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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Зростання рівня добробуту населення і 

підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання, і на базі цього – 

розвиток територіальних громад, є одними з головних завдань держави, які вті-

люються в життя шляхом реалізації відповідної державної політики, у тому чи-

слі економічної, основною складовою якої є державна фінансова політика 

(ДФП). При цьому фінансова політика характеризується як сукупність заходів 

щодо організації і використання фінансів (фінансових ресурсів) для реалізації 

зовнішніх і внутрішніх функцій держави, що здійснюється через державні і мі-

сцеві (територіальні) органи влади, а базою для організації фінансів слугує фі-

нансовий потенціал (ФП) економічних суб’єктів. Вищезазначене обумовлює 

необхідність формування виваженої державної фінансової політики на основі 

ефективного використання фінансового потенціалу країни в цілому і її окремих 

адміністративно-територіальних одиниць (територій). Наявність концептуаль-

них документів на державному рівні, методологічної бази і методичних реко-

мендацій, нормативно-законодавчого забезпечення щодо управління фінансо-

вим потенціалом (формуванням і використанням) економічних суб’єктів дозво-

лить виявити внутрішні резерви для його створення і залучення у економічну 

діяльність, ширше використовувати фінансові стимули та забезпечити більш 

тісний зв’язок між плановими показниками розвитку територіальних громад та 

реальними можливостями щодо їх виконання. 

Зазначена проблематика була і залишається предметом дослідження бага-

тьох як вітчизняних, так і закордонних науковців. Так, серед вчених, праці яких 

присвячені розвитку теоретичних і методичних засад державної фінансової по-

літики, слід відмітити О. Д. Василика, А. Г. Грязнову, В. М. Опаріна, О. Р. Ро-

маненко, В. К. Сенчагова тощо. Дослідженню бюджетно-податкової політики 

присвячені праці А. О. Єпіфанова, І. В. Сала, В. В. Войтенко, А. Г. Гончарука, 

О. І. Демківа, В. Г. Дем’янішина та ін. 
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Проблеми управління потенціалом різноманітних економічних систем, 

його сутність, структура, принципи формування та роль у забезпеченні життє-

здатності цих систем висвітлені у наукових працях Л. І. Абалкіна, О. Ф. Бала-

цького, Є. О. Балацького, О. І. Барановського, Т. А. Васильєвої, І. О. Джаін, 

Ю. І. Булатова, В. М. Гейця, Т. В. Дороніної, С. М. Козьменка, С. В. Зенченко, 

С. В. Лєонова, Ц. Г. Огонь, О. М. Теліженка та інших. Методологічні підходи 

до оцінки фінансового потенціалу території розглядаються у роботах А. Б. Ах-

медова, Д. А. Гайанова, П. А. Ібрагімова, К. В. Іоненко, Р. А. Прокопенко 

та інших.  

Водночас, незважаючи на наявність доволі значної кількості публікацій з 

окреслених питань, дослідження у цьому напрямку, на наш погляд, потребують 

подальшого розвитку. Так, залишились поза увагою науковців питання участі 

фінансового потенціалу у формуванні та реалізації ДФП, існують значні розбі-

жності у розумінні самої суті ФП та факторів впливу на нього, не розглядається 

питання взаємозв’язку організації фінансів і рейтингування економічних 

суб’єктів і територій, нерозвинутим залишається методологічне підґрунтя оцін-

ки фінансового потенціалу територій (ФПТ). Таким чином, існує об’єктивна 

необхідність концентрації уваги науковців і практиків у галузі фінансового за-

безпечення державного управління і місцевого самоврядування на подальшому 

вирішенні вказаних проблем. Саме це визначило вибір теми роботи та свідчить 

про її актуальність, теоретичну і практичну значимість. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема ди-

сертаційного дослідження узгоджується з положеннями Державної стратегії 

регіонального розвитку на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабі-

нету Міністрів України від 21 липня 2006 р № 1001, з планами і темами науко-

вих досліджень Сумського державного університету. У науково-дослідних ро-

ботах було використано наукові результати та висновки дисертаційного дослі-

дження автора, зокрема: під час роботи над темою “Оцінка регіонального фі-

нансового потенціалу стійкого розвитку економіки території” (но-

мер держреєстрації 0110U007825) використано методологічний підхід до оцін-
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ки фінансового потенціалу регіону; “Удосконалення фінансового механізму 

управління еколого-інноваційним розвитком економіки” (но-

мер  держреєстрації 0106U008508) – система принципів, цілей та критеріїв фі-

нансового стимулювання розвитку інноваційного потенціалу економіки; “Фі-

нансовий механізм управління інноваційним відтворенням” (но-

мер  держреєстрації 0109U001484) – теоретико-методологічні засади управлін-

ня фінансовою складовою відтворення економічних систем; “Механізм бюдже-

тного фінансування на регіональному рівні в умовах екологічно сталого розви-

тку” (номер  держреєстрації 0109U001480) – аналіз ролі місцевих бюджетів при 

фінансуванні заходів щодо надання послуг на рівні території в умовах сталого 

розвитку, обґрунтування необхідності встановлення зв’язку між статтями дохо-

дів місцевих бюджетів та бюджетного і фінансового потенціалів конкретної те-

риторії (області, міста); “Фундаментальні основи формування механізмів забез-

печення стійкого розвитку соціально-економічних систем” (но-

мер  держреєстрації 0106U001939) – методологічні засади формування і вимі-

рювання соціально-економічного потенціалу відкритих економічних систем. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розви-

ток теоретико-методологічних засад управління фінансовим потенціалом тери-

торії при реалізації державної фінансової політики та розробка науково-

методичних рекомендацій і практичних інструментів щодо забезпечення ефек-

тивності такого управління. 

Виходячи зі сформованої мети, у роботі було поставлено і вирішено на-

ступні завдання: 

 дослідити сутність та складові фінансової політики держави; 

 проаналізувати стан формування і реалізації ДФП України, визна-

чити основні проблеми в її організації і реалізації; 

 дослідити закордонний досвід реалізації ДФП; 

 розкрити сутність та визначити складові ФПТ; 

 визначити роль і місце фінансового потенціалу в реалізації ДФП; 

 проаналізувати методологічні і методичні засади оцінки ФПТ; 
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 розглянути особливості управління фінансовим потенціалом тери-

торій; 

 довести важливість ефективного використання ФПТ для забезпе-

чення сталого розвитку суспільства; 

 довести взаємозв’язок рейтингових оцінок економічних суб’єктів та 

процесів формування ФПТ, обґрунтувати його; 

 розробити організаційно-методичні заходи щодо підвищення ФПТ 

шляхом оптимізації процедур рейтингування; 

 дослідити роль та необхідність врахування тіньового сектора еко-

номіки у формуванні і управлінні ФПТ; 

 розробити науково-методичні підходи до оцінки ФПТ; 

 розробити концептуальні засади паспортизації регіонів України на 

базі оцінки їх фінансового потенціалу; 

 обґрунтувати принципові засади розвитку міжбюджетних відносин 

на базі оцінки ФПТ; 

 розвинути концептуальні засади і методологічні положення управ-

ління ФПТ. 

Об’єктом дослідження є економічні відносини, що виникають між орга-

нами державної і місцевої влади та економічними суб’єктами у процесі форму-

вання ФПТ і забезпечення його розширеного відтворення при реалізації ДФП. 

Предмет дослідження – концептуальні положення, теоретико-методоло-

гічні засади, науково-методичні рекомендації і практичний інструментарій 

управління ФПТ при реалізації ДФП. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного досліджен-

ня складають концептуальні положення сучасної економічної теорії та теорети-

чні напрацювання зарубіжних та вітчизняних учених щодо сутності, принципів, 

методів, оцінки та особливостей управління фінансовим потенціалом як скла-

дової державної фінансової політики. 

Під час виконання дисертаційного дослідження були використані загаль-

нонаукові та спеціальні методи дослідження та аналізу економічних процесів: 
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при обґрунтуванні понятійно-категоріального апарату – метод наукових абст-

ракцій, морфологічний аналіз; при опрацюванні концептуальних і теоретичних 

положень роботи, при дослідженні сутності фінансового потенціалу та фінан-

сової політики – методи логічного узагальнення, порівняння та систематизації, 

індукції і дедукції; при розвитку методологічних засад та розробці методичних 

підходів до оцінки фінансового потенціалу території – методи порівняння, ста-

тистичного аналізу, аналізу динамічних рядів, структурний аналіз, методи екс-

пертних оцінок, метод ранжування.  

Інформаційною базою дисертаційної роботи є законодавчі і нормативно-

правові документи з питань реалізації грошово-кредитної політики, бюджетно-

податкової політики та політики управління державним боргом, офіційні  

статистичні дані Державної служби статистики України, Міністерства фінансів 

України, Національного банку України. У роботі опрацьована інформація про-

відних міжнародних рейтингових агентств, дослідницьких організацій та інших 

установ, що займаються рейтингуванням територій. 

Наукова новизна результатів дослідження полягає у розвитку теорети-

ко-методологічних засад управління фінансовим потенціалом території при ре-

алізації державної фінансової політики. До найбільш вагомих результатів, які 

визначають наукову новизну дисертації, належать такі: 

вперше: 

 на основі узагальнення концептуальних положень теорії організації 

економічного і фінансового потенціалів, обґрунтування і формалізації існуван-

ня, змісту і призначення фінансового потенціалу території запропоновано ме-

тодологічні засади та методичний інструментарій щодо оцінки ФПТ. Запропо-

новано до використання інтегральний показник загального ФП конкретної те-

риторії, який розраховується на основі даних щодо обсягів доходної частини 

місцевих бюджетів, фінансів підприємств і організацій (у тому числі фінансо-

вих посередників), фінансів домогосподарств, залучених інвестицій, частки 

державних фінансів тощо. Пропозиції автора передбачають коригування обсягу 

потенціалу на коефіцієнт, який відображає рівень впливу тіньової економіки, 
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унеможливлюють подвійне врахування окремих фінансових ресурсів (потоків) 

та передбачають оцінку, виходячи з різних рівнів планування розвитку терито-

рій (оперативного, тактичного, стратегічного); 

 розроблено науково-методичні рекомендації щодо ефективного 

управління ФПТ на основі залучення територіальних громад і економічних 

суб’єктів до рейтингування територій і бізнесу. Запропоновані рекомендації 

(зміни у нормативних актах, ліцензування діяльності з рейтингування, зміни в 

правилах лістингу фондових площадок тощо) дозволять знизити інформаційну 

асиметрію та активізувати організацію фінансового потенціалу за рахунок під-

вищення прозорості для інвесторів; 

 обґрунтовано необхідність та розроблено науково-методичний під-

хід до визначення, розрахунку і впровадження паспортизації фінансового поте-

нціалу різних територій з подальшою інтеграцією таких паспортів у процедури 

і процеси розробки та реалізації ДФП; 

удосконалено: 

 науково-методичний інструментарій системи міжбюджетного вирі-

внювання в Україні на базі включення до традиційних розрахунків показників 

ФП конкретних територій (адміністративно-територіальних одиниць), запропо-

новано модернізовану формулу розрахунку обсягів дотацій вирівнювання; 

 структурну організацію фінансового потенціалу територій різного 

рівня та обґрунтовано взаємозалежність складових потенціалу території з конк-

ретними видами державної фінансової політики. Запропоновано до викорис-

тання (при плануванні ДФП і здійсненні заходів щодо її реалізації) показники  

валового і чистого ФПТ, ФПТ у розрахунку на одного мешканця і на одну за-

йняту особу. Розроблено методичний підхід до розрахунку даних показників і 

застосування їх для оцінки ефективності ДФП; 

 обґрунтування доцільності ранжування територій для цілей держа-

вного регулювання і управління. Запропоновано науково-методичний підхід до 

ранжування і класифікації територій (областей) України за рівнем ФП та в роз-

різі окремих його елементів. Проведені на базі даного підходу розрахунки та 
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сформовані пропозиції дозволяють виявити диспропорції в розвитку територій, 

визначити напрямки розвитку ДФП у частині забезпечення територіального ви-

рівнювання; 

 теоретичні засади і методологічні підходи до управління розвитком 

окремих територій на базі ефективного використання їх потенціалу, в тому чи-

слі фінансового, формалізація основних методів управління ФПТ, виокремлен-

ня і шляхи застосування інструментів для реалізації бюджетно-податкової полі-

тики, грошово-кредитної політики, політики управління державним боргом та 

державної фінансової політики в цілому на різних етапах (розробка, визначен-

ня, здійснення, коригування) та на різних рівнях (держава, місцеві органи само-

врядування) її запровадження; 

набули подальшого розвитку: 

 концептуальні основи та інструментарій реалізації державної фі-

нансової політики в Україні. На основі систематизації досвіду управління фі-

нансовою політикою у країнах Європи в роботі визначено типовий перелік ін-

струментів реалізації державної фінансової політики, використання яких дозво-

ляє досягти максимальної її ефективності, а також параметри цих інструментів, 

що є найбільш прийнятними в умовах фінансово-економічної кризи та нестабі-

льності світової фінансової системи. Запропонований перелік інструментів до-

зволить оптимізувати державну фінансову політику в Україні та забезпечити її 

ефективність, в тому числі і з позиції реалізації фінансового потенціалу; 

 методологічні засади управління ФП в контексті реалізації ДФП 

шляхом формулювання ієрархії цільових орієнтирів у частині організації, роз-

поділу і перерозподілу фінансових ресурсів, визначення методів управління, 

складу суб’єктів і об’єктів механізму управління і його інструментів, а також 

узагальнено алгоритм управління фінансовим потенціалом; 

 методологічні засади щодо визначення та структурування взає-

мозв’язку між фінансовим потенціалом і фінансовою політикою за принципом 

“базис-надбудова”, на відміну від існуючих підходів, які розглядають їх з пози-

ції “суб’єкт-об’єкт”; 
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 обґрунтування ролі і місця міжнародних і національних рейтингів у 

формуванні фінансового потенціалу території та необхідності забезпечення по-

кращення міжнародного іміджу держави шляхом підвищення позицій у провід-

них міжнародних рейтингах; 

 зміст поняття “фінансова політика”, яку пропонується розуміти як 

комплекс заходів і дій щодо формування, розподілу і перерозподілу фінансових 

ресурсів для досягнення заздалегідь визначених цілей і завдань. Фінансову по-

літику держави пропонується розглядати як складову економічної політики та 

як систему заздалегідь визначених заходів, форм і методів мобілізації, розподі-

лу і використання фінансових ресурсів державними інститутами з метою вико-

нання державою своїх функцій у відповідності зі стратегічними і тактичними 

цілями її економічного і соціального розвитку, яка складається з бюджетно-

податкової політики, грошово-кредитної політики і політики управління держа-

вним боргом; 

 визначення ФПТ як загальної функції і оціночного показника певної 

конкретної території (держави, області, району, міста тощо)  щодо залучення, 

створення та використання фінансових ресурсів з метою забезпечення ефектив-

ного функціонування та розвитку громади; 

 економічний зміст поняття “управління фінансовим потенціалом 

території” як системи цільових орієнтирів, принципів і механізмів реалізації 

управлінських рішень, спрямованих на формування і розвиток фінансового по-

тенціалу і підвищення ефективності його використання на макро- і мікрорівні 

та в розрізі основних складових. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у використанні 

теоретичних висновків і практичних рекомендацій при здійсненні заходів щодо 

підвищення дієвості ДФП. 

Результати дисертаційної роботи знайшли своє практичне застосування у 

діяльності окремих установ, що підтверджується відповідними довідками. 

Рекомендації щодо розвитку міжбюджетних відносин на базі управління 

фінансовим потенціалам територій, оптимізації формули розподілу обсягу між-
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бюджетних трансфертів між державним та місцевими бюджетами, підвищення 

ефективності використання фінансового потенціалу територій та самостійності 

місцевих бюджетів використано Департаментом місцевих бюджетів та інвести-

цій Міністерства фінансів України під час удосконалення нормативно-правової 

бази (довідка про впровадження від 16.08.2012 № 31-05000-19-5/13659). Висно-

вки і результати дослідження щодо формування фінансового потенціалу при 

реалізації бюджетно-податкової  політики держави було використано у діяль-

ності Верховної Ради України при розробці проекту Закону України від 

12.01.2012 № 9684 “Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо 

удосконалення деяких норм Податкового кодексу України)”.  Теоретико-

методологічні підходи до формування механізму реалізації стратегії соціально-

економічного розвитку міста та її бюджетної складової з урахуванням фінансо-

вого потенціалу території було використано при розробці та опрацюванні Про-

екту стратегії розвитку м. Києва на період до 2025 року (довідка про впрова-

дження від Головного управління економіки та інвестицій Київської міської 

державної адміністрації від 26.07.2012 № 049-04/4368-12). Науково-методичний 

підхід до розробки і запровадження паспортів фінансового потенціалу терито-

рій використано при розробці Програми економічного і соціального розвитку 

міста Суми на 2012 рік (довідка про впровадження від виконавчого комітету 

Сумської міської ради від 20.07.2012 № 1455/02.02.02-17). У поточній діяльнос-

ті Державної фінансової інспекції в Сумській області використовуються пропо-

зиції автора щодо застосування показників фінансового потенціалу економіч-

них суб’єктів і місцевих органів влади при перспективних оцінках щодо фор-

мування бюджетів (довідка про впровадження від 18.04.2012 № 18-01-14-

14/2959). У діяльності Ліги страхових організацій України використовуються 

рекомендації щодо застосування міжнародних рейтингів у подоланні інформа-

ційної асиметрії та формуванні фінансового потенціалу території (довідка про 

впровадження від 03.09.2012  № 1003/III-5). 

Практичне значення результатів дослідження підтверджується також за-

стосуванням теоретико-методологічних положень дисертації у навчальному 
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процесі Сумського державного університету при викладанні навчальних дис-

циплін     “Фінансовий менеджмент”, “Фінанси підприємств” (акт від 23 січня 

2012 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним заве-

ршеним науковим дослідженням. Наукові положення, розробки, висновки і ре-

комендації, що виносяться на захист, одержані автором самостійно. Особистий 

внесок у наукових працях, опублікованих у співавторстві, наведено окремо у 

списку публікацій. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати 

наукового дослідження були оприлюднені і отримали схвальну оцінку на все-

українських та міжнародних науково-практичних конференціях, серед яких: 

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Міжнародна банківська кон-

куренція: теорія і практика” (2008 р., м. Суми); VI Міжнародна науково-

практична конференція “Дослідження та оптимізація економічних процесів” 

(2008 р., м. Харків); V Міжнародна науково-практична конференція “Наукова 

думка інформаційного століття – 2009” (2009 р., м. Дніпропетровськ); І Всеук-

раїнська науково-практична конференція “Моделювання сучасних економічних 

процесів та інформаційні технології” (2009 р., м. Дніпропетровськ); ІІ Всеукра-

їнська науково-практична конференція “Сучасні підходи, методи і моделі в 

управлінні фінансами: економічний і соціальні аспекти” (2009 р., м. Хмельни-

цький); Всеукраїнська науково-практична конференція “Економіка та управ-

ління в умовах побудови інформаційного суспільства” (2009 р., м. Одеса); Між-

народна науково-практична конференція “Економічний і соціальний розвиток 

України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації 

(2010 р., м. Тернопіль); VIII Міжнародна науково-практична конференція “Го-

род, регион, государство: экономико-правовые проблемы хозяйствования” 

(2011 р., м. Донецьк); Всеукраїнська науково-практична конференція “Статис-

тична оцінка соціально-економічного розвитку” (2011 р., м. Хмельницький) та 

ін. 
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Наукові публікації. Основні наукові положення, висновки і результати 

дослідження опубліковано в 46 наукових та навчально-методичних працях, 

у тому числі: 1 одноосібній монографії, 3 монографіях у співавторстві, 25 стат-

тях у наукових спеціалізованих виданнях, 13 публікаціях у збірниках матеріалів 

конференцій, 4 підручниках і посібниках. Загальний обсяг опублікованих нау-

кових праць становить 33,59 друк. арк., з них особисто автору належить 28,81 

друк. арк. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, п’яти роз-

ділів, висновків, додатків, списку використаних літературних джерел. Повний 

текст рукопису дисертаційної роботи складає 442 сторінки і містить 86 таблиць 

і 37 рисунків (з них 14 таблиць і 4 рисунки займають 17 окремих сторінок), до-

датки на 31 сторінці, список використаних джерел із 441 найменування. 
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РОЗДІЛ 1 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ 

ПОЛІТИКИ 

 

1.1 Сутність і складові державної фінансової політики  

 

Розгляд фінансового потенціалу територій є неможливим без дослідження 

державної фінансової політики. Її сутність, складові, механізми реалізації без-

посередньо пов’язані з можливостями територій. Важливими є практичні заса-

ди і проблеми реалізації фінансової політики уповноваженими органами держа-

вного управління України і огляд тих аспектів, які є актуальними на сучасному 

етапі розвитку держав, які близькі до України за своїми параметрами економіч-

ного розвитку. 

Хоча здається, що визначити сутність державної фінансової політики не 

дуже складно, беручи до уваги ключові компоненти, а саме «політика» і «фі-

нанси», тим не менш в науковій літературі можна зустріти підходи, які певною 

мірою відрізняються один від одного. В дослідженнях це поняття розглядається 

як в широкому сенсі, так і обмежуючись лише певними вузькими аспектами. 

Часто це пояснюється специфічними задачами, які вирішуються в ході конкре-

тних досліджень або особливостями обраної тематики. Тому надалі буде прове-

дено аналіз існуючих підходів і надане авторське визначення поняття «держав-

на фінансова політика», виходячи з тих особливостей і цілей, які стоять у дано-

му дослідженні.
1 

Обмежимо рамки аналізу тим, що будемо розглядати дане поняття тільки 

в макроекономічному контексті, адже мова йде саме про державну політику. 

Зрозуміло, що використання фінансової політики має місце у кожного окремого 

господарюючого суб’єкта, і залежить від місії, сформульованої керівництвом 

таких суб’єктів. Але так чи інакше побудова такої фінансової політики буде ви-

                                                 
1 Поняття «фінансова політика держави» і «державна фінансова політика» використовуються в даній роботі як 

синоніми 
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ходити з тих реалій, які існують на макрорівні, а отже державна фінансова полі-

тика фактично є первинною, на якій будуть базуватись і генеруватись фінансові 

рішення інших суб’єктів. 

Дана думка підтверджується, наприклад, дослідженнями Большакова С., 

який зазначає, що «фінансова політика це матеріалізована у фінансові рішення і 

в практику усвідомлення державою і суспільством, підприємствами і фірмами 

необхідність зростання добробуту суспільного і приватного капіталу…, що 

здійснюється через об’єктивно притаманну фінансам функцію розподілу і пере-

розподілу тільки-но створеної вартості, яка виражена у грошовій формі» [29]. 

Далі він відмічає, що фінансова політика первинних ланок господарювання 

завжди повинна враховувати політику, що здійснюється державою в області 

фінансів і кредиту. 

Слід додати, що фінансова політика держави безпосередньо буде вплива-

ти на ті рішення, які формулюються та впроваджуються на рівні регіональних і 

муніципальних органів влади, а це одразу відсилає нас до ще однієї особливості 

даного дослідження – його територіальної або регіональної складової. Тож мо-

жна говорити про фінансову політику як про поняття, яке безпосередньо 

пов’язане із управлінням фінансовими ресурсами всіх ланок фінансової систе-

ми, як держави в цілому (включаючи її територіальні одиниці), так і підпри-

ємств та організацій. 

Важливим аспектом є те, що політика, навіть поза контекстом її фінансо-

вої складової, сама по собі носить прикладний характер, хоча і пов’язана із тео-

ретичними розробками. А існуюча ідеологія розвитку, сформульовані цілі, місії 

розвитку держави обумовлюють спрямованість і специфіку всіх складових фі-

нансової політики.  

На початкових етапах розвитку економічної думки панувала ідея саморе-

гульованого характеру ринкових відносин, що не вимагало ніякого зовнішнього 

втручання, а отже і якихось напрацювань, систематизації знань, які можна було 

б віднести до глобального розуміння «фінансової політики», тобто останньої, як 

економічної категорії, фактично не існувало.  
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Безпосередній поштовх до розробок в галузі фінансової політики, які но-

сили теоретичний характер із одночасним застосуванням на практиці, можна 

було побачити у кризу 1929-1933 років, коли на перший план вийшла точка зо-

ру про неспроможність ринку самостійно регулювати всі відносини між 

суб’єктами, яка обумовлювала необхідність втручання держави в економічні 

процеси. Відповідно, теоретичні положення Кейнса Д. і його послідовників у 

1930-1940 рики передбачали розв’язання конкретних завдань фінансової полі-

тики: послаблення впливу кризи надвиробництва на економіку, підтримка еко-

номічної активності, розширення платоспроможного попиту тощо. 

В подальшому, в 1960-ті роки, на перше місце виходить задача забезпе-

чення високої зайнятості і стимулювання темпів економічного зростання, а зго-

дом (в 1970-ті роки) – боротьба з інфляційними процесами, вирівнювання пла-

тіжного балансу із одночасним вирішенням завдань поставлених в 1960-х рр. 

Остання чверть ХХ ст. характеризувалась суттєвим зростанням впливу 

фінансових ринків на загальноекономічний розвиток багатьох країн, що приз-

вело до виокремлення науковцями у своїх дослідженнях фінансової сфери і від-

ведення їй особливої ролі в розвитку економіки країн в цілому. Це пояснюється 

наявними об’єктивними тенденціями, а саме: 

– зростанням частки вкладу фінансового сектору у ВВП, а в окремих ро-

звинених країнах він взагалі стає рушійною силою економічного роз-

витку; 

– фінансові ринки за обсягами перевищують ринки реальних товарів та 

послуг, а ціни на деривативи, особливо спекулятивні, починають без-

посередньо впливати на ефективність товарних ринків; 

– доходи окремих груп суб’єктів господарювання від операцій на фінан-

сових ринках перевищують доходи від інших видів діяльності; 

– домогосподарства звертають свою увагу все більше і більше на фінан-

сові ринки, вкладають грошові кошти в цінні папери, банківські депо-

зити, в тому числі впливаючи на ринки опосередковано через інститу-
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ційних інвесторів (страхових компаній, пенсійних фондів, інвестицій-

них компаній і фондів). 

Таким чином, зазначені вище тенденції з часом призводять до підвищен-

ня важливості заходів, які безпосередньо відносяться до фінансової політики, а 

отже і до подальшого розвитку теоретико-методологічних, методичних  і прак-

тичних розробок в цій сфері. 

Вітчизняні і зарубіжні вчені по різному підходять до трактування поняття 

«фінансова політика». Більше того, виходячи з прикладного його характеру, 

іноземні дослідники взагалі окремо її не розглядають, а більше оперують із за-

гальним терміном – «макроекономічна політика держави», в складі якої розгля-

дають фіскальну і монетарну політики. Саме вони (фіскальна і монетарна) за 

своїм змістом відповідають ключовим видам фінансової політики держави, які 

виокремлюють вітчизняні дослідники: бюджетно-податкова політика і грошо-

во-кредитна політика. 

Наприклад, Макконелл К. і Брю С., в межах фіскальної політики розгля-

дають зміни, які вносяться урядом в систему державних витрат і оподаткуван-

ня, спрямовані на забезпечення повної зайнятості та неінфляційного національ-

ного продукту [181]. Майже аналогічний підхід можна зустріти в працях Саллі-

вана А., Шеффріна С., Манківа Г., Фишера С., Дорнбуша Р., Шмалензи Р., де 

фіскальна політика розглядається як вплив на національну економіку шляхом 

регулювання державних витрат і податкових зборів [416, 436, 369]. 

Що ж стосується монетарної політики, то її найчастіше розуміють як сис-

тему заходів уповноважених органів державного регулювання країни з контро-

лю за пропозицією грошей в економіці з метою забезпечення економічного зро-

стання і цінової стабільності. Такий підхід можна зустріти в працях більшості 

закордонних дослідників [наприклад: 408, 413, 417]. 

Російські вчені мають розробки, які більше відповідають тим підходам, 

які панують серед українських дослідників. Так в сучасному економічному сло-

внику Райзберга Б., Лозовського Л., Стародубцевої Е. фінансова політика ви-

значається як політика держави (уряду) відносно використання державних фі-
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нансових ресурсів, регулювання доходів і витрат, формування і виконання дер-

жавного бюджету, податкового регулювання управління грошовим обігом, 

впливу на курс національної валюти [304].  

В іншому словнику (під редакцією Грязнової А.) фінансова політика ха-

рактеризується як «сукупність заходів держави по організації і використанню 

фінансів для виконання своїх функцій і задач. Проявляється в системі форм і 

методів мобілізації фінансових ресурсів, їх розподілу між соціальними групами 

населення, галузями і регіонами країни, у фінансовому законодавстві, в струк-

турі доходів і витрат. Фінансова політика обслуговується державним бюджетом 

і є однією із складових частин економічної політики, тому формується в залеж-

ності від загальнонаціональних інтересів, які визначають розвиток державного 

сектору в промисловості, енергетиці, будівництві та інших галузях, які мають 

структуроутворююче значення» [359]. Дане трактування, вочевидь, намагається 

охопити всі сфери, де фінансова політика проявляє свій вплив, і поряд з цим є 

дещо обмеженим, адже стверджувати, що фінансова політика обслуговується 

державним бюджетом є помилковим, якщо не зазначати інші ключові елементи, 

до яких можна віднести позабюджетні фонди, місцеві бюджети, інструменти 

грошово-кредитної політики тощо. 

Нешитой А. визначає фінансову політику як особливу сферу діяльності 

держави, спрямовану на мобілізацію фінансових ресурсів, їх раціональний роз-

поділ і ефективне використання з метою реалізації державою своїх функцій 

[208]. Тобто держава визначається як головний суб’єкт, що генерує рішення, 

визначає загальні напрями впровадження фінансової політики, обирає інстру-

менти для досягнення встановлених стратегічних цілей.  

В роботі російських вчених під ред. Сенчагова В. фінансова політика 

держави визначається як частина (підсистема) економічної політики держави, 

що являє собою сукупність бюджетно-податкових, інших інструментів і інсти-

тутів державної фінансової влади, які наділені згідно із діючим законодавством 

повноваженнями по формуванню і використанню фінансових ресурсів держави 

у відповідності із стратегічними і тактичними цілями державної економічної 
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політики [363]. Тобто в цьому визначенні не тільки зазначається приналежність 

фінансової політики до загальної системи заходів економічної політики держа-

ви, а ще й виділяються її цільові (стратегічна і тактична) складові. В той же час 

у визначеннях лише наголошується на тому, що до складу входять різні інстру-

менти, інститути, але вони не конкретизуються. В цьому випадку слід було або 

повністю перерахувати органи державної влади, які мають повноваження на 

прийняття рішень та впровадження їх в дію в рамках фінансової політики, або 

взагалі розглядати їх окремо від визначення. 

Інші російські дослідники, навпаки, дають загальні, майже неконкретизо-

вані визначення фінансової політики, з яких іноді важко зрозуміти особливості 

або специфіку цього поняття. Наприклад, Ковальов В. розглядає державну фі-

нансову політику як частину соціально-економічної політики держави, яка 

спрямована на забезпечення збалансованого зростання фінансових ресурсів у 

всіх ланках фінансової системи країни [167]. 

Романовський М. визначає фінансову політику як сукупність методологічних 

принципів, практичних форм організації і методів використання фінансів [325].  

Архіпов А. та Погосов І. вважають, що фінансова політика представляє 

собою сукупність цілеспрямованих заходів держави в області управління фі-

нансами з метою визначення найбільш ефективних з них, які відповідають су-

часним умовам господарювання, для створення фінансової основи реалізації 

економічної політики держави [14].  

Отже, відсутність єдиних підходів до визначення фінансової політики се-

ред закордонних вчених є очевидною, тому розглянемо, яким чином вітчизняні 

дослідники розв’язують цю проблему. 

Василик О. вважає, що «фінансова політика держави – це досить складна 

сфера діяльності законодавчої і виконавчої влади, яка включає заходи, методи і 

форми організації та використання фінансів для забезпечення її економічного і 

соціального розвитку» [85]. При цьому «основною метою фінансової політики є 

оптимальний розподіл валового внутрішнього продукту між галузями народно-

го господарства, соціальними групами населення, територіями. На цій основі 
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має забезпечуватися стійке зростання економіки, удосконалення її структури, 

створення умов для розвитку господарських утворень різних форм власності, 

спільних підприємств з іноземним капіталом, акціонерних товариств, орендних 

і комерціалізованих підприємств. За цих умов важливе значення має також 

створення надійних соціальних гарантій населенню» [85]. 

Такий підхід безпосередньо обмежує фінансову політику рамками лише 

одного суб’єкту її реалізації – державою та її фінансовими ресурсами. Всі дії 

органів державного управління підпорядковано вирішенню, в першу чергу, за-

гальноекономічних проблем.  

Романенко О. дає більш широке визначення фінансовій політиці, розгля-

даючи її як «визначення цілей, завдань, на вирішення яких спрямовується про-

цес формування, розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів» [324]. З та-

кого формулювання важко визначити що саме мав на увазі автор і потребує 

більш детального розгляду його підхід до цього поняття. Враховуючи той факт, 

що далі в роботі розглядаються типові складові фінансової політики держави, 

то можна стверджувати, що таке визначення фінансової політики також потре-

бує удосконалення. 

Опарін В. також схиляється до думки, що фінансова політика – це ком-

плекс дій і заходів, що здійснюються саме державою і підкреслює, що він пови-

нен проводитись «в межах наданих їй функцій та повноважень у сфері фінансо-

вої діяльності суб’єктів господарювання та фінансових інституцій, громадян і 

безпосередньо держави з метою вирішення певних завдань і досягнення поста-

влених цілей» [219]. 

Оспіщев В. та Близнюк О. при визначенні сутності фінансової політики 

також акцентують увагу на тому, що фінансова політика є складовою економі-

чної політики держави, у якій конкретизуються головні завдання економіки 

країни, визначається загальний обсяг фінансових ресурсів держави, і одночасно 

фінансова політика – є відносно самостійною сферою діяльності держави, най-

важливішим засобом реалізації політики держави у будь-якій сфері суспільної 

діяльності [374]. 
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Юхименко П. дотримується думки, що фінансова політика держави – це 

частина (підсистема) її економічної політики, яка є сукупністю законодавчих і 

нормативних актів, бюджетно-податкових, інших фінансових інструментів, ін-

ститутів та заходів державної влади, котрі згідно із законодавством мають пов-

новаження щодо формування й використання фінансових ресурсів держави та 

регулюють фінансово-кредитні потоки у секторах економіки відповідно до 

стратегічних і тактичних цілей державної економічної політики [349]. 

Петровська І. та Клиновий Д. зазначають, що фінансова політика – це 

спосіб впливу фінансових відносин на економічний і соціальний розвиток сус-

пільства, який знаходиться в безпосередній залежності від характеру виробниц-

тва і сутності виробничих відносин, проявляється в системі форм і методів мо-

білізації фінансових ресурсів та їх розподілі [278]. 

Лондар С. і Тимошенко О. вважають, що фінансова політика держави – це 

визначений урядом напрямок діяльності, що передбачає цілісну сукупність ор-

ганізаційних, правових, інформаційних, інших заходів, спрямованих на ефекти-

вне формування фінансових ресурсів держави, їх розподіл, раціональне викори-

стання і контроль відповідних фінансових потоків за допомогою використання 

потенціалу фінансової системи та забезпечення функціонування фінансових 

механізмів [185]. 

Таким чином, можна відзначити, що ряд дослідників при визначенні фі-

нансової політики акцентують увагу на її ресурсній складовій, в той час як інші 

у своїх дослідженнях орієнтовані на розв’язання конкретних або загальних за-

вдань. 

Поряд з цим слід зауважити, що майже ніхто з вказаних дослідників не 

здійснює спроби розрізнити поняття «фінансова політика» і «фінансова політи-

ка держави», використовуючи їх як синоніми, особливо коли мова йде саме про 

участь держави у формулюванні основних принципів фінансової політики. Між 

тим, як зазначалось вище, можна розглядати фінансову політику і як складову 

системи фінансового менеджменту конкретного суб’єкта господарювання. В 

цьому випадку доцільно давати загальне трактування фінансової політики із 
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поділом її на окремі складові, які, в свою чергу, окреслять специфічні риси, 

притаманні фінансовій політиці різних за своїм статусом суб’єктів. 

Виходячи з вищезазначеного, вважаємо, що вдале розмежування понять 

«фінансова політика», «фінансова політика держави», «фінансова політика під-

приємства» дає, наприклад, Под’яблонська Л. [283]. 

За її визначенням, фінансова політика – це визначення цілей і задач, на 

вирішення яких спрямований процес формування, розподілу і перерозподілу 

ВВП для забезпечення фінансовими ресурсами безперервного процесу відтво-

рення і задоволення його окремих конкретних потреб. При цьому фінансова 

політика держави розуміється як частина соціально-економічної політики дер-

жави щодо забезпечення збалансованого зростання фінансових ресурсів у всіх 

ланках фінансової системи країни. Фінансова політика підприємства – сукуп-

ність методів управління фінансовими ресурсами підприємства, спрямованих 

на їх формування, раціональне і ефективне використання. 

Отже, враховуючи вищевикладені підходи і точки зору на таку категорію 

як «фінансова політика», різницю в її трактуваннях окремих дослідників, для 

цілей даного дослідження вважаємо за необхідне надати власне визначення фі-

нансової політики, а також сформулювати визначення «фінансової політики 

держави».  

Окремі дослідження [85, 278, 283, 324] дають підстави розмежувати ці 

поняття, особливо приймаючи до уваги той факт, що існують заходи фінансової 

політики не тільки держави, а й інших суб’єктів господарювання. На кардина-

льно новий підхід при цьому ми не претендуємо, але для зручності подальшого 

дослідження, необхідно оперувати поняттям, яке відображає авторський погляд 

на його мету, завдання, об’єкт і предмет. 

Таким чином, ми будемо розуміти фінансову політику у загальному 

вигляді як процес формування, розподілу і перерозподілу фінансових ресу-

рсів для досягнення визначених цілей і завдань. 

Державну фінансову політику будемо розглядати як складову частину 

економічної політики держави, яка представляє собою систему заздалегідь ви-
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значених визначених і затверджених заходів, форм і методів мобілізації, розпо-

ділу і використання фінансових ресурсів державними інститутами з метою ви-

конання державою своїх функцій у відповідності зі стратегічними і тактичними 

цілями її економічного і соціального розвитку.  

