 

в інвестиційний ресурс. У країнах з розвиненою ринковою економікою 

громадянин є активним стратегічним інвестором, який зацікавлений в 

активізації економічної діяльності та зростанні її прибутковості. 

Соціально-економічна криза внесла значні корективи в економічну 

поведінку домогосподарств, змусивши їх активно шукати нові джерела доходів 

та більш виважено ставитися до їх витрачання, а також обмежити використання 

залучених фінансових активів на споживчі потреби. Циклічні коливання 

соціально-економічного розвитку вносять корективи у процес формування 

трудових доходів населення, створення заощаджень та їхнє інвестування в 

економіку. За умови стабілізації економічної ситуації, зростання ділової 
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активності домогосподарств, доступності фінансових ресурсів відбувається 

поступове підвищення інвестиційної активності громадян. Найбільш 

сприятливою для інвестування є ситуація, коли зростання реальних доходів 

населення відбувається на основі адекватного підвищення продуктивності 

праці, валового внутрішнього продукту в умовах прогнозованої ситуації на 

ринках [142, с. 4]. 

Інвестиційний потенціал домогосподарств, як головну передумову 

процесу інвестування, досліджували науковці у різні історичні періоди з позиції 

джерел формування заощаджень, інших фінансових ресурсів, а також напрямів 

і психології їхнього інвестування. Упродовж багатьох років він набував різних 

форм, з огляду на: 

1) стадію розвитку економіки, зокрема фінансової системи; 

2) умови формування фінансової спроможності домогосподарств та 

їхньої мотивації до заощадження й інвестування; 

3) рівень і надійність гарантування (гарантійного забезпечення 

інвестицій) та виправдання очікувань інвестора щодо результату 

(прибутковості) вкладень [309, с. 17]. 

Зокрема, В. Л. Смєсова виділяла чотири етапи становлення 

інвестиційного потенціалу національної економіки, які застосовують і до 

домогосподарств, а саме: 1) з’ясування проблем формування фінансових 

ресурсів та сутності інвестиційного процесу; 2) дослідження інвестиційного 

ринку та можливостей досягнення рівноваги на ньому; 3) аналіз потенційних 

можливостей економіки та розкриття сутності інвестиційного потенціалу; 4) 

обґрунтування особливостей формування інвестиційного потенціалу на мікро- 

та макрорівнях [355]. 

Під інвестиційним потенціалом розуміють “певним чином упорядковану 

сукупність інвестиційних ресурсів, які дають змогу досягти ефекту синергізму 

у процесі їхнього використання” [376]. 

Під час його визначення встановлюють обмежені умови інвестування 

щодо вибору того чи іншого об’єкта, а також форми активів, які можуть бути 

інвестовані, – це грошові кошти. Ю. В. Філоненко розглядає інвестиційний 
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потенціал у складі соціально-економічного і визначає як інвестування 

заощаджень домогосподарств на фінансових ринках, у банківській і страховій 

сферах, на ринку житла [370]. 

Важливим є те, що в інвестиційний потенціал фінансові ресурси 

трансформуються лише на ринку інвестицій в умовах існування забезпеченого 

попиту на об’єкти вкладення. У процесі формування фінансових ресурсів, 

інвестиційного потенціалу та реалізації капіталовкладень важливе значення 

мають проблеми мотивації та системи стимулів, які тісно пов’язані із 

побутовою та споживчою поведінкою домогосподарств незалежно від об’єкта 

інвестування [309, с. 19]. 

Натомість Р. Ф. Міллер та Г. В. Ваттс довели, що теорія споживання 

населення ґрунтується на побутовій поведінці і може застосовуватися в умовах 

придбання фінансових активів та формуванні портфелю інвестицій. Зазвичай її 

зумовлюють рівень розвитку трудових ресурсів та здатність до накопичення 

додаткового капіталу, розвиненість соціального простору, належність до тієї чи 

іншої професійної групи [424]. 

Поширеною в українських академічних колах є дискусія про 

співвідношення понять “фінансовий потенціал” та “фінансові ресурси”. 

Виділяють дві категорії останніх: наявні та невикористані (пасивні). Першими 

вважають ті, які вже активно використовує фінансова система країни, тобто 

мобілізовані та вкладені з метою забезпечення економічного зростання. Другі – 

це фінансові ресурси, які могли б використовуватися за умови повної реалізації 

фінансового потенціалу. Отже, фінансовий потенціал населення можна 

визначати як суму невикористаних та наявних фінансових ресурсів (рис. 5.6). 

ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Наявні фінансові ресурси
Невикористані фінансові 

ресурси  

Рис. 5.6. Співвідношення фінансового потенціалу та фінансових ресурсів  

Джерело: розроблено автором 
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До головних джерел формування інвестиційного потенціалу 

домогосподарств України належать доходи від: зайнятості за наймом у сфері 

матеріального виробництва, послуг та управління; підприємницької діяльності; 

зайнятості в особистих підсобних господарствах; власності; міграційний 

капітал і залучені ресурси фінансових установ. Інвестиційні можливості 

населення країни є диференційованими, вони залежать передусім від обсягів 

сукупних доходів, що припадають на кожного громадянина, а також обсягів, 

динаміки і структури видатків. За результатами обстеження домогосподарств 

простежується залежність між їхнього інвестиційною активністю та 

належністю до певної децильної групи за рівнем доходів. Лише сім’ї з 

доходами, які віднесені до вищих децилів, мають змогу інвестувати у 

нерухомість, акціонерний капітал, створювати приватні підприємства [142, 

с. 4]. 

Важливим індикатором інвестиційних можливостей домогосподарств є 

співвідношення між обсягами їхніх заощаджень у національній та іноземній 

валютах. Заслуговує на увагу та обставина, що у 1995 році це співвідношення 

становило 4,5: 1,0, а в 2010 році воно знизилося до рівня 1,1: 1,0. Така динаміка 

характеризує орієнтири домогосподарств на їхню диверсифікацію, що 

пов’язано з фінансовою нестабільністю, очікуваннями нових хвиль кризових 

явищ у національній економіці. До інших важливих індикаторів інвестиційного 

потенціалу населення належать: реальні пріоритети інвестування, його джерела, 

нагромаджені фінансові ресурси та економічна основа їх формування. 

Відмінності між розвиненими країнами світу та Україною за цими параметрами 

наведено у табл. 5.1 [142, с. 4]. 

Таблиця 5.1 

Специфіка інвестиційної поведінки домогосподарств 
Індикатори порівняльного 

аналізу 

Розвинені країни світу Україна 

Інвестиційні пріоритети Розвиток власного бізнесу Забезпечення потреб 

виживання 

Джерела інвестування Диверсифіковані джерелами 

надходжень 

Недиверсифіковані джерела 

надходжень 

Характер відносин в 

інвестиційній сфері 

Партнерські відносини Патерналістські відносини 

Інвестиційний потенціал Середній і високий Достатньо низький 
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Фінансовий потенціал, у тому числі населення, поряд із категорією 

інноваційного розвитку економіки розглядають у двох аспектах. З одного боку, 

він є тією рушійною силою, яка в умовах перерозподілу на користь 

інвестиційних проектів сприяє формуванню інноваційної моделі розвитку 

економіки. З іншого боку, її становлення за допомогою підвищення 

продуктивності праці та отримання ринкової премії підприємцями сприятиме 

збільшенню національного доходу, та, відповідно, зростанню фінансового 

потенціалу [49, с. 52]. 

Значну частину фінансових ресурсів банків становлять заощадження 

фізичних осіб, тому можна стверджувати, що за умов посередництва банків 

населення також бере участь у фінансуванні інноваційної діяльності. Це 

стосується й інших інституційних інвесторів. Формуючи пасиви з коштів 

фізичних осіб і беручи участь у венчурних фондах або у безпосередньому 

фінансуванні інноваційних проектів, вони є складовою механізму фінансування 

інновацій населенням. Кардинальною відмінністю між бізнес-ангелами, 

фізичними особами учасниками венчурних фондів та вкладниками 

інституційних інвесторів є те, що останні незацікавлені в інвестиціях. Вони, 

зазвичай, не бажають вкладати капітал у ризиковані проекти, проте 

опосередковано стають інвесторами, що зумовлено особливостями політики 

посередників та фактичною передачею їм права вибору напрямів розміщення 

фінансових ресурсів [49, с. 55]. 

Враховуючи складність та багатоаспектність процесу взаємодії приватних 

інвесторів з банками, вважають, що удосконалення політики залучення коштів 

домогосподарств банківськими установами повинно ґрунтуватися на 

дослідженні можливостей формування населенням заощаджень та їх 

подальшого інвестування у депозити. Такі можливості М. В. Костель, 

І. Д. Скляр та М. П. Катериніна розглядають як фінансово-депозитний 

потенціал домогосподарств (ФДПД) [194, с. 50]. 

Як економічна категорія, фінансово-депозитний потенціал 

домогосподарств – це специфічні економічні відносини, що виникають у 
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процесі розподілу їхніх доходів на споживання та заощадження у формі 

банківських депозитів. За матеріальним змістом його розглядають як фонди 

грошових коштів, що можуть бути створені у процесі розподілу доходів 

населення з метою задоволення своїх майбутніх потреб за допомогою 

забезпечення зростання вартості їхніх активів у процесі інвестування у 

банківські депозити [194, с. 50]. 

Загальну сукупність чинників, які мають найбільший вплив на ФДПД 

регіону, доцільно поділити на три групи. 

1. Рівень добробуту домогосподарств. Населення з доходами нижче 

середнього, традиційно демонструє низьку інвестиційну активність на 

фінансовому ринку. Його заощадження характеризуються мінімальними 

сумами, коротким терміном вкладання та незначними доходами через 

несприйняття ризику. 

Для населення із середнім рівнем доходів і вище, зазвичай, заощаджують 

частину доходів. Банки повинні враховувати, що для них важливим є наявність 

у вільному доступі інформації про спектр та види депозитних і страхових 

послуг, види цінних паперів тощо. 

2. Розвиток ринку праці. Цей чинник прямо впливає на розмір 

надходжень домогосподарств і стабільність їх отримання. У поєднанні із фазою 

економічного циклу, методами регулювання трудових ресурсів з боку місцевих 

органів влади він визначає динаміку зайнятості населення, продуктивності 

праці, очікування щодо майбутніх доходів. Це у комплексі впливає на розмір 

інвестиційного потенціалу населення та умови його формування. 

3. Рівень освіти та фінансової грамотності домогосподарств. Вони 

сприяють адаптації індивідів до постійних змін, оскільки дають змогу 

аналізувати економічну інформацію, виявляти ключові чинники ухвалення 

рішень тощо [194, с. 51]. 

Населення має змогу брати участь у фінансуванні інноваційного розвитку 

у двох формах: прямій та опосередкованій. Вони мають свої специфічні 

економіко-організаційні особливості (рис. 5.7). 
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НАСЕЛЕННЯ
Опосередкована 

участь
Пряма участь

Індивідуальні 

інвестори 

(бізнес-ангели)

Фондовий ринок, 

стратегічні 

інвестори

Інвестиційні 

банки

Венчурні фонди

Банки 

(універсальні, 

інноваційні)

Державний та 

місцевий 

бюджети

Інноваційні 

проекти

Інституційні інвестори (страхові компанії, недержавні 

пенсійні фонди, інститути спільного інвестування, трасти)  

Рис. 5.7. Форми участі населення у фінансовому забезпеченні 

інноваційного розвитку національної економіки [49, с. 61] 

Пряма форма участі населення у фінансуванні інноваційних підприємств 

передбачає безпосереднє вкладення коштів та набуття індивідуальним 

інвестором статусу бізнес-ангела. Опосередкована пов’язана зі залученням 

фінансових ресурсів домогосподарств до перерозподільних інститутів та 

механізмів, які своєю чергою інвестують їх в інноваційну діяльність. Ними є 

венчурні фонди та інституційні інвестори на фінансовому ринку, а 

механізмом – бюджети різних рівнів. Особливе місце серед інституційних 

інвесторів посідають банки, оскільки вони можуть фінансувати інноваційні 

проекти і напряму, і за посередництвом венчурних фондів. Саме тому на 

рис. 5.18 вони виділені з поміж інших інституційних інвесторів. Центральні та 

місцеві органи влади можуть фінансувати інноваційні проекти безпосередньо з 

бюджетів або через участь в інноваційних компаніях [49, с. 61]. 

Фінансові ресурси від населення можуть надходити у різних формах: 

бізнес-ангели вкладають в інноваційні проекти власні кошти; до венчурних 

фондів – внески, що оформлені інвестиційними сертифікатами, акції; до 

банків – у вигляді депозитів; до бюджетів різних рівнів – податки, збори та 

обов’язкові платежі; до страхових компаній – страхові премії; до недержавних 

пенсійних фондів – у вигляді пенсійних внесків; до інститутів спільного 
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інвестування – внески вкладників; до трастів – у вигляді майна, переданого в 

управління [49, с. 61]. 

Процес фінансування інноваційного розвитку населенням через інститути 

фінансового ринку (тут ми не враховуємо бюджети різних рівнів) налічує 

чотири схеми. 

1. Однокрокова – індивідуальні інвестори (бізнес-ангели) напряму 

інвестують кошти у венчурні проекти. 

2. Двокрокова – домогосподарства розміщують кошти в установах банків 

або вкладають їх у венчурні фонди, після чого активи інвестують в інноваційні 

проекти. 

3. Трикрокова – фізичні особи передають кошти інституційним 

інвесторам, які своєю чергою вкладають їх у венчурні фонди або банківські 

установи, що безпосередньо інвестують фінансові ресурси в інноваційні 

проекти. 

4. Кількість кроків невизначена – виникає в умовах розміщення коштів 

індивідуальними інвесторами в інституціональних установах, які 

перерозподіляють їх між собою (страхові компанії тримають активи у 

банківських депозитах, банки інвестують в ІСІ тощо). У підсумку фінансові 

ресурси доходять до інноваційних проектів за допомогою участі у венчурних 

фондах або після безпосереднього їх фінансування банками [49, с. 61]. 

Реалізація фінансового потенціалу населення у ринковій економіці 

відбувається через механізм фінансового ринку. Обсяги залучення фінансових 

ресурсів населення в інноваційну діяльність за допомогою каналів державних 

фінансів не залежать від його бажання інвестувати (оскільки сплата податків та 

зборів є обов’язковою), а від наявності цільових державних програм. На відміну 

від попередніх, мобілізація фінансових ресурсів домогосподарств через 

механізми фінансового ринку вимагає набору певних передумов і стимулів. 

Вплив на детермінанти венчурного фінансування дає змогу не тільки 

нарощувати обсяги венчурного капіталу, але й робити інвестиції населення в 

інноваційну сферу більш доступними та ефективними [49 с. 78]. 
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Не весь обсяг неорганізованих заощаджень домогосподарств уважають 

фінансовим потенціалом, оскільки населення буде схильне залишати у 

готівковій формі певні суми, на які їх треба зменшувати з метою його 

обчислення. Фактично для розрахунку фінансового потенціалу поступово із 

фінансових ресурсів домашніх господарств, які мають ознаки заощаджень, 

відраховують ті, що втратили можливості для використання. З обсягу 

неорганізованих нагромаджень населення виділяють ті ресурси, що не мають 

потенціалу для акумуляції системою фінансового посередництва у зв’язку із 

прагненням індивіда забезпечити певний мінімальний рівень ліквідності [49, 

с. 94]. 

В Україні неорганізовані заощадження домогосподарств становлять 

значні обсяги в абсолютних і відносних показниках, що вказує на наступне: 

 фінансовий потенціал населення не має застосування в 

опосередкованому інвестуванні через споживання та систему організованих 

заощаджень; 

 громадяни України не певні в очікуваннях і, незважаючи на різке 

зростання організованих заощаджень, прагне зберігати значну частину 

фінансових активів на руках; 

 фінансові можливості домогосподарств потребують якнайшвидшого 

застосування, бо чим довше вони перебувають у неефективній формі, тим 

більшими збитками це обертається для суспільства; 

 гіпертрофоване прагнення населення до споживання найвірогідніше у 

майбутньому призведе до витрачання фінансового потенціалу на споживчі 

витрати, що матиме позитивні і негативні наслідки для інноваційного розвитку 

економіки; 

 формування фінансового потенціалу домогосподарств, очевидно, 

відбувається в умовах значного впливу тіньових доходів громадян [49, с. 117]. 

Важлива роль у формуванні фінансових можливостей населення (крім 

надходжень й активів) належить людському капіталу як сукупності знань, 

навичок, умінь, особистих здібностей громадянина до тієї чи іншої діяльності 
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(результатом якої є, зазвичай, отримання доходу). Тож збільшення людського 

капіталу окремої особи відображається передусім на її доходах – основі 

фінансів домогосподарств [169, с. 380]. 

Процесу інвестування у людський капітал властива певна специфіка: 

капіталовкладення у цьому випадку обмежені життєвим циклом індивіда; різні 

складові людського капіталу формуються на різних етапах життєвого циклу і 

“амортизуються” різними темпами (знання індивіда морально старіють 

швидше, ніж втрачаються його трудові навики і здоров’я); постійне 

використання особою набутих раніше знань не зменшує їх (як це відбувається 

із фізичним капіталом, який у процесі використання поступово зношується), а 

навпаки, збільшується у майбутньому. Тобто економіка людського капіталу є 

економікою самовідтворення, де наявні знання генерують нові [169, с. 388]. 

Фінансовий потенціал окремого індивіда математично можна подати у 

такому вигляді: 

 ),e,m,h,d,q,w(Pi                      (5.1) 

де Рі – фінансовий потенціал індивіда; w – розмір сукупного багатства індивіда; 

q – рівень освіти індивіда; d – рівень професійної підготовки індивіда; h – 

зусилля індивіда, спрямовані на реалізацію власного людського капіталу; m – 

стан макроекономічної кон’юнктури; е – випадковий чинник [169, с. 392]. 

Отже, фінансовий потенціал домогосподарства визначають не лише 

обсягом фінансових і нефінансових активів, освітою та професійною 

підготовкою його членів, а й значною мірою власними зусиллями певних 

індивідів. Окрім того, на нього впливають зовнішні чинники (знецінення 

національної грошової одиниці, зростання рівня безробіття та ін.), що особливо 

яскраво виявляється у періоди економічних криз [169, с. 392]. 

У світовій практиці найпоширенішим об’єктивним показником, який 

визначає рівень трудових ресурсів, є індекс людського розвитку. Відомо, що 

низка країн відчутно посилює роль у світових процесах за допомогою 

використання новітніх знань і підвищує цим якість та безпеку життя громадян. 

Решта країн потрапляє у залежність від них і розраховується з такими 
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державами за блага цивілізації дешевою робочою силою, природними 

ресурсами, екологічними квотами та іншими складовими національної безпеки 

[281, с. 203]. 

В основу розрахунку показника фінансового потенціалу домогосподарств 

покладено ідею визначення загального розміру фінансових ресурсів, які 

перебувають у їхньому розпорядженні. Первинним їхнім джерелом є заробітна 

плата та доходи від ведення підприємницької діяльності. Окрім цього, важливе 

значення мають кредити, які отримують фізичні особи на задоволення 

споживчих потреб. Статистичні дані за цими показниками у розрізі регіонів є 

доступними. Водночас існує низка джерел фінансових ресурсів, які неможливо 

оцінити: гроші, отримані як заробіток за кордоном; доходи тіньового сектора 

економіки тощо. Тому для проведення оцінювання фінансового потенціалу, 

враховуючи ці показники, треба застосовувати підвищуючі коефіцієнти, хоча 

точність підрахунків у цьому випадку суттєво знижується [37]. 

Варто наголосити, що з метою визначення фінансових можливостей 

домогосподарств враховують позики від кредитних спілок і ломбардів, 

вкладення у цінні папери, вартість договорів страхування життя і пенсійних 

контрактів. Проте відсутність статистичних даних у регіональному розрізі про 

діяльність цих установ і складність оцінювання діяльності фізичних осіб на 

фондовому ринку обмежує можливості врахування усіх складових фінансового 

потенціалу домогосподарств. Водночас зауважимо, що обсяги фінансових 

ресурсів за цими напрямами є незначними, а первинним джерелом окремих із 

них (цінні папері, договори страхування життя і пенсійні контракти) є доходи 

фізичних осіб. Тому формула для розрахунку фінансового потенціалу 

домогосподарств має такий вигляд: 

       ),ККр(ДФПФПд ДіДіДіДі                     (5.2) 

де ФПД – фінансовий потенціал домогосподарств; ФПДі – фінансовий 

потенціал населення і-ї території; ДДі – доходи домогосподарств і-ї території; 

КрДі – отримані сім’ями і-ї території кредити; kДі – коригуючий коефіцієнт для 

домогосподарств і-ї території, що враховує вплив тіньової економіки [37].  
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Учений А. М. Вдовиченко запропонував алгоритм розрахунку 

фінансового потенціалу населення, тісно пов’язаний з організованими 

заощадженнями, грошовим агрегатом М0 та накопиченням готівкової валюти у 

населення. Формалізований розрахунок фінансових можливостей 

домогосподарств має такий вигляд: 

II.IENI

NI,TORCS)(CPUCS

,
2

Cpi
PiСR

UCS,CR)(M0SorgFP









                             (5.3) 

де FP – фінансовий потенціал населення (financial potential); Sorg – організовані 

заощадження громадян; M0 – готівкові кошти в обігу поза банками за 

виключенням в установах банків та НБУ; CR – постійні касові залишки; Рі – 

кількість населення, що входить у і-ту групу за витратами; CPi – 

середньоособові сукупні витрати у місяць в і-тій групі; UCS – неорганізовані 

валютні заощадження; CP – купівля валюти населенням країни; CS – продаж 

валюти фізичним особам країни; R – обсяг приватних переказів з-за кордону; 

TO – сума валюти, вивезеної туристами з країни; NI – неформальний чистий 

імпорт; IE – обсяг неформального експорту; II – обсяг неформального імпорту 

[49, с. 129]. 

Розвиненість фінансових інститутів сприяє повнішому використанню 

фінансового потенціалу населення. Знаковим також є той факт, що однією зі 

складових розвитку фінансового посередництва є рівень доступності 

венчурного капіталу. Розвинений фінансовий ринок акумулює неорганізовані 

заощадження населення та характеризується значними обсягами венчурного 

фінансування. 

Фінансові ресурси населення можуть бути потужним джерелом для 

формування венчурного капіталу та фінансування інновацій за умов 

відповідного макроекономічного та інституційного середовища. Індивідуальні 

інвестори (окрім безпосередньої участі у венчурних фондах і проектах за 

допомогою інституту бізнес-ангелів) у тому чи іншому вигляді формують 

ресурсну базу банків, страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, які у 
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своєю чергою можуть бути інвесторами інноваційних компаній. Тобто виникає 

так звана трикрокова схема участі громадян у фінансуванні інноваційних 

проектів: населення – інституційні інвестори – венчурні фонди – інноваційні 

проекти. Це означає, що розвиток венчурного фінансування в країні 

неможливий без підвищення схильності населення до організованих 

заощаджень. Стан інноваційного капіталу в державі значною мірою є 

індикатором розвитку фінансової системи і зростання потенціалу економічного 

піднесення та наукового й творчого рівня суспільства [49, с. 146]. 

Напрями удосконалення функціонування венчурних фондів в Україні 

полягають у забезпеченні їхньої інноваційної функції та залученні фінансових 

ресурсів населення. Створення передумов (насамперед на законодавчому рівні) 

з метою спрямування їхніх грошових потоків в інвестиційні проекти сприятиме 

формуванню інноваційної моделі розвитку економіки України. Участь 

населення у формуванні ресурсної бази венчурних фондів дасть змогу повніше 

використовувати його фінансовий потенціал і долучити до фінансування 

інноваційних проектів [49, с. 146]. 

Серед обмежень нарощування інвестиційного потенціалу 

домогосподарств України треба відзначити такі: 

 невисокий рівень оплати найманої праці, найнижча серед 

європейських країн вартість робочої сили; 

 раціональна структура доходів населення та неадекватне трудовому 

внеску пенсійне забезпечення; низький життєвий рівень громадян; 

 високий ступінь тінізації економіки, її залежність від зовнішніх 

джерел інвестування; 

 збереження значних заощаджень домогосподарств поза межами 

банківської системи; 

 нерозвиненість небанківських структур, які забезпечували б швидке 

залучення вільних коштів населення в економічний обіг; 

 несформованість у населення ментальності інвестора вітчизняної 

економіки, відсутність мотивації до інвестування [142, с. 4]. 
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Істотні обмеження інвестиційних можливостей домогосподарств України 

формуються в умовах зниження реальних трудових доходів, високих темпів 

інфляції і безробіття, значного внутрішнього і зовнішнього боргу держави. 

Наявність великого обсягу дефіциту бюджету, покриття якого потребує 

внутрішніх та зовнішніх запозичень, безумовно, обмежує фінансові можливості 

держави утримувати на соціально прийнятному рівні життєвий рівень 

населення, від якого залежать його інвестиційні можливості. Внаслідок 

неефективного реформування економіки країна перетворилася на одну з 

найбідніших у Європі, домогосподарства якої лише пристосовуються до змін у 

соціально-економічній ситуації та здебільшого не орієнтуються на інвестиційні 

пріоритети [142, с. 5]. 

Порівнюючи особливості формування інвестиційного потенціалу 

вітчизняними та європейськими домогосподарствами, можна побачити значні 

відмінності (табл. 5.2). 

Оцінюючи перспективи формування інвестиційного потенціалу 

домогосподарств України, варто відзначити їхню високу невизначеність та 

залежність від напрямів і темпів розвитку національної економіки. Для 

розширення фінансових можливостей важливе значення має вирішення 

проблем щодо підвищення попиту на трудові послуги у сфері матеріального 

виробництва, прискорення модернізації робочих місць, забезпечення державної 

підтримки безробітних у відкритті власної справи. У зв’язку з тим, що потреба 

реального сектора економіки у трудових послугах та шанси працевлаштування 

незайнятих осіб з одержанням офіційних доходів істотно знизилися, необхідно 

перейти до формування і реалізації національних проектів, які б передбачали 

залучення тимчасово незайнятого населення до продуктивної праці [142, с. 5]  

На державному рівні у процесі розроблення відповідних програм 

необхідно обмежити поширення низькопродуктивного неформального сектора 

економіки (участь у ньому сягнула понад 4,1 млн осіб, що перевищує 20,0 % 

зайнятих), насамперед у будівництві, транспорті та сфері послуг. Варто 

звернути увагу на високі темпи поширення неповної зайнятості населення, 
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зростання частки домогосподарств із низьким рівнем доходів, які недостатні 

для формування інвестиційного потенціалу [142, с. 5] 

Таблиця 5.2 

Відмінності між вітчизняними і європейськими механізмами формування 

інвестиційних можливостей домогосподарств [142, с. 5] 

 
Індикатор порівняльного 

аналізу 
Україна Розвинені країни світу 

1. 

Вплив корпоратизації на 

інвестиційний потенціал 

домогосподарств 

Корпоратизація істотно не 

впливає на формування 

доходів населення та їхнє 

інвестування в економіку 

Потужний вплив корпоратизації 

посилює нерівномірність формування 

доходів населення, сприяє їхній 

концентрації у заможних верствах з 

наступним інвестуванням в економіку 

2. 

Реалізація муніципальних 

засад у формуванні 

інвестиційного 

потенціалу 

домогосподарств 

Пасивна роль 

муніципалітетів у 

забезпеченні умов 

формування соціально 

прийнятного рівня доходів 

Активна роль муніципалітетів у 

забезпеченні необхідних умов для 

формування доходів (створення 

робочих місць, зменшення безробіття, 

соціальні виплати) 

3. 

Захищеність доходів 

населення від 

інфляційного знецінення 

Низький рівень захищеності, 

індексації підлягають доходи 

у межах мінімальних 

соціальних стандартів 

Високий рівень захищеності доходів 

населення, індексація охоплює 

доходи усіх верств населення за умов 

зростання споживчих цін на 2–5 % 

4. 

Особливості формування 

інвестиційних 

можливостей 

домогосподарств 

Домогосподарства мають 

обмежені інвестиційні 

можливості внаслідок 

низького рівня трудових 

доходів 

Населення розвинених країн світу має 

змогу активно інвестувати в 

економіку внаслідок достатнього для 

задоволення соціальних потреб рівня 

доходів 

5. 

Вплив фінансового ринку 

на реалізацію 

інвестиційного 

потенціалу громадян 

Унаслідок значної тінізації 

економіки досить 

проблематично забезпечити 

належну концентрацію 

фінансових ресурсів 

Тінізація економіки, зазвичай, не 

перевищує 10–15 %, що дає змогу 

забезпечити належну і своєчасну 

концентрацію ресурсів у суспільно 

необхідних напрямах 

6. 

Вплив податкової 

системи на 

диференціацію доходів 

населення та його 

інвестиційні можливості 

Неістотний вплив на сукупні 

доходи населення; ставка 

податку з доходів громадян 

не є прогресивною 

Істотний вплив на диференціацію 

доходів та інвестиційні можливості; 

податкова система передбачає 

прогресивну шкалу оподаткування 

7. 

Розвиток інститутів 

спільного інвестування, 

їхня участь у реалізації 

інвестиційного 

потенціалу 

домогосподарств 

Низький рівень розвитку 

інститутів спільного 

інвестування, низька 

ефективність їхньої 

діяльності 

Високий рівень розвитку і надійності 

сучасних інститутів спільного 

інвестування, активна участь 

населення у діяльності цих інституцій 

 

В умовах соціально-економічної нестабільності та військових дій на сході 

України зазнала певної деформації мотивація домогосподарств щодо зайнятості 

у реальному секторі економіки внаслідок недовіри до інституційних структур, а 
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також очікувань згортання соціальних програм. Результатом цього є зростання 

ймовірності поширення неформальних норм економічної поведінки населення 

та тінізації їхніх доходів. Враховуючи, що з початком фінансово-економічної 

кризи потреба реального сектора економіки у робочій силі знизилася, необхідно 

на державному рівні ініціювати розроблення нових спеціальних програм щодо 

стимулювання роботодавців до збільшення місткості сфери зайнятості 

населення за допомогою створення нових (можливо і тимчасових) робочих 

місць [142, с. 5] 

В інвестиційному аспекті важливе значення має підтримання 

обґрунтованих співвідношень динаміки ВВП та доходів населення, оптимізація 

їхньої структури у бік збільшення частки надходжень від власності. Необхідно 

зазначити, що за останні роки найбільші темпи приросту сукупних доходів 

домогосподарств спостерігалися протягом 2004–2005 років через збільшення 

фінансування заходів соціального захисту та підтримання підприємництва 

місцевими органами влади. Наразі у зв’язку з фінансово-економічними 

проблемами ситуація докорінно змінилася і навряд чи варто очікувати 

позитивних змін щодо розширення інвестиційних можливостей населення 

країни у найближчій перспективі [142, с. 6] 

Інвестиційний потенціал громадян України є обмеженим унаслідок 

низької прибутковості підприємницької діяльності, невисокого рівня 

одержуваних населенням трудових доходів, їхньої значної диференціації за 

регіонами та соціальними верствами. Домогосподарства країни внаслідок 

несформованості інституційного середовища не мають змоги функціонувати в 

якості стратегічного інвестора, зацікавленого у зростанні вітчизняної економіки 

та зміцненні її інвестиційного потенціалу. Активізація цього напряму вимагає 

розроблення національних проектів, орієнтованих на зміну економічної основи 

розвитку домогосподарств, підвищення продуктивності їхнього 

функціонування у сучасному економічному просторі [142, с. 6] 

Досліджуючи резерви зростання доходів населення як складової їхнього 

сукупного фінансового потенціалу, треба проаналізувати найбільш прийнятні 

напрями. К. Губін визначив, що розподільний спосіб підвищення надходжень 
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ґрунтується на збільшенні винагороди за одиницю результату використання 

факторів виробництва. Продуктивний напрям ґрунтується на зростанні 

кількості вкладених чинників виробництва й (або) підвищенні ефективності їх 

використання. Останній спосіб генерує значно менше загроз людському 

розвитку, ніж перший, і, водночас, збільшує національний дохід та створює 

додаткові можливості для самореалізації населення [295, с. 253]. 

Одним із резервів зміцнення сукупного фінансового потенціалу за 

допомогою підвищення доходів населення є детінізація економіки. За оцінками 

Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), в умовах 

наявності у світовій економіці близько 1,2 млрд офіційних робочих місць понад 

1,8 млрд працюючих зайняті у нелегальному секторі, що, відповідно, позбавляє 

їх соціальних виплат [295, с. 253]. 

Особливості ринків праці колишніх постсоціалістичних країн, зокрема 

України, полягають у: 

 наявності пропозиції нелегальних робочих місць у низько-, середньо- 

та високооплачуваних сегментах; 

 поширенні комбінованих форм оплати праці, які охоплюють легальну 

та нелегальну складові [357, с. 5] . 

За оцінками Міжнародної організації праці (МОП), рівень тіньової 

зайнятості в Україні становить близько 9 %. Водночас, специфікою тінізації 

вітчизняного ринку праці є наявність комбінованих форм оплати праці, які 

передбачають її часткову виплату “у конвертах” [295, с. 253]. 

Розрахунок тіньової оплати праці, який запропонував та зробив 

Ю. Харазішвілі [357, с. 15–16; 395], показав, що тренд співвідношення 

офіційної та тіньової заробітної плати є спадним і таким, що має позитивну 

тенденцію. Згідно з висновками Національного інституту стратегічних 

досліджень зменшення масштабів тінізації ринку праці пов’язане з посиленням 

мотивації з боку працюючих і роботодавців для діяльності у легальному секторі 

економіки. Оскільки їхні інтереси щодо виплати неофіційної заробітної плати є 

дещо конфліктними, специфіка процесів детінізації оплати праці полягає у 

збалансуванні цих інтересів. Неформальна зайнятість та тінізація заробітних 
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плат є ризиком дестабілізації державного бюджету. Існуючий масштаб чорного 

ринку праці та наявність налагоджених схем виведення у “тінь” заробітних плат 

негативно позначаються на обсягах надходжень до бюджету податків із доходів 

фізичних осіб і на додану вартість (остання формується на підприємствах, які 

сплачують нелегальну заробітну плату, та штучно занижується). За таких умов 

навіть незначні коливання економічної кон’юнктури призводять до зростання 

масштабів приховування заробітних плат, що дестабілізує систему державних 

фінансів. Окрім того, тінізація оплати праці загрожує стримуванням розвитку 

інвестиційного потенціалу країни. Соціальна незахищеність та неможливість 

реалізації гарантій нелегально працюючих сприяє зростанню рівня бідності в 

країні. Маніпуляції розміром офіційних доходів дають змогу громадянам із 

низькою офіційною заробітною платою необґрунтовано отримувати від 

держави соціальну підтримку. 

Зазначимо, що діяльність домогосподарств є багатостороннім явищем, 

яке охоплює безпосередньо процеси формування нагромаджень та 

індивідуального інвестування в інструменти фінансового ринку. Отже, 

інвестиційна політика населення є осмисленою діяльністю, спрямованою на 

досягнення визначених цілей і отримання певних результатів. Її виокремлення 

дає змогу розглядати й аналізувати всю сукупність чинників екзогенного й 

ендогенного характеру, які впливають на параметри нагромаджень та 

інвестицій фізичних осіб, інструменти фінансового ринку [204, с. 99]. 

Заощадження домогосподарств потрапляють у канали прямого (купівля 

цінних паперів) або опосередкованого руху фінансових ресурсів за допомогою 

фінансових посередників і стають у таких умовах інвестиціями. Обидві форми 

інвестування є активними та беруть участь в обігу ресурсів на фінансовому 

ринку і, відповідно, сприяють розвитку реального сектора та економіки загалом 

[163, с. 237]. 

Важливість участі домогосподарств у діяльності фінансового ринку 

полягає в тому, що: 
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 підвищення добробуту населення та налагодження ним зв’язків із 

інститутутами фінансового ринку забезпечують стабільність і розвиток 

економіки країни; 

 заощадження домогосподарств є джерелом інвестицій та, відповідно, 

важливим чинником розвитку реального сектора і вітчизняної господарської 

системи загалом; 

 дає змогу залучити значну кількість індивідів до інвестиційного 

процесу, підвищити культуру інвестування, а також знижує чутливість 

вітчизняного фінансового ринку до поведінки іноземних інвесторів; 

 в умовах зниження ділової активності домогосподарств зростає ризик 

неефективного функціонування системи інститутів фінансового ринку та 

економіки країни в цілому, оскільки вони є сполучною ланкою між усіма 

елементами господарської системи [163, с. 240]. 

Вітчизняні домогосподарства, будучи одним із найважливіших 

інституційних секторів національної економічної системи, сьогодні стають 

дедалі вагомішими суб’єктами фінансових відносин, взаємодіючи з державою, 

підприємствами і організаціями, а також інституціями фінансового ринку. 

У ринковій економіці фінанси домогосподарств відіграють важливу роль 

як у формуванні централізованих фінансових ресурсів шляхом сплати податків 

та обов’язкових платежів, так і у забезпеченні сукупного попиту на різні товари 

і послуги. У господарській практиці чим вищими є доходи населення, тим 

більшим стає його попит на різноманітні блага, що у підсумку визначає 

напрями розвитку економіки та соціальної сфери держави. 

Соціально-орієнтована політика держави має значний вплив на сферу 

фінансів домогосподарств і формує передумови для ефективного управління 

їхніми фінансовими ресурсами. Створення заможної країни ринкового типу 

передбачає пошук ефективних моделей взаємодії між державою та населенням 

щодо організації соціального захисту останнього, мобілізації заощаджень, 

формування системи споживчого та іпотечного кредитування, активізації 

інвестиційної діяльності. Це сприятиме зростанню добробуту домогосподарств 
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та підвищенню ефективності фінансової системи країни загалом. Важливість 

такої політики держави зумовлена потребою створення належних умов для 

зростання фінансового потенціалу домашніх господарств, що, передусім, 

робить актуальним вивчення досвіду зарубіжних країн щодо формування та 

використання фінансових ресурсів населення. 

У розвинених країнах Заходу значну роль у формуванні бюджетів сімей 

відіграє держава. Так, у Німеччині (рис. 5.8) до доходів домогосподарств у 

середньому кожен четвертий євро надходить у вигляді соціальних трансфертів і 

безкоштовних послуг від держави. Однак, надаючи вагому соціальну підтримку 

населенню, держава водночас вилучає і значну частину доходів громадян у 

вигляді прибуткового та інших особистих податків. 

 

Рис. 5.8. Динаміка структури доходів домогосподарств Німеччини 

у 2010–2014 роках 

Джерело: Statistishes Bundesamt. [Elektronische Ressource]. – Zugang: 

https://www.destatis.de/DE/Startseite.html. 

 

За даними дослідження Бундесбанку, середні активи німецьких 

домогосподарств без урахування боргів у 2014 році становили понад 240 тис. 

євро, що на 18 тис. більше, ніж у 2010 році, і свідчить про те, що громадяни 

https://www.destatis.de/DE/Startseite.html
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Німеччини за останні роки стали заможнішими. Середній обсяг майна 

населення цієї країни (240 200 євро) після вирахування боргів становить 

214 500 євро (позики має 45 % німецьких домогосподарств). У 2010 році ці 

показники відповідно становили 222 200 та 195 200 євро. Водночас дослідники 

банку розрахували медіанний показник активів домогосподарств, який ділить 

вибірку на багатшу та біднішу половини і таким способом краще відображає 

реальність, ніж середня величина. Він становить 77 200 до, та 60 400 євро після 

вирахування боргів, а відповідні показники 2010 року – 67 900 євро та 51 400 

євро [75]. 

Нині, за даними статистики, серед німецьких домогосподарств 

найбільшим попитом користуються вкладення у валюту і депозити – 39,3 %, а 

інша частина фінансових активів майже пропорційно формується у пенсійних, 

страхових й інвестиційних фондах – відповідно 14,1 %, 16,8 % і 14,1 %. Акції 

займають лише 9,9 % у загальній вартості фінансових активів населення 

Німеччини, а решта – припадає на купівлю облігацій (4,3 %). 

Загалом, структура фінансових активів населення європейських країн є 

аналогічною до німецької моделі, але порівняно з іншими має більш 

диверсифікований і достатньо оптимізований характер (рис. 5.9). 

 

Рис. 5.9. Фінансові активи домогосподарств ЄС у грудні 2014 року [424] 
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Загальний обсяг фінактивів домогосподарств ЄС становив у 2014 році 

21,1 трлн євро. Його найбільшу частку становили вкладення у валюту і 

депозити – 35 %, на другому місці перебували страхові і пенсійні фонди – 

32,6 %, а акції і цінні папери займали третю позицію – 16,8 %. Однак у кожній 

країні існують певні особливості у структурі фінансових активів 

домогосподарств. Наприклад, у Франції відсутні вклади у пенсійні фонди, 

проте спостерігається високий відсоток інвестицій у страхування життя – 

34,3 %; в Італії значна частка коштів населення припадає на купівлю облігацій – 

19,1 %; у Нідерландах 48,6 % становлять кошти домогосподарств, вкладені в 

пенсійні фонди [160, с. 144–145]. 

Певна специфіка формування доходів домогосподарств характерна і для 

африканських держав. У країнах Південної Африки левову частку річного 

доходу населення складає заробітна плата (близько 73 %), а пенсії, соціальні 

виплати та допомоги становлять близько 5 % від їхніх сукупних надходжень. 

Доходи від здавання в оренду житла займають 16,4 %, інші надходження – 

6,1 %. Проте варто зазначити, що у цих країнах окремо виділяють 

домогосподарства, які очолюють жінки та чоловіки. У доходах перших, пенсії 

та соціальні допомоги становлять 10,9 %, тоді як у надходженнях других цей 

показник значно менший – 3,9 %. Частка оплати праці у надходженнях сімей, 

які очолюють чоловіки, становить 75,7 %, тоді як у тих, що очолюють жінки – 

лише 62,8 % [168, с. 173]. 

У країнах Західної Європи і США доходи населення є основною, однак не 

єдиною складовою формування фінансового потенціалу домогосподарств. 