Важливо відмітити, що з позиції сталого розвитку суспільства однією з 

ключових стратегічних цілей економічного і соціального розвитку є забезпе-

чення балансу між задоволенням сучасних потреб суспільства та інтересами 

майбутніх поколінь, які включають в себе у тому числі і екологічно безпечне 

довкілля. Таким чином при реалізації державної фінансової політики необхідно 

виходити не лише з інтересів поточної ситуації, але і робити аналіз наслідків 

певних дій щодо майбутнього. 

Отже державна фінансова політика об’єднує в собі об’єктивні фінансові 

відносини та, конкретизовані у вигляді загальнодержавних планів і програм, 

управлінські рішення, які виникають в процесі формулювання і впровадження в 

дію стратегії функціонування і розвитку державних фінансів.  

Виходячи з визначення державної фінансової політики, її основні завдан-

ня можна сформулювати таким чином: 

– створення умов для максимізації обсягів фінансових ресурсів, які фор-

муються державою; 

– реалізація механізмів раціонального розподілу і використання сформо-

ваних фінансових ресурсів; 

– забезпечення належного регулювання, стимулювання і контролю за 

економічними і соціальними процесами, використовуючи фінансові 

методи; 

– формулювання, розвиток і підтримка функціонування фінансового ме-

ханізму виходячи із цілей і стратегій фінансової політики; 

– налагодження ефективної системи управління державними фінансами. 

Реалізація фінансової політики держави здійснюється у вигляді комплек-

су заходів, які втілюються через фінансове право, систему фінансів, фінансову 

систему і фінансовий механізм з метою найбільш повного виконання фінансами 
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своїх функцій. Через норми фінансового права та елементи фінансової системи 

і фінансового механізму здійснюється реалізація положень концепції економіч-

ного розвитку держави. Якщо остання відсутня, то навряд чи можна говорити 

про будь-яку фінансову політику в державі. 

Зміст фінансової політики держави і її взаємозв’язок з іншими фінансо-

вими поняттями, які зазначено вище, представлено на рис. 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Зміст фінансової політики та її взаємозв’язок з іншими фі-

нансовими категоріями 
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Фінансова політика є невід’ємною частиною економічної політики дер-

жави. Фінансовий стан держави і окремих суб’єктів економіки визначаються 

рівнем організації економічних відносин, обсягами виробництва товарів та пос-

луг, заходами реформування окремих складових фінансової та економічної сис-

тем держави тощо. 

Фінансово-матеріальна збалансованість економіки виходить з факту екві-

валентності фондів фінансових ресурсів, які є в розпорядженні різних суб’єктів 

(держави, підприємств, населення), реальним матеріальним благам, тому пере-

розподіл фінансових ресурсів викликає перерозподіл матеріальних ресурсів, а 

фонди фінансових ресурсів, які обертаються на фінансових ринках і носять ха-

рактер спекулятивних операцій, не призводять до руху матеріальних ресурсів. 

Фінансова політика повинна носити плановий характер. Якщо закордо-

ном практика стратегічного і тактичного планування застосовується постійно, 

то в Україні ситуація відрізняється тим, що конкретних програм розвитку недо-

статньо, а ті, що існують, носять загальнодекларативний характер, їх зв’язок з 

іншими програмами розвитку або відсутній, або слабо прослідковується. Від-

повідно перед урядом повинно стояти завдання розробки і планування бюджет-

но-податкових і грошово-кредитних показників на перспективу не менше ніж 

на 3 роки, а також обов’язково мати довгострокову стратегію розвитку еконо-

міки і фінансової системи країни на 5-7 років.  

Реалізація фінансової політики держави передбачає її результативність, 

яка може бути охарактеризована досягненням конкретних запланованих показ-

ників, пріоритетним з яких є якість життя населення. 

Успішність реалізації фінансової політики держави буде залежати від ба-

гатьох факторів, серед яких, як найважливіші, відзначимо: об’єктивні економі-

чні закони розвитку суспільства; історичний досвід і поточні погляди на розви-

ток економіки урядовців, працівників виконавчих органів, громадян; особливо-

сті зовнішніх і внутрішніх умов існування держави, напрямів її економічної по-

літики і розвитку; комплексний і стратегічний характер інновацій у фінансовій 

політиці. 
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В залежності від характеру завдань, які стоять перед державою і часу, не-

обхідного для їх розв’язання, фінансова політика може носити стратегічні і так-

тичні ознаки. Достатньо поширеною є практика, коли, наприклад, розробляєть-

ся програма стратегічного розвитку окремої галузі економіки і поряд із ключо-

вими довгостроковими напрямами формулюються конкретні завдання, які за-

безпечать реалізацію встановлених цілей.  

Таким чином, фінансова політика може бути як стратегічною (тобто дов-

гостроковою, розрахованою на тривалу перспективу, що передбачає вирішення 

значних за масштабом цілей і завдань, передбачених соціально-економічною 

політикою держави), так і тактичною (спрямованою на вирішення конкретних 

завдань в рамках сформульованої мети). 

В залежності від впливу на окремі складові фінансової системи фінансова 

політика держави може бути деструктивною, коли заходи впливу будуть приз-

водити до погіршення параметрів об’єкта управління (наприклад, зменшення 

окремих статей витрат державного бюджету), і конструктивною, коли заходи 

мають протилежний ефект (наприклад, збільшення податкових надходжень до 

державного бюджету). 

Також може існувати поділ фінансової політики на види, кожен з яких за-

стосовується в залежності від загальноекономічної ситуації в країні: економіч-

ного зростання; обмеження ділової активності; стабілізації. 

Під політикою економічного зростання розуміють систему фінансових 

заходів, спрямованих на збільшення фактичних обсягів валового національного 

продукту і підвищення рівня зайнятості. Така стимулююча фінансова політика 

включає зниження податків, збільшення державних витрат, а також політику 

«дешевих грошей», яка проводиться центральним банком країни. При цьому 

вважається, що якщо національна економіка має збалансований бюджет, то в 

період депресії і спаду необхідно проводити політику збільшення бюджетного 

дефіциту. 

Якщо ж держава проводить фінансову політику, спрямовану на зниження 

рівня фактичного валового внутрішнього продукту у порівнянні із його потен-
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ційним рівнем, то це політика стабілізації. Її використовують з метою недопу-

щення інфляції, яка виникає через надлишковий попит, а також для запобігання 

кризи надвиробництва.  

Що стосується політики обмеження ділової активності, то її основою по-

винні виступати заходи по збільшенню ставок оподаткування, зменшення дер-

жавних витрат, а також включати політику «дорогих грошей» центрального ба-

нку країни. 

Відмінними рисами політика стабілізації вважаються заходи, пов’язані із 

стабілізацією цін і підтримкою обсягів випуску продукції на оптимальному для 

даної країни рівні. При цьому важливе значення має порівняння рівня фактич-

ного ВВП з потенціальним. У стані спаду економіки або депресії, коли ВВП 

нижче потенційного рівня, заходи державної фінансової політики включають 

зниження ставок оподаткування, збільшення державних витрат, політику «де-

шевих грошей» центрального банку. І навпаки, коли ВВП вище потенційного 

рівня, можуть реалізовуватись такі заході по стабілізації як збільшення ставок 

оподаткування, зниження державних витрат, політика «дорогих грошей» 

центрального банку. 

Розглянуті види державної фінансової політики можуть відноситись до її 

тактичних заходів, але в стратегічному плані вони все одно спрямовані на дося-

гнення однієї мети – стійкого економічного зростання. 

Відзначимо, що діяльність органів державної влади по розробці і реаліза-

ції фінансової політики держави передбачає такі чотири ключові етапи: 

1) розробка науково-обґрунтованої концепції фінансової політики держави; 

2) визначення основних напрямів, підходів, механізмів і засобів досягнення 

результатів, які прогнозуються, на перспективу і на поточний період на 

базі різних варіантів сценаріїв економічного розвитку; 

3) здійснення практичних заходів шляхом реалізації розроблених конкрет-

них механізмів фінансової політики держави; 

4) коригування механізмів реалізації фінансової політики на основі враху-

вання результатів їх застосування в практичній діяльності. 
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Говорячи про механізм реалізації державної фінансової політики слід 

брати до уваги, що конкретним його втіленням є фінансовий механізм – ком-

плекс методів і важелів впливу в даному випадку на державну фінансову полі-

тику, за допомогою яких і здійснюється безпосереднє формування, розподіл і 

перерозподіл фінансових ресурсів з метою забезпечення реалізації основних фу-

нкцій і завдань, покладених на державу. 

Що стосується складових фінансової політики, то в даному питанні майже 

не існує єдиної точки зору. Як зазначалось вище, закордонні дослідники традицій-

но концентрують свою увагу лише на двох складових: фіскальній і монетарній 

політиках. І такого підходу дотримуються практично всі провідні вчені, які є 

представниками західної економічної думки [181, 369, 413, 416, 436 та ін.]. 

Зовсім інша ситуація постерігається в наукових публікаціях українських 

та російських авторів. Наприклад, Василик О. виділяє «бюджетну, податкову, 

кредитну, грошову, валютну, інвестиційну політику» [85]. 

Опарін В. відзначає, що фінансова політика може розглядатись в широкому 

та вузькому розумінні. При цьому, говорячи про широке розуміння, він дотриму-

ється тієї позиції, що фінансова політика включає монетарну і фіскальну політики. 

А у вузькому розумінні – це лише фіскальна політика. Але він також відзначає, що 

фінансова політика включає в себе політику в сфері управління державним бор-

гом, фондового та страхового ринку і міжнародних фінансів [219]. 

Лоднар С., Тимошенко О. вважають, що фінансова політика держави по-

винна розглядатись в контексті таких її складових: бюджетної, податкової, бю-

джетно-податкової, грошово-кредитної, валютної, страхової, інвестиційної, ін-

новаційної, амортизаційної [185]. Тут можна побачити незрозуміле і необґрун-

товане виділення спочатку бюджетної і податкової політики, а потім їх поєд-

нання в окрему бюджетно-податкову політики. Політики інноваційна і аморти-

заційна все ж таки більшою мірою відносяться до фінансової політики підпри-

ємств ніж держави. 

Романенко О. відзначає, що зміст, завдання і вимоги до фінансової полі-

тики проявляються через податкову, бюджетну, грошово-кредитну і міжнарод-
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ну фінансову політику [324]. В якості додаткових складових він відзначає наяв-

ність ще й митної і валютної політики. 

Досить близькими є погляди російських вчених і дослідників. Так Альо-

хін Е. вважає, що фінансова політика включає такі елементи: бюджетна політи-

ка, податкова політика, цінова політика, грошово-кредитна політика, митна по-

літика, політика внутрішніх та зовнішніх запозичень, політика в сфері міжна-

родних фінансів [4]. 

В дослідженні Назарова Н. і Кораєва А. [205] в якості заходів в області 

фінансової політики пропонується розглядати бюджетну політику, податкову і 

митну політику, управління державним боргом, державну майнову політику, 

політику державних спеціальних (позабюджетних) фондів. Також вони відзна-

чають провідний статус саме бюджетної політики, а інші сфери знаходяться в 

тісній залежності від параметрів бюджету. 

Давидова Л., Фьодорова О., Коршунова Г. обмежуються розглядом лише 

бюджетної, податкової, митної і грошово-кредитної політики [361]. 

Под’яблонська Л. в якості важливих напрямів державної фінансової полі-

тики виділяє бюджетну, фіскальну, податкову, інвестиційну, соціальну, митну 

політику [283]. 

Здійснюючи аналіз і співставлення наведених думок слід відзначити, що 

загальним недоліком більшості підходів є виділення окремих видів фінансової 

політики держави, які не мають ніякого відношення до фінансів і є елементами 

суто економічної політики або містять в собі лише окремі елементи фінансових 

відносин. При цьому можна побачити, що ці елементи, скоріше, належать ін-

шим видам фінансової політики. 

Розглянемо типові приклади таких помилок. Так, політика в сфері стра-

хового і фондового ринків взагалі майже не має ніякого відношення до держав-

ної фінансової політики через те, що в них відсутня основна ознака такої полі-

тики, а саме заходи з мобілізації, розподілу і використання фінансових ресурсів 

державними інститутами. Твердження, що держава приймає законодавчо-

нормативні акти, у тому числі через уповноважені органи безпосереднього ре-
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гулювання цих ринків не свідчить про участь державних інститутів у русі фі-

нансових ресурсів. 

Так, присутність держави на страховому ринку обмежується лише стра-

хуванням окремих категорій службовців і осіб, умови праці яких пов’язані із 

значним ризиком. Але обсяги таких операцій є несуттєвими для ринку в цілому, 

а виплати здійснюються за рахунок коштів державного бюджету через уповно-

важених страховиків, тому і вплив держави на страховий ринок фактично не 

простежується. 

Держава виходить на фондовий ринок з метою розміщення власних бор-

гових зобов’язань і в цьому сенсі, зрозуміло, впливає на фондовий ринок. Але 

це не політика держави на фондовому ринку, це скоріше політика держави в 

сфері управління державним боргом, або частина бюджетної політики. Саме в 

цих сферах подібні дії мають вирішальне значення. Не слід вважати, що держа-

ва емітує власні цінні папери лише для того, щоб відбувався розвиток фондово-

го ринку. Головна мета полягає у необхідності залучення грошових ресурсів 

для фінансування видатків бюджету, виконання поточних зобов’язань за раніше 

емітованими борговими інструментами. 

Амортизаційну політику і політику в сфері інновацій взагалі слід розгля-

дати лише на рівні окремих суб’єктів господарювання, а не держави. Держава 

створює умови для їх реалізації шляхом прийняття законодавчих норм, які бу-

дуть спонукати підприємства використовувати, наприклад, прискорену аморти-

зацію або через встановлені податкові пільги заохочувати проведення науково-

дослідних розробок, які в кінцевому випадку призведуть до появи нових за сво-

їми характеристиками товарів та послуг. Але рух фінансових ресурсів держави 

в цих сферах не буде носити характеру цільового фінансування. 

Розглядати валютну політику окремо взагалі не має сенсу. Це типова 

складова грошово-кредитної політики центральних банків, в якій одним із ін-

струментів зазначається управління золотовалютними резервами країни. Сюди 

ж відносяться і інші заходи, пов’язані із регулюванням руху іноземної валюти 
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на території конкретної країни, встановлення режиму регулювання валютного 

курсу і т.д.  

Визначення міжнародної фінансової політики виявляється звичайною 

компіляцією заходів, які існують в інших видах фінансової політики, лише вио-

кремлюючи їх міжнародну специфіку. Наприклад, Романенко О. визначає, що 

«в її основу покладено управління валютно-фінансовими і кредитними відно-

синами у сфері міжнародних відносин» [324]. Можна побачити, що мова йде 

про частину грошово-кредитної політики, а також, як відзначають інші дослід-

ники [4, 85], про політику управління державним боргом, – в даному випадку 

про позики від міжнародних фінансово-кредитних інститутів, таких як Міжна-

родний валютний фонд, Світовий банк тощо. 

Митна політика також містить елементи інших пов’язаних  сфер діяльно-

сті. З одного боку встановлення ставок митних зборів або регулювання режиму 

оподаткування товарів та послуг, які перетинають кордон, є частиною бюджет-

но-податкової політики, адже мова йде про фінансові потоки, які спрямовують-

ся на поповнення дохідної частини державного бюджету. Ті ж елементи митної 

політики, які відносяться до регулювання експорту-імпорту товарів та послуг, 

встановлення квот, обмежень, заборон ніяким чином не стосуються руху фінан-

сових ресурсів. Відбувається переміщення матеріальних цінностей втілених в 

конкретних результатах діяльності суб’єктів господарювання у вигляді товарів 

та послуг, а це слід відносити до елементів економічної політики держави. 

Що стосується соціальної політики, то її безпосереднє віднесення до од-

ного з видів фінансової політики є дещо сумнівним. В першу чергу ті сфери, в 

яких традиційно реалізуються заходи соціальної політики, а саме освіта, охоро-

на здоров’я, соціальне страхування тощо, фінансуються як правило за рахунок 

коштів державного бюджету або позабюджетних фондів. Ці кошти вже були 

акумульовані через систему податків і зборів, сформовані у фонди, призначені 

для подальшого розподілу за заздалегідь визначеними напрямами. Тому соціа-

льна політика не може бути безпосередньою складовою фінансової політики. Її 

підпорядкованість і залежність від результатів реалізації бюджетно-податкової 
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політики відводять їй вторинну роль. Хоча не можна заперечувати, що кінцева 

мета фінансової політики держави, в тому числі, полягає у забезпеченні добро-

буту населення. 

Інвестиційна політика, з нашої точки зору, також не в повній мірі відпові-

дає ознакам, які притаманні фінансовій політиці держави. Це проявляється в 

тому, що інвестиції самі по собі не обов’язково мають характер вкладень у ви-

гляді грошових коштів. Це можуть бути матеріальні і нематеріальні активи, 

права власності, певна сукупність знань у вигляді документації тощо. Більше 

того, держава, як правило, не приймає участі своїми власними коштами в реалі-

зації інвестиційних проектів, а створює умови для їх залучення шляхом прийн-

яття відповідних законодавчо-нормативних актів.  

Можна також розглянути умовний приклад реалізації інвестиційного про-

екту, з якого стає очевидним відсутність в окремих типах інвестицій будь-яких 

ознак, які притаманні визначенню фінансової політики держави. Припустимо, 

що іноземна корпорація вирішує розпочати виробництво продукції на території 

України, обирає придатне для цього приміщення, а все обладнання передає 

створеному дочірньому підприємству на умовах оренди або лізингу. Продукція, 

яка виробляється на цьому підприємстві повністю реалізується на ринках інших 

країн, а підприємство працює без отримання прибутку. Таким чином, створю-

ються умови, за яких вітчизняна економіка майже не отримує ніяких фінансо-

вих потоків від діяльності цього підприємства (окрім заробітної плати праців-

никам і відрахуванням у соціальні фонди), а отримані доходи фактично виво-

дяться закордон у вигляді плати за оренду/лізинг обладнання. 

Таким чином, ми будемо дотримуватись тієї точки зору, що виділення тих 

чи інших видів фінансової політики повинно відображати цільові орієнтири 

держави, ті завдання, які вирішуються її конкретними діями. Якщо ж держава 

для реалізації своїх цілей присутня на окремих ринках або приймає необхідні 

законодавчо-нормативні акти, це не означає, що їх слід виділяти як відповідні 

види фінансової політики. Це скоріше інструментарій, використання якого дає 

можливість досягти заздалегідь визначених орієнтирів.  
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Що ж стосується основних видів фінансової політики держави, то в 

рамках даного дослідження ключовими будуть вважаться наступні: бюдже-

тно-податкова політика, грошово-кредитна політика і політика управлін-

ня державним боргом. Сформулюємо їх сутність детальніше, адже саме ці ви-

ди розкривають сутність фінансової політики держави. 

Бюджетно-податкова політика – це складова фінансової політики дер-

жави в сфері оподаткування, державних витрат та державного бюджету, спря-

мована на забезпечення зайнятості населення і стримування інфляційних про-

цесів. Виступає інструментом перерозподілу ВВП за допомогою системи опо-

даткування, бюджетних витрат та соціальних трансфертів. 

В коло задач бюджетно-податкової політики входить: перерозподіл наці-

онального доходу, фінансування заходів економічної і соціальної політики, 

стимулювання науково-технічного прогресу, створення суспільних благ (обо-

рона, охорона здоров’я, освіта), подолання негативних зовнішніх ефектів (в на-

слідок приватного споживання). 

Важливість бюджетно-податкової політики проявляється в інтенсифікації 

розвитку економіки і усунення протиріч, притаманних ринковій економіці. Її 

заходи впливають як на сукупний попит, так і на сукупну пропозицію. 

В короткостроковому періоді пріоритетами такої політики можуть бути 

макроекономічна стабілізація, протистояння інфляції, а в довгостроковому – 

сприяння стійкому зростанню та сталому розвитку суспільства, покращення 

демографічної ситуації, інфраструктури, освіти тощо.  

В залежності від фази економічного циклу застосовують стимулюючу або 

стримуючу бюджетно-податкову політику. Стимулююча політика використову-

ється під час спаду і вирішує задачу скорочення прецесійного розриву випуску,  

зниження рівня безробіття і спрямована на збільшення сукупного попиту. Її ін-

струментами виступають: збільшення державних витрат, зменшення податків, 

збільшення трансфертів.  

Стримуюча політика використовується в фазі економічного буму і ста-

вить на меті зменшення інфляційного розриву випуску, зниження інфляції і 
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спрямована на зменшення сукупного попиту. Її інструментами виступають: 

зменшення державних закупівель, підвищення ставок оподаткування, скоро-

чення трансфертів.  

Окрім цього розрізняють дискреційну і автоматичну (недискреційну) бю-

джетно-податкову політику. Перша пов’язана із законодавчою зміною урядом 

величини державних закупівель, податків і трансфертів з метою стабілізації 

економіки. А друга заснована на дії автоматичних стабілізаторів – інструментів, 

величина яких не змінюється, але сама їх наявність автоматично стабілізує еко-

номіку. До таких інструментів відносять податок з доходів фізичних осіб, пода-

ток на прибуток підприємств, непрямі податки (в першу чергу ПДВ), допомога 

по безробіттю і допомога соціально незахищеним верствам населення. 

В розвинених країнах економіка на 2/3 регулюється за рахунок дискре-

ційної бюджетно-податкової політики і на 1/3 за рахунок автоматичних стабілі-

заторів. 

Бюджетно-податкова політика повинна мати базис, а уряд має чітко ро-

зуміти, на якій стадії розвитку знаходиться економіка, з якими проблемами во-

на стикається і як їх вирішувати. З початку необхідно отримати підтвердження 

про фазу економічного циклу (в даному випадку спад) і прийняти рішення про 

доцільність зміни сукупного попиту шляхом використання стимулюючої бю-

джетно-податкової політики, а також обрати період, коли застосування основ-

них інструментів забезпечить найкращий ефект. 

Перевагами бюджетно-податкової політики вважають: ефект мультиплі-

катору, відсутність зовнішнього лагу, наявність автоматичних стабілізаторів. 

Серед недоліків слід виділити: ефект витіснення, наявність внутрішнього лагу, 

невизначеність, дефіцит бюджету. 

Грошово-кредитна політика застосовується у тісній взаємодії із бюджет-

но-політикою політикою. Її можна визначити як вид фінансової політики дер-

жави, за допомогою якої держава через уповноважені органи (найчастіше – 

Центральний банк країни) регулює обсяг грошової маси в обігу з метою забез-
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печення стабільного економічного зростання, повної занятості, цінової стабіль-

ності, рівноваги платіжного балансу. 

Тактичними цілями грошово-кредитної політики виступають контроль за 

пропозицією грошей (грошової маси), контроль за рівнем відсоткових ставок, 

контроль за обмінним курсом національної валюти.  

Основними інструментами грошово-кредитної політики, які можуть за-

стосовуватись регулюючими органами є наступні: встановлення норм 

обов’язкового резервування для комерційних банків, операції на відкритому 

ринку, рефінансування комерційних банків, процентна політика (регулювання 

облікової ставки), управління золотовалютними резервами, регулювання екс-

порту та імпорту капіталу. Використання цих інструментів дає можливості без-

посередньо і опосередковано впливати на пропозицію грошової маси в обігу. 

Як і бюджетно-податкова політика, грошово-кредитна політика може бу-

ти стимулюючою і стримуючою. Перша застосовується в період економічного 

спаду, і її головна мета – пожвавлення економічного зростання, стимулювання 

ділової активності, зменшення безробіття. При цьому центральний банк країни 

здійснює заходи щодо збільшення пропозиції грошей шляхом зниження норм 

обов’язкового резервування і облікової ставки, викупу державних цінних папе-

рів. Стримуюча грошово-кредитна політика має зворотні цілі і проводиться в 

період економічного буму для зниження ділової активності та боротьби з ін-

фляцією. При цьому центральний банк зменшує пропозицію грошей в економі-

ці, збільшуючи норми обов’язкового резервування і облікову ставку, а також 

здійснюючи продаж державних цінних паперів. 

На сучасному етапі розвитку грошово-кредитної політики її головна мета, 

яка переслідується більшістю розвинутих країни світу, – це боротьба з інфля-

ційними процесами, а основними інструментами при цьому виступають опера-

ції на відкритому ринку і управління обліковою ставкою. 

Ще один вид фінансової політики – управління державним боргом – пе-

редбачає використання державою комплексу заходів щодо встановлення обся-
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гів та умов залучення коштів, їх використання і погашення, а також забезпечен-

ня належної платоспроможності держави. 

Політика управління державним боргом може розглядатись у широкому 

розумінні як діяльність держави у якості позичальника і гаранта виконання зо-

бов’язань її суб’єктів, що потребує комплексного підходу, включаючи узго-

дження цілей і методів інших видів фінансової політики (бюджетно-податкової 

та грошово-кредитної), дій уряду і Центрального банку країни, розробку захо-

дів по зниженню боргового навантаження, активне управління державним бор-

гом тощо. 

У вузькому розумінні управління державним боргом слід розглядати як 

конкретні дії, спрямовані на підготовку, випуск, розміщення боргових зо-

бов’язань держави, надання гарантів, обслуговування і погашення боргу. 

Політика управління державним боргом включає такі важливі складові: 

формування боргової стратегії, націленої на забезпечення сталості та обґрунто-

ваності рівня державного боргу; досягнення збалансованої структури боргу; 

активне управління ринковою частиною державного боргу; збереження потен-

ціалу рефінансування боргу при зміні кон'юнктури фінансових ринків; вико-

нання цільових орієнтирів щодо вартості обслуговування боргу і допустимого 

ступеня ризику; утримування заборгованості державного сектора економіки на 

економічно прийнятному рівні [356]. 

Що стосується методів управління державним боргом, то вони представ-

лені на рис. 1.2. Найчастіше застосовуються пролонгація, консолідація, конвер-

сія боргу. Інші методи є менш популярними, а їх використання свідчить про 

проблеми або відсутність можливостей у країни розрахуватись із своїми креди-

торами. 

На сучасному етапі економічного розвитку більшість країн світу мають 

суттєві проблеми в політиці управління державним боргом, обсяги якого часто 

перевищують існуючі рекомендаційні нормативи, а витрати на обслуговування 

займають значну питому вагу у видатковій частині державного бюджету краї-

ни.  
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Рисунок 1.2 – Методи управління державним боргом 

 

Таким чином, в якості основних видів фінансової політики можна виділи-

ти бюджетно-податкову, грошово-кредитну і політику управління державним 

боргом (рис.1.3). Інші види фінансової політики держави, які зустрічаються в 

роботах дослідників, будемо вважати похідними або комбінаторними, які поєд-

нують в собі окремі елементи фінансової політики і політику держави в інших 

сферах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Класифікація фінансової політики держави 
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Що стосується функцій державної фінансової політики, то вони прояв-

ляються безпосередньо через конкретні повноваження і дії державних інститу-

тів, які відповідальні за її розробку, реалізацію і контроль (рис. 1.4).  

Головна роль в цих процесах в умовах українських реалій відводиться 

Міністерству фінансів України і Національному банку України. При цьому слід 

відзначити, що діяльність Міністерства фінансів підпорядкована Кабінету міні-

стрів України, а при визначенні параметрів бюджетно-податкової політики і 

політики управління державним боргом – воно залежить від рішень, які прий-

маються Верховною Радою України і Президентом України в рамках існуючих 

концепцій економічного розвитку країни. Що ж стосується реалізації і контро-

лю за виконанням розроблених заходів, то в цих процесах задіяна значна кіль-

кість державних інститутів, а це суттєво ускладнює механізми управління  ни-

ми і потребує налагодження чіткої взаємодії між відповідними органами. 

В той же час Національний банк України як повністю незалежний орган 

самостійно розробляє основні завдання грошово-кредитної політики і займаєть-

ся її реалізацією. Це сприяє досягненню кращих результатів і зменшує витрати 

часу на координацію дій при впровадженні заходів ГКП. Хоча НБУ, при розро-

бці ГКП, узгоджує її основні параметри із Міністерством фінансів, виходячи із 

основних макроекономічних показників на майбутній рік і параметрів держав-

ного бюджету. 

Таким чином, державна фінансова політика є комплексною економічною 

категорією, яка включає різноманітні дії органів державного управління, як 

незалежно один від одного, так і в тісній взаємодії для досягнення запланова-

них цілей соціально-економічного розвитку країни.  
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Рисунок 1.4 – Функціональні обов’язки державних інститутів в процесі реалізації державної фінансової політики
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1.2 Стан формування і реалізації державної фінансової політики в Україні 
 

Державна фінансова політика України не розробляється і не регулюється 

єдиним законодавчо-нормативним актом. Більше того, як правило, відсутні і 

комплексні дослідження її стану з боку уповноважених органів державної вла-

ди, а отже на державному рівні відсутня чітко і однозначно сформульована ме-

та та завдання щодо її реалізації. В таких умовах можна здійснювати розгляд 

лише окремих її видів або аналізувати фінансову політику в контексті реалізації 

завдань загальнодержавної економічно-соціальної політики.  

Тому особливості впровадження державної фінансової політики будемо 

оцінювати, виходячи з положень, які були сформульовані в п. 1.1, а саме трак-

тування її сутності, і, що найбільш важливо, її основних складових частин: бю-

джетно-податкової політики, грошово-кредитної політики і політики управлін-

ня державним боргом. Окремі положення, які стосуються державної фінансової 

політики, можна знайти в «Державній програмі економічного і соціального роз-

витку України на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки», 

але навіть в цьому документі фінансова політика держави розглядається лише в 

розрізі її складових. 

 Зокрема, в рамках бюджетно-податкової політики дана програма декла-

рує, що її реалізація «спрямована на формування сприятливого макроекономіч-

ного середовища, здійснення послідовних та ефективних заходів у податково-

бюджетній сфері, забезпечення стабільності державних фінансів, високих тем-

пів економічного зростання на основі проведення модернізації економіки дер-

жави та підвищення її конкурентоспроможності, формування бюджету на 2012 

рік за принципом середньострокового бюджетного планування з чіткими фіска-

льними та видатковими орієнтирами» [110]. 

При цьому документ  передбачав, що ці заходи призведуть до подальшої 

стабілізації державних фінансів, забезпечать економічне зростання, розбудову 

конкурентоспроможної економіки, підвищення стандартів життя. Загальна орі-

єнтація Програми спрямована у тому числі на: 
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 орієнтацію фінансової та податкової політики на побудову ефективної 

держави;  

 детінізацію економіки і доходів громадян, що забезпечить збільшення 

надходжень бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного со-

ціального і пенсійного страхування без посилення фіскального наван-

таження та з дотриманням принципу справедливості при наданні сус-

пільних послуг;  

 створення сприятливих умов для бізнесу шляхом модернізації подат-

кової системи, тощо [110]. 

Успішність реалізації цих завдань не в останню чергу залежить від ре-

зультатів виконання державного бюджету. Валові показники щодо формування 

дохідної частини державного бюджету за період 2002-2010 рр. наведені в табл. 

1.1. 

В цілому ситуація з виконанням доходної частини державного бюджету 

може бути охарактеризована як сприятлива, адже загальна сума доходів постій-

но збільшувалась, якщо не брати до уваги кризовий 2009 рік, більшість показ-

ників у якому у порівнянні із 2008 роком зменшилась.  

Особливістю формування бюджетно-податкової політики є те, що акцент 

у наповненні доходної частини бюджету зроблено на податкові надходження, 

хоча в окремі роки інші джерела доходів мали значну питому вагу (наприклад, 

у 2004 році неподаткові надходження дорівнювали половині суми податкових 

надходжень: 32% і 64% відповідно). В певній мірі це звужує можливості щодо 

наповнення бюджету у випадку, коли економічна кон’юнктура є несприятли-

вою. 
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Таблиця 1.1 – Виконання дохідної частини державного бюджету України за 2002-2010 рр., млн грн 

№ 

з/п Показник 
Значення показника за роками 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
 ВСЬОГО ДОХОДІВ  45 468   55 077   70 338   105 330   133 522   165 939   231 723   209 700   240 615  
 у тому числі:               
1 Податкові надходження, всього  28 935   35 726   44 854   74 476   94 812   116 671   167 883   148 916   207 374  
 з них:               

1.1 податок на прибуток підприємств  8 162   13 087   16 025   23 272   25 863   33 964   47 456   32 570   39 969  
1.2 податок на додану вартість  13 471   12 598   16 734   33 804   50 397   59 383   91 615   84 597   126 987  
1.3 акцизний збір із вироблених в Україні товарів  3 887   4 554   6 048   7 283   7 493   8 990   10 125   17 585   23 020  

1.4 
акцизний збір із ввезених на територію Укра-

їни товарів 
-  587   613   599   1 051   1 496   2 553   3 690   4 601  

1.5 ввізне мито  2 144   2 992   4 015   6 007   6 973   9 589   11 933   6 329   8 556  
7 Неподаткові надходження, всього  12 625   15 790   22 381   28 236   35 753   42 112   52 818   66 296   25 026  
8 Доходи від операцій з капіталом, всього  485   763   851   725   554   1 770   2 162   1 060   415  
9 Офіційні трансферти, всього  2 943   2 369   2 011   1 646   1 729   4 456   7 837   7 769   6 625  
10 Цільові фонди, всього  189   429   241   247   674   930   1 023   634   1 158  

За даними Рахункової палати України [268] 
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Якщо розглядати статтю податкових надходжень в розрізі її складових, 

можна помітити тенденцію підвищення ролі непрямих податків і зборів (питома 

вага ПДВ та акцизів доходить до 70% суми податкових надходжень). Вони без-

посередньо не залежать від фінансових результатів діяльності економічних 

суб’єктів, тому з одного боку уряд створює умови для більш прогнозованих ро-

змірів доходів бюджету, але поряд з цим така ситуація свідчить про небажання 

або неможливість органів влади ефективно впливати на темпи економічного 

зростання (яке і створює передумови для збільшення доходів підприємств і на-

селення). 

Збори від товарів, які ввозяться на територію України (акцизи і мито), по-

ступово збільшуються, і можуть виступати достатньо стабільним джерелом на-

повнення бюджету. Але їх питома вага поки що не є значною (6% від суми до-

ходів бюджету у 2010 р.), тому ці статті не є бюджетоутворюючими.  

Зазначимо, що стабільність надходжень до державного бюджету за раху-

нок податків і зборів забезпечує чітка бюджетно-податкова політика, одним з 

виконавців якої виступає Державна податкова служба (ДПС) України. Основні 

її завдання при цьому є: 

 розроблення та внесення змін до Податкового кодексу України з ме-

тою: зміни ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, 

з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників проми-

слової продукції щодо деяких податків і зборів; адаптації податкового 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу; під-

вищення ефективності адміністрування податків; зменшення обсягу 

податкової звітності;  

 інтенсифікацію процесу стягнення податкового боргу;  

 своєчасне бюджетне відшкодування податку на додану вартість;  

 проведення моніторингу застосування норм Податкового кодексу 

України та усунення виявлених недоліків;  
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 удосконалення нормативно-методичної бази з бухгалтерського обліку 

з метою забезпечення реалізації положень Податкового кодексу Укра-

їни та з урахуванням вимог міжнародних стандартів;  

 запровадження інструментарію оцінки ефективності отримання подат-

кових пільг, забезпечення цільового їх використання та відповідально-

сті отримувачів за порушення умов надання таких пільг;  

 вжиття комплексу заходів з протидії заниженню митної вартості това-

рів;  

 здійснення методологічно-організаційних заходів щодо впровадження 

податку на нерухоме майно;  

 покращення адміністрування плати за землю, насамперед шляхом упо-

рядкування міжвідомчого обміну інформацією щодо платників подат-

ку та об'єктів оподаткування і відповідного удосконалення автомати-

зованої інформаційно-аналітичної системи фіскальних органів [201].  

Отже одне з головних завдань в рамках бюджетно-податкової політики 

ДПС було визначено як подальше нарощування обсягів стягнення податків і 

зборів, у тому числі за рахунок впровадження нових податків, перегляду піль-

гового режиму оподаткування, більш жорстких норм до порушників податково-

го законодавства. Такі норми можуть призвести до надмірного тиску на еконо-

мічних суб’єктів, створять умови неможливості провадження господарської ді-

яльності, і як підсумок, зменшать потенціал економічного зростання, що й при-

зведе до недовиконання планів по наповненню доходної частини бюджету. 

Що стосується видаткової частини державного бюджету, то основні її по-

казники представлено в табл. 1.2. 

Всі статті видатків зросли за період, що аналізується, в кілька разів. Найбіль-

ші темпи зростання мають житлово-комунальне господарство та духовний і фізич-

ний розвиток, хоча їх питома вага в структурі видатків залишається стабільно низь-

кою (менше 1% і 2% у 2010 р. відповідно). Також традиційно низькими (менше 1%) 

є витрати на охорону навколишнього середовища, що не дозволяє реалізувати в по-
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вній мірі заходи екологічної політики держави, на чому неодноразово наголошува-

лось, в тому числі в багатьох дослідженнях автора [33,36,39,45,51,52, 53]. 

Ще одним негативним проявом недосконалої політики в сфері видатків 

бюджету є поступове зменшення питомої ваги витрат на охорону здоров’я (ме-

нше 3%) і оборону (менше 4%). Якщо процеси роззброєння можна вважати 

більш-менш природними, то вирішення задачі забезпечення належного рівня 

життєдіяльності військових та членів їх сімей, вочевидь, такою політикою не 

може бути здійснено. Що стосується проблем медицини у галузі охорони здо-

ров’я, то вони мають хронічний характер і також не вирішуються, хоча її фі-

нансування і зросло більше ніж в 5 разів. 

Майже чверть всіх коштів державного бюджету перерозподіляється до 

бюджетів інших рівнів, займаючи стабільну частку в структурі бюджету протя-

гом останніх 5 років.  

Питома вага витрат на соціальний захист і соціальне забезпечення в дер-

жавному бюджеті коливалась сильніше, тим не менш її абсолютне значення збі-

льшилось у 9,5 разів, (питома вага досягла майже 23% на кінець 2010 р.). Зрозу-

міло, що за фактом така політика є проїданням коштів, адже не забезпечує дов-

гострокового ефекту розвитку, а лише знімає соціальну напругу у суспільстві. 