Разом із заробітною платою, державними трансфертами і виплатами за 

системою соціального страхування, важливою компонентною є наявність у 

сімей фінансового достатку (нерухомість, капітальні і фінансові активи, майно 

у формі товарів тривалого користування). 

Оскільки прояв достатку як складової частини фінансового потенціалу 

населення починається зі забезпеченості житлом, то доцільно розглянути 

способи вирішення проблем його придбання у різних країнах. Загалом в 
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соціально-орієнтованих країнах є значно більше можливостей отримати 

державне житло або фінансову підтримку на його придбання. 

Варто відзначити показовий досвід Німеччини у наданні державного 

житла, у якій діє система будівельних заощаджень. Будівельні ощадні каси 

ставлять до позичальників менш жорсткі умови ніж банки. Досягнувши 

накопичень на рівні 40–50 % від вартості житла, на іншу суму 

домогосподарству надають позику із відтермінуванням платежу на 6,5–18 

років. При цьому широко застосовують державне стимулювання нагромаджень 

власного капіталу на житлове будівництво за допомогою надання щорічних 

премій. Вкладник упродовж 5 років має змогу наростити депозит на 35–40 %. 

Держава стимулює участь громадян у накопичувальній системі з наступною їх 

трансформацією в іпотечне кредитування. Взагалі в країнах, де кредитування 

житла стабільне, на кожну вкладену грошову одиницю держава отримує 

10 одиниць прибутку [158, с. 27]. 

Будівельні ощадні каси також набули поширення у Чехії, Словаччині, 

Угорщині, Хорватії і Казахстані, де прийняті законодавчі акти, що регулюють 

їхню діяльність і передбачають державну підтримку вкладників кредитних 

установ у вигляді заохочувальних премій. 

Починаючи з 1965 року, у Франції житлові заощадження отримали 

активну підтримку з боку держави у вигляді програм, які допомагають 

домогосподарствам з низьким та середнім рівнем доходу накопичити необхідні 

кошти для придбання житла чи отримати пільгові кредити. Консультанти з 

житлового кредитування рекомендують клієнтам використовувати будівельні 

ощадні каси, що були засновані близько ста років тому. Головне їхнє завдання – 

стимулювати нагромадження власного капіталу на купівлю нерухомості. 

Співпраця з такими інституціями складається з двох етапів: накопичення 

власних коштів й отримання позики [167, с. 174]. Сума, яку отримує 

домогосподарство, складається з власних заощаджень (з урахуванням 

нарахованих відсотків) та суми кредиту, обсяг і умови надання якого 

обумовлені в ощадному договорі.  
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Дослідження зарубіжного досвіду також показує, що у деяких країнах 

існує широкий перелік компенсацій на житло для соціально значущих 

професій. Наприклад, у Франції діє спеціальна дотація для вчителів, метою якої 

є забезпечення їх житлом. В Австралії майже кожне домогосподарство з 

низьким рівнем доходів може розраховувати на допомогу держави з 

урахуванням певної встановленої межі. Нею є максимальний розмір заробітку 

сім’ї до оподаткування, який дає змогу претендувати на отримання державного 

житла. У встановленні верхньої межі доходів не враховують прибутки від 

перших 5 000 дол. США із загальної суми, що спрямована на заощадження й 

інвестиції, решта – долучають до надходжень домогосподарства. Для кожного 

його типу встановлена власна межа. Зокрема, окремі пільги надають сім’ям, які 

мають дітей, інвалідів і несуть відповідно значні медичні витрати. Вони дають 

змогу оформити оренду на ринку приватного житла, отримати її у спадок, 

переїхати на інше місце проживання тощо. Межі доходів регулярно 

переглядають й індексують з урахуванням змін у прожитковому мінімумі. 

У табл. 5.3 наведені межі прибутків для сімей, які претендують на 

державне житло. 

Таблиця 5.3 

Межі прибутків на отримання державного житла домогосподарствами 

Австралії [158, с. 29]. 

Тип сім’ї 
Максимальний загальний дохід (до сплати податків), 

включаючи податкові пільги на дітей, дол. 
у тиждень у рік 

Самотній 410 21,379 

Самотній 1 дитина 620 32,329 

Самотній 2 дитини 690 35,979 

Самотній 3 дитини 760 39,629 

Самотній 4 дитини 830 43,279 

Пара 550 28,679 

Пара + 1 дитина 760 39,629 

Пара + 2 дитини 830 43,279 

Пара + 3 дитини 900 46,929 

Пара + 4 дитини 970 50,579 

Плюс ще один повнолітній (18 років і старше) Межа доходу +140 

Плюс ще одна дитина (до 18 років) +70 

Допомога по інвалідності (на 1 особу) +70 

Допомога із “виняткової інвалідності” на 1 особу +140 
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У розвинених країнах для сімей, які не підпадають під програми надання 

державного житла, передбачена низка іпотечних програм. Важливо зауважити, 

що це стосується домогосподарств із незначним фінансовим потенціалом, для 

яких іноді передбачені спеціалізовані іпотечні програми. Наприклад, у США 

первинний внесок держава видає у вигляді субсидій. Деякі іпотечні програми 

дають змогу не повертати кредит за умови, якщо позичальник залишається 

проживати певний час у придбаному житлі, в інших програмах повернення 

кредиту передбачене у разі продажу нерухомості. 

Законодавство низки країн змушує банки та великі іпотечні корпорації 

брати активну участь у спеціалізованих кредитних програмах для 

домогосподарств з невисоким фінансовим потенціалом. У низці європейських 

країн (Фінляндія, Норвегія) державна підтримка полягає у субсидуванні 

відсоткової ставки за іпотечним кредитом. Застосовується також плаваючий 

відсоток, де частина річної ставки – фіксована, а інша коливається залежно від 

курсу валют і ситуації на національному або світовому валютному ринку. 

Отже, домогосподарства можуть економити на відсотках. Іншою формою 

державної підтримки і співучасті є податкові пільги в умовах купівлі житла. 

Окрім того, у розвинених країнах з ринковою економікою держава 

стимулює кредитування здобуття освіти членами домогосподарств і таким 

способом забезпечує економію їхніх власних фінансових ресурсів та 

доступність навчання. Зокрема, в Австралії на освітні цілі надають 

безвідсотковий кредит з необмеженим періодом погашення. У Нідерландах 

освітню позику надають терміном до 15 років за процентної ставки близько 

4 %, при цьому студенти, що не мають у розпорядженні стабільних доходів, 

отримують знижку. У Латвії для студентів відсоткова ставка протягом періоду 

навчання становить 0 %, а після його закінчення – не перевищує 5 % річних. 

Якщо позика повністю погашається відразу після завершення навчання, то 

відсотків платити не потрібно. Крім того, держава погашає борг перед банком 

за позичальників, які народили дитину у період студентства. 

Враховуючи сказане вище, важливо зауважити, що сьогодні доступність 

кредиту і розвиток банківських послуг стимулюють “життя у борг”. Для 
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фінансового потенціалу домогосподарств таке явище можна тлумачити 

неоднозначно. З одного боку, це, безумовно, індикатор зростання фінансових 

ресурсів сімей, оскільки збільшується рівень споживання і, відповідно, 

добробуту; з іншого боку – необхідність повернення кредиту і сплати відсотків 

за ним знижують поточний дохід сім’ї. 

У той же час зазначимо, що доступність іпотечного кредиту, наприклад, у 

США, спровокувала серйозні проблеми. Низькі облікові ставки за іпотечними 

кредитами із відтермінуванням платежу на 30 років упродовж тривалого часу 

стимулювали зростання боргів за житловими позиками. За даними American 

Housing Survey, середня заборгованість однієї американської сім’ї за 

іпотечними кредитами становила 69 227 дол. Кожен із 14 млн домашніх 

господарств (19 % від усієї сукупності) мав житловий борг, що перевищує 100 

тис. дол. Тільки 2 % будинків у США повністю викуплені власниками [158, 

с. 29]. 

За даними Національної Асоціації Ріелторів США, середньостатистична 

американська сім’я проживає у своєму будинку в середньому 7,1 року, після 

чого продає його, маючи неоплачений кредит понад 90 %. 

Досвід зарубіжних країн демонструє пряму залежність між зростанням 

фінансового потенціалу і розвитком цільового та споживчого кредитування 

населення. Доступність позик за низькими відсотками і широкого спектру 

пропонованих кредитів збільшує можливості домогосподарств формувати 

фінансові ресурси та підвищує якість життя за рахунок розвитку людського 

потенціалу. Наприклад, у США діють програми освітнього кредиту за ставкою 

1 % на 30–40 років або на 10 років під 3–6 % річних. Загалом, дослідження 

показують, що домогосподарства в умовах визначення споживання часто 

орієнтуються на його бажаний рівень і життєві стандарти, а не на поточні 

доходи. Отже, можливість реалізувати зростаючі потреби населення 

“сьогоднішнього дня” треба оцінювати як напрям розвитку їхнього фінансового 

потенціалу. 

Західні банки намагаються зацікавити процесами нагромадження 

підростаюче покоління. У США у присутності батьків можна відкрити рахунок 
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і при цьому достатньо внести 25 центів. Ці заходи націлені на майбутнє, 

оскільки з часом їхній власник стане потенційним інвестором і надалі буде 

користуватися банківськими послугами. Поповненням рахунку фінансові 

можливості дітей на заході не обмежуються. Вони можуть відкрити дебетову 

або кредитну картку і самостійно нею розраховуватися. Батьки мають змогу 

простежувати платежі дітей, обмежувати їх за допомогою визначення ліміту на 

зняття готівки, а також навчити грамотно розпоряджатися грішми й планувати 

витрати тощо. Деякі банки дають змогу перенаправити на рахунок усі дитячі 

соціальні виплати: при народженні, за доглядом і так далі, щоб у майбутньому 

забезпечити оплату навчання, лікування і т. д. [158, с. 30] 

У більшості розвинених країн діє система страхування вкладів населення. 

Оптимальне співвідношення страхового відшкодування до ВВП на душу 

населення (згідно зі світовою практикою) перебуває в інтервалі від 1 до 2. 

Розмір гарантій є своєрідним мінімальним соціальним стандартом, метою якого 

є захист інтересів дрібного і середнього вкладника. Ліміт страхового 

відшкодування встановлений так, щоб убезпечити у повному обсязі приблизно 

90 % вкладників. 

Наявність заощаджень породжує необхідність “портфельних” 

нагромаджень, тобто вибору між їхнім зберіганням у готівковій формі, 

інвестуванням (вкладенням у цінні папери) або відкриття рахунків у банку. Для 

громадян доступні як банківські депозити, так і фондові операції за 

посередництва брокерів або участь у фондах колективного інвестування. 

Інвестиційні фонди колективних вкладень активно беруть участь у 

мобілізації заощаджень економічних суб’єктів, які потім використовують для 

фінансування економіки, що призводить до зменшення посередницької ролі 

банків. У країнах Європи це пояснюють наданням домогосподарствами 

переваги довготерміновим вкладенням в інвестиційні фонди перед 

банківськими депозитами і короткотерміновими фінансовими активами. У 

більшості країн інвестиційні фонди є альтернативою банківським установам, 

завдяки високій ефективності, конкурентоспроможності та використанню 

інновацій [158, с. 31]. 
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Водночас у розвинених країнах та тих, які розвиваються, реалізується 

комплекс заходів, спрямованих на зміну співвідношення “інвестиції – 

заощадження у готівковій формі” на користь перших і, як наслідок, останніми 

роками вони займають домінуюче становище. Як свідчать статистичні дані, 

фінансові активи американських домогосподарств є найбільшими у світі і на 

початок 2015 року становили близько 69,4 трлн дол. США [424]. Левову частку 

коштів населення вкладає в акції – 34,3 %, на другому місці перебувають 

пенсійні і страхові фонди – 32,3 %, інвестиційні фонди займають майже 13 % 

(рис. 5.10). 
 

 

 

Рис. 5.10. Фінансові активи домогосподарств США у березні 2015 року 

[424] 

Як бачимо, структура фінансових активів цілком підтверджує тезу про 

ризиковий інвестиційний характер американців, на який також впливає і те, що 

цю країну постійно поповнюють емігранти, які є самостійними та схильними до 

ризику людьми.  

Структура фінансових активів домогосподарств із високим відсотком 

інвестування у ризикові цінні папери спостерігається і в країнах Скандинавії: у 

Фінляндії – майже 35,8 %, Швеції – 36,7 %, Норвегії – 22,7%. Натомість у 

Великобританії вона відрізняється тим, що найбільшу частку становлять 



418 

інвестиції у пенсійні фонди та страхування життя – 48,2 % і 10,3 % відповідно, 

тоді як купівля цінних паперів займає лише 9,4 % [160, с. 141]. 

Особливістю, наприклад, Німеччини є той факт, що нині майже кожна 

сім’я є учасником інвестиційного фонду. Для цього розроблена безліч 

накопичувальних програм, які вигідні усім: країні, підприємцям, 

громадянинові. Поріг входження до інвестиційних фондів для німецьких 

громадян досить низький і доступний чи не кожному домогосподарству – від 25 

до 500 євро залежно від обраної програми [158, с. 31]. 

Цікавим у цьому контексті вважаємо досвід Японії. За статистикою, у 

2015 році обсяг фінансових активів її домогосподарств становив близько 1,7 

трлн японських єн. Їхня структура відрізняється тим, що частка валюти і 

депозитів є надзвичайно високою порівняно з іншими країнами – 51,7 %, а 

страхові і пенсійні резерви становлять 26,4 % (рис. 5.11). На наш погляд, така 

структура свідчить про те, що, маючи значні можливості для використання 

інших форм інвестування коштів, населення традиційно обирає менш 

прибуткові та низько ризикові заощадження: валюту і депозитні рахунки. 

Аналогічна традиція інвестування властива Кореї, де 45,4 % припадає на 

грошові кошти і депозити, 22,6 % – на страхування життя і пенсій. Інвестиційні 

фонди не мають популярності ні в Японії, ні в Кореї. 

 
 

Рис. 5.11. Фінансові активи домогосподарств Японії у березні 2015 році 

[424] 
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Однак сьогодні у розвинених країнах спостерігається тенденція 

підвищення зацікавленості домогосподарств до інвестицій у фінансові 

інструменти з високим ризиком. Уряди багатьох держав з метою формування 

фінансового потенціалу населення використовують різні системи регулювання 

доходів, соціального страхування, сімейного оподаткування, розвивають 

фінансово-кредитні інструменти, стимулюють зацікавленість домогосподарств 

щодо інвестування у фінансові активи та участі у фондових ринках. 

Поряд із тим населення розвинених країн давно усвідомило необхідність 

та важливість заощаджень з метою убезпечення себе від економічних 

негараздів у майбутньому. Вони не лише сприяють повнішому та 

безперервному задоволенню потреб домогосподарств, але й постають 

важливим чинником розвитку інших суб’єктів господарювання. Однак для 

того, аби заощадження населення були ефективно використані іншими 

економічними одиницями, вони повинні спочатку бути належно організовані, а 

потім – трансформовані в інвестиції. Відтак, надзвичайно корисним і цікавим є 

звернення до світового досвіду перебігу ощадно-інвестиційних процесів з 

метою адекватного оцінювання і визначення головних напрямів підвищення 

його ефективності у національній економіці. 

У цьому контексті варто зазначити, що в Україні середній розмір 

заощаджень на одну особу становить 46 євро, у Сербії – 43 євро, Німеччині 

вказаний показник становить 199 євро, Австрії – 170, Польщі – 99, 

Словаччині – 88, Чехії – 83, Туреччині – 73, Хорватії – 59 [289, с. 113]. 

Проілюструємо за допомогою рис. 5.12 питому вагу чистих заощаджень у 

структурі наявних доходів домашніх господарств України та інших країн світу 

у 2014 році.  

Процес заощадження у європейських країнах – досить популярний, адже 

3/4 населення віком від 15 років уважають його необхідним у своєму житті. Для 

поляків, сербів та українців розуміння важливості заощаджень помітно почало 

зростати упродовж останніх років. Такими їх уважають 76 % українців, що не 

суттєво відрізняється від ставлення до нагромаджень хорватів (75 %), сербів 

(72 %), німців (73 %) та турків (77 %) [8].  
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Рис. 5.12. Питома вага чистих заощаджень у структурі наявних доходів 

домашніх господарств у 2014 році, % [212, с. 408] 

Дослідження також показали, що регулярно відкладати певну суму 

грошей на заощадження має змогу населення Австрії, Німеччини, Чехії, Польщі 

та Словаччини. Переважна більшість жителів зазначених вище країн у 

середньому щомісяця відкладають від 9 до 15 % свого доходу, формуючи 

своєрідний резервний фонд, що приносить додаткові надходження сім’ї та 

підвищує якість життя загалом. Проте майже половина угорців, румунів, 

хорватів та українців не мають змоги систематично заощаджувати. Час від часу 

лише 30 % українського населення нагромаджують кошти. Так само, як і 

угорці, румуни, серби та хорвати, українці пояснюють відсутність власних 

заощаджень тим, що не мають змоги відкладати (70 %), тому надають перевагу 

споживанню (18 %). Утім, лише українці серед респондентів 12 країн Європи 

відмовляються від заощаджень на користь інвестицій у власний бізнес (8 %) [8]. 

Однак лідерами за заощадженнями відносно рівня зарплат є поляки та 

словаки, відкладаючи в середньому 12 – 15 % від загальної суми доходів, що 

становить 88–90 євро на місяць. Жителі Австрії та Німеччини заощаджують 

близько 9 % від доходу (170 та 199 євро відповідно) (рис. 5.13). 

Необхідно також наголосити, що для заощаджень населення Центральної 

та Східної Європи, зазвичай, обирає банківські продукти, які посідають другу 

сходинку за популярністю після поточних банківських рахунків. Структура 

відсоткових ставок у розрізі європейських країн, котра подана у табл. 5.4, дає 

змогу побачити, що в більшості банків у середньому вони коливаються від 0,1 – 
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до 1,9 %, за винятком Греції, Польщі, Росії та України, де ставки перебувають у 

межах від 4,35 до 15,25 % [167, с. 173]. 

 

Рис. 5.13. Середній розмір заощаджень на одну особу в країнах Європи, 

євро [167, с. 173] 

Таблиця 5.4 

Відсоткові ставки у країнах Європи у 2013 році [167, с. 173] 

Країна Банк Валюта Відсоткова ставка 

Швейцарія Credit Suisse UBS CHF 0,10 % 1,125 % 

Франція HSBC France EUR 0,19 % 

Італія ING Direct Italia EUR 1,0 % 

Німеччина 

Postbank 

Deutsche Bank 

ING Diba 

EUR 

0,25 % 

0,30 % 

1,2 % 

Чехія Cheska Sporitelna CHK 0,45 % 

Латвія Rietumu LVL 1,3 % 

Естонія Swedbank Estonia EUR 0,52 

Словаччина Tatra Banka EUR 0,60 % 

Бельгія BNP Paribas Fortis EUR 0,60 % 

Британія 
Lloyds TSB 

HSBC UK 
GBP 

1 % 

1 % 

Іспанія 
BBVA 

Barclays Spain 
EUR 

1,05 % 

1,4 % 

Швеція SEB SEK 1,18 % 

Австрія ING DibaAustria EUR 1,3 % 

Ірландія Bank of Ireland EUR 1,9 % 

Польща Bank BPH PLN 3,3 % 

Греція Bank of Cyprus Greece EUR 4,35 % 

Росія 
Rosbank 

Sberbank 
RUB 

5,9 % 

8,3 % 

Україна Unikredit Bank Ukraine UAN 15,25 % 
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До речі, за останні 10–15 років помітно знизилися нагромадження в 

Японії та Канаді, а ось Німеччина та Франція традиційно залишаються 

країнами з високою схильністю до заощаджень (рис. 5.14). Найстабільніші 

тенденції до нагромаджень, незважаючи на кризовий період, має Німеччина. 

Так, близько 80 % її громадян щомісячно заощаджують визначену суму грошей. 

При цьому, особливо велику роль відіграють інвестиції у власну старість, адже 

щомісяця 67 % німців відкладають гроші на пенсію [167, с. 174]. 

 

Рис. 5.14. Динаміка схильності до заощаджень в окремих країнах світу у 

2000–2010 роках (у відсотках від наявного доходу домашніх господарств) [167, 

с. 174] 

Згідно з доповіддю німецької компанії “Альянс”, на основі досліджень 

Allianz Global Wealth Report було оприлюднено Звіт про світове багатство у 

2012 р. та проведено аналіз структури світових заощаджень та інвестицій. У 

дослідженні фінансового стану домогосподарств взяли участь 52 країни світу, 

які розділено на три групи: 

 HWC (high wealth countries) – багаті країни із фінансовими активами 

більше 26 800 євро на одну особу; 

 MWC (middle wealth countries) – країни з активами розміром від 4 500 

до 26 800 євро на людину; 

 LWC (low wealth countries) – бідні країни з активами на людину 

меншими ніж 4500 євро [167, с. 174]. 

За результатами Звіту, першим належить левова частка фінансових 

активів домогосподарств (85 %), які є у власності лише 18 % населення світу. 
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Україна у цьому рейтингу входить до останньої п’ятірки і посідає 49 місце 

серед 52 країн, сукупний ВВП яких становить 90 % світового ВВП. Останні 

позиції зайняли Індонезія, Казахстан та Індія [167, с. 174]. 

За розрахунками німецьких експертів, на одного українця припадає 

928 євро чистих фінансових активів (за мінусом боргів), тоді як на 

середньостатистичного жителя Швейцарії – близько 138 000 євро. Другою у 

рейтингу є Японія із 93 000 євро на одну особу. Трійку лідерів замикають США 

із показником 90 400 євро на душу населення. За ними розташувалися Бельгія – 

68 000 євро і Голландія – 61 300 євро на людину [167, с. 175]. 

Фінансовий стан домогосподарств безпосередньо впливає на вибір 

інструментів інвестування. У “бідних” країнах це більш консервативні 

інструменти – банківські депозити (63 %), які в “багатих” країнах становлять 

лише 28 %. Окрім того, значну частку вкладів спрямовують у цінні папери, 

страхові та пенсійні програми (накопичувальне страхування життя) (рис. 5.15). 

 

Рис. 5.15. Частка різних видів активів у загальній структурі світових 

заощаджень, % [167, с. 175] 

Важливо зазначити, що сьогодні у більшості країн світу насамперед увага 

акцентується на таких сферах соціальної політики держав: зайнятість (боротьба 

з бідністю та вирівнювання доходів) та пенсійне і медичне забезпечення. Така 

спрямованість є цілком логічною, враховуючи всеохопність і життєву 

важливість для населення соціальних складових політики. Отже, змінюються 
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пріоритети щодо ролі держави у суспільстві: з пасивної політики соціального 

забезпечення до активних дій щодо підвищення рівня зайнятості за допомогою 

сприяння у пошуку роботи, тому її розглядають як “найкращий захист від 

бідності” [199, с. 234]. 

За підсумками діяльності Європейського форуму соціального 

забезпечення, що відбувався у 2010 році, висвітлено головні світові 

макроекономічні тенденції, що у перспективі визначатимуть напрями розвитку 

відносин між домогосподарствами і державою у сфері соціального захисту: 

 з огляду на швидкі темпи технологічного розвитку зменшується 

потреба у робочій силі, що провокує збільшення кількості осіб із неповною 

зайнятістю та стимулює структурні зрушення у сфері соціального страхування; 

 світові глобалізаційні процеси зумовлюють високу мобільність 

фінансових ресурсів щодо переміщення в країни із нижчою вартістю 

виробництва, що сприяє зменшенню витрат роботодавців на соціальний захист 

з метою недопущення закриття підприємств у країнах з високооплачуваною 

робочою силою; 

 зростання зацікавленості у фінансовому інвестуванні сприяє 

зменшенню реального капіталовкладення, що знижує потенціал підвищення 

заробітних плат і виплат, які формують систему соціального забезпечення. Така 

ситуація також негативно позначається на розвитку систем недержавного 

пенсійного страхування, оскільки створює проблеми у сфері управління 

інвестиційними портфелями фінансових інституцій й знижує ймовірність 

отримання гарантованих виплат; 

 збільшення кількості населення похилого віку впливає на підвищення 

навантаження на працюючих, а відтак обтяжує систему соціального захисту 

додатковими витратами [320, с.77–79]. 

Як свідчать статистичні дані, питома вага бідного населення (за критерієм 

отримання надходжень на рівні 60 % від середнього доходу по країні) у таких 

державах, як Греція, Італія, Іспанія сягає 20 %, позначку у 15 % подолали 

Румунія, Португалія, Польща, Кіпр. У таких країнах, як Словаччина, Чехія, 
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Швеція, Нідерланди, частка населення, що проживає за межею бідності, 

становить приблизно 10 %. Загалом з-поміж 27 країн-членів Європейського 

Союзу (ЄС), станом на вересень 2010 року, за підрахунками статистичного 

агентства, кожний шостий житель живе за межею бідності [186]. 

Що стосується матеріальної злиденності населення ЄС (розраховують з 

огляду на відсутність будь-яких трьох благ з дев’яти встановлених), то питома 

вага цього показника сягає позначки 17 %. Утім, його значення в деяких 

країнах є вкрай незадовільним, зокрема, у Польщі та Угорщині – 30 %, Латвії – 

40 %, Румунії – 50 % [186]. 

Формування ефективної політики зайнятості населення дасть змогу не 

лише поліпшити матеріальний стан домогосподарств, але й забезпечить 

позитивні тенденції щодо формування належного пенсійного забезпечення у 

майбутньому.  

Реформування пенсійного забезпечення в іноземних державах 

відбувається за трьома напрямами: 

 збільшення мінімально гарантованих виплат; 

 удосконалення та фінансове зміцнення механізмів фінансування 

зазначеної сфери; 

 посилення контролю за діяльністю та управлінням ризиками [320, 

с. 81]. 

Державна політика пенсійного забезпечення країн світу спрямована на 

підвищення мінімальних пенсійних виплат. У Фінляндії з 2011 року збільшено 

мінімальні пенсії на 23 %, раніше у Республіці Корея зростання таких виплат 

сягнуло 11 %. Одноразові грошові виплати пенсіонерам при виході на пенсію 

запроваджено у Греції, США, Англії, Австралії [199, с. 238]. 

Проблеми постійного зростання витрат держав на пенсійне забезпечення і 

необхідність формування достатньої фінансової бази для населення за умов 

виходу на пенсію визначають важливість пошуку причин низької ефективності 

чинної системи пенсійного забезпечення та можливих напрямів їх подолання. 
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Як свідчать дані досліджень, тенденція до підвищення пенсійного віку з 

метою економії фінансових ресурсів є характерною для більшості країн світу. 

Зокрема, до 67 років протягом найближчих 15–20 років його буде підвищено у 

Німеччині, Нідерландах, Швеції, Франції, Іспанії. Цікавим є той факт, що у 

більшості постсоціалістичних держав збільшення граничного пенсійного віку 

передбачається до позначки 65 років (Румунія, Болгарія, Угорщина). Проте у 

деяких країнах зберігається диференціація за статтю – для жінок пенсійний вік 

планують підвищити до 60 років у Чорногорії, Албанії, до 62 – у Словаччині, 

Чехії [199, с. 236]. 

У високорозвинених країнах програми накопичувального страхування 

життя охоплюють майже 90 % населення. Це підтверджують дані щодо річних 

внесків на особу. Зокрема, у 2013 році у США їх розмір становив 2 910 дол. 

США, Бельгії – 2 470, Франції – 2 445, Німеччині – 1 304, Іспанії – 770, Чехії – 

349, Польщі – 293, Росії – 14, а в Україні – лише 6,9. Водночас, за даними Swiss 

Re [427], у 2014–2015 роках спостерігалося певне пожвавлення операцій на 

ринку страхування життя і в індустріально розвинених країнах, і в тих, що 

розвиваються. Зокрема, страхові премії, зібрані страховими компаніями у 

високорозвинених країнах (Велика Британія, Італія, Люксембург, Німеччина, 

США, Франція, Японія тощо), у 2014 році зросли на 3,8 %, у тих, що 

розвиваються, – на 6,9 %, а у світі загалом – на 4,3 % (зважаючи на зниження 

зазначеного показника у 2013 році на 1,8 %). Взагалі, світовим страховим 

компаніям вдалося акумулювати премії на суму 4,778 трлн дол. США. Варто 

зазначити, що приріст їхнього обсягу у вказаний період випереджав темпи 

економічного зростання розвинених країн, однак він так і не досягнув рівня 

2008 року [212, 409–10]. 

Проведене дослідження дає змогу виділити головні відмінності у 

формуванні та використанні фінансових ресурсів вітчизняних домогосподарств: 

у структурі сукупних витрат домінують видатки на придбання товарів і послуг 

(близько 80–90 %), водночас як у розвинених країнах вони, зазвичай, не 

перевищують 25–30 %; доходи від власності не відіграють суттєвого значення у 
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надходженнях, хоча за кордоном вони є важливим джерелом формування 

додаткових фінансових ресурсів. 

Отже, для підвищення ефективності формування та використання 

фінансових ресурсів домогосподарств в Україні і зростання їхнього 

інвестиційного потенціалу, з урахуванням досвіду розвинених країн з ринковою 

економікою, необхідно вживати такі заходи: 

 реалізувати політику детінізації доходів населення; 

 сприяти активізації підприємницької діяльності домогосподарств, що 

підвищить їхню самостійність у формування фінансових ресурсів та знизить 

навантаження на державний бюджет; 

 збільшити зацікавленість громадян до заощаджень шляхом часткового 

або повного звільнення від оподаткування доходів, що спрямовуються на 

нагромадження; 

 створити умови, необхідні для реалізації нових банківських, 

страхових та інших видів фінансових послуг, доступних для пересічних 

громадян, які б активізували нагромаджувальну діяльність; 

 підвищувати економічну грамотність членів домогосподарств, що 

додасть їм упевненості в діях на ринку цінних паперів, допоможе в ухваленні 

ефективних інвестиційних рішень та сприятиме розвитку вітчизняного 

фінансового і страхового ринку; 

 стимулювати розвиток кредитних спілок, недержавних пенсійних 

фондів, інститутів спільного інвестування з метою залучення до інвестиційного 

процесу населення. 

З огляду на євроінтеграційний вектор в Україні необхідно змінювати 

структуру вкладень домогосподарств у напрямі підвищення питомої ваги 

депозитів та низькоризикових цінних паперів, що відповідатиме досвіду країн 

ЄС, США, Японії та ін. З метою залучення тіньових готівкових валютних 

заощаджень населення в інвестиційні процеси на фінансовому ринку, треба 

підвищувати ступінь довіри до державних установ та фінансово-кредитних 

інститутів, стабілізувати рівень інфляції та курс національної грошової 
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одиниці, забезпечити прозорість функціонування фондового ринку тощо. 

Сьогодні головними перешкодами для зростання обсягу депозитів в Україні 

вважаємо низьку відсоткову ставку, яка у більшості випадків не покриває 

реальний рівень інфляції та невисокий ступінь довіри до банківських установ. 

Водночас для зростання суспільного добробуту в Україні корисно було б 

перейняти досвід забезпечення житлом громадян США, Німеччини, Франції, 

Угорщини, Словаччини, який полягає у створенні системи будівельних 

заощаджень та наданні пільгових іпотечних кредитів на придбання 

помешкання. З метою підвищення ефективності такого кредитування треба 

враховувати рівень доходів домогосподарств з метою забезпечення житлом 

найбільш соціально незахищених верств населення. Заслуговує на спробу 

імплементації досвід Австралії та Нідерландів щодо надання позик для 

здобуття освіти з метою підвищення освіченості та самостійності молоді 

України, особливо тієї, що проживає на депресивних територіях з низьким 

фінансовим потенціалом. 

Щодо вкладення фінансових ресурсів домогосподарств, то, на наш 

погляд, уряду України доречно було б забезпечити випуск доступних за ціною 

та привабливих за стабільністю і надійністю виплат державних цінних паперів 

для населення, що дасть змогу поліпшити структуру його заощаджень, а також 

допоможе державі фінансувати дефіцит бюджету. Однак для успішної 

реалізації таких заходів необхідно підвищувати ступінь довіри громадян до 

самої держави, як інституту, що створений і функціонує для захисту їх прав та 

інтересів. 

Отже, з метою нарощення фінансового потенціалу домогосподарств в 

Україні необхідно проводити державну політику у сфері підвищення їхньої 

обізнаності щодо особливостей функціонування ринку цінних паперів, 

підвищувати довіру населення до інститутів посередництва та банківського 

сектора, зокрема, сприяти зменшенню прихованих розмірів оплати праці та 

мотивувати роботодавців нараховувати справедливий її обсяг тощо. 
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5.3. Концепція модернізації управління фінансовими ресурсами 

розвитку національної економіки 

Складна соціально-економічна ситуація в Україні вимагає від уряду 

вирішення низки важливих проблем, які головно стосуються фінансового 

забезпечення розвитку національної економіки. Дефіцит бюджетних коштів 

держави, несприятливий інвестиційний клімат та низький рівень організованих 

заощаджень домашніх господарств вимагають від держави пошуку напрямів і 

способів об’єднання, збалансування та перерозподілу фінансових ресурсів 

суб’єктів економіки з метою повного задоволення потреб у фінансуванні їхньої 

діяльності. Для цього, з урахуванням урядової концепції управління 

державними фінансами, необхідно удосконалити концепцію менеджменту 

фінансових ресурсів розвитку національної економіки, як дасть змогу 

підвищити ефективність формування та використання ресурсів усіма ланками 

фінансової системи. Спад промислового виробництва, низький рівень довіри до 

банківської системи та інших посередників фінансового ринку активізують 

пошук додаткових джерел фінансових ресурсів з метою забезпечення 

безперервності процесу відтворення та спонукають суб’єктів економіки до 

визначення напрямів поліпшення взаємодії. Тому уряду належить вирішальна 

роль у розроблені концепції управління фінансовими ресурсами, яка б 

враховувала інтереси держави, суб’єктів господарювання та домашніх 

господарств і сприяла підвищенню добробуту населення й стимулювала 

економічне зростання в Україні.  

В умовах посилення глобалізаційних процесів зростає значення системи 

управління фінансовими ресурсами як фундаментальної складової для 

забезпечення розвитку інших сфер національної економіки. Її необхідно 

розглядати у широкому розумінні через призму перетину інтересів суб’єктів 

господарювання, держави та домашніх господарств, пов’язаних із фінансовим 

забезпечення розширеного відтворення. 

При побудові системи управління фінансовими ресурсами треба також 

враховувати довготерміновий характер цілей і завдань суб’єктів економіки у 
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сфері формування фінансових ресурсів. Отже, здійснення інформаційно-

аналітичних процедур має враховувати усе наявне різноманіття цілей (коротко, 

середньо, довготермінових), які вони переслідують у процесі формування 

фінансових ресурсів, а не лише зосереджуватися на виявленні певних відхилень 

у кількісних або якісних характеристиках видів фінансових ресурсів (власних 

та залучених) [91, с. 39]. 

Необхідність забезпечення гнучкості у побудові та при функціонуванні 

системи управління фінансовими ресурсами додатково посилюється ієрархічно 

різноспрямованим характером функціонування цієї системи. Користувачами 

аналітично-довідкової інформації, що генерується у процесі моніторингу на 

підприємстві можуть виступати працівники, задіяні у різних функціональних 

підрозділах, з різною сферою та мірою відповідальності, різними 

управлінськими повноваженнями та ін. [91, с. 40]. 

Таким чином, внутрішня побудова системи управління фінансовими 

ресурсами держави, суб’єктів господарювання та домашніх господарств має 

обов’язково враховувати різноманіття потреб, які необхідно задовольнити при 

постачанні моніторингових відомостей – відповідно до різниці у вимогах щодо 

повноти, оперативності, достовірності одержаної інформації. Загалом, 

конкретний зміст вимог визначається характером та мірою гнучкості рішень, 

які приймаються на різних рівнях управлінської ієрархії [91, с. 40]. 

Окрім того, побудова системи управління фінансовими ресурсами 

суб’єктів економіки також повинна відповідати певному співвідношенню 

встановлених цілей та завдань, що також потребує ретельного погодження 

розподілу відповідальності за здійснення цих процедур. Забезпечення такого 

погодження, з одного боку, вимагає структурування фінансово-аналітичних 

показників, які використовуються відповідно до чітко встановлених цілей та 

чинників, що впливають на успішність їх досягнення. З іншого боку, 

організаційне забезпечення системи управління фінансовими ресурсами 

суб’єктів економіки також має відповідати вимогам розподілу відповідальності 

та повноважень між виконавцями. 
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Забезпечення ефективності функціонування системи управління 

фінансовими ресурсами держави, суб’єктів господарювання та 

домогосподарств значною мірою залежить також від гнучкості її реагування на 

непередбачувані події. Запорукою досягнення такої гнучкості є не тільки 

оперативність здійснення контрольних та облікових процедур у реальний 

момент часу, а, насамперед, урахування циклічності розвитку більшості 

економічних процесів, в основі розгортання яких можна визначити 

послідовність ситуацій, що повторюються [91, с. 40]. 

Концепція управління фінансовими ресурсами у нашому розумінні має 

містити такі елементи: мету, завдання, принципи, етапи реалізації та очікувані 

результати (рис. 5.16). 

Метою управління фінансовими ресурсами є підвищення рівня 

відповідності обсягів та структури фінансових ресурсів потребами розвитку 

національної економіки. Відповідно до визначеної мети поставлено такі 

завдання. 

1. Забезпечення надходження бюджетних ресурсів у достатньому для 

фінансування державою своїх функцій розмірі. Вона повинна виконувати свої 

завдання повністю та надавати послуги високої якості з метою забезпечення 

соціально-культурного розвитку суспільства. Сьогодні бюджетна система 

України має хронічний дефіцит, наслідком якого є високий рівень державного 

боргу. Тому значна частина функцій держави виконується з неналежною якістю 

та у неповному обсязі, що пов’язано із неможливістю безмежно залучати 

кредитні ресурси. Оскільки левова частка бюджетних ресурсів формується із 

податкових надходжень, то тут необхідно проводити політику щодо 

стимулювання ефективної виробничої діяльності підприємств та активізації 

підприємницької діяльності населення з метою нарощення податкового 

потенціалу. Варто зазначити, що зростання прибутковості вітчизняних 

підприємств сприятиме підвищенню доходів домогосподарств, оскільки у 

собівартості продукції закладені витрати на оплату праці, яка є головним 

джерелом формування їхніх фінансових ресурсів. 
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КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІКИ

МЕТА І ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІКИ

ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ЕКОНОМІКИ

ЕТАПИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ЕКОНОМІКИ

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ЕКОНОМІКИ

Мета:

підвищення рівня 

відповідності обсягів і 

структури фінансових 

ресурсів потребам 

розвитку національної 

економіки

Завдання: 

- забезпечення надходження бюджетних ресурсів у необхідному обсязі;

- формування капіталу для потреб суб’єктів господарювання;

- мінімізація вартості й ризиків формування та використання фінансових 

ресурсів економіки;

- зростання доходів населення;

- стимулювання заощаджувальної діяльності домогосподарств;

- оптимізація структури фінансових ресурсів;

- активізація підприємницької діяльності;

- раціональне використання фінансових ресурсів

цільова 

спрямованість
збалансованість концентрація 

стратегічна 

орієнтація

інформаційна 

прозорість

оптимальність

своєчасність ефективність

узгодженість

диверсифікаціякомплексність

системність контроль

наукова 

обґрунтованість

Надання високої якості 

державних послуг у 

визначеному обсязі

Ефективна діяльність 

вітчизняних суб’єктів 

господарювання

Зростання добробуту та 

соціально-культурного рівня 

життя населення

Зростання ВВП України
Макроекономічна 

стабільність

1. Аналіз стану фінансового забезпечення 

розвитку національної економіки

2. Визначення потреби у фінансових ресурсах 

для виконання поставлених завдань

3. Аналіз доступних джерел формування 

фінансових ресурсів та ймовірності їхнього 

залучення у повному обсязі

4. Залучення фінансових ресурсів та мінімізація 

їхньої середньозваженої вартості

5. Оцінка ефективності використання 

фінансових ресурсів

6. Моніторинг і контроль за формуванням й 

використання фінансових ресурсів

7. Коригування планових показників з 

урахуванням фактичних результатів

8. Обґрунтування напрямів координації між 

суб’єктами економіки з метою поліпшення 

фінансового забезпечення розвитку 

національної економіки

 

Рис. 5.16. Концепція управління фінансовими ресурсами розвитку 

національної економіки 

Джерело: розроблено автором 
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2. Формування достатнього капіталу суб’єктів господарювання. Сьогодні 

підприємствам важко залучити у потрібному обсязі фінансові ресурси через 

надто дорогі банківські кредити та нерозвинений фінансовий ринок, тому вони 

головно орієнтуються на власний капітал та кредиторську заборгованість 

(відтермінування платежів за отримані виробничі ресурси). Тому в таких 

умовах актуальним є допомога держави у сфері пільгового кредитування та 

оподаткування перспективних суб’єктів господарювання. 

3. Мінімізація вартості та ризиків формування і використання фінансових 

ресурсів економіки. Суб’єкти фінансової системи прагнуть сформувати свої 

ресурси із мінімальною вартістю, проте це зробити досить важко, оскільки у 

процесі відносин з контрагентами інтереси не співпадають і зниження ціни для 

одного означає втрати для іншого. В умовах розвиненого ринку ціни на 

фінансові ресурси урівноважуються під дією ринкових механізмів і показують 

однакову вигоду для всіх учасників. Варто пам’ятати, що залучення бюджетних 

ресурсів державою також має свою вартість, бо підвищення рівня 

оподаткування не завжди сприяє зростанню податкових надходжень і може 

негативно впливати на процеси суспільного відтворення. В Україні переважає 

непряме оподаткування, тому нарощення його рівня неодмінно буде 

обмежувати можливості населення щодо нагромадження фінансових ресурсів, 

купівлі предметів довготривалого вжитку та здійснення заощаджень. З 

урахуванням вартості фінансових ресурсів, їх необхідно використовувати 

суб’єктами економіки із максимальною ефективністю та допустимими 

ризиками, тобто досягати поставлених цілей за допомогою мінімального обсягу 

коштів. 