До 2008 року можна було вважати позитивною рисою бюджетної політи-

ки зменшення витрат на загальнодержавні функції, адже за цей період питома 

вага витрат за цією статтею знизилась з 15,5 до 9%, але у 2009 і 2010 рр. ці ви-

трати суттєво зросли і становили відповідно 10,3 і 11,4%. 
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Таблиця 1.2 – Виконання видаткової частини державного бюджету України за 2002-2010 рр., млн грн 

№ 

з/п 
Показник 

Значення показника за роками 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

  ВСЬОГО ВИДАТКІВ  44 348   56 120   79 471   112 976   137 108   174 254  241 490  242 437  303 589  
  з них:              
1 Загальнодержавні функції  6 872   7 862   9 655   11 981   14 165   16 907   21 769   24 850   34 694  
2 Оборона  3 536   5 280   6 186   6 041   6 401   9 416   11 733   9 663   11 347  

3 
Громадський порядок, безпека та судова 

влада 
 4 677   5 705   7 728   10 142   12 583   18 316   24 871   24 159   28 571  

4 Економічна діяльність  5 581   9 187   14 253   14 041   20 426   29 749   38 693   33 294   36 030  

5 
Охорона навколишнього природного середо-

вища 
 528   726   896   981   1 307   1 809   2 230   1 824   2 293  

6 Житлово-комунальне господарство  51   83   107   110   181   724   444   271   844  
7 Охорона здоров´я  1 582   2 352   3 448   3 508   4 100   6 321   7 366   7 535   8 759  
8 Духовний і фізичний розвиток  425   645   1 007   1 274   1 389   1 988   2 918   3 217   5 166  
9 Освіта  4 989   5 736   7 200   9 933   12 122   15 149   21 554   23 926   28 808  
10 Соціальний захист та соціальне забезпечення  7 273   6 815   12 173   31 604   30 284   29 220   50 798   51 518   69 311  

11 
Кошти, що передаються до бюджетів інших 

рівнів 
 8 818   11 729   16 819   23 361   34 150   44 655   59 114   62 180   77 766  

За даними Рахункової палати України [268] 
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Ще одна стаття, питома вага витрат за якою не змінювалась суттєво і які 

не мають вирішального значення з точки зору забезпечення довгострокового 

розвитку економіки – витрати на підтримку громадського порядку, безпеку і 

судову владу. Витрати за даною статтею – це 9-10% від суми видатків держав-

ного бюджету. Така стабільність фінансування цієї статті говорить про неефек-

тивність заходів, які проводились неодноразово з метою реформування відпові-

дних державних виконавчих органів, у тому числі  (а можливо і в першу чергу) 

з метою зниження витрат на їх утримання. 

З нашої точки зору, найбільше значення у контексті перспектив стратегі-

чного розвитку держави мають дві статті видатків бюджету – на економічну 

діяльність і на освіту. Перша забезпечує можливості для досягнення цілей в се-

редньо- і довгостроковій перспективах, а освіта формує передумови для реалі-

зації довгострокових програм розвитку. Але їх загальні темпи зростання є дещо 

меншими у порівнянні із середніми по витратах. Питома вага витрат на освіту в 

середньому складає 9,5%, а на економічну діяльність – 14,8% від загальної суми 

бюджетних витрат. Витрати на освіту, обсяг яких хоча і втрачав свою вагу з 

2002 по 2007 рр., тим не менш несуттєво (не більше 1% питомої ваги). В той же 

час витрати на економічну діяльність збільшувались протягом двох періодів 

(2002-2004 рр. і 2005-2007 рр.), але в подальшому у загальній структурі витрат 

вони втратили більше 5% питомої ваги (з 17,1% у 2007 р. до 11,9% у 2010 р.), 

що знов-таки ставить під сумніви наявність чіткої довгострокової стратегії роз-

витку держави, навіть не дивлячись на прийняті за два останні роки кілька 

ключових документів планового характеру. 

З позиції сталого розвитку суспільства та збереження екології така струк-

тура видатків є вкрай незадовільною. Витрати на охорону навколишнього сере-

довища складають менше 1% від загальної суми видатків, що фактично унемо-

жливлює не тільки відтворення природних ресурсів, а й, навіть, збереження іс-

нуючого навколишнього середовища. 

Таким чином, можна цілком підтримати думку науковців і багатьох прак-

тиків та стверджувати, що для забезпечення подальшого економічного зростан-
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ня необхідно вирішити питання перебудови існуючої бюджетної системи, ме-

ханізмів акумуляції доходів бюджету і їх подальшого розподілу за ключовими 

напрямами, які будуть визначати можливості досягнення довгострокових пере-

ваг для суспільства в цілому і економіки країни зокрема. Хоча ці питання не є 

базисом даної роботи, тим не менш окремі пропозиції в даному аспекті були 

сформульовані нами у процесі наукових досліджень [62, 45, 60]. 

Комплексний розгляд доходів і витрат державного бюджету виявляє про-

блему існування дефіциту державного бюджету, яка є актуальною не тільки для 

України, а й для багатьох інших країн світу. Перевищення витрат державного 

бюджету над доходами вимагає постійного пошуку додаткових джерел їх фі-

нансування, які в свою чергу потребують своєчасного обслуговування, що при-

зводить до подальшого збільшення навантаження на витратну частину бюджету 

та до зростання державного боргу. 

За останні 10 років Україна не мала випадків профіцитного бюджету, 

окрім результатів 2002 року, коли доходи перевищили витрати на 0,5% від по-

казника ВВП (див. табл. 1.3).  

 

Таблиця 1.3 – Показники дефіциту/профіциту державного бюджету за 

2002-2011 рр., млн грн [265] 

Рік Доходи Видатки Дефіцит (-)  
(профіцит (+)) ВВП 

Дефіцит (-) 
(профіцит (+)) 

до ВВП, % 
2002 45 468 44 348 1 120 225 810 0,50% 
2003 55 077 56 120 -1 043 267 344 -0,39% 
2004 70 338 79 471 -9 133 345 113 -2,65% 
2005 105 330 112 976 -7 646 441 452 -1,73% 
2006 133 522 137 108 -3 586 544 153 -0,66% 
2007 165 939 174 254 -8 315 720 731 -1,15% 
2008 231 723 241 490 -9 767 948 056 -1,03% 
2009 209 700 242 437 -32 737 913 345 -3,58% 
2010 240 615 303 589 -62 974 1 094 607 -5,75% 
2011* 314 600 332 800 -18 200 1 250 000 -1,46% 

* Попередні дані 
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Значні проблеми виникли в кризовий 2009 рік і у 2010 році, коли дефіцит 

становив відповідно 3,58% і 5,75% ВВП. Суттєвий спад в економіці призвів до 

неможливості акумулювати доходи на належному рівні, в той час як дієвих ме-

ханізмів скорочення витрат заздалегідь не було розроблено. Уряд був вимуше-

ний залучати грошові кошти для фінансування дефіциту бюджету на зовнішніх 

ринках і у міжнародних фінансових інститутів, зокрема МВФ. 

За попередніми підсумками функціонування вітчизняної економіки у 

2011 році дефіцит бюджету вдалось звести до 1,5% ВВП, зменшивши його аб-

солютне значення в 3,5 рази [265]. В середньостроковій перспективі (до 2014-16 

рр.) уряд планує досягти балансу між доходами і витратами або мати лише не-

значні відхилення від цього стану. 

Ключовим завданням в середньостроковій перспективі бюджетно-

податкової політики відповідно до [110] залишатиметься забезпечення макрое-

кономічної стабільності, стійкості та збалансованості бюджетної і податкової 

системи, що передбачає проведення таких заходів:  

у 2013 році: 

 доведення рівня дефіциту бюджету сектору державного управління 

(без рекапіталізації) до 2 % ВВП; 

 підвищення ефективності видатків шляхом визначення пріоритетних 

напрямів та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів; 

 утримання на економічно безпечному рівні державного боргу шляхом 

оптимізації структури державного боргу, ефективного управління ри-

зиками та надання державних гарантій; 

 запровадження механізму середньострокового бюджетного прогнозу-

вання на всіх етапах бюджетного процесу;  

 посилення стимулюючого характеру податкових преференцій шляхом 

підвищення їх економічної ефективності; 
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у 2014 році: 

 забезпечення збалансованості державних фінансових ресурсів, у тому 

числі – утримання дефіциту державного бюджету на економічно без-

печному рівні шляхом проведення виваженої бюджетної політики; 

 зміщення акцентів з прямих податків на непрямі, зокрема перенесення 

податкового навантаження з мобільних факторів виробництва – праці і 

капіталу – на споживання, ресурсні, рентні та екологічні платежі; 

 запровадження середньострокового прогнозування місцевих бюджетів 

та застосування програмно-цільового методу бюджетування на місце-

вому рівні; 

 зміцнення фінансової основи місцевих бюджетів, посилення їх інвес-

тиційної складової; 

 удосконалення системи регулювання міжбюджетних відносин. 

Політика управління державним боргом фактично продовжує заходи бю-

джетно-податкової політики в контексті управління витратами на обслугову-

вання боргу, пошуку оптимальних шляхів фінансування дефіциту бюджету, на-

дання державних гарантій за зобов’язаннями вітчизняних суб’єктів господарю-

вання тощо.  

Окрім положень, які містяться в Державному бюджеті України і регулю-

ють обсяги запозичень на внутрішньому і зовнішньому ринках, програмним 

документом в сфері управління державним боргом виступають основні поло-

ження, які містяться в інших документах, наприклад, у Середньостроковій 

стратегії управління державним боргом на 2011-2013 рр. [336]. Серед ключових 

цілей даної стратегії слід відзначити такі: 

 утримання обсягу державного боргу на економічно безпечному рівні;  

 своєчасне та у повному обсязі виконання зобов'язань за державним бо-

ргом;  

 мінімізація вартості обслуговування державного боргу з урахуванням 

ризиків;  
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 здійснення державних запозичень на основі відповідних планів і об-

ґрунтованих прогнозів потреби держави у фінансових ресурсах;  

 забезпечення ефективного функціонування внутрішнього ринку дер-

жавних цінних паперів та розширення доступу до міжнародного ринку 

капіталу;  

 удосконалення нормативно-правової бази з питань управління держав-

ним боргом;  

 забезпечення прозорості здійснення заходів з управління державним 

боргом;  

 подальше формування іміджу України як надійного позичальника, що 

вчасно та в повному обсязі виконує свої боргові зобов'язання. 

Очікувані результати реалізації середньострокової програми можуть бути 

представлені у вигляді таблиці 1.4. 

 

Таблиця 1.4 – Очікувані результати реалізації Середньострокової страте-

гії управління державним боргом на 2011-2013 рр. [336] 

Показник 
Значення по роках 

2011 2012 2013 
Відношення обсягу державного боргу до ВВП, % 32 30 28 
Частка державного внутрішнього боргу, % 46 46 48 
Частка державного боргу з фіксованою ставкою, % 69 73 80 
Середньозважений строк до погашення державного боргу, років 4 4 5 

 

Наявні попередні дані щодо обсягів державного боргу дозволяють 

зробити висновки, що реалізація Середньострокової стратегії управління 

державним боргом здійснюється у відповідності до запланованих індикато-

рів. Підтвердженням цьому є дані рис. 1.5 та 1.6, які свідчать, що фактичні 

показники є навіть меншими за прогнозовані. Зокрема, відношення обсягу 

державного боргу до ВВП і частка державного боргу з фіксованою ставкою 

менше на 3 відсоткові пункти, частка державного внутрішнього боргу – на 2 

відсоткові пункти.   
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Складанням короткострокових планів по управлінню державним боргом 

займається Департамент державного боргу Міністерства фінансів України, який 

розробляє відповідну програму одразу після набрання чинності Закону України 

«Про державний бюджет» на відповідний рік. Ця програма повинна відповідати 

Положенню про управління ризиками, пов’язаними із державним боргом [288] і 

місти: пропозиції щодо граничного обсягу державного боргу на кінець бюдже-

тного періоду; обсягу фінансування дефіциту державного бюджету за рахунок 

державних запозичень або мінімального обсягу профіциту державного бюдже-

ту, що має бути спрямованим на погашення державного боргу; сум внутрішніх і 

зовнішніх запозичень у відповідному бюджетному періоді; сум короткостроко-

вих, середньострокових і довгострокових запозичень.  

Цю програму можна вважати конкретним втіленням частини державної 

фінансової політики – політики з управління держаним боргом, – адже її поло-

ження передбачають фіксацію і використання (досягнення): 

 показників закону про державний бюджет на відповідний рік в частині 

державного боргу і державних запозичень; 

 боргових інструментів, за допомогою яких планується забезпечити фі-

нансування державного бюджету у відповідному році в розрізі сум, те-

рмінів погашення, валют і виду відсоткової ставки, а також допустимі 

інтервали відхилень від них; 

 еталонних інструментів, які планується розмістити у відповідному ро-

ці, за термінами погашення; 

 цільових значень та допустимих інтервалів відхилень від них на кінець 

відповідного бюджетного періоду: 

 частки державного боргу в іноземній валюті у загальній сумі держав-

ного боргу; 

 частки державного боргу з плаваючими відсотковими ставками у зага-

льній сумі державного боргу; 

 середньозваженого терміну погашення для внутрішнього і зовнішньо-

го державного боргу; 
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 показника рефіксації відсотків; 

 запровадження на практиці і здійснення операцій активного управлін-

ня державним боргом; 

 заходів з управління кредитним, рейтинговим, операційним ризиками 

та ризиком ліквідності тощо [288]. 

Також на періодичній основі Міністерством фінансів України затвер-

джуються квартальні плани управління державним боргом, про виконання яких 

формуються відповідні довідки. Це дозволяє приймати оперативні рішення що-

до доцільності проведення операцій з активного управління державним боргом. 

Серед набору таких рішень слід відмітити: зворотний викуп зобов'язань за дер-

жавним боргом; обмін державних цінних паперів на державні цінні папери з 

більшим строком обігу; дострокове погашення державних цінних паперів; роз-

міщення тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунку та коштів 

валютних рахунків шляхом придбання державних цінних паперів з подальшим 

поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду; операції з 

деривативами тощо. 

Сучасний стан управління державним боргом України характеризується 

показниками, наведеними в табл. 1.5, які свідчать, нажаль, про погіршення бор-

гової ситуації. Це пов’язано із суттєвим збільшенням абсолютних показників 

загального розміру державного боргу (більше ніж у 4 рази), особливо під час і 

після фінансової кризи (2008-2010 рр.) з 71,2 млрд грн у 2007 р. до 323,4 млрд 

грн у 2010 р. Такі показники ми маємо за означений період, хоча до цього роз-

мір державного боргу залишався відносно стабільним, а його відношення до 

ВВП взагалі зменшувалось (рис. 1.5). 
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Рисунок 1.5 – Показники відношення державного боргу України до ВВП, 

2002-2011 рр., % 
 

Якщо ж брати до уваги не тільки суто борг держави, а ще й гарантований 

державою борг (рис. 1.6), то політика в сфері управління ним може бути охара-

ктеризована як незадовільна, навіть враховуючи той факт, що критичного рівня 

відношення державного боргу до ВВП Україна не досягла.  

 

Рисунок 1.6 – Відношення показників державного та гарантованого боргу 

України до ВВП, 2002-2011 рр.  
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Таблиця 1.5 – Державний та гарантований державою борг України за 2002-2010 рр., млн грн [265] 

 

 

Назва показника 
Значення показника за роками 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу 75729,10 77533,48 85401,14 78146,57 80548,52 88744,74 189410,39 317904,12 432235,41 
1. Державний борг 64468,79 66133,32 67682,32 63145,42 66113,79 71294,28 130689,65 226996,31 323475,20 
1.1. Внутрішній борг 21386,07 20523,78 20953,31 19188,29 16607,71 17806,39 44666,55 91070,08 141662,10 
1.1.1. Заборгованість перед юридичними особами 10924,09 10062,99 11233,62 10023,47 7695,39 9146,57 33521,86 87631,51 138355,79 
1.1.2. Заборгованість перед банківськими установами 10461,98 10460,80 9719,69 9164,82 8912,32 8659,82 11144,69 3438,57 3306,31 
1.2. Зовнішній борг 43082,72 45609,54 46729,02 43957,13 49506,07 53487,89 86023,10 135926,23 181813,10 
1.2.1. Заборгованість за позиками, наданими міжнародними орга-

нізаціями економічного розвитку 
13628,21 13473,32 12644,60 13328,48 12819,44 12542,58 24556,00 67764,17 83058,71 

1.2.2. Заборгованість за позиками, наданими закордонними орга-

нами управління 
16047,61 15386,95 14459,61 11928,14 10749,72 9778,88 13280,74 12540,71 11270,99 

1.2.3. Заборгованість за позиками, наданими іноземними комер-

ційними банками 
15,55 13,22 8,66 3,37 1,43 0,38 0,56 0,59 15923,94 

1.4. Заборгованість, не віднесена до інших категорій 13391,36 16736,05 19616,14 18697,15 25935,48 31166,05 48185,81 55620,77 71559,46 
2. Гарантований борг 11260,31 11400,16 17718,81 15001,14 14434,73 17450,46 58720,74 90907,82 108760,21 
2.1. Внутрішній борг 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 1000,97 2000,97 14062,84 13827,75 
2.1.1. Заборгованість перед юридичними особами 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 1000,01 2000,01 6366,69 6737,84 
2.1.2. Заборгованість перед банківськими установами 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7695,20 7088,96 
2.1.3. Заборгованість, не віднесена до інших категорій 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 
2.2. Зовнішній борг 11259,35 11399,19 17717,85 15000,18 14433,76 16449,50 56719,77 76844,97 94932,46 
2.2.1. Заборгованість за позиками, наданими міжнародними орга-

нізаціями економічного розвитку 
10877,52 11047,67 9834,22 7117,30 5105,48 3358,71 38656,39 51432,08 61628,68 

2.2.2. Заборгованість за позиками, наданими закордонними орга-

нами управління 
137,04 155,02 150,67 118,51 91,12 56,07 15,33 0,00 1517,45 

2.2.3. Заборгованість за позиками, наданими іноземними комер-

ційними банками 
244,78 196,50 2653,03 2929,00 4570,12 9041,02 12985,30 5194,88 7971,49 

2.2.4. Заборгованість, не віднесена до інших категорій 0,00 0,00 5079,92 4835,38 4667,04 3993,71 5062,75 20218,02 23814,85 



57 

 

Ситуація, яка склалась з державним боргом на сьогодні у багатьох євро-

пейських країнах (Греція, Італія, Ірландія, Іспанія, Португалія та ін.), свідчить 

про недоцільність нарощування боргового тягаря. Складнощі, які виникають 

при необхідності проведення рефінансування існуючих боргів, поєднані із не-

достатньою ліквідністю світових фінансових ринків, можуть призвести до не-

можливості виконання зобов’язань урядом країни і до оголошення дефолту. В 

таких умовах країна і її економічні суб’єкти втрачають будь-яку довіру з боку 

світової економічної системи, що значно ускладнює подальший розвиток зов-

нішніх економічних відносин, особливо за умов залежності від постачань з ін-

ших країн світу. 

Поряд з відміченим вище, слід відзначити той факт, що майже половина 

всіх зобов’язань України на кінець 2011 р. мають внутрішнє походження і емі-

товані в національній валюті (рис. 1.7), на противагу ситуації 2010 р, коли роз-

поділ між держаним боргом у гривні, доларах США та СПЗ був дуже близьким 

один до одного. Це принаймні позбавляло необхідності мобілізовувати інозем-

ну валюту в значних обсягах, пом’якшуючи тиск на валютний курс гривні і ні-

велюючи валютні ризики. 

 

 2010 рік       2011 рік 

 

Рисунок 1.7 – Порівняння структури державного боргу України в розрізі 

валют погашення за 2010-2011 роки 
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В попередні роки, коли внутрішній ринок запозичень використовувався 

урядом України неактивно, взагалі мала місце висока залежність саме від зов-

нішніх джерел фінансування, особливо в період до 2008 року. Тому сучасні те-

нденції в перерозподілі валютної складової державного боргу слід вважати зна-

чним досягненням реалізації відповідної політики. 

Позитивною тенденцією можна вважати і те, що ризик зміни відсоткових 

ставок за зобов’язаннями держави також мінімізовано. На кінець 2011 року бі-

льше ніж 72% державного боргу обслуговувалось за фіксованою ставкою (у по-

рівнянні із майже 60% за цим показником у 2010 р.). Це свідчить про те, що ві-

дповідні витрати, які вносяться до державного бюджету, є достатньо прогнозо-

ваними (рис. 1.8). 

 

 2010 р.       2011 р. 

 

Рисунок 1.8 – Порівняння структури державного боргу України за видами 

відсоткових ставок, 2010-2011 р. 

 

Таким чином, можна відзначити загальні позитивні тенденції в прова-

дженні заходів державної фінансової політики в рамках таких її складових як 

бюджетно-податкова політика і політика управління державним боргом. Зокре-

ма йдеться про скорочення дефіциту державного бюджету, реструктуризацію 
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державного боргу за валютами, строками, ставками. Але ряд інших проблем 

потребують свого розв’язання в найближчій перспективі, а саме необхідність 

реструктуризації доходної і видаткової частини державного бюджету, остаточ-

не усунення його дефіциту, зменшення абсолютного розміру державного боргу 

і його питомої ваги до ВВП. Важливим є узгодження цих видів державної фі-

нансової політики із грошово-кредитною політикою НБУ, особливості реаліза-

ції якої розглянуто нижче. 

 

1.3. Особливості реалізації грошово-кредитної політики України 

 

Грошово-кредитна політика (ГКП) України формується Національним 

банком України на підставі Положення «Про зміст, порядок розробки Основ-

них засад грошово-кредитної політики та здійснення контролю на щорічній ос-

нові» [286]. Окрім цього, показники ГКП повинні відповідати Закону України 

«Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціаль-

ного розвитку України» [295]. 

Головною метою Національного банку України є забезпечення стабільно-

сті національної грошової одиниці. Тому, виходячи з цього, пріоритетом гро-

шово-кредитної політики виступає підтримка цінової стабільності, індикатором 

якої є індекс споживчих цін. За останні 10 років НБУ планомірно намагався за-

безпечити реалізацію цієї мети, що можна простежити, проаналізувавши як ос-

новні завдання і прогнозні показники грошово-кредитної політики за 2002-2011 

рр. (таблиця 1.6), так і провівши оцінку її фактичних показників, які наведені 

нижче. Основні завдання грошово-кредитної політики Національного банку 

України за 2002-2010 рр. наведено в додатку А. 

 

 

 



60 

 

Таблиця 1.6 – Основні прогнозні показники грошово-кредитної політики 

Національного банку України за період 2002-2011 рр. 

Показник 
Індекс спожи-

вчих цін,% 
Монетарна база,  

млн грн 
Грошова маса,  

млн грн 

Обмінний курс,  
грн за 100 дол. 

США 
Значення пока-

зника за роками 
2002 109,8 21980-22600 46490-47640 560 
2003 106-107 35600-37700 72400-78700 548 
2004 105,8-106,3 53550-57750 121930-132755 538-542 
2005 106-107 72640-78800 186130-200990 527-531 
2006 108,5-109,5 90515-97640 223675-240780 500-520 
2007 107,5 – Приріст 25-35% 495-525 
2008 115,9 – Приріст 35-40% – 
2009 – Приріст 6% Приріст 8% – 
2010 – Приріст 9-13% – – 
2011 – Приріст 14-18% – – 

*Складено автором на основі даних НБУ [266] 

 

Виходячи з даних таблиці 1.6 очевидно, що Національний банк України 

починаючи з 2007 року мав очевидні складнощі у визначенні базових парамет-

рів грошово-кредитної політики, про що свідчить відсутність прогнозу рівня 

курсу гривні до долара США (з 2008 р.), показників інфляції (з 2009 р.), грошо-

вої маси (з 2010 р.). При цьому показники монетарної бази і грошової маси піс-

ля 2006 року подаються лише значеннями темпів приросту, а не абсолютних 

показників, які є більш зручнішими для аналізу. 

Пояснення таким змінам в підходах до формулювання основних прогноз-

них показників ГКП можна надати, але це не змінює того факту, що з кожним 

роком здійснювати порівняння задекларованих показників грошово-кредитної 

політики із досягнутими стає ще важче, а отже, не дозволяє говорити про те, 

наскільки ефективними були прийняті заходи і чи відповідають прогнозні зна-

чення конкретним рішенням, які приймались для їх досягнення. Можна навіть 

ставити під сумнів те, що НБУ намагався досягти заздалегідь визначених орієн-

тирів ГКП. Можливо, що рішення Національного банку України в 2007-2011 

роках продиктовані кон’юнктурою на фінансових ринках і загальноекономіч-

ною ситуацією, а не чітко сформульованим завданням грошово-кредитної полі-

тики. 



61 

 

Як свідчать дані табл. 1.7 цінова стабільність, не підтримується на пос-

тійному рівні. Коливання індексу споживчих цін є доволі суттєвим з року в рік. 

Хоча можна говорити про майже однакові показники за 2004-2006 рр. і 2009 р., 

тим не менш вони перевищують 10%, що негативно позначається на розвитку 

економіки країни в цілому. За останні 10 років лише у 2002 р. спостерігалась 

дефляція, а у 2011 р. інфляція мала друге найнижче в історії незалежної Украї-

ни значення – 104,6% (за попередніми даними). 

 

Таблиця 1.7– Індекс споживчих цін і грошова база за 2002-2010 рр. 

Період 

Індекс спожив-

чих цін  
(до грудня по-

переднього ро-

ку), % 

Грошова 

база 

у тому числі 

 Готівкові 

кошти, випу-

щені в обіг, 

млн грн  

Переказні 

депозити ін-

ших депозит-

них корпора-

цій, млн грн 

Переказні 

депозити ін-

ших секторів 

економіки, 

млн грн 
2002 99,4 30 808 27 703 3 064 41 
2003 108,2 40 089 36 048 3 999 42 
2004 112,3 53 763 45 669 8 018 76 
2005 110,3 82 760 65 409 17 252 98 
2006 111,6 97 214 82 133 14 899 182 
2007 116,6 141 901 122 470 19 050 381 
2008 122,3 186 671 167 538 18 623 510 
2009 112,3 194 965 170 536 23 183 1 246 
2010 109,1 225 692 200 092 24 404 1 195 

* За даними Національного банку України [266] 

 

Порівняння прогнозних значень індексу споживчих цін із фактичним сві-

дчить, що Національний банк припустився суттєвих помилок у своїх передба-

ченнях, особливо у 2002, 2004, 2007 і 2008 рр., тобто більше ніж в половині ви-

падків. Відповідно таргетування інфляції, як одне з основних завдань грошово-

кредитної політики майже кожного року, не виконується Національним банком 

України. До того ж фактичні індекси споживчих цін завжди були вище прогно-

зних, а отже стабільність національної грошової одиниці НБУ підтримувати не 

зміг. Можливо цим і пояснюється відсутність прогнозних показників індексу 

споживчих цін у заходах грошово-кредитної політики у 2009-2011 роках. Одні-
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єю лише фінансовою кризою і непередбачуваністю її наслідків це важко пояс-

нити. 

Також для цінової стабільності важливе значення має і розмір грошової 

бази, хоча суттєвого зв’язку між її обсягом і індексом споживчих цін не відзна-

чається (коефіцієнт кореляції між ними не перевищує значення 0,18). Але на 

нашу думку, темпи зростання грошової бази є доволі високими: 150% і більше 

щорічного зростання лише в 2003, 2005 та 2007 рр. і на рівні 125% і вище – у 

2004, 2006, 2008, 2010 рр. Це призвело до збільшення грошової бази майже у 75 

разів за період 2002-2010 рр. 

Прогнозні значення грошової бази лише у 2004 і 2006 роках відповідали 

фактичним. В більшості інших років факт перевищував прогноз. Отже і з цим 

ключовим показником грошово-кредитної політики НБУ має проблеми і не до-

тримується власних розрахунків. 

Досить тісний зв’язок простежується між обсягом грошової бази і показ-

никами грошових агрегатів (табл. 1.8). Коефіцієнт кореляції між ними дорівнює 

майже 1. Тому і темпи зростання М0, М1, М2, М3 цілком відповідають темпам 

збільшення грошової бази. 

 

Таблиця 1.8 – Показники грошових агрегатів (залишки коштів на кінець 

періоду) за 2002-2010 рр., млн грн 

Період 

M3 

Усього 

M2 

M3–M2 
Усього 

M1 
M2–M1 

Усього М0 M1–M0 
2002 65 129 64 395 40 354 26 434 13 920 24 041 734 
2003 95 334 94 603 53 270 33 119 20 151 41 333 731 
2004 125 705 125 483 67 090 42 345 24 745 58 393 222 
2005 194 071 193 145 98 573 60 231 38 341 94 573 925 
2006 261 063 259 413 123 276 74 984 48 292 136 138 1 650 
2007 396 156 391 273 181 665 111 119 70 546 209 608 4 884 
2008 515 727 512 527 225 127 154 759 70 369 287 400 3 200 
2009 487 298 484 772 233 748 157 029 76 719 251 023 2 526 
2010 597 872 596 841 289 894 182 990 106 904 306 947 1 031 

* За даними Національного банку України [266] 
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Основною тенденцією, яка притаманна грошовим агрегатам, полягає у пос-

туповому зниженні питомої ваги агрегату М0 (з 40,6% у 2002 р. до 30,6% у 2010 р), 

зниженню різниці М1-М0 (з 21,4% у 2002 р. до 17,9% у 2010 р.) і суттєвому збіль-

шенню різниці М2-М1 (з 36,9% у 2002 р. до 51,3% у 2010 р.). Поряд з цим спостері-

галися суттєві темпи зростання самих агрегатів як в цілому, так і з року в рік. 

В цілому виважене регулювання обсягу монетарної бази дасть змогу вча-

сно реагувати на монетарні ризики для забезпечення стабільності національної 

грошової одиниці. Але і з цим показником НБУ мав проблеми при виконанні 

завдань грошово-кредитної політики. І лише за окремими роками прогноз спів-

падав із фактичними значеннями. В той же час необхідно відзначити, що у 

2002-2004 рр. нарощування грошової маси, підвищення рівня монетизації еко-

номіки визначались як завдання ГКП, а отже з цієї точки зору НБУ впорався з 

його виконанням, хоча і не так, як планував. 

Після фінансової кризи 2008-2009 років Національний банк України у 

своїй діяльності наголошує на необхідності відновлення інвестиційного зрос-

тання, яке неможливе без участі банків у кредитуванні капітальних вкладень 

суб’єктів господарювання. Цього можна досягти за рахунок проведення вива-

женої процентної політики НБУ, яка, як свідчать дані табл. 1.9, в цілому відпо-

відає загальноекономічним тенденціям і адекватно реагує на зміни в економіч-

ній кон’юнктурі. В той же час вартість ресурсів, які можуть залучити комерцій-

ні банки у НБУ при наявності проблем з поточною ліквідністю, все ж таки є до-

статньо високою. 

Національний банк України постійно ставив собі на мету, в рамках за-

вдань грошово-кредитної політики, досягти зниження вартості кредитних ресу-

рсів, стимулювати інвестиційну спрямованість банківської діяльності для збі-

льшення обсягів довгострокового кредитування. Але, враховуючи той факт, що 

ці завдання переходять з року в рік в чергові засади грошово-кредитної політи-

ки, НБУ не досяг значних успіхів в цьому, а проблема довгострокового креди-

тування була розв’язана скоріше банками з іноземним капіталом, які отримува-

ли кредити від материнських установ, ніж послідовними діями Нацбанку. 
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Таблиця 1.9 – Процентні ставки рефінансування НБУ, % 

Період 

Облі-

кова 

ставка 

НБУ 

(на 

кінець 

року) 

Серед-

ньо-
зважена 
ставка за 

всіма 

інстру-
ментами 

у тому числі 

Кредити, 

надані 

шляхом 

проведен-

ня тендера 

Кредити 

овернайт 
Операції 

репо 

Стабілі-

заційні 

кредити 

Операції 

своп 

Кредити рефі-

нансування під 

заставу майно-

вих прав на 

кошти банків-

ського вкладу 

(депозиту), 

розміщеного в 

НБУ 

Інші 

кре-

дити 

2002 7,0 9,2 9,2 10,7 11,7 – – – – 
2003 7,0 8,0 8,3 8,0 8,0 – – – – 
2004 9,0 16,1 13,0 17,1 13,5 14,9 – – – 
2005 9,5 14,7 12,9 14,9 12,0 15,0 – – – 
2006 8,5 11,5 10,4 12,1 10,7 – 9,5 8,5 – 
2007 8,0 10,1 10,0 11,1 – – – 8,3 – 
2008 12,0 15,3 16,6 16,0 13,8 – 15,1 – 14,1 
2009 10,25 16,7 20,6 18,1 21,6 – 23,1 – 16,0 
2010 7,75 11,6 11,1 11,3 9,4 – – – 11,9 
2011 7,75 15,2 17,9 9,3 15,5 – – – – 

* За даними Національного банку України [266] 

В той же важливим є те, що з плином часу НБУ відходить від практики 

безпосереднього рефінансування комерційних банків, а віддає перевагу непря-

мим методам, створюючи умови для того, щоб уникати в майбутньому ситуа-

цій, які призводять до проблем з ліквідністю. Особливо актуальним це стало 

після фінансової кризи 2008-2009 років, під час якої здійснювались вливання 

фінансових ресурсів в банківську систему з метою підтримання її стабільності. 

Одним з головних резервів відновлення активної кредитної діяльності ба-

нків є повернення в банківську систему коштів, які були вилучені вкладниками 

в період фінансової кризи. З огляду на це НБУ сприяє відновленню довіри на-

селення до банківської системи як через активну участь в удосконаленні систе-

ми гарантування вкладів в Україні, так і через співпрацю з урядом у питаннях 

забезпечення стабільної діяльності рекапіталізованих банків. Ці завдання були 

актуальними і в період 2002-2004 років, коли недостатня активність населення 

у розміщенні вільних грошових коштів на депозитних рахунках не дозволяла 

банкам розширювати обсяги кредитування. 
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Також з точки зору активізації процесів кредитування важливими є дії 

НБУ, які спрямовані на регулювання норм обов’язкового резервування для бан-

ків (табл. 1.10). 

 

Таблиця 1.10 – Нормативи обов’язкового резервування для формування 

банками обов’язкових резервів за період 2003-2011 рр., % 

Період дії 

Нормативи обов’язкового резервування для формування банками обов’язкових резервів, % 

за короткостроковими депозитами  
за довго-

строковими 

депозитами 

іноземній 

валюті 

за коштами на поточних 

рахунках та депозитами на 

вимогу 

у національній валюті 

в іноземній 

валюті 

нефінансо-

вих корпо-

рацій  
 

домашніх госпо-

дарств  
 

у націона-

льній валю-

ті 

в іноземній 

валюті 

20.11.2003 – 
30.09.2004 

6 2 10 8 8 12 

  

за строковими депозитами 
за коштами на поточних 

рахунках та депозитами на 

вимогу 

за коштами, залученими 

іншими депозитними корпо-

раціями від інших депозит-

них корпорацій-нерезидентів 

та інших фінансових корпо-

рацій-нерезидентів 

у націона-

льній валю-

ті 
в іноземній валюті 

у національ-

ній валюті 
в іноземній  

валюті 

01.10.2004 – 
24.12.2004 

7 7 8 8 -  

25.12.2004 – 
31.08.2005 

6 6 7 7 -  

01.09.2005 – 
09.05.2006 

6 6 8 8 -  

10.05.2006 – 
31.07.2006 

4 4 6 6 -  

01.08.2006 – 
30.09.2006 

2 3 3 5 -  

01.10.2006 – 
04.12.2008 

0,5 4 1 5 -  

05.12.2008 – 
04.01.2009 

0 3 0 5 -  

05.01.2009 – 
31.01.2009 

0 4 0 7 -  

01.02.2009 – 
30.06.2011 

0 4 0 7 2  

  

за строковими депозитами 
за коштами на поточних 

рахунках та депозитами на 

вимогу  

за коштами, залученими 

іншими депозитними корпо-

раціями від інших депозит-

них корпорацій-нерезидентів 

та інших фінансових корпо-

рацій-нерезидентів 

у націона-

льній валю-

ті 

в іноземній валюті 

у національ-

ній валюті 
в іноземній  

валюті 

у націона-

льній валю-

ті 

в іноземній  
валюті 

корот-

ко-
строко-

ві 

довго-
строкові 

з 01.07.2011 0 6 2 0 8 0 2 

* За даними Національного банку України [266] 
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В останні роки НБУ дотримується сприятливої політики щодо повної ві-

дмови від необхідності створення резервів для депозитів у національній валюті 

(ставка резервування дорівнює 0% з кінця 2008 р.) і більш жорстких вимог до 

короткострокових зобов’язань в іноземній валюті (за коштами на поточних ра-

хунках ставка дорівнює 8%, за строковими – 6%).  

В середньостроковій перспективі НБУ очікує, що будуть спостерігатись 

значні курсові коливання основних світових валют, які можуть ускладнити біз-

нес-середовище і позначитись на ризиках провадження зовнішньоекономічної 

діяльності українськими суб’єктами господарювання. За цих умов важливою 

буде підтримка міжнародних резервів на рівні, достатньому для нейтралізації 

небажаних змін у зовнішній кон’юнктурі, адже саме ці ресурси використову-

ються для підтримки стабільності валютних курсів (табл. 1.11). Водночас Наці-

ональний банк України продовжуватиме диверсифікацію їх валютної структу-

ри, що сприятиме нарощуванню стабілізаційного потенціалу міжнародних ре-

зервів [266]. Ці завдання Нацбанк формулював майже кожного року при скла-

данні основних засад грошово-кредитної політики.  

 

Таблиця 1.11 – Основні показники валютно-курсової складової грошово-

кредитної політики Національного банку України за 2002-2011 рр. 

Період 

Сальдо поточного рахунку 

платіжного балансу 
Офіційні резервні 

активи,  
на кінець періоду 

млн дол. США 

Офіційний курс до до-

лара США,  
на кінець періоду 

грн за 100 дол. США 
млн дол. 

США 
у % до ВВП 

2002 3 173 7,5 4 469 532,66 
2003 2 891 5,8 6 943 533,27 
2004 6 909 10,6 9 715 531,92 
2005 2 531 2,9 19 391 512,47 
2006 –1 617 –1,5 22 358 505,00 
2007 –5 272 –3,7 32 479 505,00 
2008 –12 763 –7,0 31 543 770,00 
2009 –1 732 … 26 505 798,50 
2010 –2 884 … 34 576 796,17 

2011 (9 міс.) –5 659 … 34 950 797,27 

* За даними Національного банку України [266] 
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Стан платіжного балансу, який має від’ємне сальдо протягом останніх 6 

років, буде залежати, в першу чергу, від платежів по зовнішнім борговим зо-

бов’язанням, структури їх фінансування, а також від загального обсягу експор-

тно-імпортних операцій суб’єктів ЗЕД. Тому попит та пропозиція іноземної ва-

люти на внутрішньому ринку, а також курс гривні до іноземних валют знаходи-

тимуться під безпосереднім впливом активності вітчизняних банків та підпри-

ємств на ринках позикового капіталу. 

В останні роки Національний банк України дотримується політики зняття 

регулятивних обмежень на валютному ринку і встановлення гнучкого механіз-

му формування курсу гривні до основних валют на підставі попиту та пропози-

ції на міжбанківському валютному ринку, про що можуть в певній мірі свідчи-

ти дані табл. 1.12. Відносна курсова стабільність 2002-2008 років, коли НБУ 

активно втручався у валютний ринок, змінилась як девальвацією гривні віднос-

но інших валют, так і більшими коливаннями їх курсу у 2009-2011 рр. 

Така політика, в тому числі позначилась і на прогнозуванні курсу гривні 

до долара США в рамках основних показників грошово-кредитної політики. З 

2008 року Національний банк України не надає такої інформації.  

 

Таблиця 1.12 – Динаміка курсів основних світових валют і російського 

рубля до гривні, 2002-2011 рр., грн за відповідну валюту. 

Назва валюти 
Значення за роками 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

100 англійських 

фунтів стерлінгів 
799,84 871,28 973,91 933,76 929,45 1010,69 966,88 1219,48 1226,89 1277,71 

100 доларів США  532,66 533,27 531,92 512,47 505,00 505,00 526,72 779,12 793,56 796,76 

100 євро 503,01 602,44 660,94 638,99 633,69 691,79 770,80 1086,79 1053,29 1109,18 

10 російських 

рублів 
1,70 1,74 1,85 1,81 1,86 1,98 2,11 2,47 2,61 2,72 

100 швейцарських 

франків  
342,88 396,14 428,18 412,75 402,78 421,16 486,09 719,50 762,61 901,41 

1000 японських 

єн 
42,59 46,13 49,21 46,68 43,40 42,92 51,40 83,45 90,52 100,04 

* За даними Національного банку України [266] 
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Очевидно, що такі дії, в тому числі, викликані тим, що валютні інтервен-

ції передбачають необхідність утримання інфляційних процесів, згладжування 

різких курсових коливань гривні та підвищення міжнародних резервів до рівня, 

що забезпечує необхідний захист національної економіки від негативного 

впливу подій на світових фінансових ринках. Слід додати, що у 2009-2010 рр. 

НБУ приходить до ідеї необхідності запровадження інструментів хеджування 

валютних ризиків і механізмів їх розвитку, що вочевидь, є реакцією на деваль-

вацію гривні і пов’язані з цим значні втрати населення і суб’єктів господарю-

вання, які активно користувались валютними кредитами. 

Важливими завданнями, які НБУ продовжує переслідувати в рамках гро-

шово-кредитної політики, – це створення дієвої системи безготівкових розраху-

нків, використання спеціальних платіжних засобів, впровадження нових техно-

логій, залучення в цю сферу населення, стимулювання використання платіжних 

карток. Хоча від ідеї запровадження Національної системи масових електрон-

них платежів Нацбанк фактично відмовився і дана мета не фігурує серед захо-

дів ГКП починаючи з 2006 р. 

Значну увагу Національний банк України приділяє і діяльності фондового 

ринку (зокрема обігу державних цінних паперів), навіть не зважаючи на те, що 

ця сфера знаходиться в компетенції Державної комісії з цінних паперів та фон-

дового ринку. Цей ринок розглядається Нацбанком з позиції удосконалення 

трансмісійного механізму, а також його важливості для банків і реального сек-

тору як додаткової сфери вкладення вільних грошових коштів. 

Розглядаючи основні завдання, які стоять перед Національним банком 

України на найближчу перспективу, відзначимо необхідність зниження інфляції 

до рівня 5% і подальшого її утримання в межах 3-5%, що відповідає пріорите-

там економічної політики України, спрямованої на відновлення економічного 

зростання, побудови конкурентоспроможної економіки і підвищення добробуту 

населення. 

Головну роль в забезпеченні цінової стабільності НБУ буде відведено 

процентній політиці, що стане можливим за рахунок відновлення фінансової 
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системи країни після фінансової кризи і більш ефективній роботі трансмісійних 

механізмів. 

Що стосується політики в сфері регулювання валютних курсів, то Націо-

нальний банк України продовжуватиме реалізацію заходів щодо пом’якшення 

регуляторних обмежень, усунення диспропорцій платіжного балансу країни, а 

також підтримуватиме зростання попиту на національну валюту поряд із конт-

ролем за курсом національної грошової одиниці і усунення різких його коли-

вань за рахунок використання міжнародних золотовалютних резервів. Збіль-

шення обсягів міжнародних золотовалютних резервів залишається в переліку 

одних з основних пріоритетів грошово-кредитної політики, особливо найбільш 

ліквідної їх складової, що є особливо актуальним, враховуючи необхідність ви-

конання зобов’язань резидентами країни перед зовнішніми кредиторами в най-

ближчі роки. 

Все ще серед основних залишається завдання підтримки довіри до бан-

ківської системи України. Досягнення цієї мети НБУ планує досягти шляхом 

підтримки достатнього рівня ліквідності, підвищення вимог до капіталу і фі-

нансового стану банків, а також контролю за ризиками в їх діяльності. Заходи 

пруденційної політики повинні попередити виникнення передумов, які призве-

ли до фінансової кризи 2008-2009 рр. Окрім цього важливими є стримування 

зростання зовнішнього боргу (за рахунок зменшення можливостей щодо залу-

чення зовнішніх кредитів банками) та удосконалення правил проведення бан-

ківських операцій і механізмів роботи з проблемними активами. 

Ефект від впровадження в дію заходів грошово-кредитної політики Наці-

онального банку України буде посилюватися шляхом зміцнення прозорості і 

зрозумілості своєї діяльності для інших суб’єктів фінансового ринку. Серед 

конкретних показників, які мають бути досягнені в найближчі роки, слід від-

значити збереження досягнутих темпів зростання монетарної бази і грошової 

маси, посилення ролі небанківських фінансових установ, зростання довгостро-

кового кредитування і стабільність темпів зростання депозитів (див. табл. 1.13). 
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В рамках Програми економічного і соціального розвитку України на 2012 

рік та основні напрями розвитку на 2013-2014 роки передбачається, що в рам-

ках грошово-кредитної політики НБУ буде забезпечувати подальше підвищен-

ня ефективності та стійкості функціонування банківської системи. Окрім цього 

очікується підвищення активності державної політики в сфері захисту прав 

споживачів фінансових послуг, рівня прозорості фінансових установ, системи 

пруденційного нагляду за їх діяльністю [110]. 

 

Таблиця 1.13 – Ключові показники ефективності реалізації грошово-

кредитної політики в Україні на 2012 р. [110] 

Показник 
Значення показника за роками 

2010 
факт 

2011 
очікуване 

2012 
прогноз 

Монетарна база, % до попереднього року 15,8 14-18 12-16 
Грошова маса, % до попереднього року 22,7 20-24 19-23 
Рівень монетизації, % 50,0 56,4 58,3 
Зростання обсягів депозитів до банківської системи, % 26,3 27,0 25,5 
Обсяг активів небанківських фінансових установ, млрд 

грн 
69,9 87,8 90,7 

Приріст обсягів довгострокових кредитів, млрд грн -2,27 58,8 137 
 

Також цією програмою передбачається, що ключовими завданнями бу-

дуть: зниження частки проблемних активів в структурі портфелів банків та ін-

ших фінансових установ, їх реструктуризація, забезпечення повноцінного фун-

кціонування агентства кредитних історій, впровадження міжнародних стандар-

тів фінансової звітності для всіх фінансових установ і удосконалення системи 

гарантування внесків населення поряд із створенням можливостей для акуму-

лювання і перерозподілу довгострокових фінансових ресурсів [110]. 

Таким чином, успішність реалізації планових показників грошово-

кредитної політики України з боку НБУ є низькою і свідчить про недостатню 

ефективність тих заходів, які приймались регулятором для їх досягнення. В той 

же час відзначимо, що Нацбанк в своїх діях поступово відходить від застосу-

вання методів прямого втручання і більше розраховує на інструменти, вплив 

яких на банківську систему і її суб’єктів носить непрямий характер. 



71 

 

В цілому, грошово-кредитна політика в своїх ключових цілях змінилась 

несуттєво. Стримання інфляційних процесів, нарощування золотовалютних ре-

зервів, лібералізація валютного ринку, необхідність забезпечення економіки дов-

гостроковими кредитними ресурсами залишаються актуальними і будуть вима-

гати в майбутньому уваги з боку Національного банку України. 

 

1.4 Закордонний досвід реалізації державної фінансової політики  

 

Впровадження і реалізація фінансової політики в зарубіжних країнах має 

суттєві відмінності від вітчизняної практики і специфічні особливості, які скла-

лись в процесі історичного розвитку даних країн, обумовлені їх політичним 

устроєм, пануючими поглядами на побудову економічної системи та економіч-

ну політику. Не останню роль у визначенні фінансової політики відіграють по-

дії на світових фінансових ринках, у тому числі кризові явища. 

Слід також наголосити і на необхідності координації дій в сфері фінансо-

вої політики, що притаманно, наприклад,  країнам Європи, які є членами ЄС та 

єврозони. Впровадження заходів фінансової політики, які носять однакові оріє-

нтири для цілої групи країн, є унікальним у світовій економічній історії, адже 

успішність і послідовність виконання основних умов фінансової політики цього 

об’єднання країн є запорукою його стабільності. 

Нарешті, не слід виключати і той факт, що між країнами у їх світовій ін-

теграції існують тісні економічні зв’язки, а отже дії урядів одних країн можуть 

суттєво впливати на політику інших. При цьому економічно розвинені держави 

будуть фактично диктувати власні умови тим країнам, які залежать від них. А, 

отже в цьому випадку важко говорити про незалежність їх фінансової політики. 

Скоріше мова може йти про певне підлаштовування або про політику-реакцію 

на дії країн-лідерів. 

Ще один фактор, який визначає комплекс дій в рамках фінансової політи-

ки окремої країни, – це вплив на неї міжнародних фінансово-кредитних інсти-
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тутів, таких як Міжнародний валютний фонд, Світовий банк. Умови отримання 

допомоги у вигляді довгострокових кредитів на підтримку розвитку економіки, 

або, що трапляється найчастіше, на подолання поточних проблем, завжди су-

проводжується взяттям урядами країн на себе цілого пакету зобов’язань, 

пов’язаних в першу чергу із перебудовою фінансової політики, впровадженням 

соціально-непопулярних заходів, таких як кардинальні реформи в сфері пенсій-

ного забезпечення, системи охорони здоров’я, соціальних пільг і трансфертів 

тощо. Це також кардинально змінює існуючі підходи до побудови фінансової 

політики в цих країнах. 

З метою вивчення специфіки впровадження фінансової політики тих чи 

інших країн, розглянемо їх основні макроекономічні показники в динаміці. Це 

дозволить сформувати уявлення про існуючі тренди в цій сфері, а також здійс-

нити загальне порівняння і співставлення та зробити висновки щодо переваг та 

недоліків окремих складових фінансової політки. 

Розгляд особливостей формулювання і впровадження заходів фінансової 

політики спробуємо здійснити виходячи з її базових компонентів будь-якої країни, 

а саме бюджетно-податкової політики, грошово-кредитної політики, політики 

управління державним боргом. Розгляд інших компонентів, які традиційно розг-

лядаються в роботах вітчизняних науковців, а саме інвестиційна політика, митна 

політика тощо, здійснюватись не буде. Причиною цього є той факт, що закордонні 

дослідники виділяють в рамках фінансової політики в першу чергу фіскальну та 

монетарну політики, фактично поєднуючи те, що в вітчизняні вчені розглядають 

як окремі. Закордонний підхід має більш практичну спрямованість, адже виділен-

ня фіскальної і монетарної політики, як правило, обумовлено закріпленням повно-

важень по їх впровадженню за регулюючими органами – Міністерством фінансів 

та Центральним банком [20, 81, 142, 155, 184, 385 та ін.]. 

Що стосується вибору країн для аналізу їхнього досвіду, на нашу думку, 

слід зупинитись саме на тих з них, які мають спільні риси з точки зору політич-

ного устрою, приблизно однаковий рівень економічного розвитку і перелік 

проблем, які виникають при провадженні заходів в рамках фінансової політики. 
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Саме тому логічним є вибір країн, які представляють Центральноєвропейський 

регіон: Польща, Чехія, Словенія, Хорватія. 

Почнемо з Чехії, яка, як і інші країні, зіткнулась з певними проблемами у 

реалізації своєї фінансової політики у процесі поступового виходу країни з кри-

зи 2008 р. І хоча економіка цієї країни, як зазначають більшість науковців і 

практиків, не зазнала катастрофічних втрат від несприятливих подій, тим не 

менш, багато проблем залишаються. Серед них слід виділити наступне.  

В межах фіскальної політики держави існує необхідність досягнення у 

середньостроковій перспективі бездефіцитного бюджету. В цілому можливості 

для вирішення цієї мети, які існували у Чеського уряду до настання кризи, не 

були реалізовані в повній мірі, тому це завдання залишається і на наступні ро-

ки. Бюджет країни має структурний дефіцит, що стало причиною активного ви-

користання урядом податкового стимулювання бізнесу разом із автоматичними 

стабілізаторами, які допомогли в подоланні фінансової кризи. Але це не дозво-

лило повністю уникнути негативних наслідків і країна мала збільшення держа-

вного боргу на кінець 2009 року на третину у порівнянні із 2008 [337]. 

Розроблений пакет заходів жорсткої економії не дав тих результатів, на 

які розраховував уряд країни, а саме забезпечити стабільне зростання доходів у 

державний бюджет. До того ж, Чехія в довгостроковій перспективі має 

розв’язувати наслідки демографічної проблеми, пов’язаної із старінням насе-

лення. Це, в свою чергу, призведе до поступового збільшення бюджетних ви-

трат в соціальній сфері до чверті ВВП у 2060 р. У зв’язку з цим уряд Чехії пла-

нує знизити дефіцит бюджету до 3% у 2013 році і вийти на збалансований бю-

джет вже у 2016 році. 

Сучасна бюджетна політика Чехії спрямована на поступове зниження 

бюджетного дефіциту в середньостроковій перспективі до наступних показни-

ків (відсотки від ВВП): 3,5 у 2012 р., 2,9 у 2013 р., 1,9 у 2014 р. В цілому уряд 

країни відзначає існування макроекономічних проблем і кількох несприятливих 

ризиків, які можуть суттєво вплинути на економічний розвиток, але до 2016 ро-

ку уряд  намагатиметься досягти збалансованого бюджету. Таким чином, темпи 
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зниження дефіциту мають бути 0,7% ВВП кожного року. Більше того, для Чехії 

з боку ЄС було встановлено ліміт дефіциту бюджету на рівні 1% ВВП, що може 

бути виконано, за оцінками уряду, не раніше 2016 року. [418]. 

Стратегія консолідації бюджету включає в себе реформування наступних 

сфер: пенсійна система, охорона здоров’я, система прямих і непрямих податків, 

освіта, наука, система фінансування досліджень і інновацій. Також слід провес-

ти корективи в адміністративній системі та ринку праці, а також провести соці-

альні реформи (табл. 1.14). 

 

Таблиця 1.14 – Планові результати консолідації бюджету за основними 

статтями (2012–2014 рр.), млрд чеських крон 

Назва показника 
Значення показника 

за роками 
2012 2013 2014 

Ефект від реформування дохідної частини бюджету 30,7 45,8 48,3 
   Прямі податки -4,2 8,5 4,2 

   Напрямі податки 29,1 29,9 35,5 
   Інші доходи 5,8 7,4 8,6 
Ефект від реформування видаткової частини бюджету 0,4 -2,7 -3,1 
   Соціальні пільги 3,9 10,6 11,1 
   Реформа системи державного управління -0,5 -9,5 -10,5 
   Інші витрати -3,0 -3,8 -3,7 
Баланс планового результату 30,3 48,5 51,4 
Відсотків ВВП 0,8 1,2 1,2 

Джерело: Дані офіційного сайту Міністерства фінансів Чеської Республіки [418] 

 

В рамках проведення пенсійної реформи і системи охорони здоров’я уряд 

Чехії планує розробити і затвердити їх основні параметри, необхідні для досяг-

нення довгострокової стабільності і зменшити загальне навантаження на бю-

джет країни з боку цих статей видаткової частини. 

З метою швидкого збільшення надходжень до бюджету керівництво уря-

ду Чехії розглядає ПДВ як найбільш перспективне джерело. В той же час, в се-

редньостроковій перспективі необхідно досягти уніфікації його ставок при пос-

туповому збільшенні ставок для пільгових товарних груп, що потрібні малоза-
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безпеченим верствам населення. Механізм безпосереднього розподілу акуму-

льованих коштів централізованими фондами є більш ефективним ніж непрямі 

заходи на зразок зменшених ставок ПДВ. 

Що стосується механізмів оподаткування фізичних та юридичних осіб, то 

Чеська республіка має наступну систему. Доходи фізичних осіб оподаткову-

ються за ставкою 15%, яка є однаковою для всіх платників. Податок на прибу-

ток юридичних осіб дорівнює 19%. Зараз це найнижче значення за майже 20-

тирічний період (у 1992 році ставка дорівнювала 45%). Доходи від депозитів 

вважаються звичайним прибутком і тому до них застосовується аналогічна ста-

вка – 19%. Пенсійні та інвестиційні фонди сплачують податок за ставкою 5%. 

Дивіденди корпорацій оподатковуються за ставкою 15% [282]. 

Надходження до фондів соціального захисту населення забезпечується 

наступними платежами: 34% від фонду оплати праці роботодавців; 11% від за-

робітної плати працівників; особи, які займаються підприємницькою діяльніс-

тю сплачують 42,5%. 

ПДВ сплачується за ставкою 20%, але застосовуються і пільгові ставки 

для окремих категорій товарів та послуг. Зокрема за ставкою 10% оподаткову-

ються послуги із водо- та теплопостачання, продукти харчування та медикаме-

нти, газети і журнали.  Послуги фінансових інститутів не оподатковуються. Так 

само нульова ставка застосовується при проведенні експортних операцій, на-

данні почтових послуг, послуг з теле- і радіомовлення, медичних послуг, пос-

луг неприбуткових організацій тощо. 

Серед інших важливих податків слід відзначити податок на нерухомість 

(ставка залежить від типу будівлі і її місцезнаходження) і податок на спадщину 

та дарунки (від 7 до 40%) [411]. 

Кінцевими результатами, які уряд намагається досягти в середньостроко-

вій перспективі в результаті проведення реформ, представлені в таблицях 1.15 і 

1.16 в розрізі основних статей доходів і витрат бюджету. 
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Таблиця 1.15 – Планові показники надходжень до бюджету на 2010-2014 

рр., млрд чеських крон 

Назва показника 
Значення показника за роками 

2010 2011 2012 2013 2014 
Доходи, всього 1485 1556 1604 1658 1706 
Податкові надходження, у т.ч. 689 745 780 801 797 
     Податки на товари та імпорт: 423 452 489 498 513 
     – податок на додану вартість 259 275 309 317 336 
     – акцизи 138 149 152 153 149 
     Податки на доходи, у т.ч. 266 289 287 303 283 
     – фізичних осіб  135 153 148 152 133 
     – юридичних осіб  127 133 135 147 147 
Соціальні відрахування 578 593 608 631 672 
Доходи від власності 31 29 25 28 32 
Інші доходи 187 189 191 198 205 

 

Джерело: Дані офіційного сайту Міністерства фінансів Чеської Республіки [418] 

 

Таблиця 1.16– Планові показники витрат бюджету на 2010-2014 рр., млрд 

чеських крон 

Назва показника 
Значення показника за роками 
2010 2011 2012 2013 2014 

Втрати, всього 1665 1697 1731 1774 1788 
Витрати на споживання, у т.ч. 808 806 823 832 850 
   – сукупне споживання 399 388 394 397 408 
   – індивідуальне споживання, у т.ч. 409 418 428 435 443 
          соціальні пільги 222 225 228 232 235 
          трансферти індивідуальних  
          неринкових товарів та послуг  

187 193 200 203 207 

Інші соціальні трансферти 521 535 555 578 598 
Процентні платежі 51 55 57 60 64 
Субсидії 71 78 80 80 80 
Валове накопичення основного капіталу 165 165 165 162 157 
Інші витрати 49 58 51 62 40 
Компенсації працюючим 286 280 283 291 289 
Сумарні соціальні трансферти 744 761 784 810 833 

 

Джерело: Дані офіційного сайту Міністерства фінансів Чеської Республіки [418] 
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Політика управління державним боргом в середньостроковій перспективі 

буде характеризуватись наступними показниками (табл. 1.17). 

 

Таблиця 1.17 – Основні показники реалізації політики управління держа-

вним боргом на 2010-2014 рр., млрд чеських крон. 

Назва показника 
Значення показника за роками 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Загальна сума боргу, у т.ч. 1282 1418 1560 1670 1768 1832 
    Центральний уряд 1187 1323 1466 1573 1674 1738 
    Місцеві уряди 98 97 99 100 97 98 
Державний борг до ВВП, % 34,3 37,6 40,5 42,2 43,4 42,9 

 

Джерело: Дані офіційного сайту Міністерства фінансів Чеської Республіки [418] 

 

Що стосується монетарної політики, то Чеський національний банк 

(ЧНБ) дотримується політики стримування інфляції з цільовим орієнтиром 

у 2%. Утримання такого показника в цілому є реальним через політику фіс-

кальної консолідації, зміцнення обмінного курсу національної валюти, зро-

стання світових цін на товари та цін на продукти харчування. У випадку ви-

никнення ризику збільшення інфляції оптимальним інструментом попере-

дження цього є підвищення облікової ставки. Але за умови надходження в 

країну значних обсягів іноземних інвестицій ЧНБ може продовжити політи-

ку низьких відсоткових ставок. Що ж стосується курсу національної валю-

ти, то Чеський національний банк продовжує використовувати режим пла-

ваючого обмінного курсу, який достатньо вдало спрацював в часи фінансо-

вої кризи як своєрідний поглинач шоків [407]. 

Чеський національний банк з метою регулювання обсягу грошової маси в 

обігу і вирішення таким чином своєї головної мети використовує операції на 

відкритому ринку, автоматичні регулятори і норми мінімальних резервів для 

комерційних банків. Характеристика цих інструментів наведена в табл. 1.18. 

У випадках надзвичайних і кризових ситуацій Чеський національний банк 

може застосовувати так звані надзвичайні репо-операції строками 2 тижні або 3 
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місяці, що спрямовуються на підтримку функціонування ринку державних об-

лігацій. 

 

Таблиця 1.18 – Характеристика монетарних інструментів, які використо-

вує Чеський Національний банк 

№ 
з/п 

Інструмент 

монетарної 

політики 
Мета застосування 

Стисла характеристика інстру-

менту 
Поточне 

значення 

1 Операції на 

відкритому 

ринку 

Вплив на проценті ста-

вки, абсорбація над-

лишкової ліквідності 

банківської системи 

Виконуються у вигляді операцій 

репо. Більшість таких операцій 

здійснюється на фіксований 

строк – 14 днів  

0,75% 
(травень 

2010 р.) 

2 Автоматичні 

регулятори 
Забезпечення або аб-

сорбація надлишкової 

ліквідності в режимі 

овернайт 

Прийняття коштів на депозитне 

зберігання від банків або навпа-

ки надання їм кредитів. Мініма-

льні обсяги таких операцій – 10 
млн чеських крон. Депозити 

приймаються за ставкою диско-

нтування, а кредити надаються 

за ломбардною ставкою. Ці ста-

вки є загальними орієнтирами 

для грошового ринку. 

Дисконтна 

ставка: 
0,25% 

(серпень 

2009) 
Ломбардна 

ставка: 
1,75% 

(Травень 

2010) 
3 Норми міні-

мальних 

резервів для 

комерційних 

банків 

Гарантування наявнос-

ті ліквідних коштів на 

рахунках комерційних 

банків в ЧНБ 

Базою для розрахунку виступа-

ють депозити суб’єктів, які не 

провадять операції з кредиту-

вання зі строком погашення до 

2-х років. На сучасному етапі 

цей інструмент майте втратив 

своє значення для провадження 

активної монетарної політики, 

але самі кошти використову-

ються як певного амортизатору 

нормального функціонування 

системи міжбанківської плате-

жів 

2,00% 
(жовтень 

1999) 

 

Джерело: Складено автором на підставі даних офіційного сайту Чеського національ-

ного банку 

 

Отже, можна зробити загальний висновок, що складові елементи фінан-

сової політики Чехії за своїми цільовими орієнтирами підпорядковані вирішен-

ню завдань забезпечення поступового зростання економіки країни, балансуван-

ня бюджету країни, реструктуризація його видаткової частини і знаходження 
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додаткових інструментів для підвищення надходжень до бюджету, впрова-

дження заходів по зменшенню державного боргу країни. Завдання монетарної 

політики залишаються без суттєвих змін, адже в цілому Чеський національний 

банк успішно здолав наслідки кризи 2008-2009 рр. 

Розглянемо, які проблеми в рамках фінансової політики необхідно 

розв’язувати в Польщі і які пріоритети стоять перед цією країною в розрізі 

окремих її складових. 

Так бюджетна політика Польщі в середньостроковій перспективі також за 

мету ставить скорочення дефіциту державного бюджету, але при цьому будуть 

використані дещо інші підходи ніж ті, що ми розглядали на прикладі Чехії. Зо-

крема серед основних пріоритетів, на які орієнтований уряд, відокремлюють 

такі головні завдання: 

– підвищення ролі вертикального бюджетного планування; 

– підготовка нової класифікації бюджетних статей; 

– скорочення державних витрат, їх спрямування на фінансування про-

грам довгострокового розвитку і підтримки об’єктів інфраструктури; 

– підвищення ефективності і управління і контролю за витратами; 

– підвищення довіри і прозорості державних фінансів [425]. 

В результаті виконання цих завдань уряд планує досягти наступні показ-

ники бюджету за доходами та видатками (табл. 1.19). Головна мета при цьому – 

скорочення дефіциту бюджету, який за прогнозними даними має бути зменше-

ний майже в 4 рази – з 7,9% у 2010 р. до 2,0% ВВП у 2014 р. [423]. 

Вирішення завдання скорочення дефіциту бюджету можливе, в першу 

чергу, за рахунок збільшення доходів бюджету, які має забезпечити податкова 

система Польщі. Вона включає такі основні види податків: 

– податок на доходи фізичних осіб має прогресивну шкалу: 18% для до-

ходів до 85528 злотих і 32% для доходів, що перевищують цю межу; 

– податок на прибуток юридичних осіб – 19%; 

– податки на інші види доходів: дивіденди (19%), роялті (20%), відсот-

кові доходи (20%); 
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– податок на додану вартість – 23%, але застосовуються знижені ставки 

8% і 5% для певних товарних груп і послуг, а також нульова ставка для 

молочних продуктів, експорту, послуг з охорони здоров’я, страхових 

та банківських послуг, поштових послуг, послуг освітніх та науково-

дослідних закладів; 

– податок на спадщину (3-20%); 

– податок на нерухомість; 

– сільськогосподарський податок [282]. 

 

Таблиця 1.19 – Планові показники доходної і видаткової частин держав-

ного бюджету Польщі, % ВВП 

Назва показника 
Значення показника за роками 

2010 2011 2012 2013 2014 
Номінальний ВВП, млрд злотих 1412,80 1484,85 1594,73 1693,61 1802,00 
Надходження, у т.ч.  37,9 40,1 40,7 39,7 37,9 
   Податки: 20,5 21,2 21,7 21,9 20,5 
   – на продукцію і імпорт 13,5 13,9 14,1 13,9 13,5 
   – на доходи 7,0 7,3 7,6 8,0 7,0 
   Відрахування на соціальні потреби 11,1 11,9 12,5 12,5 11,1 
   Доходи від власності 1,1 0,9 0,9 0,8 1,1 
   Інші доходи 5,2 6,2 5,7 4,5 5,2 
Податковий тягар 31,5 33,0 34.1 34,3 31,5 
Витрати, у т.ч. 45,8 45,7 43,7 42,2 45,8 
   Компенсації працюючим 10,1 9,8 9,4 9,2 10,1 
   Проміжне споживання 6,2 6.1 5,9 5,8 6,2 
   Соціальні платежі 17,1 16,5 16.2 15,9 17,1 
   Витрати на обслуговування боргу 2,7 2,8 2,8 2,7 2,7 
   Субсидії 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
   Валове накопичення основного капіталу 5,6 6,6 5,8 4,9 5,6 
   Інші витрати 3,7 3,4 3,2 3,2 3,7 
Валове споживання 18,8 18,5 17,9 17,6 18,8 
Баланс -7,9 -5,6 -2,9 -2,5 -2,0 

 

Джерело: Дані офіційного сайту Міністерства фінансів Польщі [423] 

 

Навантаження на фонд оплати праці складає: для роботодавців – від 17,48 

до 20,14%, для працівників – 13,71% [426]. 

Головною проблемою при розв’язанні завдання по усуненню дефіциту 

бюджету залишається наявність структурного дисбалансу податкових над-
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ходжень (а саме домінування непрямих податків і недостатні надходження 

від податку на прибуток корпорацій), що також створює перешкоди для 

можливостей створення конкурентних переваг в економіці в цілому. Зокре-

ма передбачається внесення змін у законодавство через підвищення ставок 

окремих податків, обмеження пільгового оподаткування, впровадження до-

даткових платежів та зборів при провадженні визначених видів діяльності 

або операцій та інші заходи. 

Політика обслуговування державного боргу зосереджена на зменшенні 

загальних витрат на обслуговування боргу в довгостроковій перспективі. Що 

стосується механізмів реалізації цього завдання, то вони наступні: 

– зменшення запозичень Державним казначейством; 

– зниження бюджетного дефіциту; 

– надходження з бюджету ЄС; 

– встановлення обмежень щодо позик, які отримують місцеві уряди; 

– зменшення відрахувань до загальнодержавного пенсійного фонду; 

– доходи від приватизації. 

Результати цих заходів мають стримати зростання державного боргу і 

стабілізувати його питому вагу по відношенню до ВВП країни на рівні, близь-

кому до 50% (табл. 1.20) [424, 427]. 

 

Таблиця 1.20 – Сучасні та прогнозні показники політики управління дер-

жавним боргом Польщі 

Назва показника 
Значення показника за роками 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Державний борг 

а) млрд злотих 
б) % ВВП 

669,9 
49,9 

750,8 
53,2 

811,4  
54,2 

873,9  
54,3 

922,5  
53,7 

964,8  
52,7 

Загальний державний борг 
а) млрд злотих 
б) % ВВП 

684,1 
50,9 

783,0 
55,4 

854,6  
57,1 

930,5  
57,8 

989,5  
57,6 

1054,2 
57,6 

Витрати на обслуговування держа-

вного боргу  
а) млрд злотих 
б) % ВВП 

32,2 
2,4 

34,9 
2,5 

38,4 
2,6 

43,0 
2,7 

45,7 
2,7 

47,1 
2,6 

Джерело: Дані офіційного сайту Міністерства фінансів Польщі [424] 
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Монетарна політика Польщі ставить за мету підтримку цінової стабіль-

ності, яка повинна забезпечувати фундамент для довгострокового економіч-

ного зростання. З 1999 року пріоритетом Національного банку Польщі (НБП) 

є таргетування інфляції і її утримання на рівні 2,5% (±1%). Головний інстру-

мент, який при цьому використовується, – облікова ставка, яка дозволяє про-

вадити безпосередній вплив на короткострокові інструменти грошового рин-

ку. 

Окрім цього, НБП використовує операції на відкритому ринку (продаж 

власних цінних паперів з 7-денним строком обертання), регулювання норм 

обов’язкових резервів (для коштів у національній або іноземній валюті, що зна-

ходяться на рахунках банку), депозитно-кредитні операції (включають надання 

ломбардних кредитів банкам під заставу цінних паперів і прийняття від них де-

позитів овернайт з метою регулювання процентних ставок на грошовому рин-

ку). Їх поточні значення наведено в таблиці 1.21. 

 

Таблиця 1.21– Поточні значення монетарних інструментів Національного 

банку Польщі 

Назва інструменту 
Розмір, 

% 

Остання  

дата 
зміни 

Базова ставка (мінімальна ставка при проведен-

ні інтервенцій на грошовому ринку) 
4,50 09.06.2011 

Ломбардна ставка 6,00 09.06.2011 
Депозитна ставка Національного банку Польщі 3,00 09.06.2011 
Переоблікова ставка 4,75 09.06.2011 
Норма обов’язкових резервів 3,50 31.12.2010 
Дохідність на кошти, що знаходяться на рахун-

ках НБП у вигляді обов’язкових резервів (0,9 

переоблікової ставки) 

4,275 09.06.2011 

 

Джерело: Дані офіційного сайту Національний банк Польщі [431] 

 

З квітня 2000 р. Національний банк Польщі обрав політику плаваючо-

го обмінного курсу національної валюти – злотого – і не застосовує до ньо-



83 

 

го жодних обмежень. І хоча при цьому не переслідується мета встановлення пев-

ного, заздалегідь визначеного обмінного курсу до інших валют, НБП залишає за 

собою право провадити інтервенції на валютному ринку для досягнення головної 

мети – стримування інфляції. Поряд з цим, метою Польщі є вхід у зону євро, а 

отже протягом 2-х років до цього моменту необхідно підтримувати курс злотого 

до євро в межах вузького коридору, а монетарна політика поступово буде адап-

тована до вимог Європейського Центрального банку [431]. 

Інші дві країни – Хорватія і Словенія, – є також важливими з точки зору 

співставлення і виявлення додаткових проблем, які можуть виникати у країн із 

порівняно схожими рівнями економічного розвитку. 

Розглянемо особливості реалізації окремих складових фінансової політи-

ки Хорватії. Так головна мета її фіскальної політики у середньостроковій перс-

пективі – коригування бюджетного дисбалансу шляхом коригування бюджет-

них витрат до ВВП, зниження дефіциту, утримання подальшого зростання дер-

жавного боргу по відношенню до ВВП. Постановка таких цілей обумовлена як 

загальною економічною ситуацією, яка склалась в Хорватії, так і впливом зов-

нішнього середовища і, особливо, курсу інтеграції до ЄС і вимог, які 

пред’являються до країн, що бажають стати членами цього об’єднання. Поряд з 

цим, зміни у фіскальній політиці повинні прискорити відновлення економіки і 

забезпечити її поступове зростання. Окрім цього планові заходи фіскальної по-

літики передбачають збільшення доходів приватного сектору економіки і під-

вищення зайнятості населення. 

Докризова модель розвитку, яка передбачала досягнення економічного 

зростання шляхом збільшення споживання та обсягів державних інвестицій, 

більше не буде застосовуватися через обмеженість реакції такої моделі на кри-

зові події [420]. 

У найближчі три роки уряд Хорватії планує досягти показників бюджету, 

наведених в таблиці 1.22. 
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Таблиця 1.22 – Сучасні і прогнозні показники доходів і витрат державно-

го бюджету Хорватії у 2009-2013 рр., % ВВП 

Назва показника 
Значення показника за роками 

2009 2010 2011 2012 2013 
ВВП, млрд HRK 333,1 329,2 339,2 353,7 371,0 
Надходження, всього 38,5 37,8 36,3 36,8 36,6 
Податкові надходження, в т.ч. 22,0 21,7 20,5 20,5 20,4 
   – податки на виробництво та імпорт 15,5 16,2 16,0 16,1 16,0 
   – поточні податки на доходи 6,5 5,5 4,5 4,4 4,5 
Відрахування на соціальні потреби 12,2 12,0 11,8 11,8 11,8 
Доходи від власності 0,8 0,4 0,4 0,3 0,2 
Інші доходи 3,6 3,7 3,7 4,3 4,1 
Податковий тягар 34,9 34,1 32,6 32,5 32,5 
Витрати, всього 42,6 43,0 41,9 40,7 39,0 
Соціальні трансферти 17,0 17,6 16,8 16,1 15,5 
Витрати на обслуговування державного боргу 1,7 1,9 2,2 2,2 2,2 
Субсидії 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 
Валове накопичення основного капіталу 1,8 1,8 1,9 1,7 1,5 
Інші витрати 19,6 19,4 18,8 18,7 17,7 
Компенсації працюючим 10,6 10,8 10,5 10,0 9,6 
Баланс -4,1 -5,2 -5,6 -3,9 -2.4 

Джерело: Дані офіційного сайту Міністерства фінансів Хорватії [420] 

 

Головна роль по наповненню бюджету відводиться податковій системі 

Хорватії, яка включає такі ключові види податків: 

– податок з доходів фізичних осіб є прогресивним зі ставками оподатку-

вання 15%, 25%, 35%, 45% в залежності від рівня доходів; 

– податок на прибуток юридичних осіб сплачується в розмірі 20%; 

– податок на додану вартість стягується за ставкою 23%. Окрім цього іс-

нують знижені ставки на рівні 10% (туристичний бізнес, окремі газе-

ти), 0% на товари першої необхідності – хліб, молоко, медичні препа-

рати, окремі освітні послуги. Окремі послуги не оподатковуються ПДВ 

(страхові і банківські послуги, медичні послуги, освіта тощо); 

– податок на нерухомість встановлено на рівні 5%; 

– податок на спадщину і дарунки – 5% [282]. 

Доходи від вкладення капіталу оподатковуються за ставкою 20% для 

юридичних осіб і 15-35% для фізичних осіб. 
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Відрахування до соціальних фондів здійснюють як роботодавці (17,2% 

від фонду оплати праці), так і робітники (20% від нарахованого доходу). 