4. Зростання доходів населення. Надходження домогосподарств 

перебувають у тісній залежності від процесів формування фінансових ресурсів 

державою та суб’єктами господарювання, тому останні повинні реалізовувати 

свою політику так, щоб не погіршувати становище громадян країни. Варто 

зазначити, що домашні господарства є важливими інвесторами в економіці і 

значними платниками податків, тому зниження рівня їхніх надходжень не піде 

на користь жодному суб’єкту фінансової системи. Окрім того, треба пам’ятати, 
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що держава та підприємства функціонують задля підвищення рівня життя 

населення. 

5. Активізація заощаджувальної діяльності населення. Це завдання 

важливе у плані нарощення інвестиційних ресурсів у національній економіці, 

що сприятиме підвищенню незалежності країни та її фінансової безпеки. Окрім 

того, можливість здійснювати нагромадження домогосподарствами допоможе 

переміщати ресурси у часі та створювати різні фонди, а отже сприятиме 

підвищенню їхньої фінансової стабільності. 

6. Оптимізація структури фінансових ресурсів. Суб’єктам економіки 

необхідно прагнути досягти раціональної фінансової структури, що допоможе 

уникнути надмірних платежів з обслуговування залучених коштів та 

погіршення платоспроможності у довготерміновому періоді.  

7. Активізація підприємницької діяльності населення необхідно 

сприймати не тільки з точки зору нарощення податкового потенціалу 

економіки, але й як спосіб реалізації нагромаджень за умов відсутності інших 

інструментів вкладення фінансових ресурсів. Окрім того зростання малого 

бізнесу допоможе знизити навантаження на державні цільові фонди, оскільки 

частина населення почне заробляти на себе і не буде чекати допомоги від 

держави у пошуку місця праці. 

8. Ефективне використання фінансових ресурсів має бути обов’язковою 

умовою ведення будь-якої діяльності суб’єктами економіки, тобто необхідно 

досягати високої рентабельності, приросту ринкової вартості або отримувати 

запланований соціальний ефект.  

До головних принципів, які лежать в основі управління фінансовими 

ресурсами розвитку національної економіки, на нашу думку, належать такі: 

1. Цільова спрямованість: полягає в орієнтації на тактичні та стратегічні 

цілі розвитку економіки та має на меті забезпечити досягнення кінцевих 

результатів. 

2. Збалансованість усіх потреб із наявними ресурсами. У випадку нестачі 

останніх зменшують потреби (державні витрати, активи суб’єктів 
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господарювання та домогосподарств), оскільки незбалансованість зазвичай 

тлумачать як дефіцит фінансових ресурсів. 

3. Концентрація фінансових ресурсах на стратегічних об’єктах, видах 

діяльності та напрямах фінансування з метою забезпечення розвитку 

пріоритетних соціально-економічних сфер країни. 

4. Наукова обґрунтованіость планів, прогнозів формування та напрямів 

використання фінансових ресурсів держави, суб’єктів господарювання та 

домашніх господарств. Даний принцип породжений необхідністю урахування 

дії об’єктивних економічних законів,  реальних умов та особливостей 

господарської системи й світового досвіду у сфері управління фінансовими 

ресурсами. 

5. Оптимальність: передбачає вибір варіанту фінансового забезпечення 

розвитку національної економіки, який максимально наближатиметься до 

інтересів держави, суб’єктів господарювання та населення. 

6. Стратегічна орієнтація: передбачає розроблення системи управління 

фінансовими ресурсами економіки з урахуванням розробленої головної 

стратегії держави. 

7. Своєчасність формування та використання фінансових ресурсів 

суб’єктами економіки з метою досягнення максимальної результативності. 

8. Ефективність: передбачає досягнення високої прибутковості або 

запланованого соціального ефекту у процесі реалізації інвестиційних проектів, 

фінансування соціальних програм тощо. 

9. Комплексність у процесі аналізу формування та використання 

фінансових ресурсів. Він передбачає комплексну оцінку вхідних параметрів 

досліджуваного об’єкта, їхню зміну та розвиток у просторі і часі за кількісними 

й якісними ознаками та вихідні параметри цього процесу.  Необхідно 

враховувати усі чинники, які здійснюють вплив на систему управління 

фінансовими ресурсами економіки. 

10. Диверсифікація: полягає у формуванні фінансових ресурсів одночасно 

із декількох джерел та їх вкладанні у різноманітні об’єкти з метою зниження 

ризику втрати передбачених економічних вигод. 
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11. Системність: передбачає дослідження процесів управління 

фінансовими ресурсами як складних систем, елементи яких пов’язані 

взаємодіють між собою, а зміна одного з них неодмінно сприятиме зміні 

системи загалом. 

12. Здійснення постійного контролю за формуванням і використання 

фінансових ресурсів усіма суб’єктами національної економіки.  

13. Узгодженість: взаємодія між ієрархічними ланками (органами 

управління) по вертикалі та відносно самостійними підрозділами по 

горизонталі повинна бути загалом узгоджена з цілями організації управління 

фінансовими ресурсами розвитку економіки та синхронізована у часі. 

14. Інформаційна прозорість у прийнятті рішень щодо формування, 

розподілу, перерозподілу та використання фінансових ресурсів усіма ланками 

фінансової системи. Особливо це стосується планування та витрачання 

бюджетних коштів, фінансової звітності перед власниками суб’єктів 

господарювання, доступності аналітичних даних на фондовому ринку тощо. 

Наступним елементом концепції є процес управління фінансовими 

ресурсами розвитку економіки, який складається з таких етапів: 

І. Аналіз стану фінансового забезпечення розвитку національної 

економіки. На даному етапі визначається рівень фінансування соціально-

культурних програм та економічних проектів, діяльності суб’єктів 

господарювання та достатності фінансових ресурсів у населення. Також 

ураховують силу впливу на нього зовнішніх і внутрішніх чинників та оцінюють 

можливості нівелювання їх негативних наслідків. Варто зазначити, що одні і ті 

ж чинники для одних суб’єктів економіки будуть внутрішніми, а для інших – 

зовнішніми. 

ІІ. На другому етапі планують потребу у фінансових ресурсах суб’єктів 

економіки з урахуванням зміни макроекономічних параметрів у прогнозному 

періоді, рівня ризику інвестиційних проектів, важливості соціально-

економічних програм, напрямів витрачання коштів тощо. Плановий обсяг 

фінансових ресурсів має бути мінімально необхідним для вирішення державою 

своїх завдань, фінансування суб’єктами господарювання своєї діяльності та 
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виконання домогосподарствами своїх цілей. На мікрорівні не завжди 

проводиться таке планування, оскільки не є обов’язковим і залежить від 

свідомості керівників структур чи населення. 

ІІІ. Третій етап характеризується процесами визначення джерел 

формування фінансових ресурсів усіма суб’єктами економіки та оцінюванням 

реального їх отримання з урахування репутації, кредитного рейтингу, терміну, 

обсягу та вартості необхідних коштів. 

IV. Залучення планового обсягу фінансових ресурсів та мінімізація їх 

вартості відбувається на четвертому етапі управління. На державному рівні 

протягом цього етапу уряду важливо оцінити вартість джерел покриття 

бюджетного дефіциту та їхні наслідки для національної економіки загалом. 

Суб’єктам господарювання необхідно врахувати вплив залученого капіталу на 

майбутню ліквідність та платоспроможність, а також можливість 

збалансування інтересів керівників і власників підприємств. 

Домогосподарствам на цьому етапі важливо не переоцінити власні можливості, 

тобто реально порівнювати витрати на обслуговування залучених коштів з 

обсягами майбутніх доходів з метою уникнення втрати активів. 

Основною формою упорядкування управлінських робіт в сфері 

формування фінансових ресурсів стає виконання низки планових процедур, в 

межах яких відбувається визначення термінів проведення управлінських робіт, 

обсяги очікуваних результатів, встановлення порядку проведення аналізу і 

оцінки наслідків порушень, підготовка належної нормативної та інформаційно-

довідкової бази, організаційне супроводження та контроль реалізації заходів, 

спрямованих на відновлення сталого функціонування підприємств [91, с. 39]. 

V. На п’ятому етапі відбувається використання та інвестування залучених 

ресурсів у розвиток національної економіки. Варто зазначити, що більшість 

витрат держави не супроводжуються надходженням грошових коштів, оскільки 

є безповоротними трансфертними платежами. Проте на них покладена функція 

відтворення населення, підвищення рівня його життя та забезпечення безпеки у 

країні. Це стосується також фінансування завідома неприбуткових проектів від 

яких у майбутньому буде отриманий соціальний ефект. Щодо мікрорівня, то на 
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цьому етапі вкладають ресурси в інвестиційні проекти з метою отримання 

позитивних фінансових результатів та здійснюють витрачання коштів й 

заощадження для перенесення грошей у часі. 

Оцінювання ефективності використання фінансових ресурсів суб’єкти 

економіки також проводять на п’ятому етапі управління за допомогою 

показників рентабельності, зростання ринкової вартості, отриманих соціальних 

ефектів та забезпечення економічного зростання загалом. На цій стадії важливо 

визначити критерії за допомогою яких буде визначатися ефективність 

профінансованих соціально-економічних проектів з метою забезпечення їхньої 

порівняності. 

VІ. На шостому етапі проводять моніторинг виконання бюджетів різних 

рівнів за доходами і видатками, послідовності фінансування інвестиційних 

проектів та діяльності суб’єктів господарювання та контроль за використанням 

фінансових ресурсів стосовно обсягу, цільової спрямованості та термінів 

фінансового забезпечення. Зазначимо, що на державному рівні для цього 

створені спеціальні органи (Рахункова палата України, Державна аудиторська 

служба України). Суб’єкти господарювання створюють такі структурні 

підрозділи за власним бажанням (хоча їхні функції може виконувати фінансова 

служба), за виключенням випадків коли їхнє формування в обов’язковому 

порядку визначене законодавством. 

Важливе значення і роль процесів комунікаційно-інформаційного обміну 

в управлінській системі обумовлює провідний характер функції моніторингу і 

контролю серед управлінських операцій, що здійснюються у визначеній сфері. 

Моніторинг управління фінансовими ресурсами суб’єктів господарювання  є 

сукупністю інформаційно-аналітичних, розпорядницьких та контрольних 

операцій, зміст яких полягає у зборі та обробці необхідної інформації про 

динаміку змін підконтрольних показників, а також із надання результатів для 

аналізу відхилень, що допущені в сфері фінансів, оцінки їхнього впливу на 

рівень витрат та умови надання залучених фінансових ресурсів, генерації та 

реалізації належних управлінських рішень, необхідних для оперативного та 

повного пристосування до змін умов зовнішнього середовища, або конкретної 
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фінансової установи. При цьому необхідно підкреслити, що функціональне 

наповнення системи управління фінансовими ресурсами має бути набагато 

більш широким, ніж простий комплекс заходів із пасивного відстеження умов 

господарського середовища, пов’язаних із формуванням власних або 

залученням позикових фінансових ресурсів. Навпаки, дієвість функціонування 

системи моніторингу, що розглядається, буде забезпечуватися насамперед 

активною прогностично-діагностичною спрямованістю усіх операцій, що 

будуть виконуватися в межах реалізації інформаційно-аналітичних процедур 

[91, с. 39]. 

VІІ. Важливим завданням сьомого етапу є коригування планових 

показників управління фінансовими ресурсами на поточні зміни, які вносять 

макроекономічні тенденції, зовнішні та внутрішні умови господарювання тощо. 

У розвинених країнах зазвичай вносять зміни у п’ятирічні стратегічні плани у 

процесі виконання поточних державних бюджетів, оскільки тільки тоді можна 

побачити реальну потребу у фінансових ресурсах та визначити силу впливу 

чинників. Таке ж коректування необхідно робити підприємствам у процесі 

реалізації інвестиційних проектів, бо в реальному часі показують себе 

прогнозовані ризики та є змога порівняти наскільки точно спрогнозовані 

грошові потоки. 

VІІІ. Заключним етапом реалізації управління фінансовими ресурсами є 

координація зусиль держави, суб’єктів господарювання та домогоподарств з 

метою досягнення планового рівня розвитку економіки та необхідної 

ефективності підчас фінансування соціально-економічних програм та 

інвестиційних проектів. Сьогодні держава виступає гарантом забезпечення 

високого рівня життя та добробуту населення, створення сприятливих умов для 

здійснення ефективної діяльності підприємств, які своєю чергою формують 

робочі місця і надають громадянам змогу отримувати доходи у вигляді 

заробітної плати. Окрім того значну частину доходів населення отримує від 

зайнятості у державному секторів та соціального забезпечення. Отже урядова 

політика щодо управління фінансовими ресурсами економіки повинна бути 



440 

спрямована на збалансування грошових потоків між усіма її суб’єктами з 

метою формування достатнього потенціалу розвитку господарської системи. 

Важливим завданням держави на даному етапі є забезпечення ефективної 

діяльності сектору суб’єктів господарювання як базового у фінансовій системі 

у якому виробляється валовий внутрішній продукт. Одним з інструментів 

стимулювання господарської діяльності для підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на зовнішньому і 

внутрішньому ринку є надання державної допомоги суб’єктам господарювання. 

Однак, відсутність ефективної системи моніторингу та контролю за наданням 

такої допомоги призводить не лише до створення нерівних умов для 

провадження підприємницької діяльності та спотворює ринкові відносини, а 

також знижує ефективність використання державних ресурсів й ефективність 

реалізації економічної політики в цілому. У зв’язку з цим необхідно створити 

дієву систему регулювання надання державної допомоги суб’єктам 

господарювання [305]. 

Комплексний підхід до питань розвитку системи управління державними 

фінансами потребує також посилення відповідальності держави перед бізнесом 

у рамках реалізації податкової політики у частині забезпечення своєчасного 

відшкодування податку на додану вартість [305]. 

У сфері мобілізації неорганізованих заощаджень домашніх господарств 

необхідно підняти рівень їхньої довіри до держави та її інститутів. У цьому 

плані важливе значення має поглиблення діалогу між державою та 

громадськістю шляхом спрощення доступу громадян до інформації з питань 

бюджету та забезпечення прозорого функціонування фінансових інститутів. 

Заключним елементом розробленої концепції є отримання таких 

результатів управління фінансовими ресурсами розвитку економіки: 

 забезпечення надання державою у повному обсязі та високої якості 

державних послуг щодо освіти, охорони здоров’я, культури, соціального 

забезпечення, безпеки, оборони тощо; 

 створення умов для ведення ефективної діяльності суб’єктами 

господарювання як головного сегменту фінансової системи, що напряму 
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впливає на формування фінансових ресурсів держави за допомогою 

перерозподілу та доходів домогосподарств; 

 підвищення добробуту населення через збільшення його здатності до 

придбання предметів довготривалого вжитку високої вартості, зростання 

соціального культурного розвитку як наслідку отримання належної якості 

послуг, що гарантовані державою; 

 зростання валового внутрішнього продукту України  як результату 

залучення достатнього обсягу фінансових ресурсів та ефективного їх 

використання усіма суб’єктами економіки; 

 досягнення стабільності у всіх макроекономічних сферах: цін, 

зайнятості та міжнародних економічних відносин. 

Отже, для підвищення рівня фінансового забезпечення розвитку 

економіки уряду України необхідно на державному рівні: 

 прагнути оптимізації системи оподаткування, яка б забезпечувала 

надходження планового обсягу доходів до бюджетів різних рівні, не сприяла 

розширенню розмірів тіньової економіки й погіршенню інвестиційного клімату 

тощо; 

 проводити розумну політику залучення позикових ресурсів з метою 

покриття дефіциту державного бюджету, вкладення таких коштів у 

перспективні сфери економіки та соціально-культурні програми й недопущення 

погіршення фінансової безпеки України; 

 припинити корупцію у верхівці влади та на державних підприємствах 

схеми, які сприяють відтоку фінансових ресурсів у невідомих напрямах, 

приховуванню активів, реальних результатів діяльності та зниження 

ефективності господарських процесів; 

 забезпечити інформаційну прозорість щодо формування та 

використання державних коштів на усіх рівнях та посилення контролю 

громадськості  за виконанням бюджетів з метою підвищення довіри до держави 

та її фінансових установ; 
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 проведення заходів щодо підвищення податкової культури 

підростаючого покоління з метою нарощення податкового потенціалу у 

майбутньому; 

 оптимальне використання бюджетних коштів з урахування 

стратегічних планів та видів діяльності; 

 захист кордонів України від напливу неякісної та контрабандної 

продукції, яка суттєво знизує фінансовий потенціал економіки, доходи 

бюджетів та сприяє розвитку тіньового ринку. 

У сфері фінансів суб’єктів господарювання треба впровадити заходи 

щодо: 

 підвищення довіри між органами державної влади та бізнесом з метою 

налагодженню тісної співпраці у сфері формування та розподілу фінансових 

ресурсів; 

 уникнення проявів недобросовісної конкуренції; 

 надання державної підтримки перспективним виробничим 

підприємствам та добросовісним платникам податків; 

 створення сприятливих умов для розвитку виробництва та підвищення 

податкового потенціалу регіону; 

 сприяння налагодження експортних схем вітчизняних компаній для 

продукції із високою часткою доданої вартості з метою підвищення їхньої 

рентабельності та завоювання нових ринків збуту. 

Для підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами 

домашніх господарств українській владі варто проводити такі міроприємства: 

 створювати підґрунтя для започаткування громадянами власного 

бізнесу і таким чином забезпечити економію коштів Фонду 

загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття та 

підвищити податкоспроможність територій та держави загалом; 

 активізувати процеси перетворення неорганізованих заощаджень 

населення в організовані за допомогою емісії надійних та вигідних фінансових 
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інструментів на ринку, які допоможуть нагромадити фінансові ресурси для 

досягнення довготермінових цілей та сприятимуть перенесенню грошей у часі; 

 проводити політику щодо зменшення диференціації доходів різних 

груп населення та усунення великого розриву в оплаті праці “багатих” і 

“бідних” верст населення, що сприятиме появі середнього класу, який у 

розвинених країнах є потужним інвестором в економіку; 

 запобігти відпливу кваліфікованої робочої сили за кордон у пошуках 

вищого заробітку шляхом створення умов для появи аналогічних 

підприємницьких структур в Україні, оскільки головним принципом ведення 

господарської діяльності є розміщення суб’єктів господарювання поблизу 

факторів виробництва, ключовим з яких є праця. У даному напрямі важливо 

використати чинник дешевої робочої сили з урахуванням відтворювальної 

функції заробітної плати. Така політика сприятиме збереженню сімейних 

цінностей у державі, поліпшенню якості життя населення та зростанню його 

доходів; 

 започаткувати безкоштовні консультації для домашніх господарств 

щодо основ функціонування фінансового ринку з метою підвищення їхньої 

грамотності в інвестиційній сфері та набуття умінь щодо оцінки 

підприємницьких ризиків. 

Для поліпшення взаємодії суб’єктів економіки з метою удосконалення 

управління фінансовими ресурсами уряду України необхідно: 

 уникати нав’язливих умов залучення державних запозичень на 

міжнародному рівні та не допускати зниження реальних доходів населення, 

оскільки це неодмінно приведе до сповільнення заощаджувальної діяльності, 

зниження їхнього фінансового потенціалу та добробуту загалом; 

 сприяти появі у працівників можливості придбавати акції суб’єктів 

господарювання на яких вони працюють і таким чином підвищувати їхню 

зацікавленість у результатах діяльності, що стане запорукою зростання 

продуктивності праці та доходів населення; 
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 реалізувати ідею повного або часткового звільнення від 

оподаткування коштів суб’єктів господарювання та домашніх господарств, що 

направляються на нагромадження і таким чином стимулювати накопичення 

інвестиційних ресурсів в економіці; 

 запровадити програму державного приватного партнерства щодо 

фінансування стратегічних інвестиційних проектів із залученням коштів 

підприємницьких структур та населення на взаємовигідних умовах, що стане 

запорукою формування дешевших ресурсів та зростання фінансової автономії 

держави; 

 врахувати важливу роль домашніх господарств у забезпечення 

зростання попиту на предмети довготривалого користування й стимулювання 

таким чином нарощення виробництва суб’єктами господарювання. Для цього 

треба обмежити можливість недобросовісним компаніям необґрунтовано 

підвищувати ціни на товари першої необхідності та продукти харчування, 

оскільки вони власними високими прибутковими апетитами суттєво 

обмежують функцію населення щодо активізації інвестиційної діяльності; 

 з метою забезпечення доступного житла населенню у новобудовах 

важливо підвищити контроль за діяльністю будівельних організацій, 

реалізовувати державне замовлення та акцентувати увагу на витратному методі 

ціноутворення; 

 активізувати розвиток іпотечного кредитування населення з 

урахуванням досвіду розвинених зарубіжних країн та справедливого 

розподілення ризиків між фірмою забудовником та громадянином; 

 посилювати конкуренцію між посередниками на фінансовому ринку з 

метою підвищення якості та доступності їхніх послуг, що сприятиме зростанню 

довіри до них та частики населення в операціях з цінними паперами; 

 залучити до формування фондів фінансових ресурсів усіх суб’єктів 

економіки України для забезпечення відтворення навколишнього природнього 

середовища з метою підвищення здоров’я нації та тривалості життя населення; 
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 сприяти справедливому перерозподілу ресурсів між усіма ланками 

фінансовою системи для досягнення високої ефективності її функціонування та 

забезпечення розвитку національної економіки. 