В останні роки уряд Хорватії мав суттєві проблеми в збалансуванні бю-

джету і для його наповнення були підвищені ставки по ПДВ, а також податки 

на заробітну плату, пенсійні відрахування та на інші доходи. Але в середньост-

роковій перспективі суттєвих змін в системі оподаткування не планується і 

уряд розраховує на ефект, який дадуть вже прийняті заходи і майбутньому.  

В цілому, за рахунок очікуваного відновлення економіки і її поступового 

зростання податкові надходження до бюджету повинні збільшитись. 

Поряд з цим, в якості додаткових джерел надходжень до бюджету, Хорва-

тія планує отримувати кошти від ЄС в рамках програм допомоги, розвитку та 

підготовки до вступу у ЄС у 2013 р., але дані кошти не включені до загальних 

прогнозних показників бюджету на наступні роки [421]. 

Доходи від власності, адміністративних штрафів, продажу товарів та послуг 

тощо зазвичай майже не залежать від загального тренду економічного розвитку, а 

отже при складанні прогнозу бюджету було зроблено припущення, що вони суттєво 

не зміняться і їх частка по відношенню до ВВП буде залишатись стабільною. 

Головна мета в сфері управління витратами держбюджету Хорватії – це 

щорічне зменшення їх питомої ваги по відношенню до ВВП на 1% до досяг-

нення балансу з доходами або отримання позитивного сальдо балансу (не вра-

ховуючи витрати на обслуговування державного боргу, які за методологією ЄС 

виключаються з, так званого, первинного балансу держбюджету). Лише після 

досягнення цієї мети повинна вирішуватись наступна задача, а саме – підтрим-

ка досягнутого балансу на довгостроковій основі [419]. 

В цілому слід відзначити, що загальна сума витрат бюджету Хорватії суттєво 

збільшилась в період світової фінансової кризи 2008-2009 рр. При цьому збільшен-

ня відбулось по статтях, які фактично не можуть бути змінені в рамках бюджетно-

податкової політики. Це стосується таких видів витрат як обслуговування держав-

ного боргу, виплата пенсій, витрати на підготовку вступу до ЄС тощо. Таким чи-

ном, можна розраховувати лише на часткове збільшення податкових надходжень в 
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період економічного пожвавлення, реструктуризації бюджетних витрат в цілому, 

підвищення їх ефективності та досягнення тих індикаторів, які заплановані на най-

ближчу та середньострокову перспективу. До 70% бюджетних витрат припадає на 

такі статті, як виплати робітникам, компенсації громадянам, обслуговування держа-

вного боргу, виконання яких передбачено діючими законодавчо-нормативними ак-

тами. В цьому випадку такі витрати фактично визначають рамки зниження бюдже-

тних витрат і в той же час залишаються критичними і на майбутні періоди [422]. 

Політика управління державним боргом Хорватії була достатньо успіш-

ною протягом 2004-2008 рр. За цей період уряду вдалось зменшити рівень дер-

жавного боргу до 29,3% від ВВП. Але кризові явища у світовій економіці приз-

вели до того, що доходи бюджету скоротились, дефіцит зріс, ВВП також змен-

шився, що призвело до збільшення як номінальної суми боргу, так і його від-

ношення до ВВП і на кінець 2009 р. був зафіксований на рівні 35,4% ВВП. 

Основна частина державного боргу (більше 2/3) сформувалась на внутрі-

шньому ринку за рахунок емісії казначейських векселів центральним урядом 

Хорватії. При цьому протягом 2009-2010 рр. уряд здійснював кілька емісій цін-

них паперів і розміщував їх як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках із 

нормами дохідності, які перевищували 6% (ставки сягали 6,25%-6,75%). 

На даний момент пріоритетами в політиці управління боргом є покра-

щення його структури, зниження витрат на обслуговування та загального рівня 

ризику. Прогнозні показники динаміки державного боргу наведено в табл. 1.23. 

Таблиця 1.23– Сучасні показники та прогноз динаміки державного боргу 

Хорватії за період 2009-2013 рр., % ВВП. 

Назва показника 
Значення показника за роками 

2009 2010 2011 2012 2013 
Рівень державного боргу, у т.ч. 35,4 41,6 44,2 46,3 46,7 
   внутрішній 11.3 14,3 15,9 18,2 20,0 
   зовнішній 24,1 27,3 28,2 28,1 26,7 

Джерело: Дані офіційного сайту Міністерства фінансів Хорватії [420] 

Асортимент інструментів монетарної політики, які може застосовує Націона-

льний банк Хорватії, відрізняється більшою широтою ніж в інших вищерозглянутих 

країнах, хоча не всі вони застосовуються на регулярній основі (табл. 1.24). 
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Таблиця 1.24 – Характеристика монетарних інструментів, які використо-

вує Національний банк Хорватії 

№ 
з/п 

Інструмент 

монетарної 

політики 
Мета застосування 

Стисла характеристика 

інструменту 
Поточне значення 

1 Операції на 

відкритому 

ринку: 
а) регулярні 

операції 
 

б) операції 

тонкого нала-

штування 
 
 

в) структурні 

операції 

 
 
 
постійна підтримка 

ліквідності банків 
 

підтримка ліквід-

ності банків за пот-

реби на тимчасовій 

основі 
 

коригування довго-

строкової ліквідно-

сті банків 

 
 
 
репо-аукціони зі строком 

погашення – 1 тиждень 
 

купівля-продаж цінних 

паперів, строки і частота 

проведення не регламен-

туються  
 

проводяться у формі купі-

влі-продажу цінних папе-

рів, операцій репо або зво-

ротнього репо із забезпе-

ченням у формі державних 

цінних паперів 

 
 
 

Не використовува-

лись у 2010 р 
 

Не використовува-

лись у 2010 р 
 
 
 

Не використовува-

лись у 2010 р 

2 Депозитно-
кредитні опе-

рації 

Забезпечення або 

абсорбація надли-

шкової ліквідності 

банківських уста-

нов 

Прийняття коштів на де-

позитне зберігання (овер-

найт) від банків або на-

дання їм кредитів (овер-

найт). Ставки, за якими 

проводяться ці операції, є 

загальними орієнтирами 

для грошового ринку. 

Депозитна ставка: 
0,5% 

Ломбардна ставка: 
9% 

(ломбардні креди-

ти не надавались у 

2010) 

3 Норми мініма-

льних резервів 

для комерцій-

них банків 

Зменшення  над-

лишкової ліквідно-

сті в банківському 

секторі 

Базою для розрахунку 

виступають зобов’язання 

банків в національній і 

іноземній валюті.  

13,00% 
(лютий 2010 р.) 

4 Купівля-
продаж інозе-

мної валюти 

Задоволення пот-

реб банків в інозе-

мній валюті 

Проводиться в формі ау-

кціонів 
– 

5 Векселі Наці-

онального 

банку Хорватії 

– 35-денні цінні папери, які 

реалізуються на аукціоні 

з дисконтом 

Не використовува-

лись у 2010 р 

6 Встановлення 

мінімумів за-

лишків коштів 

в іноземній 

валюті  

Підтримка ліквід-

ності банків в іно-

земній валюті 

Забезпечення наявності 

залишків іноземної валю-

ти на рахунках Націона-

льного банку Хорватії 

встановленого розміру на 

щоденній основі 

20%  
від загальної суми 

зобов’язань в іно-

земній валюті 

 

Джерело: Складено автором на підставі даних офіційного сайту Національного банку 

Хорватії [406] 
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У 2010 р. загальна ситуація в економіці Хорватії характеризувалась пос-

туповим відновленням, низькою інфляцією, стабільним обмінним курсом наці-

ональної валюти. Це дозволило національному банку країни підтримувати ви-

соку ліквідність грошового ринку з метою розширення банківського кредиту-

вання економіки, що було реалізовано зниженням норми обов’язкового резер-

вування з 14% до 13% [406]. 

Операції на відкритому ринку не використовувались у 2010 році. Це ж 

стосується і ломбардних позик, які банки могли отримувати в розмірі до 50% 

від вартості заставлених казначейських векселів із зобов’язанням повернути 

кошти наступного дня. Більшого поширення набули депозити овернайт, коли 

банки могли депонувати кошти на рахунку Національного банку Хорватії у ви-

падку наявності надлишкової ліквідності. Ставка за такими депозитами є орієн-

тиром для ринку щодо нижньої межі депозитних ставок. 

Достатньо специфічним інструментом НБХ є мінімальні вимоги до зали-

шків коштів в іноземній валюті, які були встановлені на рівні 20% від наявних 

зобов’язань в іноземній валюті. В середньому за 2010 рік банки Хорватії забез-

печували таким чином покриття до 23% своїх зобов’язань. 

Інші інструменти монетарної політики не застосовувались з боку Націо-

нального банку Хорватії через відсутність такої потреби. Це говорить про нор-

малізацію ситуації на грошовому ринку країни і дозволяє у подальшому прово-

дити консервативну монетарну політику із стримування інфляції. 

Окремо в рамках діяльності Національного банку Хорватії слід відзначи-

ти політику управління золотовалютними резервами. Так загальний обсяг нако-

пичених резервів сягнув 10,7 млрд євро на кінець 2010 р., що дорівнювало тем-

пу приросту 2,7% у порівнянні із 2009 р. За 2010 рік попит на валюту фактично 

дорівнював пропозиції, а більша частина резервів зберігається у формі держав-

них цінних паперів, а також фінансових інструментів, емітованих міжнародни-

ми фінансовими інститутами. При цьому частка резервів у євро складає 74%, а 

у доларах США – 23%. Залишок припадає на спеціальні права запозичення. 
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Що стосується ще однієї країни – Словенії – її фінансова політика за сво-

єю метою мало відрізняється від завдань, які стоять і перед іншими країнами. 

На першому місці знаходиться податкова консолідація і проведення структур-

ної реформи бюджету, конкретним результатом яких повинно стати скорочення 

дефіциту державного бюджету нижче 3% ВВП у 2013 р. з виходом на бездефі-

цитну основу у довгостроковому періоді. 

Причинами суттєвого спаду економіки країни під час світової фінансової 

кризи були: структура експорту, вплив кризи на зовнішній попит на словенську 

продукцію, недостатність інвестицій, приватне споживання тощо. Все це приз-

вело до найбільшого зниження ВВП (–8,1% у 2009 р.) серед країн єврозони. У 

2010 році вдалось досягти певного поновлення за рахунок ациклічної фіскаль-

ної політики і використання автоматичних стабілізаторів, а до 2014 р. очікуєть-

ся поступове зростання ВВП темпами, які не будуть перевищувати 2,8% за рік.  

Економічний спад позначився, в першу чергу, на доходах корпорацій, а 

отже бюджет країни зазнав втрат у відповідній статті податкових надходжень 

до бюджету. Але, враховуючі прогнозоване відновлення економіки на найбли-

жчі 3 роки, уряд Словенії планує: 

– провести консолідацію фіскальної політики з метою зменшення та 

більш ефективного провадження загальнодержавних витрат з метою 

мінімізації бюджетного дефіциту до рівня нижче 3% ВВП у 2013 р. і 

досягнення збалансованого бюджету в подальшому; 

– досягти довгострокової консолідації фіскальної політики і потенціаль-

ного зростання економіки шляхом впровадження заходів щодо рефор-

мування пенсійної системи; 

– підтримувати економічне відновлення країни і забезпечити збільшення 

зайнятості населення через покращення бізнес-клімату, створення 

умов для появи нових робочих місць в сегментах з вищою доданою 

вартістю.  

Перші кроки впроваджено ще 2008-2009 рр., коли були заморожені зар-

плати у державному секторі, раціоналізовані витрати на товари та послуги, 
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впроваджено обмеження на зростання соціальних трансфертів. У доходній час-

тини державного бюджету були збільшені акцизи, впроваджено додаткові по-

даткові зобов’язання. Окрім цього, обмежено індексацію розмірів соціальних 

трансфертів, пенсій, зарплат в держсекторі [428]. 

В той же час подальше збільшення податків уряд не планує проводити 

через те, що такі заходи не призведуть до пожвавлення економічного розвитку. 

Серед пріоритетних задач в податковій системі слід відзначити необхідність  

структуризації вбік збільшення ролі непрямих податків, податків на охорону 

навколишнього середовища і впровадження податку на нерухомість. 

Сама фіскальна політика буде мати спрямованість на скорочення витрат з 

цільовим орієнтиром на 5% ВВП до 2014 р. 

Податкова система Словенії включає наступні податки: 

– податок з доходів фізичних осіб – стягується за прогресивною шкалою 

із ставками 16%, 27% , 41%; 

– податок на прибуток юридичних осіб – сплачується за єдиною ставкою 

20%, яка була знижена у 2010 р. з 21% (компанії, які знаходяться в 

спеціальних економічних зонах сплачують двічі меншу ставку – 10%); 

– податок на інші види доходів (дивіденди, відсоткові доходи, роялті) – 

ставка 15%; 

– податок на додану вартість – базова ставка встановлена на рівні 20%, 

але для окремих категорій товарів застосовується знижена ставка у 

8,5% (експортні операції не оподатковуються); 

– податок на спадщину і подарунки сплачується за диференційованою 

ставкою від 5% до 30%; 

– земельний податок – ставка 2% від оцінки земельної ділянки [282]. 

Відрахування, які здійснюються з фонду оплати праці роботодавців до 

фондів соціального захисту, складають 16,1%. Робітники ж сплачують 22,1% 

від своїх доходів. 

Ключовим моментом при проведенні реструктуризації видаткової части-

ни державного бюджету має стати модернізація пенсійної системи, цільове 
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спрямування соціальних трансфертів, раціоналізація системи охорони здоров’я, 

модернізація сектору державних інститутів. 

 

Таблиця 1.25 – Показники бюджетно-фіскальної політики Словенії за 

2009-2014 рр., % ВВП 

Назва показника 
Значення показника за роками 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
ВВП, млн євро 35376 36061 36746 38510 40281 42295 
Надходження, всього 42,1 42,5 42,7 42,1 41,8 41,0 
Податкові надходження, в т.ч. 22,4 22,2 22,3 22,1 21,9 21,6 
   – податки на виробництво та імпорт 14.1 14,0 14.2 14,0 13,9 13,6 
   – поточні податки на доходи 8,3 8,1 8,1 8,0 8,0 7,9 
Відрахування на соціальні потреби 15,2 15,2 15,1 14,9 14,7 14,6 
Доходи від власності 0,5 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 
Інші доходи 3,9 4,3 4,6 4,5 4,6 4,2 
Податковий тягар 37,7 37,4 37,4 37,0 36,6 36,1 
Витрати, всього 48,0 48,0 48,2 46,0 44,7 43,1 
Компенсації працюючим 12,4 12,4 12,0 11.5 11.0 10,5 
Проміжне споживання 6,5 6,5 6,5 6,3 6,0 5,8 
Соціальні трансферти 18,7 19,1 19,4 18,5 18,4 18,3 
Витрати на обслуговування держав-

ного боргу 
1,3 1,6 1,8 2,0 1,9 1,8 

Субсидії 1,7 1,8 2,0 1,4 1,2 1,1 
Валове накопичення основного капі-

талу 
4,2 4,0 3,7 3,6 3,7 3,2 

Інші витрати 3,1 2,7 2,8 2,8 2,5 2,3 
Баланс -5,9 -5,5 -5,5 -3,9 -2,9 -2,0 

Джерело: Дані офіційного сайту Міністерства фінансів Республіки Словенія [428] 

 

Розглядаючи детальніше проблеми, пов’язані із регулюванням доходів 

бюджету слід відзначити наступне. Незначні темпи відновлення економіки 

створюють суттєві перешкоди для наповнення бюджету через труднощі із по-

дальшим зниженням загального податкового навантаження на економіку в се-

редньостроковому періоді. До того ж проведена реформа податкової системи 

ще до кризових подій призвела до негативного впливу на сучасну ситуацію з 

отриманням податкових надходжень. 

Зростання доходів за рахунок податків і зборів очікується лише в номіна-

льному виразі і повинно йти разом із темпами економічного зростання і, таким 

чином, як це видно з показників таблиці 1.25, зростання питомої ваги до ВВП 
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цієї статті надходжень бюджету не передбачається, навпаки, буде спостеріга-

тись поступове зниження. 

На основі дотримання загальних рекомендацій політики ЄС, існуюча сис-

тема оподаткування ПДВ буде змінена в бік її спрощення з метою сприяння 

економічному зростанню, ефективності єдиного ринку, покращення боротьби із 

тіньовими та шахрайськими схемами. 

Інші важливі зміни стосуються податку на прибуток корпорацій, за яким 

плануються впровадження певних преференцій і пільг, що призначені для аксе-

лерації економічного зростання і подолання наслідків фінансової кризи. Напри-

клад, вводяться пільги щодо найму робітників окремих категорій в розмірі 45% 

від їх заробітної платні, а також збільшено загальні пільги щодо інвестицій, які 

спрямовуються в наукові дослідження і розробки, з 20% до 40%. 

Поточна ставка оподаткування прибутку корпорацій на рівні 20% може 

бути переглянута в той чи інший бік з метою отримання позитивного ефекту з 

точки зору наповнення бюджету і підтримки конкурентоспроможності самої 

податкової системи. 

Ще одне нововведення в податковій системі пов’язано із змінами в опо-

даткуванні власників транспортних засобів, а саме встановлення більш жорст-

ких ставок по викидах СО2 та інших шкідливих речовин. Також були підвищені 

акцизи на пальне, алкоголь, алкогольні напої, природний газ, дизельне пальне 

для опалювання, тютюнові вироби та електроенергію. 

Найбільші зміни у витратній частині державного бюджету будуть обумо-

влені проведенням рекапіталізації одного з найбільших і найважливіших банків 

Словенії – NLB d.d., – який знаходиться у власності держави. Заплановано збі-

льшити його капітал на 243,4 млн євро, що складе приблизно 0,7% ВВП. Але 

уряд країни розраховує в майбутньому отримати позитивний ефект від цих ін-

вестицій у вигляді податкових надходжень і дивідендів від майбутніх прибутків 

банку [430]. 

Ще один важливий захід, який призведе до скорочення бюджетних ви-

трат, стосується проведення пенсійної реформи. Зокрема передбачено підвищи-
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ти пенсійний вік, збільшити трудовий стаж, необхідний для розрахунку пенсії, 

внести зміни до системи індексації пенсій. Також уряд планує заморозити зар-

плати в державному секторі, що також повинно дати суттєву економію коштів 

бюджету (цим заходом планується зменшити бюджетні витрати на 1,9 відсот-

кових пункти ВВП за період 2011-2014 рр.), і здійснити індексацію трансфертів 

лише на чверть від очікуваного рівня інфляції поряд із проведенням заходів 

щодо уніфікації системи соціальних трансфертів. 

Таким чином, загальний ефект заощаджень від перерахованих заходів ско-

рочення бюджетних витрат у 2012 р. буде складати 1 млрд євро, або 2,6% ВВП. 

Окрім цього будуть скорочені державні витрати на 0,7% ВВП, але віднос-

но високими залишатимуться витрати на державні інвестиції на рівні 4,0-4,6% 

ВВП, які будуть мати конкретне цільове спрямування. 

В кінцевому випадку, головна мета заходів по скороченню витрат держа-

вного бюджету, а саме зниження темпів зростання державного боргу і витрат на 

його обслуговування, буде досягнута вже найближчих років (табл. 1.26). Тим не 

менш розмір державного боргу до ВВП залишатиметься достатньо високим – 

46% ВВП [429]. 
 

Таблиця 1.26 – Основні показники, які характеризують політику управ-

ління державним боргом Словенії у 2010-2014 рр., % ВВП 

Назва показника 
Значення показника за роками 

2010 2011 2012 2013 2014 
Рівень державного боргу 38,0 43,3 45,3 46,2 46,0 
Темпи зростання державного боргу 2,8 5,3 2,0 0,9 -0,2 
Витрати на обслуговування державного боргу 1,6 1,8 2,0 1,9 1,8 

Джерело: Дані офіційного сайту Міністерства фінансів Словенії [429] 

 

Інша сфера фінансової політики Словенії – монетарна політика, – прова-

диться Банком Словенії і повинна забезпечувати реалізацію основної мети – 

підтримання цінової стабільності. При цьому вибір інструментів, через присут-

ність країни в зоні євро, заздалегідь визначений і обмежується проведенням 

операцій на відкритому ринку, постійно діючими операціями, мінімальними 

резервними вимогами. 
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Які саме інструменти застосовувати в той чи інший момент суттєво зале-

жить від поточного стану грошового ринку (співвідношення між поточним по-

питом на ліквідні кошти і їх пропозицією). Тому для країн, що входять у євро-

зону, критичними є операції на відкритому ринку, які виступають первинним 

інструментом регулювання ліквідності банківської системи. До того ж основні 

параметри і типи інструментів визначаються Європейським центральним бан-

ком. Тому на даний момент можливо використовувати 5 типів інструментів в 

рамках операцій на відкритому ринку: 

– зворотні транзакції (Банком Словенії застосовуються лише за наявнос-

ті забезпечення під кредити); 

– випуск боргових сертифікатів; 

– операції аутрайт; 

– валютні свопи; 

– депозити з фіксованим строком [403]. 

В залежності від строків операції на відкритому ринку також можуть бути 

поділені на 4 групи: основні операції з рефінансування (тривалість – 1 тиж-

день); довгострокові операції з рефінансування (тривалість – 3 місяці); операції 

тонкого налаштування (тривалість не регламентована); структурні операції. 

Метою постійно діючих операцій є підтримка ліквідності банківської сис-

теми в режимі овернайт, а також для подання сигналів грошовому ринку щодо 

розмірів ставок при здійсненні депозитних і кредитних операцій такого типу. 

Відповідно контрагенти, які відповідають визначеним критеріям, можуть отри-

мувати маржинальні кредити під забезпечення від Банку Словенії у випадку 

нестачі грошових коштів, а контрагенти, які мають надлишкову ліквідність мо-

жуть розмістити кошти на депозит в Банку Словенії. 

Що стосується мінімальних резервів, то вони визначені на рівні 2% для 

зобов’язань за строком виконання до 2-х років і 0% для тих, строк виконання 

яких перевищує 2 роки. 

В цілому реалізація ДФП у зарубіжних країнах на сучасному етапі може 

бути охарактеризована як доволі обережна у пошуках підходів до вирішення 
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поточних проблем. Відмінності у фінансовій політиці аналізованих країн в ці-

лому стосуються лише окремих інструментів, які є більш-менш популярними, 

та, як правило, враховують локальні особливості побудови фіскальних, бюдже-

тних, монетарних систем (табл. 1.27).  

 

Таблиця 1.27 – Порівняльний аналіз основних інструментів фінансової  

політики та їх кількісних показників деяких європейських країн та України 

Інструмент фінансової політики Чехія Польща Хорватія  Словенія Україна 

Бюджетно-податкова політика  

Доходи бюджету до ВВП, % 39,4 37,9 37,8 42,5 22,0 

Податкові надходження, % від ВВП 18,3 20,5 21,7 22,2 19,0 

Дефіцит/профіцит бюджету, % від ВВП -4,8 -7,9 -5,2 -5,5 -5,75 

Соціальні трансферти, % від ВВП 19,7 17,1 17,6 19,1 10,2 

Політика управління державним боргом 

Рівень державного боргу, % від ВВП 37,6 55,4 41,6 38 29,6 

Витрати на обслуговування державного  
боргу, % від ВВП 

1,5 2,5 1,8 1,6 2,4 

Грошово-кредитна політика 

Основні операції з рефінансування, % 0,75 4,5 – 1 7,75 

Норми мінімальних резервів, % 2 3,5 13 2 4 
 

Слід відзначити загальну тенденцію, яка притаманна не тільки країнам, які 

розглянуті, але й іншим державам світу: боротьба з наслідками кризових явищ, 

відновлення економіки і темпів її зростання, зменшення державного боргу та ви-

плат на його обслуговування, пошук шляхів для наповнення бюджету поряд із 

скороченням витрат, включаючи модернізацію систем соціального захисту насе-

лення, особливо в сфері пенсійного забезпечення та охорони здоров’я, підтримка 

цінової стабільності в рамках монетарних інструментів, – ось основні тренди які 

закладено в побудову фінансової політики на середньо- та довгострокову перспек-

тиву. Відмінності можуть стосуватись лише окремих інструментів, які є більш чи 

менш популярними в тій чи іншій країні, або враховуючі локальні особливості 

побудови фіскальних, бюджетних, монетарних систем. 
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ВИСНОВКИ ПО РОЗДІЛУ 1 

 

Розгляд фінансового потенціалу територій неможливий без дослідження 

державної фінансової політики. Її сутність, складові, механізми реалізації без-

посередньо пов’язані з можливостями територій по генерації фінансових ресур-

сів. Важливими також є особливості практичних засад і проблеми реалізації фі-

нансової політики уповноваженими органами державного управління України і 

огляд тих аспектів, які є актуальними на сучасному етапі розвитку держав, які 

близькі до України за своїми параметрами економічного розвитку. 

Аналіз різних підходів та точок зору вітчизняних і зарубіжних науковців 

на сутність фінансової політики дозволив сформулювати авторську точку зору з 

цього приводу. Фінансова політика у широкому розумінні – це процес форму-

вання, розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів для досягнення визначе-

них цілей і завдань. Державна фінансова політика – це складова економічної 

політики держави, яка являє собою систему заздалегідь визначених і затвер-

джених заходів, форм і методів мобілізації, розподілу і використання фінансо-

вих ресурсів державними інститутами з метою виконання державою своїх фун-

кцій у відповідності зі стратегічними і тактичними цілями її економічного і со-

ціального розвитку.  

Реалізація фінансової політики держави здійснюється у вигляді комплек-

су заходів, які втілюються через фінансове право, систему фінансів, фінансову 

систему і фінансовий механізм з метою найбільш повного виконання фінансами 

своїх функцій. Через норми фінансового права та елементи фінансової системи 

і фінансового механізму здійснюється реалізація положень концепції економіч-

ного розвитку держави. 

Виділення тих чи інших видів фінансової політики повинно відображати 

цільові орієнтири держави, ті завдання, які вирішуються її конкретними діями. 

Одним із пріоритетних державних орієнтирів на сьогоднішній день має бути 

сталий розвиток суспільства та забезпечення екологобезпечного розвитку.  
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В якості складових елементів державної фінансової політики були виді-

лені наступні її види: бюджетно-податкова політика, грошово-кредитна політи-

ка і політика управління державним боргом. Їх сутність також була конкретизо-

вана для вирішення завдань дисертаційного дослідження. Інші види державної 

фінансової політики, які зустрічаються серед досліджень окремих науковців, 

були виключені із переліку через відсутність або слабкий зв’язок з нею та через 

фактичне дублювання частини функцій. В роботі розглянуто функціональні 

обов’язки державних інститутів в процесі реалізації державної фінансової полі-

тики в розрізі її видів. 

В залежності від характеру завдань, які стоять перед державою і часу, не-

обхідного для їх розв’язання, фінансова політика може носити стратегічні і так-

тичні ознаки, а в залежності від впливу на окремі складові фінансової системи 

фінансова політика держави може бути деструктивною, коли заходи впливу бу-

дуть призводити до погіршення параметрів об’єкта управління (наприклад, 

зменшення окремих статей витрат державного бюджету), і конструктивною, 

коли заходи мають протилежний ефект (наприклад, збільшення податкових на-

дходжень до державного бюджету). 

Також може існувати поділ фінансової політики на види, кожен з яких за-

стосовується в залежності від загальноекономічної ситуації в країні: економіч-

ного зростання; обмеження ділової активності; стабілізації. 

Державна фінансова політика України не розробляється і не регулюється 

єдиним законодавчо-нормативним актом. Більше того, як правило, відсутні і 

комплексні дослідження її стану з боку уповноважених органів державної вла-

ди, а отже на державному рівні відсутня чітко і однозначно сформульована ме-

та та завдання щодо її реалізації. В таких умовах можна здійснювати розгляд 

лише окремих її видів або аналізувати фінансову політику в контексті реалізації 

завдань загальнодержавної економічно-соціальної політики.  

Аналіз реалізації окремих складових фінансової політики України дозво-

лив дійти наступних висновків щодо стану формування і реалізації фінансової 

політики в Україні. Присутні загальні позитивні тенденції в провадженні захо-
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дів державної фінансової політики в рамках таких її складових як бюджетно-

податкова політика і політика управління державним боргом. Зокрема йдеться 

про скорочення дефіциту державного бюджету, реструктуризацію державного 

боргу за валютами, строками, ставками. Але ряд інших проблем потребують 

свого розв’язання в найближчій перспективі, а саме необхідність реструктури-

зації доходної і видаткової частини державного бюджету, остаточне усунення 

його дефіциту, зменшення абсолютного розміру державного боргу і його пито-

мої ваги до ВВП. Важливим є узгодження цих видів державної фінансової полі-

тики із грошово-кредитною політикою НБУ. Аналіз і оцінка успішності реалі-

зації планових показників грошово-кредитної політики України з боку НБУ 

свідчать про недостатню ефективність заходів, які впроваджувались регулято-

ром для їх досягнення. В той же час відзначимо, що Нацбанк України в своїх 

діях поступово відходить від застосування методів прямого втручання і більше 

розраховує на інструменти, вплив яких на банківську систему і її суб’єктів но-

сить непрямий характер. В цілому, грошово-кредитна політика в своїх ключо-

вих цілях змінилась несуттєво. Стримання інфляційних процесів, нарощування 

золотовалютних резервів, лібералізація валютного ринку, необхідність забезпе-

чення економіки довгостроковими кредитними ресурсами залишаються актуа-

льними і будуть вимагати в майбутньому приділення їм уваги з боку Націона-

льного банку України. 

Впровадження і реалізація фінансової політики в зарубіжних країнах має 

суттєві відмінності від вітчизняної практики і специфічні особливості, які скла-

лись в процесі історичного розвитку даних країн, обумовлені їх політичним 

устроєм, пануючими поглядами на побудову економічної системи та економіч-

ну політику. Не останню роль у визначенні заходів фінансової політики відігра-

вали події на світових фінансових ринках, у тому числі кризові явища. 

В роботі були розглянуті особливості державної фінансової політики та-

ких країн як Польща, Чехія, Словенія, Хорватія, вибір яких обумовлений наяв-

ністю спільних рис з Україною з точки зору політичного устрою, економічного 

розвитку, проблем, які виникають в процесі впровадження заходів фінансової 



99 

 

політики. З метою вивчення специфіки її реалізації в цих країнах, були розгля-

нуті їх основні макроекономічні показники в динаміці. Це дозволило сформува-

ти уявлення про існуючі тренди в цій сфері, а також здійснити загальне порів-

няння і співставлення та зробити висновки щодо переваг та недоліків окремих 

складових фінансової політки. 

Враховуючи той факт, що обрані країни тісно інтегровані у економічні 

зв’язки з ЄС і є його членами, отже заходи їх фінансової політики носять харак-

тер певної уніфікації і координації, хоча й зі своїми регіональними особливос-

тями.  

Проведений аналіз дозволив визначити, основні пріоритети державної фі-

нансової політики обраних країн на середньо- та довгострокову перспективу, а 

саме: боротьба з наслідками кризових явищ, відновлення економіки і темпів її 

зростання, зменшення державного боргу та виплат на його обслуговування, 

пошук шляхів для наповнення бюджету поряд із скороченням витрат, включа-

ючи модернізацію систем соціального захисту населення, особливо в сфері пен-

сійного забезпечення та охорони здоров’я, підтримка цінової стабільності в ра-

мках монетарних інструментів. Відмінності стосуються лише окремих інстру-

ментів, які є більш чи менш популярними в тій чи іншій країні, або локальних 

відмінностей і побудові фіскальних, бюджетних, монетарних систем. 

Отже виявлені проблеми державної фінансової політики Польщі, Чехії, 

Словенії, Хорватії і шляхи їх розв’язання мають важливе значення з точки зору 

досвіду, який може бути використаний Україною.  

Результати, отримані автором і представлені в даному розділі було опуб-

ліковано у таких працях автора: 

1. Боронос В.Г. Методологічні засади управління фінансовим потенці-

алом території / В. Г. Боронос. – Суми : Сумський державний університет, 2011. 

– 310 с. 

2. Боронос В. Г. Особливості реалізації бюджетно-податкової політи-

ки України та визначення напрямів її розвитку / В. Г. Боронос // Бізнес-інформ. 

– 2012. – № 6 (413). – С. 145–148 
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3. Боронос В.Г. Сутність та структура бюджетної системи України // 

Інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку міста: Моногра-

фія: у 2 т. – Том 2. Інструменти інвестиційного забезпечення соціально-

економічного розвитку міста / За заг. ред. А. О. Єпіфанова, Т. А. Васильєвої. – 

Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – С. 12-18 

4. Боронос В. Г., Савченко К. В. Фінансовий менеджмент // Бізнес ад-

міністрування: магістерський курс: підручник / за заг. ред. Л. Г. Мельника,      

С. М. Ілляшенко, М. Сотник. – Суми, Університетська книга, 2009. – С. 118-134. 

5. Боронос В.Г., Савченко К.В. Необхідність структурної трансформа-
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДГРУНТЯ ЗАСТОСУВАННЯ ОЦІНОК 

ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІЇ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ 

 

2.1. Сутність і складові фінансового потенціалу території 

 

Базовою і необхідною умовою економічного зростання, прагнення до 

якого притаманне усім без винятку суб’єктам економічних відносин, є фінансо-

вий потенціал. Саме тому стратегія розвитку території має формуватися на ос-

нові забезпечення умов ефективного використання наявного фінансового поте-

нціалу, оскільки він відіграє визначальну роль у підтримці стабільності еконо-

міки, забезпеченні пропорційного та збалансованого функціонування різних її 

галузей. Вирішення завдань стратегічного управління потребує визнання ваго-

мої ролі фінансового потенціалу у процесах економічного розвитку, бо недос-

конала політика формування і контролю його використання значно обмежує 

можливості і варіанти розвитку території. Щоб оцінити вагомість фінансового 

потенціалу території, виробити механізми ефективного управління ним, необ-

хідно, насамперед, з’ясувати суть цього поняття, а також визначити його осно-

вні риси, складові та основні фактори впливу. 

Під територією у межах даної роботи запропоновано розуміти державу та 

її адміністративно-територіальні одиниці, а застосування у контексті дослі-

дження терміну “територія” обґрунтовано метою підкреслення територіальної 

прив’язки економічних суб’єктів при визначенні потенціалу їх певної сукупно-

сті.  

Перш ніж почати розгляд численних тлумачень поняття «фінансовий по-

тенціал», необхідно визначити загальне значення поняття «потенціал». Багато 

науковців відзначають латинське походження цього слова (“potentia” –  можли-

вості, міць, сила, запаси, засоби, приховані потужності, що можуть бути вико-
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ристані) [23, 76, 293, 375, 394]. Таке розуміння потенціалу дійсно є базовим, що 

підтверджують визначення, наведені в табл. 2.1. Тлумачення авторів дещо від-

різняються, однак їх всіх об’єднує використання таких понять, як ресурси, по-

тужність, можливості, засоби, запаси, джерела, продуктивні сили. 

Перш, ніж з’явитися в економічних працях, поняття «потенціал» застосо-

вувалося в таких науках як фізика, хімія, біологія, математика. Цим і поясню-

ється той факт, що Радянський енциклопедичний словник розглядає потенціал 

у трьох аспектах:  

1) як потенційна функція, яка характеризує широкий клас фізичних сило-

вих полів (електричного, гравітаційного тощо);  

2) як джерела, можливості, засоби, запаси, які можуть бути використані 

для рішення будь-яких задач, досягнення певної мети;  

3) як можливості окремої людини, суспільства, держави в певній області [338]. 

 

Таблиця 2.1 – Трактування поняття «потенціал» 

Автор Визначення поняття  

Абалкін Л. Потенціал – це узагальнена збірна характеристика ресурсів,  

прив’язана до місця й часу [1, c. 214] 

Артем’єв Б.  

 

 

Потенціал – це ступінь потужності, прихованих можливостей у 

якому-небудь відношенні, сукупність засобів, необхідних для 

чого-небудь [12]  

Архангельський В. Потенціал – засоби, запаси, джерела, які є в наявності і можуть 

бути мобілізовані для досягнення певної мети або розв’язання 

певної задачі [357, c. 7] 

Голодова Ж. Потенціал – це сукупність джерел, можливостей, засобів, запасів, 

які можуть бути використані для вирішення якого-небудь завдан-

ня, досягнення якої-небудь цілі [99] 

Джаін І.  Потенціал – це можливості, наявні продуктивні сили, що можуть 

бути реалізовані в перспективі [113, c.8] 

Клімова Н. Потенціал – це сукупність наявних засобів, можливостей в будь-
якій сфері [165, с. 55] 

Хомяков В., Бакулін І. Потенціал – джерела, можливості, засоби, запаси, які можуть бу-

ти приведеними в дію, використанні для вирішення якоїсь задачі, 

досягнення певної цілі, можливості окремої особи, суспільства, 

держави, підприємства в певній галузі [377, c.11] 

 



103 

 

За результатами аналізу літератури, який було проведено Ігнатенко Н. і 

Руденко В., встановлено, що частота вживання різних значень поняття «потен-

ціал» така: 

- «сукупність» – 48 %; 

- «потужність» – 18 %; 

- «можливість» – 16 %; 

- «продуктивність» – 11 %; 

- інші значення – 7 %  [133, c.14]. 

Слово «сукупність» має найбільшу частоту вживання, однак воно не зда-

тне відобразити усі нюанси потенціалу. Зазвичай «сукупність» вживається ра-

зом з іншими термінами для їх умовного об’єднання: «сукупність джерел, мож-

ливостей, засобів, запасів, які можуть бути використані для вирішення якого-

небудь завдання, досягнення якої-небудь цілі» [99]; «сукупність наявних засо-

бів, можливостей в будь-якій сфері» [165]. Таким чином, поняття «сукупність» 

не є критичним для відображення змісту поняття «потенціал». 

Наступні за частотою вживання поняття – «потужність» та «можливість», 

рівень популярності яких відрізняється лише на 2 %. Щоб зрозуміти, яке з них є 

більш вдалим звернемося до Тлумачного словнику української мови. Словник 

трактує потенціал як «приховані здібності, сили для якої-небудь діяльності, що 

можуть бути використані за певних умов» [88]. Крім того, як зазначає Бєля-

ков Д., потенціал – це не те, що виявлено, а те, що є в прихованому вигляді і 

може проявитися за певних умов [23]. Принаймні потенціалом доцільно вважа-

ти не тільки наявні засоби, а й можливості їх залучення. 