 

Висновки до розділу 5 

Дослідження стратегічних напрямів удосконалення управління 

фінансовими ресурсами в Україні дало змогу зробити такі висновки. 

1. Ефективність функціонування національної економіки залежить від її 

спроможності акумулювати інвестиційні ресурси та забезпечити їхнє вкладення 

у різні види господарської діяльності. Важливим в умовах сьогодення є 

використання внутрішнього потенціалу країни для акумуляції вільних 

грошових коштів суб’єктів господарювання та населення. Заощадження 

домогосподарств є пріоритетним джерелом внутрішніх інвестицій, яке нині 

неповною мірою використовують фінансово-кредитні інститути України. 

2. Сьогодні домогосподарства України використовують іноземну валюту 

у якості головного інструменту заощаджень, яка не приносить жодних 

додаткових прибутків та суттєво піддається інфляційному ризику. Крім того, 

значна частина українців отримують доходи, які є нижчими за реальний 

прожитковий мінімум, тому не мають змоги формувати жодних накопичень. 

3. Домогосподарства можуть перетворювати заощадження на інвестиції 

двома способами: вкладання ресурсів в інструменти фінансового ринку та 

залучення їх для започаткування власного бізнесу. Обидва варіанти мають 

ризик реалізації, проте він залежить від правильної оцінки ефективності 

обраних об’єктів інвестування. Для стимулювання зростання інвестицій 

населення державні органи мають проводити ефективну політику щодо 

зростання довіри до фінансово-кредитних інститутів та посередників на 

фінансовому ринку, а також створювати сприятливі умови для активізації 

власної підприємницької діяльності домашніми господарствами. 

4. Інвестиційний потенціал домогосподарств будь-якої країни є 

визначальним чинником прискореної структурної модернізації економіки, 

розвитку продуктивних сил та переходу на нову траєкторію соціально-
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економічного розвитку. Головною передумовою зміцнення інвестиційних 

можливостей населення є підвищення номінальних і реальних його доходів та 

створення відповідних фінансових каналів, що забезпечують їх трансформацію 

в інвестиційний ресурс. У країнах з розвиненою ринковою економікою 

громадяни є активним стратегічним інвестором, який зацікавлений в активізації 

економічної діяльності та зростанні її прибутковості.  

5. До головних джерел формування інвестиційного потенціалу 

домогосподарств України належать доходи від: зайнятості за наймом у сфері 

матеріального виробництва, послуг та управління; підприємницької діяльності; 

зайнятості в особистих підсобних господарствах; власності; міграційний 

капітал і залучені ресурси фінансових установ. 

6. За умов посилення глобалізації в Україні з метою залучення тіньових 

готівкових валютних заощаджень населення в інвестиційні процеси на 

фінансовому ринку, треба підвищувати ступінь довіри до державних установ та 

фінансово-кредитних інститутів, стабілізувати рівень інфляції та курс 

національної грошової одиниці, забезпечити прозорість функціонування 

фондового ринку тощо. Сьогодні головними перешкодами для зростання обсягу 

депозитів в Україні вважаємо низьку відсоткову ставку, яка у більшості 

випадків не покриває реальний рівень інфляції та невисокий ступінь довіри до 

банківських установ. 

7. Водночас для зростання суспільного добробуту в Україні корисно було 

б перейняти досвід забезпечення житлом громадян США, Німеччини, Франції, 

Угорщини, Словаччини, який полягає у створенні системи будівельних 

заощаджень та наданні пільгових іпотечних кредитів на придбання 

помешкання. З метою підвищення ефективності такого кредитування треба 

враховувати рівень доходів домогосподарств з метою забезпечення житлом 

найбільш соціально незахищених верств населення. Заслуговує на спробу 

імплементації досвід Австралії та Нідерландів щодо надання позик для 

здобуття освіти з метою підвищення освіченості та самостійності молоді 

України, особливо тієї, що проживає на депресивних територіях з низьким 

фінансовим потенціалом.  
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8. Для поліпшення взаємодії суб’єктів економіки з метою удосконалення 

управління фінансовими ресурсами уряду України необхідно: уникати 

нав’язливих умов залучення державних запозичень на міжнародному рівні та не 

допускати зниження реальних доходів населення, оскільки це неодмінно 

приведе до сповільнення заощаджувальної діяльності, зниження їхнього 

фінансового потенціалу та добробуту загалом; сприяти появі у працівників  

можливості придбавати акції суб’єктів господарювання на яких вони працюють 

і таким чином підвищувати їхню зацікавленість у результатах діяльності, що 

стане запорукою зростання продуктивності праці та доходів населення; 

реалізувати ідею повного або часткового звільнення від оподаткування коштів 

суб’єктів господарювання та домашніх господарств, що направляються на 

нагромадження і таким чином стимулювати накопичення інвестиційних 

ресурсів в економіці; запровадити програму державного приватного 

партнерства щодо фінансування стратегічних інвестиційних проектів із 

залученням коштів підприємницьких структур та населення на взаємовигідних 

умовах, що стане запорукою формування дешевших ресурсів та зростання 

фінансової автономії держави; врахувати важливу роль домашніх господарств у 

забезпечення зростання попиту на предмети довготривалого користування й 

стимулювання таким чином нарощення виробництва суб’єктами 

господарювання та ін.  

Одержані у п’ятому розділі результати опубліковано у наукових працях 

автора: [96; 104; 123;127]. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації узагальнено теоретичні положення та запропоновано 

вирішення науково-прикладної проблеми, пов’язаної з поглибленням 

теоретико-методологічних і методичних засад організації формування, 

розподілу та використання фінансових ресурсів суб’єктами економіки України. 

На цій основі обґрунтовано стратегічні напрями і практичні рекомендації щодо 

підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами держави, 

суб’єктів господарювання та домогосподарств з метою забезпечення сталого 

розвитку національної економіки в умовах глобалізації.  

За результатами проведеного дослідження сформульовано такі висновки 

теоретичного, методологічного та науково-прикладного характеру. 

1. Зростання фінансового потенціалу економіки України залежить від 

результатів і можливостей розвитку реального сектора економіки, ефективності 

функціонування фінансової системи, рівня наповненості бюджетів усіх рівнів, 

спроможності населення у формуванні фінансових ресурсів. У роботі фінансові 

ресурси національної економіки визначено як вартісне вираження джерел 

формування майна (активів) держави, суб’єктів господарювання та домашніх 

господарств, що мають фондовий та нефондовий характер, формуються у 

процесі розподілу та перерозподілу ВВП і національного багатства, 

використовуються для задоволення потреб виробництва та соціально-

економічного розвитку суспільства.  

На основі узагальнення теоретичних підходів до тлумачення сутності 

фінансових ресурсів держави запропоновано їх визначати як вартісне 

вираження джерел утворення її майна, що формується у процесі мобілізації 

частини доходів суб’єктів фінансової системи або перебуває в розпорядженні 

держави на правах власності і слугує для забезпечення виконання покладених 

на неї функцій. Вони охоплюють ресурси всіх секторів економіки, які в процесі 

функціонування розподіляються за відповідними рівнями управління. Для 

забезпечення безперервної виробничо-господарської діяльності у кожного 

підприємства повинен бути достатній обсяг фінансових ресурсів, які, з погляду 

дотримання принципів ефективності й справедливості соціально-економічних 
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відносин, є вартісним вираженням джерел формування активів суб’єктів 

господарювання (оборотних та необоротних). Ці ресурси є важливими і 

необхідними у процесі функціонування суб’єктів господарювання для 

організації їхньої виробничої діяльності, виконання фінансових зобов’язань, 

пошуку можливостей подальшого зміцнення матеріально-технічної бази, 

соціального й економічного розвитку. Фінансові ресурси домогосподарств у 

роботі тлумачаться як вартісне вираження джерел формування особистого 

майна (активів фізичних осіб, а саме: нерухомості, рухомого майна, споруд, 

нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових засобів та 

їх еквівалентів тощо), необхідного для забезпечення життєдіяльності, 

виконання фінансових зобов’язань, зростання добробуту, відтворення та 

подальшого соціально-економічного розвитку родини (сім’ї)).  

2. Проведено класифікацію фінансових ресурсів домашніх господарств за 

ознакою джерел формування (власні, залучені та позичені) і напрямів 

використання (рухоме й нерухоме майно, нематеріальні активи, товарно-

матеріальні цінності, створення цільових фондів), що дало змогу 

конкретизувати джерела мобілізації та напрями використання грошових коштів 

населення в сучасних умовах господарювання з метою підвищення 

ефективності управління ними. 

3. Запропоновано концептуальні підходи до побудови схеми руху 

фінансових ресурсів між окремими складовими фінансової системи України, 

яка вказує на необхідність збалансування грошових потоків, що дасть змогу 

зміцнити фінансову безпеку країни. Ухвалюючи управлінські рішення у галузі 

фінансів, органам управління необхідно чітко визначати їхні можливі наслідки 

для усіх складових національної економіки. У переліку таких рішень сьогодні 

провідне місце належить ресурсам держави, які використовують для 

фінансового забезпечення функціонування бюджетної сфери, регулювання 

економічних і соціальних процесів й стимулювання економічного зростання. За 

допомогою побудованої схеми простежено кругообіг фінансових ресурсів і 

виявлено напрями взаємодії між державою, підприємствами та населенням. 
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4. Розроблено методологічний інструментарій управління фінансовими 

ресурсами національної економіки, який концептуально охоплює такі елементи: 

соціально-економічне замовлення, потреба (мотив), формування, виконання, 

аналіз виконання та контроль за виконанням цілей, очікувані результати. Ці 

елементи відповідають таким стадіям організації процесу управління: 

планування, аналіз і контроль. Усі елементи та стадії методології управління 

фінансовими ресурсами розкрито у розрізі держави, суб’єктів господарювання і 

домашніх господарств. У процесі реалізації цілей держава, зазвичай, 

використовує методи контролю, а суб’єкти господарювання та домашні 

господарства – методи аналізу. Планування і прогнозування на макрорівні 

головно реалізують за допомогою кількісних методів, тоді як суб’єкти 

економіки мікрорівня надають перевагу якісним. 

5. Обґрунтовано доцільність визначати договірний фінансовий 

інструмент як особливий продукт фінансового ринку, який має форму договору 

або угоди і використовується з метою залучення фінансових ресурсів однією 

стороною й отримання прибутків та/або економічної вигоди – іншою. У 

дисертації ці інструменти поділено за такими ознаками: рівноправності 

учасників (ринкові й адміністративні), приналежності до суб’єктів фінансової 

системи (держави, суб’єктів господарювання і домашніх господарств) та 

характером прав (зобов’язань), що виникають після їхньої реалізації 

(інструменти позики, власності, а також змішані). Це дало змогу виокремити 

способи залучення ресурсів суб’єктами економіки за допомогою фінансового 

ринку, зокрема підприємствами, населенням та державою. 

6. Визначено сутність державного кредиту як сукупності економічних 

відносин між урядом та суб’єктами господарювання й домогосподарствами 

щодо розподілу частини вартості валового внутрішнього продукту, у процесі 

якого на умовах терміновості, зворотності, платності і цільового використання 

відбувається формування позикових фінансових ресурсів держави. Це 

уможливило з’ясувати роль державних запозичень у залученні фінансових 

ресурсів суб’єктами економіки в умовах глобалізації. 
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Проведений аналіз дав змогу виявити тенденцію постійного зростання 

державних запозичень, а, відповідно, і витрат на погашення боргу, частка яких 

у доходах зведеного бюджету за період 2000–2015 років суттєво зросла та 

набула загрозливого для економіки України розміру. Унаслідок 

реструктуризації боргу з метою уникнення дефолту у 2016 році зазначена 

частка суттєво знизилася. Однак, у 2014 та 2015 роках частка державного боргу 

у ВВП перетнула гранично допустиму межу 60 %, а з огляду на значний обсяг 

запозичень у 2016 році, вона у подальшому буде зростати. Вирішення 

зазначених проблем лежить у площині підвищення податкового потенціалу 

суб’єктів господарювання і домогосподарств, оскільки створення сприятливих 

умов для ведення господарської діяльності допоможе наростити дохідну базу 

бюджетів різних рівнів. 

7. За допомогою регресійного аналізу встановлено пряму залежність ВВП 

України від обсягу фінансових ресурсів домашніх господарств, суб’єктів 

господарювання та надходжень до зведеного бюджету України. З’ясовано, що 

середньорічний обсяг фінансових ресурсів вітчизняних суб’єктів 

господарювання залежить від таких чинників: фінансових ресурсів домашніх 

господарств, вимог банків за наданими кредитами та обсягу торгів на 

вітчизняному ринку цінних паперів. Фінансові ресурси домогосподарств 

досліджено за впливом таких чинників: середнього обсягу капіталу 

підприємств, депозитів населення у банківській системі, надходження податку 

на прибуток до зведеного бюджету України та обсягу міжбюджетних 

трансфертів. Відповідно, у побудованих регресійних моделях чітко 

простежується залежність фінансових ресурсів населення від капіталу суб’єктів 

господарювання і фінансових ресурсів підприємств від розміру банківського 

кредитування; ВВП від капіталу підприємств й надходжень до зведеного 

бюджету України. Результати аналізу відображають кругообіг фінансових 

ресурсів в економіці країни та засвідчують, що обсяг їхнього залучення у 

національну економіку є визначальним фактором нарощення виробництва 

товарів і надання послуг. 
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Виявлено обернену залежність між середньозваженою ставкою ОВДП і 

темпами приросту реального валового продукту України, динамікою 

фінансових результатів до оподаткування й державним і гарантованим 

державою боргом. Це дало змогу виявити негативний вплив державних 

запозичень на формування фінансових ресурсів суб’єктами національної 

економіки України.  

8. Розвинено наукові підходи щодо формування стратегії і тактики 

управління фінансовими ресурсами суб’єктів господарювання України, яка 

охоплює такі етапи: визначення потреби у власному та залученому капіталі, 

політику формування фінансових ресурсів і фінансування діяльності 

підприємства. Їхнє використання дало можливість визначити послідовність та 

згрупувати завдання процесу управління фінансовими ресурсами підприємств в 

умовах конкурентного середовища. Автором проаналізовано динаміку та 

структуру фінансових ресурсів вітчизняних суб’єктів господарювання, у 

результаті чого виявлено зростання їхньої залежності від зовнішніх джерел 

фінансування та загальне погіршення фінансового стану підприємств України у 

період 2000–2016 років. 

9. Побудовано модель залежності рентабельності капіталу від таких 

чинників: прибутковості і завантаженості оборотних засобів у сфері 

виробництва, оборотності дебіторської заборгованості та її співвідношення із 

кредиторською, порівняння обсягу кредиторської заборгованості й позикових 

оборотних коштів, рівня фінансового ризику та забезпечення власним 

оборотним капіталом поточних активів, мобільності оборотних засобів. 

Обґрунтовано, що для забезпечення зростання оборотності фінансових ресурсів 

необхідно підвищувати оборотність поточних активів, поліпшувати ліквідність, 

стежити за структурою зобов’язань (частка поточних пасивів у капіталі має 

бути у безпечних межах), контролювати структуру фінансових ресурсів та не 

збільшувати ризик неплатоспроможності до критичного рівня, фінансувати 

значну частину необоротних активів за допомогою власного капіталу та 

дотримуватися оптимального співвідношення елементів активів суб’єкта 

господарювання. За допомогою зазначених вище мультиплікативних моделей 
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факторних залежностей доведено, що з метою підвищення рентабельності та 

оборотності фінансових ресурсів необхідно змінювати у позитивному напрямі 

закладені у рівняннях параметри. 

10. Рекомендовано використовувати інтегральний показник для пошуку 

цільової структури фінансових ресурсів суб’єктів господарювання, який 

містить такі параметри: економічну рентабельність, прибутковість реалізації 

продукції (робіт, послуг), середньозважену вартість капіталу, загальну 

ліквідність, рівень фінансового ризику, самофінансування та 

платоспроможності. Визначені параметри дають змогу порівнювати із 

нормативними або еталонними (бажаними) значеннями, які кожне 

підприємство встановлюватиме самостійно залежно від особливостей 

діяльності і раніше досягнутих результатів. Цей інтегральний показник 

допоможе забезпечити раціональне співвідношення між власним та позиковим 

капіталом підприємств. Зниження запропонованого показника свідчить про 

наближення структури фінансових ресурсів до оптимальної.  

11. Виявлено на основі аналізу динаміки формування та використання 

фінансових ресурсів вітчизняних домашніх господарств наявність від’ємних 

заощаджень до 2003 року включно, тобто вони проживали у борг. Упродовж 

наступних років значну частину грошових коштів населення України 

нагромаджує у неорганізованій формі, тобто в умовах високої недовіри до 

держави та її інститутів вкладає ресурси в іноземну валюту та зрідка на 

депозитні рахунки банків. Порівняння середнього рівня отриманих доходів та 

здійснених домогосподарствами України витрат засвідчило, що левова частка 

населення узагалі не має змоги нагромаджувати. Вирішення такої ситуації 

залежить від поліпшення умов ведення підприємницької діяльності та 

підвищення довіри до посередників на фінансовому ринку. 

12. На підставі узагальнення існуючих теоретичних засад 

концептуалізовано розуміння заощаджень домашніх господарств як сукупності 

майнових фондів, у процесі створення яких відбувається розподіл доходів з 

метою збереження майна, покриття непрогнозованих збитків, формування 

резервів майбутніх споживчих витрат і потенціалу для здійснення інвестицій. 
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Удосконалено інституційні складові моделі трансформації неорганізованих 

заощаджень домашніх господарств в інвестиційні ресурси за допомогою 

фінансового ринку, яка показує роль суб’єктів економіки у спрямуванні вільних 

ресурсів населення у реальний сектор національної господарської системи. Ця 

модель дала змогу визначити напрями активізації організованої 

нагромаджувальної діяльності населення України. У моделі відображено 

процеси перерозподілу нагромаджень домогосподарств за допомогою 

фінансових інструментів банківськими установами, недержавними пенсійними 

фондами, страховими компаніями, інститутами спільного інвестування, 

державою на користь суб’єктів господарювання та урядових капітальних 

проектів.  

13. Аргументовано, що з огляду на євроінтеграційний вектор в Україні 

необхідно змінювати структуру вкладень фінансових ресурсів 

домогосподарств, зокрема стимулювати підвищення питомої ваги депозитів і 

низькоризикових цінних паперів, що відповідатиме досвіду країн ЄС, США, 

Японії та ін. З метою залучення тіньових готівкових валютних заощаджень 

населення в інвестиційні процеси на фінансовому ринку необхідно зміцнювати 

довіру до державних установ і фінансово-кредитних інститутів, стабілізувати 

рівень інфляції та курс національної грошової одиниці, забезпечити прозорість 

функціонування фондового ринку тощо.  

Обґрунтовано, що з метою стимулювання вкладень ресурсів 

домогосподарств в активи фінансового ринку, доречно було б уряду України 

забезпечити випуск доступних за ціною та привабливих за стабільністю і 

надійністю виплат державних цінних паперів для населення, що дасть змогу 

поліпшити структуру його заощаджень, а також допоможе державі фінансувати 

дефіцит бюджету. Однак з метою успішної реалізації таких заходів необхідно 

підвищувати ступінь довіри громадян до самої держави як інституту, що 

створений і функціонує для захисту їхніх прав та інтересів. 

14. Сформульовано концепцію управління фінансовими ресурсами у 

розрізі суб’єктів фінансової системи, метою якої є підвищення відповідності 

обсягів і структури фінансових ресурсів потребам розвитку національної 
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економіки України. Головними очікуваними результатами такої концепції є 

зростання валового внутрішнього продукту, добробуту та соціально-

культурного рівня життя населення й забезпечення макроекономічної 

стабільності в Україні. Це сприятиме узгодженню послідовності управління 

фінансовими ресурсами суб’єктів економіки та визначенню напрямів 

поліпшення їхньої взаємодії. Нагромадження фінансових ресурсів для розвитку 

національної економіки передбачає збільшення фінансового потенціалу 

домогосподарств, поліпшення інвестиційної політики вітчизняних суб’єктів 

господарювання, удосконалення механізму формування й використання 

ресурсів держави, раціональне залучення коштів у співпраці з міжнародними та 

вітчизняними фінансово-кредитними інститутами. 