Враховуючи вищезазначене, ключовим поняттям для формулювання змі-

сту категорії «фінансовий потенціал» є саме «можливість», оскільки наявність 

фінансового потенціалу  не обов’язково передбачає його реалізацію. З огляду 

на це під потенціалом території слід вважати можливість залучення та викорис-

тання ресурсів з метою забезпечення її ефективного функціонування. У такому 

випадку низький потенціал території означає, що дана територія характеризу-

ється обмеженими можливостями щодо залучення ресурсів.  
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Основу потенціалу території становить економічний потенціал. До інших 

складових відносяться соціальний і природний потенціали [19]. Визначення 

економічного потенціалу різними авторами представлено в таблиці 2.2.  

Якщо узагальнити зміст усіх наведених тлумачень, то економічний поте-

нціал характеризує можливу потужність економіки. Подібну думку підтвер-

джує Енциклопедичний словник економіки і права, який визначає економічний 

потенціал як сукупну можливість економіки, її галузей, підприємств, госпо-

дарств здійснювати виробничо-господарську діяльність, випускати продукцію, 

товари і послуги, задовольняти запити населення, суспільні інтереси, забезпе-

чувати розвиток виробництва [389]. Як бачимо, це дуже загальне і всеохоплю-

юче визначення. 

Різноманіття наведених тлумачень зумовлено тим, що дослідники зосере-

джують увагу переважно на одній із рис економічного потенціалу, залишаючи 

поза увагою інші аспекти сутності цієї категорії. Так Ігнатовський П. визначає 

економічний потенціал просто як набір різних ресурсів (табл. 2.2). За такого 

формулювання не зрозуміло, чим потенціал відрізняється від ресурсів.  

Згідно визначення, яке міститься в Економічному словнику, економічний 

потенціал використовується для забезпечення тільки матеріальних потреб дер-

жави, з чим важко погодитися, оскільки держава має й інші потреби, на забез-

печення яких використовує свої економічні можливості – соціокультурні, полі-

тичні, екологічні тощо. Визначення Лапіна Є., а також Фігурнова Е. теж обме-

жуються акцентуванням на створенні саме матеріальних благ. 

Степанов А. і Мочалов Б. зауважують на оптимальне використання наяв-

них ресурсів, як умові створення максимального обсягу товарів і послуг 

[342,397]. Насправді оптимальне використання ресурсів може сприяти зростан-

ню економічного потенціалу, однак навряд чи оптимальне використання ресур-

сів розкриває сутність економічного потенціалу.  

Кіндзерський Ю. у своєму визначенні влучно зауважує, що економічний 

потенціал уособлює як досягнутий рівень розвитку, так і можливості подальшо-

го зростання, однак пов’язує їх лише з виробничими силами [293].  
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Економічний потенціал у визначенні Самоукіна Л. виступає в якості су-

купності залучених і не залучених в економіку ресурсів. Приблизно тієї ж дум-

ки дотримуються Русінов Ф. і Шевченко Д., які трактують його як «сукупність 

накопичених ресурсів та їх використаних і невикористаних  потенційних мо-

жливостей» [397, с. 17]. Подібними тлумаченнями автори підкреслюють резерв 

можливостей, характерний для економічного потенціалу.  

 

Таблиця 2.2 – Визначення поняття «економічний потенціал» 

Автор (джерело) Визначення 
Економічний слов-

ник 
Економічний потенціал - сукупність економічних можливостей дер-

жави (групи держав), що можуть бути використані для забезпечення 

всіх її матеріальних потреб [118] 
Кіндзерський Ю. Економічний потенціал - форма уособлення досягнутого рівня виро-

бничих сил та їх можливостей щодо подальшого зростання [293] 
Лапін Є. Економічний потенціал - реальну, фактичну здатність до створення 

максимального обсягу матеріальних благ з урахуванням конкретних 

ресурсних обмежень, збалансованості трудових та матеріальних ре-

сурсів [183, c.27] 
Степанов А. Економічний потенціал – сукупні можливості формувати і максима-

льно задовольняти потреби в товарах і послугах в процесі соціально-
економічних відносин з приводу оптимального використання наяв-

них ресурсів [342] 
Самоукін Л. Економічний потенціал – сукупність ресурсів як залучених в народне 

господарство, так і тих, які не використовуються в даний момент ча-

су з будь-яких причин [330] 
Русінов Ф. і Шевчен-

ко Д. 
 

Економічний потенціал – сукупність накопичених ресурсів та їх ви-

користаних і невикористаних  потенційних можливостей в галузі  

виробництва матеріальних благ та інших послуг з метою найповні-

шого задоволення  потреб суспільства [397, с. 17] 
Новіков Ю. Економічний потенціал – сукупна можливість народного господарст-

ва в цілому і окремого економічного району держави створювати 

певну кількість споживчої вартості при заданому рівні розвитку ви-

робничих сил суспільства і ефективності їх використання [211, с. 62]. 
Фігурнов Е. Економічний потенціал – це характеристика ресурсів виробництва, 

кількісних і якісних їх параметрів, що визначають максимальні мож-

ливості суспільства по виробництву матеріальних благ в кожний да-

ний момент [358] 
Мочалов Б. Економічний потенціал – обсяги накопичених ресурсів і максимально 

можливий об’єм матеріальних благ і послуг, котрих можна досягти в пе-

рспективі при оптимальному використанні наявних ресурсів [397] 
Ігнатовський П.  Економічний потенціал – сучасні системи машин та інші знаряддя 

праці, весь науковий і виробничий арсенал, розвідані і добувні запаси 

сировини та енергії, трудові ресурси, величезний виробничий досвід 

[134, с. 76] 
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Отже, аналіз тлумачень економічного потенціалу дає змогу дійти виснов-

ку, що він уособлює рівень використання ресурсів, а також можливості ще не 

залучених в економіку ресурсів. Економічний потенціал нерозривно пов’язаний 

з рівнем практичного використання накопичених ресурсів, які постають в якос-

ті можливостей, що реалізуються. Нереалізовані можливості економічного по-

тенціалу становлять резерв майбутнього розвитку. Таким чином економічний 

потенціал є категорією, що інтегрує минулі, теперішні і майбутні можливості. 

Однак в жодному з розглянутих визначень не зазначено такого важливого 

компоненту економічного потенціалу як функціональні відносини, а між тим 

обов’язковим компонентом економічної системи є зв’язки між її структурними 

елементами. Саме зв’язки елементів забезпечують функціонування системи, 

відіграють вагому роль у розвитку економічного потенціалу. Швидкість мобілі-

зації прихованих можливостей економіки залежить від того, наскільки міцними 

є взаємозв’язки між елементами економічного потенціалу, що визначає їх взає-

мний вплив.  

Варіантів структури економічного потенціалу така ж велика кількість, як і 

варіантів його визначення. Згідно роботи за редакцією Балацького О. економіч-

ний потенціал складається з виробничого, трудового, природного, інноваційно-

го та інституційного потенціалів [396]. Однак в цій структурі авторами не виді-

лено фінансового потенціалу.  

Опарін В. визначає фінанси як сукупність грошових відносин, пов’язаних 

з формуванням, мобілізацією і розміщенням фінансових ресурсів та з обміном, 

розподілом і перерозподілом вартості створеного на основі їх використання ва-

лового внутрішнього продукту, а за певних умов і національного багатства. Фі-

нанси забезпечують рух вартості створеного у суспільстві валового внутріш-

нього продукту, тобто обмінні й розподільні відносини [219]. Таким чином, фі-

нанси пов’язують між собою усі елементи економічної системи. Тому, на наш 

погляд, виділяючи виробничий, трудовий, природний, інноваційний та інститу-

ційний потенціали як складові економічного потенціалу, варто виділяти такий 

важливий елемент як фінансовий потенціал. 
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Поділ Зенченко С. економічного потенціалу на певні елементи є досить 

укрупненим. Відповідно до такого підходу він складається з ресурсного, фінан-

сового і організаційного потенціалів [129]. Для кожного з цих потенціалів автор 

також визначив складові елементи. Така структура є логічною, її відмінність 

полягає в тому, що розглядаються два рівні складових елементів економічного 

потенціалу.  

Шелегеда Б., Савченко М., Савченко І. у складі економічного потенціалу 

виділяють природно-ресурсний, фінансовий, трудовий, науково-технічний по-

тенціали, а також потенціал основних виробничих фондів [387]. 

 Близьку за змістом структуру пропонує Тернова І., хоча деякі компонен-

ти відрізняються: замість фінансового потенціалу вона пропонує виділяти фі-

нансово-кредитний потенціал, а природно-ресурсний потенціал заміняє приро-

дним. До інших складових відносяться технічний, науково-інноваційний та 

трудовий потенціали. Крім того Тернова І. виділяє інформаційний потенціал – 

це свідчить про те, що вона розцінює інформацію як важливий ресурс сучасної 

економіки [351].  

Узагальнивши усі розглянуті варіанти структури економічного потенціа-

лу території, можна виділити такі складові елементи: природно-ресурсний по-

тенціал, виробничий потенціал, фінансовий потенціал, трудовий потенціал, ін-

новаційний потенціал, інвестиційний потенціал, організаційно-управлінський 

потенціал та науково-інформаційний потенціал.  

Отже, фінансовий потенціал є важливим елементом потенціалу території. 

Проведений аналіз дозволяє визначити його місце серед складових потенціалу 

території (рис. 2.1). 

Варто відзначити, що деякі вчені пропонують виділяти не так званий 

природний потенціал території, а використовувати більш ширше за своєю сут-

тю поняття – екологічний потенціал, що представляє собою не лише викорис-

тання природних ресурсів території, але і включає в себе питання, що пов’язані 

з їх відтворенням та збереженням навколишнього середовища. В контексті кон-

цепції сталого розвитку суспільства саме екологічний потенціал є тією ланкою, 
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що пов’язує різні види потенціалів території в єдину систему. Крім того еколо-

гічний потенціал території та необхідність його реалізації виступають в ролі 

свого роду цільового орієнтиру для інших складових потенціалу території. 

Потенціал території

Соціальний потенціал 

території

Економічний потенціал 

території

Природний потенціал 

території

Природно-
ресурсний 

потенціал

Організаційно-
управлінський 

потенціал 

Виробничий 

потенціал

Науково-
інформаційний 

потенціал

Фінансовий 

потенціал

Інноваційний 

потенціал

Трудовий потенціал

Інвестиційний 

потенціал

 

Рис. 2.1 – Фінансовий потенціал як складова потенціалу території 
 

Фінансовий потенціал території в свою чергу виступає в якості фінансо-

вої бази для забезпечення процесів сталого розвитку, а, отже, реалізації еколо-

гічного потенціалу. Таким чином, дослідження сутності фінансового потенціа-

лу і особливостей управління ним є важливим не лише з позицій реалізації 

державної фінансової політики, але і виступає в якості важливого елементу ста-

лого розвитку суспільства шляхом надання фінансових ресурсів для ефективно-

го використання екологічного потенціалу. 

Для подальшого дослідження необхідно визначити, що таке «фінанси». 

Крім зазначеного раніше визначення Опаріна розглянемо ще декілька тлума-

чень фінансів.  
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Василик О. пропонує розглядати фінанси як економічну категорію, що ві-

дображає створення, розподіл і використання фондів фінансових ресурсів для 

задоволення потреб господарської діяльності, надання різноманітних послуг 

населенню з боку держави, забезпечення виконання державою її функцій [84]. 

Дробозіна Л. трактує фінанси як економічні відносини, пов'язані з форму-

ванням, розподілом і використанням централізованих і децентралізованих фон-

дів грошових коштів з метою виконання функцій і завдань держави і забезпе-

чення умов розширеного відтворення [366]. 

Поддєрьогін А. розглядає фінанси у вужчому розумінні – на рівні підпри-

ємства: фінанси підприємств – це економічні відносини, що пов'язані з рухом 

грошових потоків, формуванням, розподілом і використанням доходів і грошо-

вих фондів суб'єктів господарювання в процесі відтворення [371]. 

Таким чином, синтезуючи поняття «потенціал території» та «фінанси», 

термін «фінансовий потенціал території» можна визначити як такий, що відо-

бражає можливість залучення фінансових ресурсів та відносини, що пов’язані з 

їх формуванням, розподілом і використанням з метою забезпечення ефективно-

го функціонування території. Дане визначення отримано шляхом поєднання 

значень двох понять і не може повною мірою відобразити сутність досліджува-

ної категорії. Розгляд варіантів тлумачення фінансового потенціалу, що зустрі-

чаються в економічній літературі, забезпечить можливість виявлення його ха-

рактерних рис та особливостей.  

Деякі автори формулюють визначення фінансового потенціалу території 

шляхом перерахунку його складових. Так, наприклад, Прокопенко Р. пропонує 

розуміти фінансовий потенціал регіону як сукупність фінансових потенціалів 

усіх розташованих на його території господарюючих суб’єктів – фірм, домого-

сподарств, державних і місцевих органів управління [302]. Визначення фінан-

сового потенціалу як суми фінансових потенціалів його складових є некорект-

ним, оскільки існує висока вірогідність подвійного підрахунку його елементів. 

Крім того підхід до визначення поняття через його структуру є недостатнім для 

розкриття його сутності.  



110 

 

Перш ніж продовжити подальший розгляд необхідно зазначити одну особли-

вість фінансового потенціалу: автори усіх проаналізованих визначень спираються 

на поняття фінансових ресурсів, і це закономірно, оскільки останні становлять ос-

нову фінансового потенціалу. Однак одне тільки поняття фінансових ресурсів не 

може повною мірою відобразити зміст фінансового потенціалу. 

 Фінансові ресурси, що у загальному вигляді представляють собою суку-

пність грошових коштів, які знаходяться у розпорядженні різних учасників 

економічної системи (держави, підприємств, домогосподарств тощо), характе-

ризують лише одну зі складових фінансового потенціалу – фактично спожиту 

його частку. Натомість фінансові ресурси в принципі не можуть врахувати ці-

лий ряд особливостей фінансового потенціалу, як-то можливість реалізації при-

хованих резервів, здатність до збільшення обсягів фінансових ресурсів, ймовір-

ність отримання додаткових ресурсів тощо. Саме нездатність поняття «фінан-

сові ресурси» описати всі можливості території по генерації різних потоків 

грошових коштів і обумовили виникнення поняття «фінансовий потенціал». 

Для того, щоб наочно продемонструвати різницю між «фінансовим потенціа-

лом» та «фінансовими ресурсами», нами пропонується схематичне відображення 

місця фінансових ресурсів у фінансовому потенціалі (рис. 2.2). 

Фінансовий потенціал 
(здатність генерувати певний обсяг 

грошових коштів)

Фінансові ресурси 
(сукупність фондів грошових 

коштів, генерованих різними 

учасниками економічної 

системи)

Резерви фінансових 

ресурсів

Невикористані 

можливості

Ефективність 

використання фінансових 

ресурсів

Здатність до розширення 

ресурсної бази

Можливість залучення 

додаткових ресурсів

Якісні характеристики 

(діловий імідж, інвестиційний 

клімат)

 
Рис. 2.2 – Фінансовий потенціал та місце в ньому фінансових ресурсів 
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Виділення різними авторами ключових характеристик дозволило систе-

матизувати визначення фінансового потенціалу за наступними підходами: ре-

сурсний підхід, підхід з позиції здатності, комбінований та екстремальний під-

ходи (табл. 2.3).  

 

Таблиця 2.3 – Підходи до визначення поняття «фінансовий потенціал регіону» 

Підхід 
Автор (дже-

рело) 
Зміст визначення 

1 2 3 
Ресурсний Іоненко К. органічна єдність наявних фінансових ресурсів та можливос-

тей їх використання в межах певної адміністративно-
територіальної одиниці [148] 

Возняк Г. сукупність фінансових ресурсів, які є в розпорядженні регіо-

нальних органів влади та використовуються з метою забезпе-

чення соціально-економічного (поступального) розвитку регі-

ону [89] 
Стеценко Т., 

Тищенко О. 
наявні на даний час фінансові ресурси, що дають змогу вирі-

шувати завдання економічного розвитку, та можливості їх 

зростання у перспективі [343] 
Свірський В. сукупність наявних та потенційних фінансових ресурсів, що 

можуть бути мобілізовані та реалізовані фінансовою систе-

мою за певних умов для забезпечення сталих темпів економі-

чного зростання у визначений період часу [333, с. 49] 
Бикова В. сукупність фінансових ресурсів, що беруть участь у виробни-

чо-господарській діяльності, та можливостей їхнього залу-

чення для фінансування майбутньої діяльності й певних стра-

тегічних напрямів розвитку [26] 
Булатова Ю. сукупність залучених та сформованих в результаті  господар-

ської діяльності фінансових ресурсів, які надходять у розпо-

рядження працюючих в регіоні суб’єктів економічних відно-

син і обумовлюють досягнення цілей соціально-економічного 

розвитку регіону [76] 
Економічний 

словник за 

ред. Архіпо-

ва А. 

сукупність наявних грошових засобів держави, які можуть бути 

використані для вирішення якої-небудь задачі, у тому числі засо-

би, отримані шляхом перерозподілу з одних галузей в інші без 

переходу критичних меж, тобто без загрози загибелі, руйнування 

галузей, з яких вилучають фінансові ресурси [398] 
Єрмакова  О. не тільки фінансові ресурси, якими розпоряджається регіон в да-

ний момент часу, а й ті фінансові ресурси, які можуть бути залу-

чені для виконання функцій регіональних органів влади [119] 
Кушхов О., 

Корчагін Ю. 
сукупність регіональних грошових фондів, склад, структура і 

кількісна оцінка яких визначають особливості регіонального 

розподілу суспільного продукту і можливості внутрішнього 

фінансування усіх сфер діяльності в регіоні [129] 
Дороніна Т. розмір засобів, який об’єктивно може бути використаний у 

створенні валового регіонального продукту і забезпеченні 

населення усіма соціально-економічними благами [114] 
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Продовження табл. 2.3 

1 2 3 

З позиції 

здатності 
Кунцевич В. здатність до оптимізації фінансової системи із залучення та 

використання фінансових ресурсів [180, с. 127] 

Чуницька І. здатність держави до залучення та ефективного використан-

ня фінансових ресурсів з метою забезпечення економічного 

розвитку [384] 

 Олєйнік П. сукупна можливість держави, його ланок, у тому числі еко-

номіки, її комплексів, галузей і підприємств створювати і 

використовувати різноманіття фондів грошових засобів, 

включаючи централізовані і децентралізовані, з ціллю вико-

нання своїх завдань і забезпечення умов відтворення націо-

нального господарства і суспільства [215] 

Комбіно-

ваний  
Український 

фінансовий 

словник 

загальний обсяг фінансових ресурсів, що утворюються за 

рахунок усіх джерел у межах адміністративно-
територіальної одиниці, і характеризує фінансові можливос-

ті території [124] 

Шумська С. сукупність фінансових ресурсів (що є у наявності та які мо-

жуть бути мобілізовані) усіх сфер та ланок фінансової сис-

теми, що утворюються за рахунок внутрішніх та зовнішніх 

джерел, а також коштів і ресурсів із джерел, які з різних 

причин є недоступними чи незадіяними в межах часового 

періоду розгляду, що у цілому характеризують фінансові 

можливості як окремих суб'єктів економіки, так і країни 

загалом [394] 

Екстрема-

льний 
Павлов В. Максимум (межа) функціональних можливостей соціально-

економічного розвитку будь-якого об’єкта управління (краї-

ни, регіону, муніципального утворення) в певний період 

часу з використанням фінансових ресурсів [273] 

Ахмедов А. Максимально можливий обсяг фінансових засобів, гіпотети-

чно доступний для мобілізації усіма підприємствами та ор-

ганізаціями [16]  

Голодова Ж. Сукупність максимально можливих фінансових ресурсів, а 

також умов їх залучення, які створюються суб’єктами еконо-

міки та органами влади регіону для формування, розподілу та 

накопичення цих ресурсів з ціллю забезпечення росту і соціа-

льно-економічного розвитку в довгостроковій перспективі, 

досягнення певних фінансових результатів [99] 

 

Відповідно до ресурсного підходу фінансовий потенціал являє собою су-

купність фінансових ресурсів. Деякі автори наголошують саме на тому, що фі-

нансовий потенціал становлять не тільки використовувані в певний момент ча-

су фінансові ресурси, а й ті, які залишаються незадіяними, але в будь-який мо-
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мент можуть бути мобілізовані. Згідно визначень даного підходу потенціал – це 

ресурси. Не можемо погодитися з цим, оскільки, як було визначено нами рані-

ше, ключовим словом для відображення змісту потенціалу є «можливість». Са-

ме тому більш влучним вважаємо розгляд фінансового потенціалу як здатності 

(синонім «можливості»), який притаманний позиції Кунцевича В., Чуницької І. 

та Олєйніка П.  

Найзмістовніше та водночас лаконічне визначення сформульовано Чуни-

цькою І.: фінансовий потенціал – це здатність держави до залучення та ефекти-

вного використання фінансових ресурсів з метою забезпечення економічного 

розвитку [384]. Олєйнік П., порівняно з Чуницькою І., у своєму визначенні ро-

зширює коло суб’єктів до держави, її ланок, у тому числі економіки, її компле-

ксів, галузей і підприємств.  

У Кунцевича В. фінансовий потенціал постає як здатність до оптимізації 

фінансової системи із залучення та використання фінансових ресурсів [180, 

с. 127]. При цьому, на нашу думку, автор плутає причинно-наслідкові зв’язки: 

потенціал – це здатність генерувати ресурси, а оптимізація фінансової системи 

може бути тільки одним з методів генерації фінансових ресурсів, тобто цей ме-

тод не є обов’язковою умовою залучення, створення або використання фінансо-

вих ресурсів.  

У визначеннях, віднесених до комбінованого підходу, наголошується як 

на фінансових ресурсах, так і на фінансових можливостях, які вони характери-

зують. Відповідно до цієї групи визначень ключовим поняттям у розумінні фі-

нансового потенціалу все ж таки є фінансові ресурси. 

Екстремальний підхід об’єднує визначення, згідно яких пропонується розумі-

ти фінансовий потенціал як деякий екстремум. У Павлова В. фінансовий потенціал 

виступає як максимум функціональних можливостей соціально-економічного роз-

витку [273], в той час як у Ахмедова А. [16] та Голодової Ж. [99] він постає в якості 

максимально можливого обсягу фінансових ресурсів. Ахмедов А. зауважує на важ-

ливій характеристиці, яка не була відмічена в жодному з розглянутих визначень: 
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фінансовий потенціал відображає саме гіпотетично доступний обсяг фінансових 

ресурсів, оскільки такий обсяг ніколи не буде мобілізовано [16].  

Повертаючись до ресурсного підходу, варто відмітити, що більшість авторів 

також вказує на мету або ціль їх використання: Возняк Г. – « … з метою забезпечен-

ня соціально-економічного  (поступального)  розвитку регіону»  [89]; Свірський В. – 

« … для забезпечення сталих темпів економічного зростання у визначений період 

часу» [333]; Бикова В. – « … для фінансування майбутньої діяльності й певних стра-

тегічних напрямів розвитку» [26]; Єрмакова О. – « … для виконання функцій регіо-

нальних органів влади» [119]. Тобто покращення досягнутого рівня економічного 

розвитку та фінансового стану території можна вважати призначенням фінансового 

потенціалу. Хоча не варто забувати, що об’єкти можуть використовуватися не за 

призначенням: фінансовий потенціал може бути задіяний для будь-яких цілей, що 

залежать від рішень державних органів управління.  

Деякі автори наголошують саме на одночасному поєднанні одразу декі-

лькох підходів у своєму розумінні фінансового потенціалу. Так Зенченко С. ро-

зглядає сутність фінансового потенціалу в розрізі чотирьох аспектів як: можли-

вість створювати базу економічної діяльності; сукупність ресурсів; результат 

економічних відносин; резерв [129]. Автори монографії «Фінансовий потенціал 

саморозвитку регіону» пропонують розуміти фінансовий потенціал як: можли-

вість фінансових ресурсів забезпечувати економічну діяльність; сукупність фі-

нансових ресурсів; ефект розвитку при максимальному використанні фінансо-

вих ресурсів [360, с. 56].  

Таке різноманіття підходів до визначення фінансового потенціалу тери-

торії, безумовно, свідчить про багатогранність категорії. З метою об’єднання 

ключових характеристик цієї непростої економічної категорії для вирішення 

завдань даного дослідження було запропоновано авторське визначення фінан-

сового потенціалу території: фінансовий потенціал території – це загальна фун-

кція і оціночний показник території  щодо залучення, створення та використан-

ня фінансових ресурсів з метою забезпечення ефективного функціонування та 

розвитку територіальної громади.  
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Фінансовий потенціал території поєднує в собі наступні ключові поло-

ження: 

- базовою характеристикою потенціалу є «можливість»; 

- можливість є саме гіпотетичною, тобто вона не обов’язково 

має бути використана; 

- ціллю реалізації фінансового потенціалу території є просте та 

розширене відтворення (функціонування та розвиток) даної території; 

- використання, залучення та створення ресурсів уособлюють 

наявні, незадіяні та нові фінансові ресурси. 

Для більш ґрунтовного розуміння особливостей фінансового потенціалу те-

риторії необхідно з’ясувати його структуру. Аналізуючи підходи різних вчених 

щодо виділення структурних елементів фінансового потенціалу території [76, 89, 

100, 129, 138, 147, 171, 175, 333, 352, 394] можна зробити висновок про відсутність 

єдиного підходу та плюралізм думок щодо цього питання. Багато в чому це 

пов’язане з комплексністю досліджуваного питання, а також з базовими підхода-

ми до проблеми. Проведений аналіз дозволив виділити два такі підходи. 

Згідно з першим підходом, фінансовий потенціал структурно представляє 

собою сукупність взаємопов’язаних компонентів, що представлені фінансами 

різних суб’єктів економіки, починаючи від фінансів держави і закінчуючи фі-

нансами домогосподарств та підприємств. Інший підхід передбачає виділення в 

складі фінансового потенціалу території таких складових як бюджетна, інвес-

тицій та ощадна, тобто залежно від функцій, що виконують фінансові ресурси. 

Розглянемо більш детально дані підходи відповідно до їх авторських тра-

ктувань як за основними складовими фінансового потенціалу, так і тими взає-

мозв’язками, що утворюються між ними. 

Більш розповсюдженим підходом до структурування фінансового потенціалу є 

перший підхід, основу якого становить макроекономічний підхід до характеристики 

фінансової системи країни. Даного підходу в різних формах додержуються Воз-

няк Г., Свірський В., Ісаєв Е., Шумська С., Булатова Ю., Голодова Ж., Конярова Е., 

Зенченко С., Колеснікова А., Котомієць А., Новікова І. (табл. 2.4.). 
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Таблиця 2.4 – Аналіз підходів до формування структури фінансового потенціалу  

Автор, джерело Складові фінансового потенціалу 

Возняк Г. [89] Органи влади; 
Підприємства реального сектора економіки,  
Фінансові структури,  
Домогосподарства  
Зовнішні джерела надходження фінансових ресурсів. 

Свірський В. [333] 
 

Державні фінанси 
Фінансовий потенціал суб’єктів господарювання 
Фінансовий потенціал домогосподарств 
Потенціал фінансового сектору економіки 

Ісаєв Е. [138] 
  
 

Сектор державних установ 
Сектор не фінансових підприємств 
Сектор домашніх господарств 
Сектор фінансових установ 
Сектор некомерційних організацій, що обслуговують домогосподарства 

Шумська С. [394] 
 

Фінансові ресурси, що перебувають у розпорядженні державних органів 
Фінансові ресурси підприємств 
Фінансові ресурси населення 
Фінансові ресурси фінансового й страхового ринків. 

Булатова Ю. [76] 
 

Фінансовий потенціал населення; 
Бюджетний потенціал; 
Податковий потенціал; 
Фінансовий потенціал фінансово-кредитних організацій; 
Фінансовий потенціал зовнішнього співробітництва; 
Фінансовий потенціал організацій 

Голодова Ж. [100] 
 

Потенціал підприємств і організацій 
Бюджетно-податковий потенціал 
Потенціал кредитних організацій 
Потенціал страхових компаній 
Потенціал інвестиційних і пенсійних фондів 
Потенціал домашніх господарств 

Конярова Е. [175] Бюджетний потенціал; 
Кошти фінансово-кредитної системи; 
Фінансові кошти населення; 
Фінансовий потенціал підприємств; 
Зовнішні інвестиції та запозичення. 

Зенченко С. [129] 
 

Державні фінанси; 
Корпоративні фінанси; 
Кошти населення 

Колеснікова А. 

[171] 
Власні фінансові кошти господарських суб’єктів, що ведуть комерційну 

діяльність у виробничій та невиробничій сферах; 
Фінансові кошти кредитно-фінансових організацій; 
Фінансові кошти некомерційних громадських організацій;  
Фінансові кошти населення; 
Фінансові кошти адміністрації території; 
Зовнішні запозичення. 

Котомієць А.,  
Новікова І. [175] 

Фінансовий потенціал юридичних осіб; 
Фінансовий потенціал населення; 
Фінансовий потенціал держави. 
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Як бачимо, більшість авторів розподіляють фінансовий потенціал за уча-

сниками на фінансові потенціали, що формуються державою, господарськими 

суб’єктами, домогосподарствами. Що стосується авторських нюансів, то вони 

полягають у додаванні до цього переліку ряду специфічних суб’єктів, таких як 

фінансово-кредитні організації, зовнішні організації тощо. 

Альтернативний підхід був розроблений Тимошенко І., який пропонує до 

елементів фінансового потенціалу відносити бюджетний, податковий, інвести-

ційний, кредитний, ощадний. 

Бюджетний потенціал представляє собою величину податкових та непо-

даткових доходів, що збираються на певній території. Під податковим потенці-

алом він розуміє здатність бази оподаткування в межах будь-якої адміністрати-

вної одиниці приносити доходи у вигляді податкових надходжень (але не фак-

тична сума надходжень як таких). В той же час Тимошенко І. відмічає, що по-

датковий потенціал поглинається бюджетним, що, взагалі, на наш погляд, є не-

коректним. 

Кредитний потенціал за Тимошенко І. – це сукупність кредитних ресурсів 

фінансово-кредитних інститутів, які можуть бути розміщені у формі позик гос-

подарським структурам, фізичним особам, органам влади.  

Ощадний потенціал представляє собою сукупність вільних грошових ко-

штів, які є у юридичних осіб і населення, і можуть бути трансформовані в ресу-

рси фінансової системи. 

Інвестиційний потенціал базується на тих фінансових ресурсах (власних 

та залучених), які можуть бути інвестовані в розвиток господарства [352].  

Іоненко К. пропонує більш спрощений, відносно попереднього, підхід, за 

яким фінансовий потенціал складається з  бюджетного потенціалу (у т.ч. подат-

кового), інвестиційного потенціалу суб’єктів господарювання (фінансово-

кредитних установ та нефінансових підприємств і організацій) та ощадного по-

тенціалу населення [148].  

Існують й інші підходи до структурування елементів фінансового потен-

ціалу. Так Ахмедов А. виділяє складові фінансового потенціалу за джерелами: 
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1) фінансовий потенціал, що формується за рахунок (і внаслідок) наявно-

сті на території природних ресурсів; 

2) фінансовий потенціал, що формується внаслідок діяльності фінансових 

інститутів на певній території; 

3) фінансовий потенціал, що забезпечується наявністю у юридичних осіб 

певного майна; 

4) накопичений фінансовий потенціал населення [16]. 

Натомість Стеценко Т., Тищенко О. розглядають структуру фінансового 

потенціалу з позиції видів фінансових ресурсів, що його формують. Зокрема 

вони виділяють наступні елементи: 

- консолідований бюджет регіону (обласний та бюджети нижчого рівня), 

позабюджетні фонди; 

- цінні папери, які емітовані органами місцевої влади; 

- фінансові ресурси підприємств і організацій всіх форм власності; 

- кошти населення, які знаходяться у нього на руках або у банках та в ін-

ших фінансових інститутах, а також у вигляді різноманітних цінних паперів; 

- фінансові ресурси інститутів кредитно-банківської системи конкретного 

регіону, а також кошти, які залучаються місцевими банками з інших терито-

рій [343]. 

Схожу позицію займає Онишко С. Резервами фінансового потенціалу во-

на вважає власні кошти суб’єктів господарювання, резерви сфери державних 

фінансів, ринку позичкових капіталів (банківського кредитування та фондового 

ринку), кошти іноземних інвесторів та резерви тіньового сектору [218]. 

На нашу думку, оптимальним підходом для комплексного відображення 

структури фінансового потенціалу є поєднання розглянутих підходів. При чому 

структурну основу складають саме суб’єкти – держава, підприємства, кредитно-

фінансові організації, домогосподарства та зовнішні організації, які вступають у 

функціональні взаємовідносини (бюджетні, інвестиційні, ощадні), що проявляються 

і реалізуються шляхом використання різних фондів та джерел фінансових ресурсів. 

Авторський підхід до структури фінансового потенціалу наведено на рис. 2.3.  
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Рис. 2.3 – Структура фінансового потенціалу 
 

Зауважимо, що функціонально відносини між різними суб’єктами можуть но-

сити як здебільшого двосторонній характер (в цьому випадку вони позначались дво-

ма стрілочками), так і переважно односторонній характер (позначались однією стрі-

лочкою, що характеризує переважний напрям руху фінансових ресурсів). 

Важливим аспектом дослідження методологічних основ фінансового потенці-

алу є його видова характеристика. Класифікація певного предмета чи явища за вида-

ми дає уявлення про можливі його форми та прояви. Аналіз класифікаційних ознак 

та видів фінансового потенціалу залежно від них не лише деталізує сутність, але і дає 

додаткову інформацію, що може бути використана для управління ним. 

Аналіз різних підходів науковців до класифікації фінансового потенціалу 

дозволив виділити основні класифікаційні ознаки та види фінансового потенці-

алу на їх базі (табл. 2.5). 
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Таблиця 2.5 – Класифікація фінансового потенціалу [16, 100, 129, 334] 

Класифікаційна ознака Вид фінансового потенціалу 

За рівнем - фінансовий потенціал світу; 
- фінансовий потенціал держави; 
- фінансовий потенціал регіону; 
- фінансовий потенціал міста; 
- фінансовий потенціал господарських суб’єктів. 

За джерелами формування - внутрішній (власний); 
- зовнішній (залучений). 

За результатом - досягнутий; 
- перспективний. 

За ступенем прояву - реальний; 
- прихований. 

За повнотою використання - використовуваний 
- невикористаний. 

За періодом формування - накопичений; 
- поточний. 

За одиницями виміру - абсолютний; 
- відносний. 

За сферами - бюджетно-податковий фінансовий потенціал; 
- фінансовий потенціал домогосподарств; 
- фінансовий потенціал фінансово-кредитних уста-

нов; 
- фінансовий потенціал підприємств. 

За можливістю доступу - наявний активний; 
- наявний резервний; 
- наявний тіньовий; 
- неактивний. 

За цільовим призначенням - ощадний фінансовий потенціал; 
- інвестиційний фінансовий потенціал; 
- бюджетний фінансовий потенціал.  

 
Формування та реалізація фінансового потенціалу території залежить від 

багатьох факторів – рівня економічного розвитку, стану і тенденцій розвитку 

національної та світової фінансової системи, рівня розвитку фінансової інфра-

структури, заможності населення і т.д.  Вчені по-різному відносяться до їх кла-

сифікації. Тому нами був проведений комплексний аналіз підходів до класифі-

кації факторів, що впливають на фінансовий потенціал території, результати 

якого наведені в табл. 2.6. 
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Таблиця 2.6 – Аналіз підходів до класифікації факторів впливу на фінан-

совий потенціал  

Автор 
Класифікаційна 

ознака 
Фактори 

1 2 3 
Іоненко К. [148] Походження 1. Економічні; 

2. Соціальні фактори. 
Масштаб дії 1. Загальнонаціональні; 

2. Регіональні. 
Відношення до 

суб’єкта форму-

вання 

1. Зовнішні; 
2. Внутрішні. 

Характер впливу 

та рівень стійкості 
1. Об’єктивні; 
2. Суб’єктивні. 

Можливість зміни 1. Незмінні; 
2. Повільно змінні; 
3. Швидко змінні. 

Характер впливу 1. Сприятливі; 
2. Несприятливі. 

Чуницька І. [384] Відношення до 

суб’єкта форму-

вання 

1. Зовнішні:   
- науково-технічний прогрес; 
- міжнародні події; 
- економічні фактори; 
- політико-правові; 
- соціокультурні. 

2. Внутрішні: 
- монетарне регулювання; 
- податкове регулювання; 
- бюджетне регулювання; 
- інфраструктура ринку; 
- економічний потенціал підприємств. 

Давтян Н. [108] 
 
 
 

Відношення до 

суб’єкта форму-

вання 

1. Зовнішні: 
- рівень податкового навантаження; 
- рівень відсоткових ставок; 
- економічні умови; 
- фінансова політика держави; 
- нормативно-правові умови та обме-

ження; 
- політичне становище; 
- соціальний клімат; 
- конкуренція на світових ринках. 

2. Внутрішні: 
- склад і структура фінансових ресур-

сів регіону; 
- рівень професіоналізму керівництва 

території; 
- економічні особливості території. 
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  Продовження табл.2.6 

1 2 3 

Павлов В. [273] Можливість вимі-

ру 
1. Кількісні (розмір доходів бюджету, кількість 

населення, обсяг ВВП тощо); 
2. Якісні (політичні події, інвестиційний клімат 

тощо). 

Голодова Ж. [100] Відношення до 

суб’єкта форму-

вання 

1. Зовнішні: 
- стан світової фінансової системи; 
- світові тенденції, що впливають на 

економіку; 
- наявність бар’єрів для входу на мі-

жнародні ринки; 
2. Внутрішні: 

- макроекономічні показники (ВВП, 

інфляція, рівень безробіття тощо та тенде-

нції їх зміни); 
- стан державного бюджету; 
- рівень платоспроможності юридич-

них і фізичних осіб; 
- стан платіжного балансу; 
- рівень ризику; 
- рівень довіри бізнесу і домогоспо-

дарств до влади; 
- стан законодавчої і нормативної ба-

зи. 
 

Як показав аналіз, домінуючою класифікаційною ознакою є відношення 

до суб’єкта формування, тобто поділ факторів на внутрішні та зовнішні. 

Ібрагімова П. пропонує розділяти фактори впливу на фінансовий потенці-

ал на дві групи: об’єктивні та суб’єктивні. До об’єктивних вона відносить рі-

вень економічного розвитку території, галузеву структуру території, кількість 

населення, обсяги інвестицій, кількість фінансових установ, обсяг активів бан-

ківської системи тощо.  

Суб’єктивними факторами є схильність до інвестицій і заощаджень, 

державна економічна і фінансова політика, наявність різного роду пільг та 

відстрочок [131]. 

Згідно роботи за редакцією Балацького О. варто розрізняти 3 групи фак-

торів, що впливають на величину фінансового потенціалу: 

1) кількість фінансових ресурсів, якими володіє територія на певний мо-

мент часу; 
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2) якісні характеристики фінансових ресурсів, що визначають їх продук-

тивну здатність; 

3) умови, що забезпечують фінансову діяльність та використання фінан-

сового потенціалу [396]. 

Жоден з розглянутих авторів не зазначив такого суттєвого фактору, як 

обсяг тіньового сектору економіки. Неврахування обсягів тіньового сектору 

призводить до помилок макроекономічної політики. За результатами дослі-

дження Шнайдера Ф. Україна має найвищий рівень тінізації економіки серед 

європейських країн, а саме 55,1 % від офіційного ВВП [123]. Тобто більше по-

ловини усіх економічних операцій здійснюється у тіні. З огляду на це тіньовий 

сектор економіки є надзвичайно вагомим фактором, що впливає на фінансовий 

потенціал та має враховуватися при його оцінці.  

На нашу думку, однією із задач класифікації об’єкту є його пізнання 

через фактори впливу. Чим глибше ми пізнаємо певний об’єкт, процес чи 

явище, тим кращим стає уявлення щодо того, яким чином організувати 

управління ним. Таким чином з позиції фінансового потенціалу, визначення 

факторів, що на нього впливають, має полегшити задачу управління ним, 

тобто допоможе виділити найважливіші та найдієвіші інструменти, що 

впливають на нього. З цього приводу, на наш погляд, доцільним до перелі-

чених вище класифікаційних ознак додати ще одну – за видом. Відповідно 

до цієї ознаки, пропонується виділяти фактори прямого і опосередкованого 

впливу, оскільки саме вони дають уяву щодо того, яким чином можна впли-

нути на фінансовий потенціал.  

На рис. 2.4 наведено авторську класифікацію факторів впливу на фінан-

совий потенціал відповідно до характеру їх впливу. 
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Рис. 2.4 – Фактори, що впливають на фінансовий потенціал 

 

Виходячи з цієї інформації, легше буде визначити, які інструменти управ-

ління фінансовим потенціалом викличуть пряму реакцію, а які дадуть значно 

меншу реакцію. При чому фактори прямого впливу володіють значно меншим 

часовим лагом дії у порівнянні з опосередкованими. 

Відповідно оперативні дії по управлінню фінансовим потенціалом знахо-

дяться в тіснішому взаємозв’язку з факторами прямого впливу. Натомість роз-

робка стратегічних заходів багато в чому пов’язана з факторами опосередкова-

ного впливу.  

В загальному вигляді управління ФПТ являє собою систему прийняття і 

реалізації управлінських рішень, спрямованих на формування і ефективний ро-

зподіл ФП. Управління фінансовим потенціалом передбачає реалізацію ряду 

відповідних функцій, зокрема, регулювання, аналізу і оцінки, обліку та контро-

лю. 



125 

 

Управління фінансовим потенціалом території передбачає реалізацію ці-

лого ряду функцій як-то оцінка та аналіз фінансового потенціалу, контроль за 

його реалізацією та рівнем ефективності реалізації фінансового потенціалу те-

риторії. Крім того важливою функцією є облік фінансового потенціалу, тобто 

спостереження, вимірювання, реєстрація та відображення в певному доступно-

му і уніфікованому вигляді інформації, що стосується використання та форму-

вання фінансового потенціалу території.  

Ключовою функцією управління фінансовим потенціалом є регулююча, 

тобто проведення такої державної політики, яка б забезпечили найповнішу реа-

лізацію фінансового потенціалу території.  

Важливою функцією також є планування фінансового потенціалу, тобто 

визначення його оперативного, тактичного та стратегічного рівнів. 

Реалізація даних функцій, а отже, і фінансового потенціалу території в ці-

лому неможливе без адекватної державної фінансової політики, належного ін-

формаційного забезпечення, а також активної участі держави та її суб’єктів на 

міжнародних фінансових ринках, оскільки в умовах глобалізації фінансової си-

стеми питання міжнародних фінансових відносин нерозривно пов’язане з пи-

таннями формування та ефективного використання фінансового потенціалу те-

риторії – тобто управління фінансовим потенціалом. 

Таким чином, необхідно констатувати, що, незважаючи на великий інте-

рес та увагу науковців до проблеми ефективного управління фінансовим потен-

ціалом, все ще існують значні розбіжності у розумінні його суті. 

Аналіз дозволив визначити «потенціал території» як можливість залучен-

ня та використання ресурсів з метою забезпечення ефективного функціонуван-

ня території. Основу потенціалу території становить економічний потенціал. У 

результаті аналізу трактувань економічного потенціалу було встановлено, що 

він є уособленням рівня використання ресурсів, а також можливостей ще не за-

лучених в економіку ресурсів. 
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Узагальнення численних варіантів структури економічного потенціалу 

території дозволило визначити його складові елементи, одним з яких є фінансо-

вий потенціал.  

З метою виявлення характерних рис та особливостей фінансового потен-

ціалу були розглянуті його численні визначення. Це дозволило з’ясувати, що 

автори усіх проаналізованих визначень спираються на поняття фінансових ре-

сурсів, оскільки останні становлять основу фінансового потенціалу. Нами було 

аргументовано, чому поняття фінансових ресурсів не може повною мірою відо-

бразити зміст категорії «фінансовий потенціал». 

Виділення авторами різних ключових характеристик дозволило система-

тизувати визначення фінансового потенціалу за наступними підходами: ресурс-

ний підхід, підхід з позиції здатності, комбінований та екстремальний підходи.  

З’ясувавши основні характеристики фінансового потенціалу території, 

було запропоновано і обґрунтовано авторське визначення: фінансовий потенці-

ал території – це загальна функція і оціночний показник території  щодо залу-

чення, створення та використання фінансових ресурсів з метою забезпечення 

ефективного функціонування та розвитку територіальної громади. 

Аналіз позицій вчених до виділення структурних елементів фінансового 

потенціалу території дозволив виділити два основних підходи, поєднання яких, 

на нашу думку, є  оптимальним для комплексного відображення структури фі-

нансового потенціалу. При цьому структуру формують суб’єкти – держава, пі-

дприємства, кредитно-фінансові організації, домогосподарства та зовнішні ор-

ганізації, – які вступають у функціональні взаємовідносини. 

За результатами дослідження виділено основні класифікаційні ознаки та 

види фінансового потенціалу.  

Здійснивши аналіз теоретико-методологічних підходів до класифікації 

факторів впливу на фінансовий потенціал території, запропоновано додати до 

класифікаційних ознак ще одну – за видом, відповідно до якої необхідно розрі-

зняти фактори прямого і опосередкованого впливу. 

 



127 

 

2.2. Роль і місце фінансового потенціалу території в державній фінан-

совій політиці 

 

Успішна реалізація фінансової політики неможлива без достатнього обся-

гу фінансових ресурсів. В свою чергу наявність фінансових ресурсів, що забез-

печують господарську діяльність території, попереджає кризові явища, сприяє 

збалансованості функціонування окремих галузей народного господарства, на-

пряму пов’язана з формуванням та реалізацією фінансового потенціалу терито-

рії, а також контролем за його використанням. 

Важливим фактором успішності фінансової політики є її відповідність 

внутрішнім і зовнішнім можливостям території. На основі даних щодо фінансо-

вого потенціалу можна отримати повну інформацію щодо сукупності фінансо-

вих ресурсів території як наявних, так і перспективних. Використовуючи дані 

щодо наявного фінансового потенціалу з’являється можливість визначити оп-

тимальний варіант розвитку фінансових відносин території – сформувати її оп-

тимальну фінансову політику. Знання рівня, якості, динаміки фінансового по-

тенціалу дозволяє виявити внутрішні резерви, ширше використовувати фінан-

сові стимули та забезпечити більш тісний зв’язок між плановими показниками 

розвитку території та реальними можливостями щодо їх виконання. Крім того, 

реалізація фінансового потенціалу, що виступає в якості фінансової бази для 

реалізації інших видів потенціалів території, в тому числі і екологічного, є не-

обхідною передумовою сталого розвитку суспільства. 

Особливе значення фінансовий потенціал має для бюджетно-податкової 

складової фінансової політики. Саме фінансовий потенціал має виступати ос-

новою для планування доходів бюджету території, на його базі має будуватись 

система міжбюджетних відносин.  

Базуючись на оцінці фінансового потенціалу, можна робити висновки 

щодо якості фінансової політики в цілому та окремих її складових – бюджетно-

податкової, грошово-кредитної, управління державним боргом – шляхом порів-
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няння фактичного рівня реалізації фінансових можливостей з їх потенціальним 

рівнем. 

Наявність інформації щодо стану фінансового потенціалу дозволяє при 

розробці фінансової політики концентрувати зусилля на найбільш важливих 

напрямках розвитку території, визначати додаткові резерви фінансування, а та-

кож забезпечувати ефективний контроль за мобілізацією та використанням  фі-

нансових ресурсів [86]. 

Як відмічає Балацький Є., фінансова політика має представляти собою 

управління фінансовим потенціалом території і полягати у цілеспрямованій діяль-

ності органів управління, спрямованій на створення, залучення і акумуляцію скла-

дових фінансового потенціалу, достатніх для вирішення задач соціально-

економічного розвитку та їх раціонального використання [19].  

Виходячи з цього, Котельникова Е. справедливо зауважує, що для визна-

чення і формування фінансової політики необхідна достовірна інформація про 

фінансовий стан території, її фінансовий потенціал [176]. 

Також справедливо Вдовенко Л. вказує, що, в свою чергу, головною ме-

тою фінансової політики території є найбільш повне та ефективне використан-

ня її фінансового потенціалу [87]. 

На думку Конярової Е. цільова направленість регулювання економіки має 

виражатись в ефективному управлінні відтворенням фінансового потенціалу, 

яке спрямоване на досягнення високих темпів економічного розвитку і зростан-

ня добробуту населення [174].  

Взаємозв’зок між фінансовою політикою і фінансовим потенціалом про-

демонструвала Голодова Ж. (рис. 2.5), яка комплексно розглядає фінансові від-

носини в країні в усьому різноманітті понять і категорій, що використовуються 

для їх характеристики. 
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Рис. 2.5 – Взаємозв’зок фінансової політики та фінансового потенціалу [100] 

 

Відповідно до підходу Голодової Ж. фінансова політика і фінансовий по-

тенціал вступають у суб’єктно-об’єктні відносини, при чому в якості суб’єкту 

виступає фінансова політика, а об’єктом є фінансовий потенціал. Ми вважаємо 

цей підхід дещо обмеженим, оскільки на практиці відносини між фінансовою 

політикою та фінансовим потенціалом є більш складними. Фінансовий потенці-

ал здійснює безпосередній вплив на особливості та інструментарій фінансової 

політики. Таким чином відносини між ними не є односторонніми, а носять дво-

сторонній характер. 

Крім того, слід вказати на таке. У Голодової Ж. мова йде про поняття і 

категорії відносно держави. Коли ми говоримо про фінансову політику, то не 

зовсім зрозуміло, що автор розуміє під факторами, що таке зовнішні і внутрішні 

фактори. Чому фінансові ресурси пов’язані з фінансовим ринком через фінанси 
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як категорію? Чому розуміння фінансів як економічної категорії впливає на фі-

нансову політику? Чому фінансова політика впливає на фінансову систему, а не 

навпаки або, принаймні, вони були б взаємозалежними. 

Дана схема викликає більше запитань, ніж роз’яснює взаємозв’язок фі-

нансової політики і фінансової системи. 

На нашу думку, відносини фінансового потенціалу і фінансової політики 

варто розглядати не тільки з позиції відносин суб’єкт-об’єкт, оскільки вони не до-

зволяють відобразити все різноманіття їх взаємних впливів. Більш вдалим з цієї 

точки зору є методологічний підхід, ще у ХІХ ст. запропонований Марксом К. та 

Енгельсом Ф., які виділяють такі категорії як базис та настройка. Базис виконує 

функцію матеріального забезпечення, а настройка – це фактично ідеологія вико-

ристання матеріальної бази.  

В нашому випадку, базис – це фінансовий потенціал, тобто «матеріальна 

база» (сукупність наявних та потенційних фінансових ресурсів) для реалізації 

настройки – фінансової політики держави (системи заздалегідь визначених за-

ходів, форм і методів мобілізації, розподілу і використання фінансових ресурсів 

державними фінансовими інститутами), що наведено на рис. 2.6. 

 

- наявні фінансові ресурси;
- можливості зростання фінансових ресурсів;
- можливості залучення додаткових ресурсів;

- резерви фінансових ресурсів;
Базис (фінансовий потенціал)

- фінансове регулювання;
- фінансовий контроль;

- фінансове забезпечення;
- фінансове планування і прогнозування;
Надстройка (фінансова політика)

Фінансові 

ресурси

Управління 

фінансами

 

 

Рис. 2.6 – Зв’язок фінансового потенціалу та фінансової політики за 

принципом «базис-надстройка» 
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В процесі розробки та реалізації фінансової політики, перед державою 

постають задачі, пов’язані із плануванням, фінансовим забезпеченням, регулю-

ванням та контролем за обсягами та станом фінансових ресурсів, які не можуть 

бути ефективно реалізовані без оцінки та управління фінансовим потенціалом. 

Пояснимо дану тезу, визначивши особливості цих задач. 

 Одним із завдань, без вирішення якого ефективна фінансова політика 

неможлива є планування. Фінансове планування - це діяльність зі складання 

планів формування, розподілу і використання фінансових ресурсів на рівні 

окремих суб'єктів господарювання, їх об'єднань, галузевих структур, територіа-

льно-адміністративних одиниць та країни в цілому [370]. 

Саме при плануванні оцінюється стан фінансових ресурсів, можливості їх 

збільшення та більш ефективного використання. В рамках фінансової політики 

конкретними завдання фінансового планування є визначення обсягу грошових 

коштів та їх джерел, що необхідні для виконання планових завдань, виявлення 

резервів росту доходів, економії витрат, встановлення оптимальних пропорцій в 

розподілі коштів між централізованими та децентралізованими коштами [176]. 

Ефективне планування бюджетно-податкової, грошово-кредитної чи по-

літики управління державним боргом неможливе без адекватної оцінки рівня 

фінансових ресурсів як наявних, так і таких, що можуть бути залучені додатко-

во, тобто без визначення фінансового потенціалу території. 

Окремим важливим моментом фінансового планування є розробка його 

стратегічного напрямку. Історично це найбільш проблемний момент у фінансо-

вому плануванні в Україні. Багато в чому це пов’язано з відсутністю відповід-

них науково-методичних розробок щодо оцінки фінансового потенціалу та 

управління ним, без яких жодна фінансова стратегія не може бути адекватною 

та ефективною, оскільки фінансовий потенціал є матеріальною базою фінансо-

вої політики. 

Необхідною умовою безперебійного і поступового розвитку економіки є 

здійснення фінансового контролю.  
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Фінансовий контроль, спрямований на перевірку правильності вартісного 

розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту, а також цільового 

витрачання коштів із відповідних фондів [163]. 

Він полягає в установленні фактичного стану справ на підконтрольному 

об’єкті щодо його фінансово-господарської діяльності та спрямований на за-

безпечення законності, фінансової дисципліни і раціональності в процесі фор-

мування, розподілу, володіння, використання та відчуження активів для ефек-

тивного соціально-економічного розвитку всіх суб’єктів фінансових правовід-

носин [111].  

Фінансовий потенціал виступає в якості бази для здійснення успішного 

контролю, оскільки дає інформацію щодо номінальних можливостей певного 

об’єкту з генерації фінансових ресурсів. Фактичне недоотримання запланова-

них ресурсів може свідчити про потенційні порушення, вимагаючи таким чи-

ном проведення певних дій. 

Однією з головних задач фінансової політики є фінансове забезпечення - 

формування цільових грошових фондів у достатньому розмірі та їх ефективне 

використання [370]. 

Для визначення ефективності використання тих чи інших фінансових ре-

сурсів необхідно порівняти фактичні результати їх використання з максимально 

можливим результатом, тобто фінансовим потенціалом. 

Важливою задачею, реалізація якої сприяє реалізації фінансової політики 

держави є фінансове регулювання, що представляє собою метод фінансового 

впливу, пов'язаний із регулюванням економічних процесів. Основним елемен-

тами фінансового регулювання є оподаткування (вилучення частини доходів 

підприємств і населення до бюджету та державних цільових фондів) та бюдже-

тні трансферти ( дотації, субсидії, субвенції) [370]. 

Ефективне фінансове регулювання неможливе, якщо воно не базується на 

оцінках фінансового потенціалу. Наприклад, оподаткування в своїй основі 

обов’язково повинно мати оцінку податкового потенціалу, що є складовою фі-
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нансового потенціалу. А суми міжбюджетних трансфертів в ідеалі мають ви-

значатись на базі співставлення фінансових потенціалів різних територій. 

Для уточнення ролі фінансового потенціалу у формуванні фінансової по-

літики у процесі даного дослідження було розглянуто його вплив на різних ета-

пах розробки і реалізації фінансової політики держави (рис. 2.7). 
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Рис. 2.7 – Роль фінансового потенціалу у формуванні фінансової політики 

на різних етапах її розробки і реалізації  

 

На першому етапі формуванні фінансової політики – розробці концепції її 

здійснення – фінансовий потенціал виступає в якості бази для розробки планів. 

При цьому використовується інформація щодо наявного обсягу фінансових ре-

сурсів, а також характеризуються можливості по їх збільшенню з метою визна-

чення перспектив.   
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Другий етап – визначення основних напрямів, підходів, механізмів і засо-

бів реалізації – в загальному вигляді полягає у визначенні типу фінансової полі-

тики, яка може бути політикою економічного зростання, політикою обмеження 

ділової активності або політикою стабілізації. Якщо розглядати ці типи політик 

скрізь призму фінансового потенціалу, то фактично держава має визначитись з 

діями щодо управління фінансовим потенціалом – його необхідно збільшувати 

або утримувати на досягнутому рівні. Якщо збільшувати, то яким чином – шля-

хом нарощення ресурсної бази чи шляхом більш інтенсивного використання 

наявної. Від цього і будуть залежати, які інструменти і механізми буде викори-

стовувати держава, тобто, яка фінансова політика буде проводитись.  

На третьому етапі відбувається реалізація практичних заходів, тобто мова 

йдеться про реалізацію окремих складових фінансової політики – бюджетно-

податкової, грошово-кредитної та політики управління державним боргом. Ці 

складові фінансової політики базуються на фінансовому потенціалі та мають на 

меті управління відповідною складовою фінансового потенціалу – бюджетного 

або податкового потенціалу, використання власних чи залучених фінансових 

ресурсів для збільшення фінансового потенціалу. 

Четвертий етап – коригування механізмів реалізації фінансової політики – 

не може бути ефективним без використання даних щодо рівня фінансового по-

тенціалу. Базуючись на його показниках, можна визначити, наскільки ефектив-

но працює фінансова політика в цілому та в розрізі окремих її складових, шля-

хом порівняння наявного обсягу фінансових ресурсів з тим потенціалом, який 

мала територія або та чи інша складова фінансової політики (бюджетна, подат-

кова тощо). 

Таким чином, інформація щодо обсягів фінансового потенціалу та управ-

ління ним обумовлюють та впливають на фінансову політику на всіх етапах її 

реалізації. 

Для фінансової політики України характерний цілий ряд проблем, почи-

наючи з недосконалого фінансового планування закінчуючи недоліками у бю-

джетно-податковій політиці. Аналіз сутності фінансового потенціалу, проведе-
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ний в роботі, свідчить, що він може бути використаний для розв’язання цілого 

ряду проблем фінансової політики України чи, принаймні, для підвищення ефе-

ктивності окремих її складових. 

Аналіз фінансової політики України та окремих її складових, проведений 

в підрозділі 1.2 роботи, свідчить про наднизьку якість фінансового планування 

в країні. Багато в чому це пов’язане з недосконалою методологією – відсутні 

загальноприйняті підходи щодо визначення потенціальних можливостей як 

окремих елементів економічної системи України, так і системи в цілому.  

Аналіз виконання дохідної частини бюджетів останніх років свідчить про 

те, що практика планування доходів бюджетів в Україні має досить невисокий 

рівень достовірності, оскільки будується на основі заздалегідь недостовірних 

прогнозів та невиправданих очікувань [375]. 

Основою фінансового планування в Україні має стати розрахунок вели-

чини фінансового потенціалу, на базі якого визначаються прогнозні та планові 

показники.  

Це підтверджують і результати дослідження, проведеного Кашиною Н., 

яка відзначає, що процес фінансового планування має враховувати такі етапи: 

І етап – визначення складових фінансового потенціалу та показників, що 

їх формують; 

ІІ етап – розрахунок фінансового потенціалу території в цілому та в розрі-

зі окремих складових; 

ІІІ етап -  планування (прогнозування) доходів території на базі її фінан-

сового потенціалу [160]. 

Ще однією проблемою фінансової політики в Україні є проблема бюдже-

тного вирівнювання. Дане питання є одним з ключових у бюджетному менедж-

менті практично для всіх країн світу, незалежно від того якою є форма держав-

ного устрою (федеративна або унітарна), є питання вертикальних і горизонта-

льних бюджетних відносин між державою і місцевими органами влади. 

Об’єктивною передумовою таких відносин, тобто перерозподілу коштів, вважа-
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ється неоднорідність фінансово-економічних потенціалів окремих адміністра-

тивно-територіальних одиниць, зокрема міст [19]. 

Необхідною умовою успішного бюджетного вирівнювання як вертикаль-

ного, так і горизонтального є здатність центрального уряду в процесі розподілу 

трансфертів адекватно оцінити фінансовий потенціал території. При вертикаль-

ному вирівнюванні ця оцінка дозволяє визначити розрив між майбутнім рівнем 

доходів, закріплених за певною територією, та прогнозним рівнем видатків, ви-

конання яких держава делегує на місцевий рівень. В процесі горизонтального 

вирівнювання оцінка фінансового потенціалу міст та районів допомагає уряду 

визначити напрямки перерозподілу державних ресурсів між місцевими бюдже-

тами, в результаті якого податкові можливості відносно заможніших територій 

будуть використані для трансфертів солідарності до регіонів з меншою спро-

можністю. 

Проблемою фінансової політики України є те, що місцеві бюджети не в 

змозі самостійно виконувати покладені на них зобов’язання за рахунок фінан-

сових ресурсів, що є в їх розпорядженні. Практика вирівнювання, що викорис-

товується в Україні для ліквідації дефіциту фінансових ресурсів стратегічно не 

має жодних перспектив і не сприяє розвитку економіки країни і регіонів у дов-

гостроковій перспективі [375]. 

На нашу думку, принципово невірним та дестимулюючим є визначення 

суми міжбюджетних трансфертів за фактом, виходячи з розриву у поточних до-

ходах і витратах бюджету території. З точки зору суті системи міжбюджетного 

вирівнювання мають порівнюватись фінансові потенціали і виходячи з цього 

визначатись території-донори та території-рецепієнти. 

Ще одним нюансом системи міжбюджетного вирівнювання в Україні є роз-

рахунок суми трансфертів на базі законодавчо закріпленої формули. Такий підхід 

стимулює місцеві органи влади приховувати доходи бюджету з метою підвищен-

ня суми вхідних трансфертів, що, звичайно, негативно відображається на ефекти-

вності фінансової політики країни в цілому. За умови використання фінансового 

потенціалу в якості бази для визначення суми міжбюджетних трансфертів, дана 
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проблема була б ліквідована, оскільки маніпулювати фінансовим потенціалом, 

при наявності адекватної методики його оцінки, було б значно складніше. 

Важливою проблемою фінансової політики України є неефективне ви-

користання фінансових ресурсів. Згідно зі Звітом Рахункової палати за 2010 рік 

виявлено бюджетних правопорушень (незаконного, у тому числі нецільового), 

неефективного використання коштів Державного бюджету України та держав-

них позабюджетних фондів, а також порушень і недоліків при адмініструванні 

доходів державного бюджету на загальну суму 51 млрд 968 млн грн (діаграми 

3, 4). З цієї суми:  незаконне, у тому числі нецільове, використання коштів ста-

новить 16 млрд 118,5 млн грн; неефективне – 14 млрд 398,3 млн грн; порушен-

ня адміністрування доходів (управління формуванням доходів бюджету) – 21 

млрд 451,2 млн гривень. При чому тенденція така, що обсяг порушень зростає 

(рис. 2.8) [375]. 

 

Рис. 2.8 – Обсяги виявлених бюджетних правопорушень, неефективного 

використання бюджетних коштів, порушень та недоліків при адмініструванні 

державного бюджету за роками, млрд грн [268] 
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На нашу думку, першопричиною перелічених проблем є відсутність ін-

формації щодо номінального стану системи, тобто інформації про потенційні 

можливості щодо генерації певного рівня ресурсів. Відсутність такої інформації 

дає змогу маніпулювати фінансовими ресурсами території, в тому числі неефе-

ктивно їх використовувати без особливих наслідків у вигляді відповідальності. 

Ще однією проблемою, яку можна розв’язати, використовуючи інфор-

мацію щодо рівня фінансового потенціалу та здійснюючи відповідне управлін-

ня ним, є реалізація програмно-цільового методу планування бюджетного про-

цесу в Україні. Дана технологія на сьогодні є однією з найперспективніших в 

світі, що підтверджує досвід розвинених країн. Програмно-цільовий метод до-

зволяє ефективно використовувати обмежені фінансові ресурси. Втім, його реа-

лізація неможлива без адекватного процесу фінансового планування, який має 

базуватись на відповідній інформаційній базі щодо обсягів і стану використан-

ня фінансових ресурсів.  

Як відмічає Фролов С., розробка і схвалення бюджетних програм, що є 

основою програмно-цільового методу, часто відбуваються без узгодження з на-

явними бюджетними ресурсами, тобто пошук джерел фінансування починаєть-

ся вже після затвердження програми. Це призводить до несвоєчасного або не-

достатнього фінансування реалізації заходів, передбачених програмою, тобто 

знижує ефективність виконання програми [375]. Така ситуація багато в чому 

пояснюється відсутністю інформації щодо фінансового потенціалу, а також ві-

дповідних методичних напрацювань, які б закріпили фінансовий потенціал в 

якості основи при плануванні залучення та розподілу фінансових ресурсів 

Важливою проблемою фінансової політики України є дефіцит держав-

ного бюджету та державний борг. Бюджетний дефіцит в Україні багато в чому 

пов’язаний з неповною реалізацією потенціалу по отриманню доходів, що, у 

свою чергу, пов’язане з недоліками податкової системи та фіскальної політики 

держави. 
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При чому відмітимо, що податкові інструменти - це не лише самі подат-

ки, збори, обов’язкові платежі, але і податкові пільги та преференції, санкції, 

спрощені моделі оподаткування, форми податкової заборгованості.  

Так в Україні пільги, надані окремим платникам податків, є досить знач-

ними порівняно з дохідною частиною бюджету. Втрати бюджету від наданих 

пільг в оподаткуванні у 2004 році становили 12,6 млрд грн (13% загального обсягу 

доходів зведеного бюджету), у 2005 р. – 12,2 млрд грн (9,2% загального обсягу 

доходів зведеного бюджету). Таким чином, податковий тягар розподіляється нері-

вномірно серед платників податків – одні суб’єкти господарювання сплачують 

надмірні платежі, інші – зводять їх до мінімуму [202]. 

Існує і проблема ПДВ. Виходячи з поточних тенденцій, можна зробити 

висновок, що у майбутньому цей податок не тільки не буде наповнювати бю-

джет, але і почне вилучати кошти із бюджету внаслідок необхідності виплачу-

вати компенсації з ПДВ у розмірах, більших за надходження за цим податком. 

Проблемою фіскальної політики України є штучна збитковість підпри-

ємств, наслідком чого є недоотримання бюджетом коштів від сплати податку на 

прибуток. 

Важливою проблемою також є заборгованість перед бюджетом і соціа-

льними фондами. Держава не отримує заплановані і «зароблені» кошти як ре-

зультат невиконання бюджету та покриття дефіциту за рахунок внутрішніх і 

зовнішніх запозичень або приватизації державного майна.   

Ці проблеми, звичайно, вимагають комплексного підходу при вирішенні, 

втім очевидно, що без об’єктивної інформації щодо можливостей по генерації 

фінансових ресурсів (тобто фінансового потенціалу) таке вирішення буде не-

можливим. Саме визначення фінансового потенціалу території є базисом при 

плануванні фінансових надходжень і використанні інструментів податкової, 

бюджетної політики, а також при трансформації резервів фінансових ресурсів у 

реальні фінансові ресурси [95].  

Одним з чинників макросередовища, що здійснює значний негативний 

вплив на реалізацію фінансової політики в Україні, є тінізація економіки.  
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За результатами дослідження Шнайдера Ф. Україна має найвищий рі-

вень тінізації економіки серед європейських країн, а саме 55,1 % від офіційного 

ВВП, обігнавши Росію майже на 10 % [123]. 

За офіційними даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України тіньовий сектор України у 2009 р. склав 36 % від офіційного ВВП – 

максимальне значення за весь час публікації цього показника (починаючи з 

2001 р.) [10].   

Як бачимо, розбіжність в результатах оцінки рівня тінізації української 

економіки державними органами та зовнішніми дослідженнями становить  

19,1 % (що більше, ніж частка тіньової економіки деяких європейських країн). 

Та навіть якщо керуватися результатами Міністерства економіки України, то і 

36 % - це вже рівень тінізації, який сприймається європейськими країнами як 

критичний. І мова йде не лише про репутацію України на міжнародній арені, а 

про подальшу спроможність українською економіки функціонувати.  

Значне зростання тіньового сектору було викликане функціонуванням 

економіки в умовах фінансової кризи, оскільки в період кризи спостерігається 

дестабілізація банківської системи, погіршення стану ринку праці та інші чин-

ники тінізації. 

Наслідком існування тіньового сектору є те, що бюджет недоодержує 

значні кошти внаслідок тінізації доходів. Згідно з дослідженнями і розрахунка-

ми, проведеними Дьяченко Я., щорічні недоїмки зведеного бюджету становлять 

близько 50% наявних доходів бюджету. Сумарний обсяг недоїмки бюджету за 

2001-2008 рр. становив 613,9 млрд грн, що удвічі перевищує доходи зведеного 

бюджету у 2008 році [373]. 

Прямим наслідком існування тіньового сектору для фінансової політики 

є неможливість реалізувати фінансовий потенціал території, як наслідок – не-

доотримання фінансових ресурсів і невиконання функцій, що на неї покладені.  

В той же час, володіючи даними про рівень фінансового потенціалу тери-

торії в цілому та за основними складовими, можна визначити ті фінансові пото-

ки, які мають бути присутні в офіційних даних, втім не відображені там. Таким 
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чином з’являється принципова можливість контролю за тіньовим сектором та 

його обсягами, що в свою чергу дозволить підвищити ефективність фінансової 

політики в цілому. 

Отже, фінансовий потенціал є важливим елементом, базисом, що забезпе-

чує ефективну реалізацію фінансової політики, надаючи необхідну інформацію 

щодо обсягу наявних та можливих фінансових ресурсів. Фінансовий потенціал 

сприяє реалізації фінансової політики на всіх її етапах. Жодна з базових функ-

цій фінансової політики не може ефективно виконуватись без інформації щодо 

фінансового потенціалу. Більшість проблем фінансової політики України 

пов’язані або можуть вирішитись шляхом управління фінансовим потенціалом. 

 

2.3. Теоретико-методологічні основи оцінювання фінансового потен-

ціалу території 

 

Основою ефективної фінансової політики є адекватна оцінка фінансового 

потенціалу території з подальшими діями по плануванню та управлінню фінан-

совими ресурсами на базі отриманих значень. 

Аналіз сутності фінансового потенціалу, факторів, що на нього вплива-

ють показали, що дане поняття є досить складним і комплексним,  що, звичай-

но, відбивається на методичних підходах до оцінки рівня фінансового потенці-

алу території. 

Відмітимо, що головною метою оцінки фінансового потенціалу території 

є визначення в кількісному вимірі потенційних можливостей по генерації пев-

ного обсягу фінансових ресурсів. Отже, кількісно фінансовий потенціал пред-

ставляє собою максимальний обсяг фінансових ресурсів, який може генерувати 

територія протягом певного періоду часу.   

Оцінка фінансового потенціалу не лише дозволяє визначити максималь-

ний розмір фінансових ресурсів, що здатна одержати територія, але і визначити 

ступінь використання фінансового потенціалу, рівень залучення фінансових 
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ресурсів, якими потенційно володіє територія, у фактичний обіг, оцінити ефек-

тивність державної фінансової політики шляхом порівняння значень фінансо-

вих потенціалів за декілька періодів, а також визначити величину резервів, 

якими володіє економіка території. 

Аналіз наукових праць з питань методології оцінки фінансового потенці-

алу дозволив виділити декілька принципово різних підходів до визначення фі-

нансового потенціалу території. До найбільш розповсюджених методичних пі-

дходів можна віднести наступні: 

1) статистичний підхід або метод оцінки фінансових ресурсів; 

2) порівняльний підхід; 

3) оцінка з використанням макроекономічних показників; 

4) аналіз за допомогою спеціальних показників; 

5) регресійний аналіз; 

6) змішаний підхід. 

Розглянемо їх сутність та особливості використання. Почнемо з найбільш 

широко вживаної групи методичних підходів, побудованих за статистичним 

методом. 

Статистичний поелементний підхід до оцінки фінансового потенціалу те-

риторії характерний для цілого ряду дослідників і відрізняється як правило 

складовими, що становлять фінансовий потенціал, а також переліком показни-

ків, які використовуються для оцінки цих складових. 

Згідно з підходом, розробленим Гайнановим Д. та Япаровою А., оцінка 

фінансового потенціалу полягає у знаходженні суми фінансових ресурсів за на-

ступними структурними елементами: бюджетний потенціал; фінансовий потен-

ціал підприємств; фінансовий потенціал населення [93]. 

До показників, що характеризують рівень бюджетного потенціалу відно-

сять податкові надходження бюджету, неподаткові доходи бюджету, бюджетні 

трансферти. Фінансовий потенціал підприємств пропонується оцінювати як су-

му прибутку, амортизації та підприємницького доходу. Фінансовий потенціал 

населення складають грошові доходи населення. 
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Згідно з запропонованою Гайнановим Д. та Япаровою А. методикою пе-

редбачається розрахунок фінансового потенціалу у трьох вимірах: 

1) за структурними елементами і в цілому в грошовому вимірі – для 

визначення обсягу фінансових ресурсів, що генеруються терито-

рією; 

2) за структурними елементами і в цілому в грошовому вимірі на 

душу населення – з метою визначення забезпеченості населення 

фінансовими ресурсами і провести порівняння з фінансовими по-

тенціалами інших територій; 

3) за структурними елементами і в цілому в нормованому вигляді – 

для кластеризації територіальних утворень, що входять до складу 

аналізованої території [93]. 

Даний підхід, на нашу думку, в основному стосується оцінки фактично 

реалізованого фінансового потенціалу і не враховує цілого ряду важливих фі-

нансових ресурсів як-то інвестиції, фінансові ресурси банківської системи та 

небанківських фінансових установ, наявність збережень у населення, наявні ос-

новні засоби підприємств тощо. Таким чином, оцінка за даним підходом дає 

лише поверхневі результати, які не дозволяють визначити реальний фінансовий 

потенціал території. 

Більш адекватний підхід, на нашу думку, пропонується Булатовою Ю. 

[76]. Оцінку фінансового потенціалу пропонується здійснювати шляхом визна-

чення обсягів бюджетно-інвестиційного потенціалу території, фінансових ресу-

рсів населення, власних фінансових ресурсів організацій, фінансових ресурсів 

фінансово-кредитних організацій та фінансових ресурсів зовнішніх запозичень. 

Бюджетно-інвестиційний потенціал за Булатовою Ю. складається з про-

фіциту бюджету, коштів бюджету, що спрямовуються на інвестиційні цілі. 

Фінансові ресурси населення містять в собі вклади населення в цінні па-

пери, в нерухомість та майно, а також залишок невикористаних коштів (різниця 

між доходами і витратами з урахуванням сукупних вкладень). 
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Власні фінансові ресурси організацій, що враховуються при визначенні 

фінансового потенціалу території складаються з прибутку та амортизаційних 

відрахувань. 

Фінансові ресурси фінансово-кредитних організацій включають в себе 

сукупність залучених коштів у фізичних та юридичних осіб за виключенням 

резервів під ці операції. 

Фінансові ресурси зовнішніх запозичень представляють собою суму кош-

тів, що перерозподіляються з бюджетів інших рівнів, а також іноземні інвести-

ції та запозичення [76]. 

Незважаючи на більш розширений перелік складових фінансового потен-

ціалу, перелік показників, що їх формують, на нашу думку, є неповним та міс-

цями суперечливим. Наприклад заощадження населення, що становлять основу 

фінансового потенціалу даної складової не включені до показників її розрахун-

ку. Ще одним прикладом можуть бути власні фінансові ресурси організації, які 

включають в себе тільки прибуток та амортизацію (за методологією Булатової Ю.), 

але ж очевидно, що кошти на поточному рахунку або в касі, дебіторська забор-

гованість можуть і мають бути віднесені до фінансового потенціалу організації, 

не кажучи вже про потенційно можливі залучені ресурси шляхом емісії акцій 

або облігацій. Такі методологічні недоліки характерні для кожної зі складових, 

що унеможливлює адекватну оцінку фінансового потенціалу за умов викорис-

тання даної методики в авторському вигляді. 