Отримані теоретико-методологічні та науково-прикладні результати 

можуть бути використані у процесі формування і реалізації фінансової політики 

держави, що дасть змогу підвищити ефективність управління фінансовими 

ресурсами в Україні та сприятиме побудові конкурентоспроможної 

національної економіки в умовах глобалізації. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Доходи зведеного, державного та місцевих бюджетів у 2006–2016 роках 

Роки / 

Доходи 
2006 2007 2008 2009 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

2016 рік проти 2015 

року 

Абсолютний 

приріст, 

млрд грн 

Темп 

приросту, 

% 

Зведений бюджет, млрд грн, у т. ч.: 171,8 219,9 297,9 288,6 314,4 398,3 445,5 442,8 455,9 652,0 782,7 130,7 20,0 

- загальний фонд 130,8 167,2 238,5 224,3 268,7 334,7 369,7 375,0 388,9 602,7 718,3 115,6 19,2 

- спеціальний фонд 41,0 52,7 59,4 64,3 45,7 63,6 75,8 67,8 67,0 49,3 64,4 15,1 30,6 

Державний бюджет (без урахування 

міжбюджетних трансфертів), 131,9 161,6 224,0 217,6 233,9 311,8 344,7 337,6 354,8 531,5 612,1 80,6 15,2 

млрд грн, у т. ч.: 

- загальний фонд 99,9 122,3 178,6 164,7 201,1 263,3 288,5 290,1 308,7 501,1 571,6 70,5 14,1 

- спеціальний фонд 32,0 39,3 45,4 52,9 32,8 48,5 56,2 47,5 46,1 30,4 40,5 10,1 33,2 

частка у доходах зведеного бюджету, % 76,8 73,5 75,2 75,4 74,4 78,3 77,4 76,2 77,8 81,5 78,2 х х 

Місцеві бюджети (без урахування 

міжбюджетних трансфертів), 39,9 58,3 73,9 71,0 80,5 86,5 100,8 105,2 101,1 120,5 170,6 50,1 41,6 

млрд грн, у т. ч.: 

- загальний фонд 30,9 44,9 59,9 59,6 67,6 71,4 81,2 84,9 80,2 101,6 146,6 45,0 44,3 

- спеціальний фонд 9,0 13,4 14,0 11,4 12,9 15,1 19,6 20,3 20,9 18,9 24,0 5,1 27,0 

частка у доходах зведеного бюджету, % 23,2 26,5 24,8 24,6 25,6 21,7 22,6 23,8 22,2 18,5 21,8 х х 

Джерело: Офіційний сайт Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень “IBSED”. URL: http://www.ibser.org.ua. 



Додаток Б 

Структура доходів зведеного та державного бюджетів у 2007–2016 роках, % 

Роки / 

Доходи 

Зведений бюджет Державний бюджет 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Податкові надходження, у т.ч.: 73,3 76,3 72,1 74,6 84,0 80,9 79,9 80,6 77,8 83,1 72,2 74,9 68,4 71,4 83,9 79,7 77,8 79,0 77,0 82,3 

– податок на доходи фізичних 

осіб 
15,8 15,4 15,4 16,2 15,2 15,3 16,3 16,5 15,3 17,7 - - - - 2,0 2,0 2,2 3,6 8,5 9,8 

– податок на прибуток 

підприємств 
15,6 16,1 11,5 12,8 13,8 12,5 12,4 8,8 6,0 7,7 21,0 21,2 14,9 17,1 17,5 16,1 16,1 11,3 6,5 8,9 

– рентна плата та плата за 

використання інших природних 

ресурсів 

2,7 3,1 3,9 4,0 3,7 3,9 6,5 7,4 6,4 6,0 1,2 1,1 1,2 1,3 0,6 0,7 4,1 5,3 8,8 7,2 

– податок на додану вартість 27,0 30,9 29,3 27,5 32,7 31,2 2,9 30,5 27,4 28,9 36,8 41,1 38,9 36,9 41,7 40,3 38,0 39,2 33,6 37,0 

– акцизний податок 4,8 4,3 7,5 9,0 8,5 8,6 8,3 9,9 9,7 13,0 6,5 5,7 9,8 11,8 10,6 10,8 10,5 12,7 11,9 14,7 

– податки на міжнародну 

торгівлю та зовнішні операції 
4,6 4,1 2,4 2,9 2,9 3,0 3,0 2,8 6,2 2,6 6,2 5,5 3,2 3,9 3,8 3,8 3,9 3,5 7,6 3,3 

– рентна плата, збори на паливно-

енергетичні ресурси 
- - - - 5,3 3,9 1,3 1,3 1,1 5,4 - - - - 6,8 5,1 1,7 1,7 0,0 0,0 

– інші податкові надходження 2,8 2,4 2,1 2,2 1,9 2,5 3,1 3,4 5,7 1,8 0,5 0,3 0,4 0,4 0,9 0,9 1,3 1,7 0,1 1,4 

Неподаткові надходження, у т.ч.: 22,1 20,3 25,6 23,4 15,0 18,2 19,2 17,6 21,5 16,0 26,1 23,6 30,5 27,8 15,6 19,8 21,6 19,2 22,6 16,9 

– доходи від власності та 

підприємницької діяльності 
6,0 7,5 11,3 9,7 4,4 7,4 7,6 6,3 11,0 6,8 7,8 9,5 14,6 12,7 5,5 9,3 9,9 8,0 13,4 8,4 

– адміністративні збори та 

платежі, доходи від 

некомерційного та побічного 

продажу 

1,3 1,0 0,9 0,8 1,2 1,6 1,6 1,5 2,7 1,5 1,4 0,9 0,8 0,7 0,8 1,6 1,5 1,5 2,8 1,3 

– власні надходження бюджетних 

установ 
9,6 6,9 9,0 9,1 7,8 7,7 8,6 6,9 6,4 6,2 10,2 6,8 9,4 9,4 7,4 7,4 8,6 6,2 5,0 5,6 

– інші неподаткові надходження 5,2 4,9 4,4 3,8 1,6 1,5 1,4 2,9 1,4 1,5 6,7 6,4 5,7 5,0 1,9 1,7 1,6 3,5 1,4 1,6 

Доходи від операцій з капіталом 2,9 2,3 1,3 1,0 0,6 0,7 0,4 0,5 0,3 0,2 1,1 0,9 0,5 0,2 0,2 0,4 0,1 0,2 0,0 0,0 

Цільові фонди 1,7 1,1 0,8 0,9 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,3 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Інші надходження 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,3 1,2 0,3 0,6 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,0  1,5 0,3 0,7 

 

Джерело: Офіційний сайт Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень “IBSED”. URL: http://www.ibser.org.ua. 



Додаток В 

 

Рис. 1. Динаміка щомісячних надходжень податку на прибуток підприємств 

до державного бюджету у 2011 – 2016 роках 

Джерело: Офіційний сайт Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень “IBSED”. URL: 

http://www.ibser.org.ua. 

 

 

Рис. 2. Надходження податку на прибуток підприємств різних форм 

власності у 2008–2016 роках, млрд грн 

Джерело: Офіційний сайт Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень “IBSED”. URL: 

http://www.ibser.org.ua. 



Додаток Г 

 

Рис. 1. Структура надходжень податку на доходи фізичних осіб до 

державного бюджету у 2015 році, % 

Джерело: Офіційний сайт Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень “IBSED”. URL: 

http://www.ibser.org.ua. 

 

 

Рис. 1. Структура надходжень податку на доходи фізичних осіб до 

державного бюджету у 2016 році, % 

Джерело: Офіційний сайт Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень “IBSED”. URL: 

http://www.ibser.org.ua. 

 



Додаток Д 

Структура неподаткових надходжень до державного бюджету 

за 2007–2016 роки, % 

 

 

Джерело: Офіційний сайт Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень “IBSED”. URL: http://www.ibser.org.ua. 



Додаток Е 

Структура доходів місцевих бюджетів за 2006–2016 роки 

 

Джерело: Офіційний сайт Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень “IBSED”. URL: http://www.ibser.org.ua. 



Додаток Ж 

Динаміка перерахування трансфертів, що передаються з державного бюджету до місцевих бюджетів, 

за 2006–2016 роки 

 

Джерело: Офіційний сайт Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень “IBSED”. URL: http://www.ibser.org.ua. 



Додаток З 

Основні показники виконання Державного бюджету України за 2005–2016 роки, млрд грн 
 

 
 

Джерело: Офіційний сайт Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень “IBSED”. URL: http://www.ibser.org.ua. 

 



Додаток К 

Показники фінансування дефіциту державного бюджету за 2005–2016 роки 

Роки / Показник 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Загальне фінансування, млрд грн, у т. ч.: 8,0 9,8 9,8 12,5 35,5 64,3 23,5 53,5 64,7 78,1 45,2 70,1 

- загальний фонд 8,6 4,8 11,4 9,7 16,1 30,7 20,9 53,3 65,2 61,2 38,9 63,7 

- спеціальний фонд -0,6 -1,0 -1,6 2,8 3,8 33,6 2,6 0,2 -0,5 16,9 6,3 6,4 

Фінансування за борговими операціями, млрд грн -0,5 2,0 3,9 27,3 89,7 97,6 35,0 41,7 81,0 201,8 117,5 177,3 

Запозичення, млрд грн, у т. ч.: 13,8 11,9 10,4 33,3 121,0 124,3 80,6 109,8 160,8 322,6 514,1 307,7 

- внутрішні запозичення 6,9 1,6 3,6 27,1 62,8 70,0 53,4 66,8 108,9 227,6 99,0 246,4 

частка, % 50,0 13,4 34,6 81,4 51,9 56,4 66,3 60,8 67,7 70,6 19,3 80,1 

- зовнішні запозичення 6,9 10,3 6,8 6,2 58,2 54,2 27,2 43,0 51,9 95,0 415,1 61,3 

частка, % 50,0 86,6 65,4 18,6 48,1 43,6 33,7 39,2 32,3 29,4 80,7 19,9 

Погашення, млрд грн, у т. ч.: -14,3 -9,9 -6, 5 -6,0 -31,3 -26,7 -45,6 -68,1 -79,8 -120,8 -416,6 -111,4 

- внутрішні зобов’язання -8,3 -4,2 -2,4 -3,7 -17,9 -19,7 -32,1 -38,0 -41,8 -68,0 -91,2 -102,4 

частка, % 58,0 42,4 36,9 61,7 57,2 73,8 70,3 55,8 52,4 56,3 21,9 91,9 

- зовнішні зобов’язання -6,0 -5,7 -4,1 -2,3 -13,4 -7,0 -13,5 -30,1 -38,0 -52,8 -325,4 -9,0 

частка, % 42,0 57,6 63,1 38,3 42,8 26,2 29,7 44,2 47,6 43,7 78,1 8,1 

Коригування за зовнішніми зобов’язаннями - - - - - - - - - - 20,0 -19,0 

Надходження від приватизації державного майна -20,8 0,6 2,5 0,5 0,8 1,1 11,5 6,8 1,5 0,5 0,2 0,2 

Фінансування за активними операціями -12,3 1,2 3,4 -15,3 -54,9 -34,4 -23,0 5,0 -17,8 -124,2 -72,5 -107,3 

 

Джерело: Офіційний сайт Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень “IBSED”. URL: http://www.ibser.org.ua. 



Додаток Л 

Залучення коштів до Державного бюджету за типами ОВДП 

у 2013–2016 роках 

 

Джерело: Офіційний сайт Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень “IBSED”. URL: 

http://www.ibser.org.ua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток М 

 Порівняння обсягів запозичень до державного бюджету та погашення державного боргу 

у 2000–2016 роках, млрд грн 

 

Джерело: Офіційний сайт Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень “IBSED”. URL: http://www.ibser.org.ua та Державної служби статистики України. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua. 



Додаток Н 

Джерела фінансування державного бюджету у 2013–2016 роках 

 

Джерело: Офіційний сайт Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень “IBSED”. URL: http://www.ibser.org.ua. 



Додаток П 

Таблиця 1 

Інформація щодо кількості випусків державних облігацій України, що 

перебувають в обігу на фондовому ринку, шт. 

 
Станом на 

31.12.2011 

Станом на 

31.12.2012 

Станом на 

31.12.2013 

Станом на 

31.12.2014 

Станом на 

31.12.2015 

Станом на 

31.12.2016 

Кількість випусків цінних 
паперів, що перебувають в 
обігу на фондовому ринку 

119 142 184 265 264 304 

Кількість випусків цінних 
паперів, які допущено до 
торгів на фондових біржах 

114 142 184 263 264 274 

Кількість випусків цінних 
паперів, які не допущено 
до торгів на фондових 
біржах 

5 0 0 2 0 30 

Джерело: Річний звіт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2015 та 2016 рік. URL : 

http://http://www.nssmc.gov.ua/activities/annual. 

 

 

* з урахуванням кількості цінних паперів, які перебувають в обігу на кількох фондових біржах. 

Рис. 1. Кількість випусків державних облігацій України, які допущено до 

торгів на фондових біржах, шт. 

Джерело: Річний звіт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2016 рік. На шляху до 

системних змін. URL: http://http://www.nssmc.gov.ua/user_files/content/58/1499943860.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток Р 

 

 
 

Рис. 1. Кількість випусків державних облігацій України, які допущено до 

торгів на фондових біржах (у розрізі фондових бірж) станом на 31.12.2016, шт. 
Джерело: Річний звіт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2016 рік. На шляху до 

системних змін. URL: http://http://www.nssmc.gov.ua/user_files/content/58/1499943860.pdf. 

 

 

 

Рис. 2. Обсяг торгів державними облігаціями України на ринку цінних 

паперів у 2011–2016 роках, млрд грн 

Джерело: Річний звіт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2015 та 2016 рік. URL: 

http://http://www.nssmc.gov.ua/activities/annual. 

 

 

 



Додаток С 

 

Рис. 1. Обсяг торгів державними облігаціями України на ринку цінних 

паперів (помісячна динаміка) у 2016 році, млрд грн 

 

Рис. 2. Частка обсягу торгів державними облігаціями України на ринку 

цінних паперів у 2011–2016 роках 

 
Рис. 3. Частка обсягу торгів державними облігаціями України на біржовому 

ринку у загальному обсязі торгів державними облігаціями України на ринку 

цінних паперів у 2011 – 2016 роках 
Джерело: Річний звіт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2015 та 2016 рік. URL: 

http://http://www.nssmc.gov.ua/activities/annual. 

 

 

 



Додаток Т 

ТОП 10 випусків державних облігацій України, які користувалися попитом на біржовому ринку 

(за обсягом виконаних біржових контрактів) 

   2016 рік 

№ 

з/

п 

Організатори торгівлі 
Код цінного 

паперу 

Кількість 

біржових 

контрактів, шт. 

Обсяг виконаних 

біржових контрактів на 

організаторах торгівлі, 

млн грн 

Відсоток від 

загального 

обсягу виконаних біржових 

контрактів на організаторах 

торгівлі (%) 

Дата 

випуску 

Дата 

погашення 

1 ПФТС, Перспектива, УБ UА4000192611 1 202 29 840,16 14,20 % 21.01.2016 05.07.2017 

2 ПФТС, Перспектива, УБ UА4000194179 732 22 376,11 10,65 % 26.05.2016 22.11.2017 

3 ПФТС, Перспектива, УБ UА4000193783 788 21 921,70 10,43 % 07.04.2016 28.03.2018 

4 ПФТС, Перспектива, УБ UА4000192744 749 19 654,68 9,36 % 04.02.2016 31.01.2018 

5 ПФТС, Перспектива, УБ UА4000185557 807 13 354,71 6,36 % 28.07.2014 22.07.2019 

6 ПФТС, Перспектива, УБ UА4000194138 337 9 866,32 4,70 % 18.05.2016 15.05.2019 

7 ПФТС, Перспектива, УБ UА4000185151 407 9 108,22 4,34 % 08.07.2014 02.07.2019 

8 ПФТС, Перспектива, УБ UА4000180400 471 8 867,76 4,22 % 23.04.2014 19.04.2017 

9 ПФТС, Перспектива, УБ UА4000192660 557 8 382,78 3,99 % 28.01.2016 23.01.2019 

10 ПФТС, Перспектива, УБ UА4000194161 314 6 706,58 3,19 % 25.05.2016 23.05.2018 

 

Джерело: Річний звіт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2016 рік. На шляху до системних змін. URL: 

http://http://www.nssmc.gov.ua/user_files/content/58/1499943860.pdf. 

 

 

 

 



Додаток У 

ТОП 10 випусків державних облігацій України, які користувалися найбільшим попитом на позабіржовому ринку 

(за обсягом виконаних договорів)  

  2016 рік 

№ 

з/п 
Код цінного паперу 

Обсяг виконаного договору на 

неорганізованому ринку, млн грн 

Відсоток від загального обсягу 

виконаного договору на 

неорганізованому ринку (%) 

Дата 

випуску 
Дата погашення 

1 UA4000193783 15 289,86 11,82 % 07.04.2016 28.03.2018 

2 UA4000192611 10 673,94 8,25 % 21.01.2016 05.07.2017 

3 UA4000192744 10 049,17 7,77 % 04.02.2016 31.01.2018 

4 UA4000195036 73 32,081 5,67 % 18.08.2016 15.08.2018 

5 UA4000194179 5 676,825 4,39 % 26.05.2016 22.11.2017 

6 UA4000195507 5 000,00 3,86 % 28.09.2016 20.09.2023 

7 UA4000196265 4 000,00 3,09 % 28.12.2016 12.02.2031 

8 UA4000196257 4 000,00 3,09 % 28.12.2016 27.11.2030 

9 UA4000196240 4 000,00 3,09 % 28.12.2016 16.10.2030 

10 UA4000196232 4 000,00 3,09 % 28.12.2016 07.08.2030 

 

Джерело: Річний звіт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2016 рік. На шляху до системних змін. URL: 

http://http://www.nssmc.gov.ua/user_files/content/58/1499943860.pdf. 

 



Додаток Ф 

 

Рис. 1. Обсяг зареєстрованих випусків облігацій місцевих позик 

у 2011–2016 роках, млн грн  

Таблиця 1 

Інформація щодо кількості випусків облігацій місцевих позик, що 

перебувають в обігу на фондовому ринку, шт. 

 
Станом на 

31.12.2011 

Станом на 

31.12.2012 

Станом на 

31.12.2013 

Станом на 

31.12.2014 

Станом на 

31.12.2015 

Станом на 

31.12.2016 

Кількість випусків цінних 

паперів, що перебувають в 

обігу на фондовому ринку 

55 67 67 68 4 0 

Кількість випусків цінних 

паперів, які допущено до 

торгів на фондових біржах 

17 20 14 8 4 0 

Кількість випусків цінних 

паперів, які не допущено до 

торгів на фондових біржах 

38 47 53 60 0 0 

 

* з урахуванням кількості цінних паперів, які перебувають в обігу на кількох фондових біржах. 

 

 
Рис. 2. Кількість випусків облігацій місцевих позик*, які допущено до 

торгів на фондових біржах у 2012–2016 роках, шт.  
Джерело: Річний звіт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2015 та 2016 рік. URL: 

http://http://www.nssmc.gov.ua/activities/annual. 

 



Додаток Х 

Фінансові показники для проведення кореляційно-регресійного аналізу 

фінансових ресурсів розвитку економіки 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ВВП, млрд. грн 176,13 211,18 234,14 277,36 357,54 457,33 565,02 751,11 990,82 947,04 

Доходи зведеного бюджету України, млрд. 
грн 

49,12 54,93 60,32 75,79 91,53 134,18 171,80 219,90 297,90 272,97 

Податкові надходження, млрд грн 31,32 36,72 45,39 54,32 63,16 98,07 125,74 161,26 227,16 208,07 

Середня величина капіталу підприємств, 
млрд. грн 

759,63 826,57 896,27 986,98 1250,04 1442,39 1629,37 2128,72 2805,39 3331,74 

Витрати на погашення держборгу, млрд. 

грн 
2,63 4,30 6,20 7,50 9,80 13,80 9,80 6,50 6,00 31,30 

Фінансові ресурси домогосподарств, млрд 
грн 

128,74 158,00 185,07 215,67 269,78 381,40 472,06 623,29 845,64 894,29 

Заощадження в середньому за місяць у 

розрахунку на одне домогосподарство, грн 
-118,4 -86,2 -50,2 -28,2 8,3 92 168,9 290,1 302,4 261,2 

Депозити домогосподарств у банківській 
системі, млрд грн 

6,780 11,338 19,302 32,396 41,611 74,778 108,860 167,239 217,860 214,098 

Фінансовий результат підприємств до 

оподаткування, млрд грн 
13,93 18,74 14,64 19,64 44,58 64,37 76,25 135,90 8,95 -45,01 

Державний та гарантований державою 
борг, млрд грн 

77,00 74,60 75,70 77,50 85,40 78,10 80,50 88,70 189,40 316,90 

Державні запозичення, млрд. грн 0,00 5,50 5,30 7,50 10,70 13,80 11,90 10,40 33,30 121,00 

Дефіцит державного бюджету України, 

млрд грн 
-0,70 0,68 -1,12 1,04 10,20 7,90 3,80 9,80 12,50 35,50 

Неподаткові надходження у зведеному 

бюджеті України, млрд грн 
12,65 16,43 14,70 18,23 23,64 31,78 40,55 48,53 60,54 58,44 

Доходи від операцій з капіталом у 

зведеному бюджеті України, млрд грн 
0,07 0,46 1,10 1,79 2,53 2,80 3,22 6,37 6,70 3,65 

Цільові фонди у зведеному бюджеті 

України, млрд грн 
5,08 1,11 0,47 0,74 0,84 1,35 2,15 3,64 3,35 2,16 

Інші надходження у зведеному бюджеті 

України, млрд грн 
0 0,2213 0,2919 0,2127 0,4178 0,1825 0,1537 0,1045 0,1352 0,6453 

Сукупні витрати в середньому за місяць у 

розрахунку на одне домогосподарство, грн 
541,3 607 658,3 736,8 903,5 1229,4 1442,8 1722 2590,4 2754,1 

Сукупні ресурси в середньому за місяць у 
розрахунку на одне домогосподарство, грн 

422,9 520,8 608,1 708,6 911,8 1321,4 1611,7 2012,1 2892,8 3015,3 

Середня величина власного капіталу 

підприємств, млн грн 
419,40 435,70 460,40 487,55 549,23 631,99 745,17 923,90 1099,87 1211,12 

Середня величина довготермінових 
пасивів, млрд грн 

29,86 34,86 42,48 53,24 78,50 116,53 177,97 284,07 454,92 576,48 

Середня величина поточних пасивів, млрд 

грн 
298,70 339,18 374,09 423,25 501,80 566,03 660,33 860,44 1172,60 1454,95 

Капітальні інвестиції підприємств, млрд 
грн 

23,629 32,573 46,563 59,899 89,314 111,174 148,972 222,679 272,074 192,878 

Вимоги банків за наданими кредитами, 

млрд грн 
19,574 28,373 42,035 67,835 88,579 143,418 245,226 426,863 734,022 723,295 

Обсяг торгів на ринку цінних паперів, млрд 
грн 

39,3 69,3 109,3 203 321,3 403,8 492,8 754,31 883,39 1067,26 

Міжбюджетні трансферти з державного до 

місцевих бюджетів, млн грн 
4,3903 7,2866 8,9001 11,82278 16,92976 23,3611 34,1503 44,6559 59,1127 62,1801 

Податок на прибуток до зведеного бюджету 
України, млрд грн 

7,698 8,28 9,4 13,24 16,16 23,46 26,17 34,41 47,86 33,05 

ПДВ до державного бюджету України, 

млрд грн 
9,44 10,348 13,47 12,6 16,73 33,8 50,4 59,38 77,1 84,59 

Акцизний збір, податок до зведеного 
бюджету України, млрд грн 

2,24 2,654 4,1 5,25 6,7 7,95 8,61 10,57 12,78 21,62 

Податки на міжнародну торгівлю до 

державного бюджету України, млрд грн 
0,765 1,064 2,366 3,795 5,067 6,72 7,37 10 12,3 6,9 

ПДФО до зведеного бюджету України, мрд 
грн 

6,378 8,775 10,82 13,52 13,21 17,33 22,79 34,78 45,9 44,49 

Частка власного капіталу підприємств у 

валюті балансу, % 
55,21 52,71 51,37 49,40 43,94 43,82 45,73 43,40 39,21 36,35 

Рентабельність підприємств за прибутком 
до оподаткування, % 

1,83 2,27 1,63 1,99 3,57 4,46 4,68 6,38 0,32 -1,35 

Податковий тиск, % 17,78 17,39 19,39 19,59 17,67 21,44 22,25 21,47 22,93 21,97 

Відсоткові ставки банків за кредитами у 

національні валюті, % 
37,3 29,6 19,6 17,7 17,5 14,6 14,1 13,5 16 18,3 

Відсоткові ставки банків за депозитами у 

національні валюті, % 
9,2 10,8 6,9 8 7,9 7,7 6,9 7,4 8,7 12,2 

Середньозважена дохідність ОВДП, % 20,49 15,68 10,81 9,6 11,24 7,25 9,26 6,71 11,86 12,21 

Індекс споживчих цін, % до попереднього 
року 

106,1 99,4 100,8 105,2 109 113,5 109,1 112,8 125,2 115,9 

Індекс споживчих цін базовий, у % до 2000 

року 
106,1 105,4634 100,1952 106,0416 114,668 123,715 123,8285 123,0648 141,2256 145,1068 

 



Продовження додатку Х 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ВВП, млрд. грн 1120,59 1349,18 1459,10 1522,66 1586,92 1988,54 2383,18 

Доходи зведеного бюджету України, млрд. 

грн 
314,40 398,30 445,50 442,80 455,90 652,00 782,70 

Податкові надходження, млрд грн 234,45 334,69 360,57 353,97 367,51 507,64 644,16 

Середня величина капіталу підприємств, 

млрд. грн 
3765,71 4342,28 5001,69 5225,86 5577,78 6981,60 8947,30 

Витрати на погашення держборгу, млрд. 

грн 
26,70 45,60 68,10 79,80 120,80 416,60 111,40 

Фінансові ресурси домогосподарств, млрд 

грн 
1101,18 1266,75 1457,86 1548,73 1516,77 1735,86 1946,86 

Заощадження в середньому за місяць у 

розрахунку на одне домогосподарство, грн 
407,7 395,9 552,4 650,2 514,4 279,7 518,4 

Депозити домогосподарств у банківській 

системі, млн грн 
275,093 310,390 369,264 441,951 418,135 410,895 444,686 

Фінансовий результат підприємств до 
оподаткування, млрд грн 

58,33 122,21 101,88 29,28 -523,59 -340,13 -22,88 

Державний та гарантований державою 

борг, млрд грн 
432,24 473,12 515,51 584,79 1100,83 1572,18 1929,81 

Державні запозичення, млрд грн 124,30 80,60 109,80 160,80 322,60 514,10 307,70 

Дефіцит державного бюджету України, 

млрд грн 
64,30 23,60 53,50 64,70 78,10 45,20 70,10 

Неподаткові надходження у зведеному 
бюджеті України, млрд грн 

73,84 60,00 80,92 84,98 80,61 140,15 132,19 

Доходи від операцій з капіталом у 

зведеному бюджеті України, млрд грн 
3,14 2,35 2,99 1,64 2,02 1,80 0,00 

Цільові фонди у зведеному бюджеті 
України, млрд грн 

2,77 1,03 0,83 0,67 0,54 0,56 0,78 

Інші надходження у зведеному бюджеті 

України, млрд грн 
0,31 0,4814 0,2229 1,5293 5,383 1,8822 5,4789 

Сукупні витрати в середньому за місяць у 
розрахунку на одне домогосподарство, грн 

3073,3 3458 3592,1 3820,3 4048,9 4952 5720,4 

Сукупні ресурси в середньому за місяць у 

розрахунку на одне домогосподарство, грн 
3481 3853,9 4144,5 4470,5 4563,3 5231,7 6238,8 

Середня величина власного капіталу 
підприємств, млн грн 

1342,80 1543,61 1783,54 1848,59 1797,08 2077,80 2395,60 

Середня величина довготермінових пасивів, 

млрд грн 
626,97 710,79 876,64 971,62 1130,97 1255,90 1191,37 

Середня величина поточних пасивів, млрд 
грн 

1695,6 1965,97 2273,32 2403,76 2647,38 2723,25 2794,61 

Капітальні інвестиції підприємств, млн грн 180,5755 241,286 273,256 249,8734 219,4199 273,1164 359,2161 

Вимоги банків за наданими кредитами, млн 

грн 
732,8 801,809 815,142 910,782 1020,667 981,62 1005,92 

Обсяг торгів на ринку цінних паперів, млрд 

грн 
1541,38 2171,1 2530,87 1676,97 2331,94 2172,67 2127,55 

Міжбюджетні трансферти з державного до 

місцевих бюджетів, млн грн 
77,8 94,875 124,4596 115,8483 130,6007 173,980 195,3953 

Податок на прибуток до зведеного бюджету 

України, млрд грн 
40,36 55,1 55,79 54,99 40,2 39,05 60,22 

ПДВ до державного бюджету України, 

млрд грн 
86,3 130,1 138,8 129,1 139 178,4 226,5 

Акцизний збір, податок до зведеного 

бюджету України, млрд грн 
28,32 33,92 38,43 36,67 45,1 70,8 101,75 

Податки на міжнародну торгівлю до 
державного бюджету України, млрд грн 

9,1 11,8 13,2 13,3 12,6 40,3 20,4 

ПДФО до зведеного бюджету України, мрд 

грн 
51,03 60,22 68,09 72,15 75,2 99,98 138,78 

Частка власного капіталу підприємств у 
валюті балансу, % 

35,66 35,55 35,66 35,37 32,22 29,76 26,77 

Рентабельність підприємств за прибутком 

до оподаткування, % 
1,55 2,81 2,04 0,56 -9,39 -4,87 -0,26 

Податковий тиск, % 20,9 24,81 24,71 23,25 23,16 25,53 27,03 

Відсоткові ставки банків за кредитами у 

національні валюті, % 
14,6 14,3 15,5 14,4 15 17,5 15,9 

Відсоткові ставки банків за депозитами у 
національні валюті, % 

11,4 9,1 11,9 12,4 13,2 12,2 10,4 

Середньозважена дохідність ОВДП, % 10,39 9,17 12,94 13,13 13,44 13,07 9,16 

Індекс споживчих цін, % до попереднього 
року 

109,4 108 100,6 99,7 112,1 148,7 113,9 

Індекс споживчих цін базовий, у % до 2000 

року 
126,8 118,152 108,648 100,2982 111,7637 166,6927 169,3693 

Джерело: складено автором на підставі даних офіційних сайтів Державної служби 

статистики України, Міністерства фінансів України, Національного банку України, 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Інституту бюджету та соціально-

економічних досліджень. 



Додаток Ц 

Результати проведення кореляційного аналізу фінансових ресурсів розвитку економіки 
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ВВП, млрд. грн 1,00 
          

Доходи зведеного бюджету України, млрд. грн 0,89 1,00 
         

Податкові надходження, млрд грн 0,81 0,94 1,00 
        

Середня величина капіталу підприємств, млрд. грн 0,81 0,58 0,53 1,00 
       

Витрати на погашення держборгу, млрд. грн -0,58 -0,58 -0,48 -0,22 1,00 
      

Фінансові ресурси домогосподарств, млрд грн 0,93 0,84 0,77 0,80 -0,38 1,00 
     

Заощадження в середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство, грн 0,20 0,47 0,47 -0,01 -0,12 0,37 1,00 
    

Депозити домогосподарств у банківській системі, млн грн 0,70 0,70 0,65 0,43 -0,38 0,80 0,39 1,00 
   

Фінансовий результат підприємств до оподаткування, млрд грн 0,52 0,61 0,54 0,36 -0,24 0,50 0,14 0,47 1,00 
  

Державний та гарантований державою борг, млрд грн -0,16 -0,35 -0,29 0,14 0,21 -0,10 -0,31 -0,40 -0,61 1,00 
 

Державні запозичення, млрд. грн -0,48 -0,57 -0,54 -0,13 0,66 -0,25 -0,14 -0,34 -0,40 0,69 1,00 

Дефіцит державного бюджету України, млрд грн 0,12 -0,12 -0,25 0,29 0,05 0,07 -0,16 -0,24 0,05 0,05 0,15 

Неподаткові надходження до зведеного бюджету України, млрд грн 0,38 0,42 0,12 0,21 -0,26 0,47 0,24 0,34 0,42 -0,26 -0,17 

Доходи від операцій з капіталом у зведеному бюджеті України, млрд грн 0,31 0,24 0,22 0,11 -0,19 0,36 -0,07 0,66 0,14 -0,26 -0,19 

Цільові фонди у зведеному бюджеті України, млрд грн 0,49 0,49 0,25 0,27 -0,53 0,44 0,39 0,43 0,25 -0,30 -0,35 

Інші надходження у зведеному бюджеті України, млрд грн -0,28 -0,50 -0,41 0,01 0,30 -0,25 -0,20 -0,27 -0,32 0,31 0,38 

Сукупні витрати в середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство, грн 0,84 0,78 0,76 0,73 -0,43 0,90 0,38 0,63 0,42 0,13 -0,07 

Сукупні ресурси в середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство, грн 0,89 0,82 0,77 0,73 -0,47 0,95 0,44 0,78 0,49 -0,08 -0,21 

Середня величина власного капіталу підприємств, млн грн 0,86 0,70 0,65 0,93 -0,22 0,88 0,12 0,57 0,43 -0,02 -0,24 

Середня величина довготермінових пасивів, млрд грн 0,66 0,54 0,45 0,56 -0,20 0,76 0,23 0,66 0,31 -0,03 0,06 

Середня величина поточних пасивів, млрд грн 0,74 0,51 0,46 0,85 -0,06 0,82 -0,02 0,54 0,18 0,30 0,12 

Капітальні інвестиції підприємств, млн грн 0,77 0,73 0,73 0,55 -0,57 0,63 0,03 0,66 0,64 -0,52 -0,67 

Вимоги банків за наданими кредитами, млн грн 0,63 0,61 0,56 0,34 -0,46 0,66 0,26 0,82 0,37 -0,21 -0,18 

Обсяг торгів на ринку цінних паперів, млрд грн 0,55 0,44 0,40 0,42 -0,13 0,54 -0,09 0,63 0,09 -0,08 -0,20 

Міжбюджетні трансферти з державного до місцевих бюджетів, млн грн 0,82 0,79 0,66 0,62 -0,39 0,83 0,18 0,70 0,44 -0,26 -0,39 

Податок на прибуток до зведеного бюджету України, млрд грн 0,86 0,87 0,85 0,66 -0,62 0,76 0,29 0,64 0,60 -0,27 -0,54 

ПДВ до державного бюджету України, млрд грн 0,53 0,70 0,81 0,32 -0,18 0,59 0,69 0,50 0,36 -0,35 -0,35 

Акцизний збір, податок до зведеного бюджету України, млрд грн 0,12 -0,05 0,07 0,44 0,42 0,23 -0,17 0,21 -0,03 0,18 0,14 

Податки на міжнародну торгівлю до державного бюджету України, млрд грн 0,03 0,15 0,17 -0,28 -0,10 0,03 -0,10 0,32 0,36 -0,45 -0,40 

ПДФО до зведеного бюджету України, млн грн 0,80 0,77 0,75 0,69 -0,54 0,75 0,24 0,67 0,44 -0,20 -0,52 

Частка власного капіталу підприємств у валюті балансу, % 0,43 0,57 0,51 0,18 -0,10 0,53 0,36 0,58 0,33 -0,38 -0,34 

Рентабельність підприємств за прибутком до оподаткування, % 0,50 0,59 0,51 0,36 -0,20 0,49 0,14 0,46 1,00 -0,58 -0,36 

Податковий тиск, % -0,23 -0,09 -0,01 -0,05 0,00 -0,33 0,01 -0,56 -0,11 0,15 -0,12 

Відсоткові ставки банків за кредитами у національні валюті, % -0,50 -0,52 -0,42 -0,34 0,46 -0,41 -0,36 -0,09 0,01 -0,05 0,31 

Відсоткові ставки банків за депозитами у національні валюті, % -0,56 -0,61 -0,63 -0,24 0,41 -0,52 -0,23 -0,70 -0,59 0,48 0,36 

Середньозважена дохідність ОВДП, % -0,66 -0,75 -0,74 -0,43 0,38 -0,60 -0,52 -0,62 -0,47 0,45 0,50 



Додаток Ш 

 
Рис. 1. Структура державного та гарантованого державою боргу в розрізі 

валют погашення 

 
Рис. 2. Динаміка сукупного державного боргу (в гривневому еквіваленті) 

 
Рис. 3. Динаміка сукупного державного боргу (в еквіваленті дол. США) 

Джерело: НРА “Рюрік” “Спеціальне дослідження стану державного боргу України за підсумком 2015 

року”. URL: http://www.rurik.com.ua/documents/analytic_articles/Gov_debt_2015.pdf. 

http://www.rurik.com.ua/documents/analytic_articles/Gov_debt_2015.pdf


Додаток Щ 

Витрати державного бюджету України на погашення та обслуговування державного боргу за 2013–2016 роки 

Роки /  Показники 

2013 2014 2015 2016 

Факт, 

млрд грн 

% виконання 

плану 

Факт, 

млрд грн 

% виконання 

плану 

Факт, 

млрд грн 

% 

виконання 

плану 

Річний план, 

млрд грн 

Факт, 

млрд грн 

% 

виконання 

плану 

Платежі за державним боргом, усього, у т. ч.: 114,2 98,2 171,8 98,4 503,4 90,7 252,2 208,8 82,8 

- внутрішнім 65,7 97,7 102,7 99,5 151,3 80,4 185,9 166,5 89,6 

- зовнішнім 48,5 99,0 69,1 96,8 352,1 96,0 66,3 42,3 63,8 

Платежі з погашення державного боргу, у т. ч.: 79,8 98,4 120,8 98,2 416,6 89,3 154,2 111,4 72,3 

- внутрішнього 41,8 97,3 68,0 99,6 91,2 71,3 121,3 102,4 84,4 

- зовнішнього 38,0 99,7 52,8 96,5 325,4 96,1 32,9 9,0 27,5 

Видатки на обслуговування державного боргу, у т. ч.: 34,4 97,9 51,0 98,8 86,8 98,2 98,0 97,4 99,4 

- внутрішнього 23,9 98,4 34,7 99,4 60,1 99,7 64,6 64,2 99,3 

- зовнішнього 10,5 96,6 16,3 97,6 26,8 95,0 33,4 33,2 99,5 

Витрати бюджету, усього (видатки, надання кредитів, 

погашення державного боргу, придбання цінних 

паперів) 

503,9 92,5 654,3 94,1 1075,7 92,5 1016,0 932,5 91,8 

Питома вага платежів за державним боргом у витратах 

бюджету, % 
23,3 х 26,3 х 10,8 х 24,8 22,4 90,2 

Питома вага відсоткових виплат за державним боргом 

у видатках бюджету, % 
8,5 х 11,9 х 15,0 х 13,8 14,2 102,8 

Відношення платежів за державним боргом до ВВП, % 7,5 х 10,8 х 10,2 х 10,6 8,8 82,8 

Відношення відсоткових виплат за державним боргом 

до ВВП, % 
2,3 х 3,2 х 4,4 х 4,1 4,1 99,4 

Джерело: Офіційний сайт Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень “IBSED”. URL: http://www.ibser.org.ua. 

 



Додаток Ю 

Структура державного боргу за 2010–2016 роки 

 

 

Джерело: Офіційний сайт Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень “IBSED”. URL: http://www.ibser.org.ua. 



 

Додаток Я 

Державний і гарантований державою борг і його співвідношення з 

макроекономічними показниками у 2013–2016 роках 

 

 

Джерело: Офіційний сайт Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень “IBSED”. URL: 

http://www.ibser.org.ua. 



Додаток А1 

Співвідношення державного боргу і ВВП в Україні та членах ЄС у 2016 році, % 

 
Джерело: Офіційний сайт Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень “IBSED”. URL: http://www.ibser.org.ua. 



Додаток Б1 

Валютна структура державного і гарантованого державою боргу 

у 2014–2016 роках, на кінець року 

 

Джерело: побудовано автором на підставі даних офіційного сайту Міністерства фінансів України. URL : 

http://www.minfin.gov.ua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minfin.gov.ua/


 

Додаток В1 

Структура державного та гарантованого боргу за видами відсоткових 

ставок у 2014–2016 роках 

 
 
Джерело: Офіційний сайт Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень “IBSED”. URL: 

http://www.ibser.org.ua. 
 

 

 

 

 

 

 



Додаток Г1 

Динаміка показника інвестиційної безпеки України у 2000 – 2016 рр. 

 

Джерело: Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток Д1 

Структура капітальних інвестицій за джерелами фінансування, % 

Джерела фінансування 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Кошти державного бюджету 6,5 6,8 5,7 4,3 5,8 7,1 6,3 2,5 0,7 2,4 2,3 

Кошти місцевих бюджетів 4,5 4,2 4,6 3,1 3,4 3,4 3,2 2,8 2,6 5,0 7,1 

Власні кошти підприємств та організацій 59,8 58,6 59,3 66,1 60,8 58,6 59,2 63,4 71,5 67,4 69,4 

Кредити банків та інші позики 14,3 15,2 15,3 13,3 12,3 16,3 16,1 14,8 8,8 7,3 7,1 

Кошти іноземних інвесторів 4,9 5,2 5,1 5,6 2,1 2,8  1,6 2,7 3,1 2,9 

Кошти населення на будівництво житла 3,4 8,2 7,7 5,3 11,1 7,5 8,3 10,2 10,5 12,0 8,9 

Інші джерела фінансування 6,6 1,8 1,8 2,3 4,5 4,3 6,9 3,7 3,2 2,8 2,3 

Разом 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Джерело: Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток Е1 

Динаміка структури капітальних інвестицій за джерелами фінансування в Україні, % 

 

*Інвестицій в основний капітал; 

Джерело: Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua. 

 

 

http://www.ukrstat.gov.ua/


Додаток Ж1 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

1. Дропа Я. Б. Фінансові ресурси розвитку національної економіки України: монографія. 

Львів: ЛНУ імені Іван Франка, 2017. 426 с. – 34,3 д.а. (рецензія на монографію “Фінансові 

ресурси розвитку національної економіки України” / Ю. В. Пасічник // Причорноморські 

економічні студії. 2017. №21. С. 88–90). 

2. Крупка М. І., Ткачик Л. П., Дропа Я. Б. та ін. Корпоративний податковий менеджмент в 

Україні: монографія. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. 
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