Методичні підходи для оцінки фінансового потенціалу території, що 

були розроблені Івановою Т. та Прокопенко Р. також демонструють обмеже-

ність у розумінні як сутності поняття фінансовий потенціал, так і складових, 

що його формують. Так за методологією цих науковців оцінку фінансовий 

потенціал пропонується проводити шляхом визначення поточного фінансо-

вого потенціалу (матеріальних витрат на виробництво продукції, товарів, по-

слуг та витрат домогосподарств на купівлю товарів і оплату послуг), інвес-

тиційного фінансового потенціалу (прибуток підприємств, амортизація, 

вкладання в основний капітал, приріст запасів, короткострокові фінансові 
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вкладення, обсяг заощаджень населення), бюджетного потенціалу (податко-

ві та неподаткові надходження, що можуть бути зібрані в рамках конкретної 

території).  

Недоліками даного підходу є неврахування фінансового потенціалу фі-

нансово-кредитних установ, часткове врахування потенціалу суб’єктів госпо-

дарської діяльності, ігнорування фінансового потенціалу, що генерується зов-

нішніми джерелами (інвесторами, материнськими компаніями, матеріальною 

допомогою та іншими трансфертами з закордону) [132]. 

Голодова Ж. пропонує кількісну оцінку фінансового потенціалу як ре-

зультат взаємодії наступних елементів: потенціал підприємств і організацій, 

бюджетно-податковий потенціал, потенціал кредитних організацій, страхових 

компаній, інвестиційних і пенсійних фондів, домашніх господарств. 

Основу бюджетно-податкового потенціалу складають податкові і непо-

даткові доходи бюджетів територій, а також кошти, що поступають з інших 

бюджетів. Потенціал підприємств і організацій складається з прибутку та амо-

ртизаційних відрахувань. Потенціал кредитних організацій включає в себе 

власні та залучені кошти банків та небанківських установ, а також балансову 

вартість їх майна. Потенціал страхових компаній, інвестиційних та пенсійних 

фондів складається з власних та мобілізованих коштів. До складу фінансового 

потенціалу домогосподарств входять кошти у вигляді заощаджень поза бан-

ківської системою. 

Позитивним моментом даного підходу є приділення значної уваги фінан-

совій інфраструктурі території як джерелу фінансових ресурсів. В той же час до-

сить суперечливим є вибір для оцінки фінансового потенціалу підприємств не 

валових доходів або суми активів підприємства, а лише прибутку та амортиза-

ційних відрахувань. Крім того, як і в попередній методиці, що аналізувалась на-

ми, відсутні згадки щодо фінансових ресурсів, що генеруються зовнішніми 

суб’єктами та надходять до території у вигляді іноземних інвестицій, чи матеріа-

льної допомоги або звичайних грошових переказів [99]. 
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На думку Іоненко К. фінансовий потенціал території складається  з трьох 

взаємопов’язаних компонентів – бюджетного, інвестиційного та ощадного по-

тенціалів, комплексна оцінка яких і визначає величину фінансового потенціалу. 

Таким чином, фінансовий потенціал в грошовому вимірі представляє со-

бою результат арифметичної суми наступних елементів: доходи бюджету, 

включаючи трансферти з бюджетів вищого рівня; сукупний чистий прибуток  

підприємств; кошти, вкладені в економіку через фінансово-кредитні установи 

(розраховується як різниця між обсягом наданих кредитів в економіку регіону 

та обсягом залучених коштів); заощадження населення [147].  

Запропонований Іоненко К. підхід до оцінки фінансового потенціалу не 

несе в собі нічого принципово нового у порівнянні з підходами аналізованим 

вище і фактично є одним із варіантів обчислення суми фінансових ресурсів, що 

є у розпорядженні території протягом певного періоду часу. Очевидно, що від-

бір показників був здійснений з метою полегшення розрахунків, а не виходячи з 

економічної сутності фінансового потенціалу як такого. Оскільки сказати, що 

фінансовий потенціал підприємства дорівнює його чистому прибутку, значить 

не сказати нічого. Навіть з позиції поточного обсягу фінансових ресурсів підп-

риємства дана теза не має під собою жодних обґрунтувань, не кажучи вже про 

потенціал, тобто здатність генерувати фінансові ресурси, що в принципі і мала 

б оцінювати пропонована методика.  

Ще один поелементний підхід до оцінки фінансового потенціалу розроб-

лений Стеценко Т., Тищенко О., за яким сума фінансового потенціалу території 

дорівнює сумі фінансових ресурсів, що генеруються в рамках наступного пере-

ліку елементів: 

- бюджет території та позабюджетні фонди; 

- цінні папери, емітовані органами влади території; 

- фінансові ресурси підприємств і організацій всіх форм власності; 

- кошти населення, які знаходяться у нього на руках або у банках та ін-

ших фінансових інститутах, а також у вигляді різноманітних цінних паперів; 
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- фінансові ресурси кредитно-банківської системи території, а також кош-

ти, що залучаються місцевими банками з інших територій [343]. 

Оцінку фінансового потенціалу з позиції складання фінансового балансу 

території пропонує Менькова Н. Згідно з розробленими нею методичними під-

ходами, фінансовий потенціал є арифметичною сумою наступних складових: 

податковий потенціал, неподаткові доходи, залучені кошти, амортизаційні від-

рахування, прибуток суб’єктів господарської діяльності [194].  

Аналіз методичних підходів, запропонованих Меньковою Н. дозволив ви-

явити принципову помилку багатьох науковців, якої вони припускаються при 

оцінці фінансового потенціалу – ототожнення фінансового потенціалу і фінан-

сів території (фінансових ресурсів території). Фінансовий потенціал є більш 

ширшим і охоплює не лиши «видиму» частину фінансових можливостей тери-

торії – сума фінансових ресурсів, що на ній генеруються, але і «невидиму» - 

здатність за певних умов генерувати додаткові фінансові ресурси, які до цього 

не були присутні в складі фінансових ресурсів території. 

В цьому плані цікавим є підхід до оцінки фінансового потенціалу терито-

рії, розроблений Ахмедовим А., який зазначає, що на величину фінансового по-

тенціалу впливають не лише фінансові ресурси населення та підприємств, а та-

кож фінансових інститутів, але і фінансовий потенціал, що формується за раху-

нок наявності на території природних ресурсів [16]. Даним автором повністю 

ігнорується бюджетно-податкова складова фінансового потенціалу території, 

натомість пропонується враховувати природні ресурси території як джерело 

поточних та перспективних фінансових ресурсів.  

На нашу думку, такий підхід більше відповідає сутності поняття фінансо-

вий потенціал і намагається відійти від обліку наявної кількості фінансових ре-

сурсів (що фактично робиться, коли розраховується бюджетно-податковий поте-

нціал), натомість оцінюючи принципову здатність території до генерації тієї чи 

іншої кількості фінансових ресурсів. Одним із первинних джерел фінансових ре-

сурсів є саме природні ресурси (у широкому їх розумінні – як наявна земля, ко-

рисні копалини, водні ресурси тощо), залежно від їх кількості та якості розвива-
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ється і економіка регіону, що і приводить до генерації фінансових ресурсів. Крім 

того більша кількість і якість природних ресурсів підвищує інвестиційні можли-

вості території, цілий ряд статей бюджету напряму залежить від природних ре-

сурсів (плата за землю, за надра тощо). 

Фінансовий потенціал природних ресурсів можна оцінити шляхом ви-

значення величини умовної ренти, тобто обсягу фінансових ресурсів, що зда-

тен генерувати той чи інший тип природних ресурсів. Далі обсяг наявних 

природних ресурсів множиться на розмір ренти на одиницю ресурсу. Таким 

чином отримується значення фінансового потенціалу, тобто саме той обсяг 

фінансових ресурсів, який територія може (здатна) згенерувати, а не генеру-

вала у минулому чи генерує у теперішньому. Такий підхід, ще раз підкрес-

лимо, значно більше відповідає сутності поняття «фінансовий потенціал те-

риторії» [16]. 

Оригінальну методику, адаптовану під статистичні дані України було ро-

зроблено в Інституті економіки та прогнозування НАНУ під керівництвом Да-

ниленко А. Згідно з цією методикою, фінансовий потенціал України представ-

ляє собою суму фінансових ресурсів держави, юридичних та фізичних осіб, а 

також ресурсів фінансового й страхового ринків. 

Фінансові ресурси, що перебувають у розпорядженні органів державного 

управління, включають в себе доходи зведеного бюджету, позабюджетні фон-

ди, залучення на внутрішньому ринку, золотовалютні резерви НБУ. 

Фінансові ресурси підприємств складаються з власних, залучених і пози-

кових коштів. 

Фінансові ресурси населення, що аналізуються при розрахунку величини 

фінансового потенціалу включають в себе доходи, заощадження та кредити ба-

нківської системи. 

Ресурси фінансового і страхового ринків представлені статутним капіта-

лом банківської системи, капіталом сектору небанківських фінансових послуг 

та страховими резервами страхових компаній. 
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Що стосується зовнішніх фінансових потоків, то зауважено, що оскільки 

вони акумулюються у різних суб’єктів (держави, підприємств, населення), то 

при оцінці фінансового потенціалу їх доцільно враховувати саме в розрізі ана-

лізу відповідних суб’єктів. 

Відмітимо, що офіційна статистика, звичайно, не враховує цілого ряду 

фінансових потоків та потенційних фінансових ресурсів як-то доходи заробіт-

чан, потенціал землі та природних ресурсів тощо [394]. 

В роботі Сабітової Н. пропонується розраховувати фінансовий потенціал 

території на основі обліку його використаних та невикористаних ресурсів (при-

родних, інтелектуальних, податкових тощо). Їх оцінку пропонується робити за 

величиною доходів, яку вони можуть принести у випадку залучення. Для при-

родних ресурсів пропонується використовувати рентний підхід, для основних 

фондів – метод капіталізації [329].  

Прокопенко Р. пропонує розділяти фінансовий потенціал території на дві 

складові – реалізований і нереалізований [302]. В табл. 2.6 наведено перелік по-

казників оцінки фінансових потоків, що складають фінансовий потенціал. 

Важливим доповненням до розглянутих вище підходів є дослідження 

Бєлякова Д., який зауважує на необхідності врахування якості територіально-

го середовища при визначенні величини її потенціалу. Під якістю територіа-

льного середовища він розуміє стан та рівень розвитку інфраструктури тери-

торії (наявність та якість автомобільних шляхів), якість життя і здоров’я на-

селення (середня тривалість життя, рівень злочинності, сальдо міграції), стан 

природного середовища (екологічна ситуація в регіоні), якість державного 

управління тощо.  

На перший погляд дані фактори побічно впливають на величину фінансо-

вого потенціалу, але в той же час вони формують імідж території, який в свою 

чергу напряму впливає на обсяги інвестицій та бізнес-клімат в цілому, які в 

свою чергу багато в чому визначають здатність території генерувати фінансові 

ресурси. 
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Таблиця 2.6 – Показники оцінки фінансових потоків, що складають фі-

нансовий потенціал [302] 

Вид фінансового 

потенціалу 
Характеристика виду 

фінансового потенціалу 
Показники оцінки фінансових потоків 

Реалізований фінансовий потенціал 
Первинний поте-

нціал 
Загальний обсяг випу-

щеної продукції 
- обсяг відвантажених товарів власного ви-

робництва в промисловості у діючих цінах 

кожного року; 
- обсяг відвантажених товарів власного ви-

робництва сільськогосподарських організа-

цій у діючих цінах кожного року; 
- оборот роздрібної торгівлі у діючих цінах 

кожного року; 
- оборот громадського харчування в діючих 

цінах кожного року; 
- обсяг платних послуг населенню у діючих 

цінах кожного року. 
Поточний  потен-

ціал підприємств 
Проміжне споживання 

в процесі виробництва 
- витрати на виробництво продукції (собіва-

ртість); 
Інвестиційний 

потенціал підпри-

ємств 

Валове накопичення 

фірм 
- інвестиції в основний капітал за рахунок 

усіх джерел фінансування у діючих цінах 

кожного року. 
Поточний потен-

ціал домогоспо-

дарств 

Витрати на кінцеве 

споживання домогос-

подарств 

- витрати на купівлю товарів; 
- оплата послуг; 
- обов'язкові платежі та різноманітні внески. 

Поточний потен-

ціал бюджету 
Витрати бюджету на 

фінансування поточних 

витратних повноважень 

- доходи місцевого бюджету, у тому числі 

кошти в рамках міжбюджетних відносин. 

Інвестиційний 

потенціал бюдже-

ту 

Витрати бюджету на 

фінансування розвитку 

території 

Витрати бюджету на фінансування розвитку 

території. 

Загальний фінан-

совий потенціал з 

урахуванням ви-

токів і вилучень 

Загальний обсяг випу-

щеної продукції, скоре-

гований на величину 

перерозподілу коштів 

за міжбюджетними від-

носинами 

Загальний обсяг випущеної продукції, ско-

регований на величину перерозподілу кош-

тів за міжбюджетними відносинами 

Нереалізований фінансовий потенціал території 
Потенціал домо-

господарств 
Різниця між доходами і витратами 

Потенціал фірм Різниця між валовими заощадженнями і накопиченнями 
Сумарний потен-

ціал 
Різниця між загальним фінансовим потенціалом (з урахуванням вито-

ків і вилучень) і сумарним поточним та інвестиційним потенціалом 

підприємств і домогосподарств 
 

Взагалі дослідження Бєлякова Д. цікаве з позиції необхідності врахування 

якісних показників при розрахунку величини фінансового потенціалу території. 

Крім перелічених вище, він пропонує також проводити детальну якісну харак-
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теристику населення за такими параметрами як природній приріст населення, 

доля осіб з вищою освітою та рівень освіти населення. Автор зауважує, що не-

достатня увага до людського потенціалу в перспективі призводить до його 

швидкої деградації, що в свою чергу має наслідком економічний та фінансовий 

занепад і зниження фінансового потенціалу [23]. 

Також важливим результатом досліджень Бєлякова Д. є обґрунтування 

необхідності врахування стадії життєвого циклу при розрахунку фінансового 

потенціалу. Дійсно від того, в якій фазі перебуває наразі економіка напряму за-

лежить реалізація фінансового потенціалу. Під час кризи – рівень її буде міні-

мальний, натомість фаза зростання та зрілості будуть характеризуватись мак-

симальними обсягами рівня використання фінансового потенціалу.  

Більш розгорнуте дослідження залежності стадії економічного розвитку і 

величини потенціалу території було проведене в монографії «Соціально-

економічний потенціал регіону» під загальною редакцією Балацького О. Згі-

дно з його результатами, розвиток фінансового потенціалу території та його 

складових елементів пов’язаний з загальними тенденціями еволюції суспі-

льства та господарства. Потенціал має оцінюватись по-різному на різних 

стадіях розвитку, при тому що «фізичні» характеристики території (площа 

території, кількість населення, кількість підприємств і банків тощо) зали-

шаються незмінними. Розглядаючи результати отримані в аналізованій мо-

нографії, можна виділити наступні стадії розвитку фінансового потенціалу, 

які наведені на рис. 2.9 [340].  

Отже, для отримання об’єктивної і більш точної оцінки фінансового по-

тенціалу необхідно враховувати економічний цикл та стадію розвитку, на якій 

наразі перебуває потенціал. 
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Рис. 2.9 – Стадії розвитку фінансового потенціалу 
 

1 – потенціал недовикористовується; 2 – потенціал використовується повністю 

і ефективно; 3 – потенціал використовується ефективно; 4 – потенціал відпрацьовано 

(частково зруйнований); 5 – потенціал частково/повністю зруйновано. 

 

Таким чином, статистичній підхід оцінки фінансового потенціалу у біль-

шості вчених зводиться до визначення переліку показників, що його формують, 

з подальшим приведенням їх до єдиного вимірника (грошового) та визначення 

арифметичної суми значень цих показників.  

Головною проблемою даного підходу є відсутність чіткого переліку пока-

зників, а також плюралізм думок щодо особливостей формування такого пере-

ліку. Для підтвердження даної тези нами було сформовано підсумкову таблицю 

2.7 за аналізованими методичними підходами щодо оцінки фінансового потен-

ціалу з використанням статистичних методів. 
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Таблиця 2.7 – Показники для оцінки фінансового потенціалу згідно різних 

варіацій статистичного підходу  
Автор(и)    

методики 
Складові фінансового   

потенціалу 
Показники для оцінки фінансового потенціалу 

Гайнанов Д., 

Япарова А. 

Бюджетний потенціал Податкові надходження бюджету; 
Неподаткові доходи бюджету; 
Бюджетні трансферти. 

Фінансовий потенціал під-

приємств 
Прибуток; 
Амортизація; 
Підприємницький дохід. 

Фінансовий потенціал на-

селення. 
Грошові доходи населення. 

Булатова Ю. 

Бюджетно-інвестиційний 

потенціал 
Профіцит бюджету; 
Коштів бюджету, що спрямовуються на інвестиційні цілі 

Фінансові ресурси населен-

ня 
Вклади населення в цінні папери, в нерухомість та майно; 
Залишок невикористаних коштів (різниця між доходами і 

витратами з урахуванням сукупних вкладень). 
Власні фінансові ресурси 

організацій 
Прибуток; 
Амортизаційних відрахувань. 

Фінансові ресурси фінансо-

во-кредитних організацій 
Залучені кошти у фізичних та юридичних осіб за виклю-

ченням резервів під ці операції. 
Фінансові ресурси зовніш-

ніх запозичень 
Кошти, що перерозподіляються з бюджетів інших рівнів, 

а також іноземні інвестиції та запозичення. 

Іванова Т. 

Прокопенко Р. 

Поточний фінансовий по-

тенціал 
Матеріальні витрати на виробництво продукції, товарів, 

послуг; 
Витрати домогосподарств на купівлю товарів і оплату 

послуг. 
Інвестицій фінансовий по-

тенціал 
Прибуток підприємств; 
Амортизація; 
Вкладання в основний капітал; 
Приріст запасів; 
Короткострокові фінансові вкладення; 
Обсяг заощаджень населення 

Бюджетний потенціал Податкові та неподаткові надходження, що можуть бути 

зібрані в рамках конкретної території 
Голодова Ж. Потенціал підприємств і 

організацій 
Прибуток; 
Амортизаційні відрахування 

Бюджетно-податковий по-

тенціал 
Податкові і неподаткові доходи бюджетів територій; 
Кошти, що поступають з інших бюджетів 

Потенціал кредитних і страхових 

компаній, інвестиційних і пен-

сійних фондів 

Власні та залучені кошти банків та небанківських уста-

нов; 
Балансова вартість їх майна 

Потенціал домашніх госпо-

дарств 
Кошти у вигляді заощаджень поза банківської системою 

Даниленко А. Фінанси держави Доходи зведеного бюджету; 
Позабюджетні фонди; 
Залучення на внутрішньому ринку; 
Золотовалютні резерви НБУ. 

Фінансові ресурси підпри-

ємств 
Власні кошти; 
Залучені кошти; 
Позикові кошти. 

Фінансові ресурси населен-

ня 
Доходи; 
Заощадження; 
Кредити банківської системи. 
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Головною проблемою статистичного підходу є необхідність розрахунку 

великої кількості показників, що призводить до зростання обсягів інформації, 

яка підлягає обробці, при цьому отримані результати є досить умовними і зі 

значною похибкою, принаймні з позиції сутності фінансового потенціалу.   

Виходячи з цього, більш простим варіантом комплексного оцінювання 

фінансового потенціалу об’єкту є порівняльне дослідження декількох об’єктів з 

метою виявлення більш ефективних та динамічних відносно інших. Інформація 

про максимальні можливості при даних умовах в такому випадку закладена в 

показниках кращих об’єктів. Дана методологія отримала назву порівняльного 

підходу визначення фінансового потенціалу. 

Основною проблемою статистичного підходу є те, що він оцінює наявні 

та частково потенційні фінансові ресурси за різними складовими, не даючи та 

не використовуючи при цьому інформацію щодо рівня використання фінансо-

вого потенціалу. Володіння такою інформацією для конкретної території вкупі 

з порівнянням її з інформацією з інших територій надає додаткові або альтерна-

тивні можливості для оцінки фінансового потенціалу. Саме ця логіка і складає 

основу порівняльного підходу. 

Згідно з цією методологією, формується база інформації щодо генерації 

фінансових ресурсів тим чи іншим показником (наприклад, обсяг заощаджень 

на душу населення, середній розмір активів банківської установи, обсяг подат-

кових надходжень з одного підприємства тощо) – з позиції визначення розміру 

фінансового потенціалу доречно брати не середні по країні, а максимальні зна-

чення обсягів генерованих фінансових ресурсів. Далі формується набір корегу-

ючих коефіцієнтів, які б відображали специфіку тієї чи іншої території. Підсу-

мковим етапом є розрахунок фінансового потенціалу території, коли на базі по-

казників конкретної території, з урахуванням потенціалу їх реалізації по гене-

рації фінансових ресурсів, визначається розмір фінансових ресурсів, що здатна 

генерувати конкретна територія [271, 379].  

Величина фінансового потенціалу території залежить не тільки від якості 

роботи підприємств, галузей економіки, але і від ряду інших факторів. Так, на-
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приклад, в промисловості на одного працівника припадає прибутку значно бі-

льше ніж сільському господарстві. Крім того є галузі апріорі більш доходні та 

прибуткові, ніж інші (наприклад, нафтогазова, алкогольна та тютюнова тощо). 

Таким чином, недоліками даного підходу є неврахування того факту, що тери-

торії не є абсолютно рівними як за природними умовами, так і за економічно 

структурою, відповідно потенційні можливості їх відрізняються [16].  

Варіацією даного методу є пошук єдиного базового показника генерації 

фінансових ресурсів, який би включав в себе всі складові фінансового потенці-

алу, починаючи від бюджетного і інвестиційного, закінчуючи фінансовим по-

тенціалом господарських суб’єктів та населення. На макрорівні таким показни-

ком прийнято вважати ВВП, для території це буде показник Валового регіона-

льного продукту (ВРП). За цією методологією розраховуються еталонні (нор-

мативні) значення обсягів фінансових ресурсів, що припадають на одиницю 

ВРП. Для розрахунку фінансового потенціалу конкретної території обсяг її ВРП 

множиться на норматив генерації фінансових ресурсів. 

Ще однією групою методів оцінки фінансового потенціалу території є 

оцінка з використанням макроекономічних показників. Згідно з цим підходом 

розраховується результуючий показник фінансово-економічної діяльності тери-

торії, який і буде виступати в якості бази для розрахунку фінансового потенціа-

лу. Як ми вже відмічали на рівні держави таким показником є ВВП, а для тери-

торій – ВРП (валовий регіональний продукт) [89]. 

На думку Ахмедова А., обсяг валового внутрішнього продукту, виробле-

ного в рамках конкретної території є найбільш точною та узагальнюючою хара-

ктеристикою її поточного фінансового потенціалу. Саме його величина харак-

теризує максимальну величину реальних фінансових ресурсів, що були викори-

стані на тій чи іншій території [16].  

Саме такий підхід використовували Коломієць А. та Новікова Н. при роз-

робці підходу до оцінки фінансового потенціалу (див. формула 2.1) 
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де ФПР – фінансовий потенціал регіону; 

НБі – національне багатство і-го елементу; 

Кі – коефіцієнт ліквідності і-го елементу; 

n – кількість елементів національного багатства; 

ВРП – валовий регіональний продукт. 

 

Під національним багатством фактично розуміється кількість фінансових 

ресурсів на одиницю ВРП. 

Що стосується коефіцієнтів ліквідності, то вони вибираються досить 

умовно, виходячи зі стандартних співвідношень (як-то коефіцієнти ліквідно-

сті за різними групами активів балансу підприємства чи банку). Наприклад 

балансова вартість основних засобів має коефіцієнт 0.1, оборотні кошти під-

приємства в запасах товарно-матеріальних цінностей – 0,5, а грошові кошти 

населення в банка – 1 [172]. 

Проблемами даного підходу є те, що рівень надійності та достовірності 

отриманих оцінок фінансового потенціалу території буде визначатись достові-

рністю оцінок ринкової вартості елементів національного багатства, а також 

адекватністю коефіцієнтів ліквідності, які майже завжди будуть носити 

суб’єктивний характер. Крім того на сьогодні валовий регіональний продукт 

органами статистики не розраховується, що значно ускладню використання да-

ного підходу [16]. 

Одним із варіантів оцінки фінансового потенціалу є побудова рівнянь ре-

гресії, які б описували залежність між фінансовим потенціалом та конкретними 

фінансовими потоками, що його формують. Вважається, що даний підхід є най-

більш точним з усіх аналізованих вище. 

Метод регресійного аналізу не лише дозволяє привести розрізнені з точки 

зору вимірювання величини (чисельність населення, кількість підприємств, по-
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даткові ставки, обсяги зовнішньої торгівлі, ВВП, рівень інфляції тощо) до єди-

ного грошового знаменника, але і дозволяє, використовуючи прогнози з різних 

джерел (Кабінет Міністрів, Національний банк, МВФ, Світовий банк, аналітич-

ні агенції, незалежні експерти тощо), розрахувати різні варіанти значень гене-

рованих фінансових ресурсів, умовно розділивши їх на оптимістичний сцена-

рій, песимістичний, консервативний і т.д. 

На думку Фролова С. з точки зору оцінки фінансового потенціалу най-

більш цікавою є лінійна багатофакторна модель, оскільки дозволяє не лише 

спрогнозувати майбутнє значення фактичного потенціалу, але і, що головне, 

дає змогу оцінити номінальний потенціал, тобто максимальну спроможність 

щодо формування фінансових ресурсів.   

Лінійна багатофакторна регресія має наступний вигляд (формула 2.2): 

 

  nn xaxaxabY  ...2211 ,  (2.2) 

 

де Y - залежна змінна, результуючий фактор – обсяг фінансового  потен-

ціалу території в грошових одиницях; 

b  - вільний член, який фактично показує розмір зміщення теоретичного 

розподілу відносно фактичного і є константою;  

1x , 2x ,…, nx - незалежні змінні, набір факторів, що визначають розмір бю-

джетного потенціалу, здійснюють найбільший вплив на його формування; 

1a , 2a ,…, na - коефіцієнти при відповідних змінних моделі. Вони, норму-

ють розмірність змінних, приводячи її до одного знаменника (в нашому випадку 

гроші), а також характеризують ступінь впливу кожної зі змінних на підсумко-

вий результат. З точки зору оцінки номінального потенціалу цікавим є знак кое-

фіцієнту. Якщо він невід’ємний, то існує пряма залежність між залежним і неза-

лежним факторами. Якщо він від’ємний, то такий зв’язок є оберненим. І в такому 

випадку фактично вказує на розмір недовикористання потенціалу. Тобто 

з’являється можливість оцінити номінальний (максимально можливий) потенці-
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ал при заданих умовах. Для цього змінні, що здійснюють негативний вплив при-

рівнюються до нуля. І одержане значення залежної змінної і буде максимально 

можливим фінансовим потенціалом за даних умов [375]. 

Недоліком регресійного підходу є його відносна складність, а також не-

обхідність наявності достатньої кількості точок спостереження для формування 

адекватної моделі. У випадку з Україною та її відносно молодою економічною 

та статистичною системою ця проблема взагалі є першочерговою.  

Ряд вчених, говорячи про оцінку фінансового потенціалу території, про-

понує використовувати не арифметичну оцінку фінансових потоків, що гене-

руються в рамках конкретної території, а оцінювати скоріше здатність до гене-

рації цих потоків, яка в свою чергу залежить від цілого ряду факторів. Вплив 

цих факторів пропонується оцінювати за допомогою розрахунку показників, які 

з одного боку дають загальну характеристику території (площа, кількість насе-

лення тощо), а з іншого – група показників, що характеризують стан та обсяг 

джерел формування фінансових ресурсів території (обсяг валового регіонально-

го продукту, наявність основних засобів, обсяги роздрібної торгівлі тощо. 

В таблиці 2.8 наведено перелік найбільш значимих показників по кожній 

з розглянутих груп. 

Кирилова О. пропонує систему показників, що дозволяє оцінити фінансо-

вий потенціал у такому вигляді: кількість місто утворюючих підприємств, кіль-

кість підприємств, що є великими споживачами продукції багатьох підприємств 

регіону; чисельність працюючих з їх розподілом за галузями виробництва; об-

сяг виробництва; рентабельність; обсяг доходів фізичних осіб; ресурсний поте-

нціал; інфраструктура маркетингу галузевого та територіального характеру та 

інші [164].   

На базі оцінки цих показників, використовуючи дані фінансово-

економічної діяльності країни в цілому та в розрізі окремих територій, побуду-

вавши певні залежності між показниками та фінансовими ресурсами, що вони 

здатні генерувати або впливають на формування, можна визначати фінансовий 

потенціал конкретної території. 
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Таблиця 2.8 – Показники, що впливають на рівень та оцінку фінансового 

потенціалу території [343] 

Група показників Показники 
Показники загальної характе-

ристики території 
- площа території; 
- загальна чисельність населення (у тому числі кіль-

кість міського і сільського населення, кількість пен-

сіонерів тощо); 
- показники демографічного стану регіону (народжу-

ваність, смертність, міграційні рухи, рівень наванта-

ження працездатного населення непрацездатними 

особами та дітьми тощо); 
- стан ринку праці (рівень безробіття, співвідношен-

ня попиту і пропозиції на ринку праці тощо); 
- структура економічної системи території (частки  

промислового і аграрного секторів); 
- кількість суб’єктів підприємницької діяльності (за 

видами, сферами, розмірами, обсягами діяльності). 
Показники, що характеризу-

ють стан та обсяг джерел фо-

рмування фінансових ресур-

сів території 

- загальні результати фінансово-економічної діяль-

ності регіону (обсяг валового регіонального продук-

ту, обсяги зібраних податків, обсяг роздрібної торгі-

влі тощо); 
- показники інвестиційної привабливості території 

(обсяги інвестицій, в тому числі іноземних, темпи 

зростання інвестицій); 
- бюджетні показники (обсяг доходів, видатків, тран-

сфертів); 
- показники фінансової інфраструктури (кількість 

банків, обсяг активів банківської системи території); 
- показники зовнішньоекономічної діяльності регіо-

ну (обсяги імпорту, експорту, сальдо торгівельного 

балансу тощо).  
  

Підходом до оцінки фінансового потенціалу території, що намагається 

використовувати позитивні моменти розглянутих вище підходів є змішаний 

або комбінований. Він передбачає розробку методики оцінки фінансового 

потенціалу, що включає в себе статистичні дані, експертні оцінки, порівня-

льні характеристики та функціональні залежності між різними показниками, 

на базі яких будується система бальних оцінок величини фінансового потен-

ціалу. Такий підхід характерний для рейтингових агентств та різних міжна-

родних інститутів.  
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Важливою складовою оцінки фінансового потенціалу території є визна-

чення рівня його використання. Єдиного підходу з цього приводу серед науко-

вців немає. Відмітимо лише, що більшість вчених пропонує використовувати з 

цією метою елементи порівняльного підходу, про який нами згадувалось вище 

– при аналізі методів оцінки величини фінансового потенціалу. Альтернатив-

ний підхід пропонується Голодовою Ж.  

Згідно з рекомендаціями, розробленими Голодовою Ж., окрім абсолютно-

го значення за окремими складовими фінансового потенціалу (бюджетно-

податкового, потенціалів банківського та страхового секторів, інвестиційних та 

пенсійних фондів, підприємств) доречно оцінювати рівень потенціалу за кож-

ними з цих складових. Для цього нею були розроблені таблиці коефіцієнтів за 

кожною зі складових фінансового потенціалу території. 

При чому пропонується два варіанти визначення рівня фінансового поте-

нціалу – розрахунок інтегрального показника, або оцінка з кожним окремими 

коефіцієнтом. Розглянемо алгоритм роботи даної методики на прикладі оцінки 

рівня бюджетно-податкового потенціалу. 

Пропонується оцінювати його на базі розрахунку наступних коефіцієнтів: 

1. Коефіцієнт покриття витрат (К1) – співвідношення власних доходів і 

сукупних витрат бюджету території; 

2. Коефіцієнт концентрації власних доходів (К2) – доля власних доходів 

в сукупних доходах території; 

3. Коефіцієнт забезпеченості населення власними доходами (К3) – від-

ношення величини власних доходів регіону на одного жителя до ве-

личини власних доходів країни на одного жителя; 

4. Відношення власних доходів до залучених коштів (К4) – співвід-

ношення власних доходів бюджету території до коштів, що були 

отримані бюджетом з інших джерел (наприклад, з бюджетів вищих 

рівнів). 



161 

 

Рівень бюджетно-податкового потенціалу визначається, виходячи зі зна-

чень коефіцієнтів. Запропонований Голодовою Ж. розподіл рівнів потенціалу 

залежно від значень коефіцієнтів наведено в таблиці 2.9. 

 

Таблиця 2.9 – Розподіл рівнів потенціалу залежно від значень коефіцієнтів 

Показник Рівень потенціалу 

високий вище сере-

днього 

середній нижче се-

реднього 

низький 

Коефіцієнт покриття витрат >1.0 0.75-1.0 0.5-0.75 0.25-0.5 <0.26 

Коефіцієнт концентрації влас-

них доходів 
0.8-1.0 0.6-0.8 0.4-0.6 0.2-0.4 <0.2 

Коефіцієнт забезпеченості на-

селення власними доходами 
>2.0 1.5-2.0 1.0-1.5 0.5-1.0 <0.5 

Відношення власних доходів до 

залучених коштів 
>4.0 3.0-4.0 2.0-3.0 2.0-1.0 <1.0 

 

Крім того, з метою ранжування рівня використання фінансового потенці-

алу за різними територіями, пропонується розраховувати інтегральний показ-

ник, використовуючи середню геометричну за розрахованими коефіцієнтами.  

Звичайно вибір коефіцієнтів та визначення нормативів рівня потенціалу 

залежно від їх значень несе в собі значний відбиток індивідуальності автора ме-

тодики, втім методичні підходи, розглянуті нами вище, акцентують увагу на 

важливості визначення рівня використання фінансового потенціалу, не обме-

жуючись визначенням його абсолютного значення [100].   

Незважаючи на різноманіття підходів до оцінки фінансового потенціалу 

території для всіх них характерними є певні недоліки. Так більшість науковців 

ігнорують той факт, що фінансовий потенціал – це в першу чергу здатність до 

генерації певного обсягу фінансових ресурсів, тому є величиною імовірнісною. 

Таким чином, оцінка потенціалу обов’язково має містити декілька сценаріїв, 

умовно кажучи, оптимістичний, песимістичний та реальний. З визначенням 

ймовірностей, з якими кожен зі сценаріїв може бути реалізований. На жаль, 
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проведений нами аналіз показав, що такі оцінки робляться, а альтернативні 

сценарії не розробляються. 

Крім того, основна маса зусиль науковців зосереджена на розрахунку, так 

званого використовуваного фінансового потенціалу, тобто того, що фактично 

може бути реалізований на даній території протягом найближчого часу. В той 

час як значну частку фінансового потенціалу складає нереалізований потенціал, 

що вимагає специфічних та додаткових методів оцінки, як-то визначення на-

строїв споживачів, інвесторів, визначення бізнес-клімату території та перспек-

тив її розвитку. 

Ще одним важливим недоліком є ігнорування науковцями факту існуван-

ня тіньового сектору, що фактично спотворює реальний стан речей. Більшість 

методик стосується аналізу офіційної економіки, в той час як значна її частина, 

принаймні в Україні перебуває у тіні.  

Тобто методологія оцінки фінансового потенціалу території, незважаючи 

на досить різноманітний інструментарій на сьогодні не є досконалою і вимагає 

переосмислення з метою наближення до економічних реалій та підвищення 

якості результатів. 

Таким чином аналіз підходів до оцінки фінансового потенціалу засвідчив 

на відсутність певної усталеної методології. Існуючий плюралізм думок з одно-

го боку дозволяє максимально широко подивитись на оцінку фінансового поте-

нціалу, а з іншого – не дає можливості точно та адекватно його оцінити. Най-

більш розповсюдженим та популярним в науковому середовищі є статистичний 

підхід, за яким фінансовий потенціал оцінюється як арифметична сума складо-

вих, що, в свою чергу, включають певні показники. Перспективними на наш 

погляд є методичні підходи, що базуються на регресійному аналізі та аналізі 

макроекономічних показників. Таким чином, оптимальним підходом до побу-

дови методики оцінки фінансового потенціалу буде змішаний, який дозволяє на 

базі поєднання кращих рис інших методів забезпечити максимальну його адек-

ватність та точність. 
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2.4. Особливості управління фінансовим потенціалом різних територій 

 

У попередніх підрозділах підкреслювалось, що фінансова політика – 

складне і багатовекторне явище, а її роль у період фінансово-економічної кризи 

значно зростає. Сьогодні фінансова політика в нашій країні, що реалізується 

різноманітними органами влади, на жаль, помітно відстає від світових стандар-

тів у цій сфері. Як слабке місце фінансової політики України слід визначити 

одну із її базових складових – управління фінансовим потенціалом.  

Можливості економічного розвитку, ефективність проведення фінансової 

політики держави залежать від наявності фінансових ресурсів. Саме тому акту-

альним залишається питання підвищення ефективності управління фінансови-

ми ресурсами та оптимального їх використання, пошуку їх потенційних резер-

вів, а також розробка дієвих механізмів їх мобілізації.  

Як було визначено раніше, між поняттями "фінансова політика" та "фі-

нансовий потенціал" існує тісний взаємозв’язок. Тому вплив особливостей 

впровадження фінансової політики на різних територіях буде відображатися і 

на управлінні їх фінансовим потенціалом.   

Розглянемо особливості управління і формування фінансового потенціалу 

з точки зору впливу на нього складових фінансової політики, а саме бюджетно-

податкової, грошово-кредитної та політики управління державним боргом. З 

позиції територіальності пропонується розглядати фінансовий потенціал на 

двох рівнях – державному та місцевому. Такий поділ обумовлений наступним: 

в структурі бюджетної системи відповідно до Бюджетного кодексу України ви-

діляють державний та місцеві бюджети; грошово-кредитна політика реалізуєть-

ся в основному на рівні держави; в сфері управління державним боргом виді-

ляють державні та місцеві запозичення.   

Важливу роль у формуванні фінансового потенціалу держави відігра-

ють бюджетно-податкові важелі, вагомий внесок у дослідженні яких зробили 

такі вчені як Андрущенко В., Василик О., Геєць В., Данілов О., Мельник П., 
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Онишко С., Опарін В., Павлюк К., Пасічник Ю., Тарангул Л., Федосов В. та 

інші [11,94,79,84,274,276, 345]. 

Формування фінансового потенціалу держави в бюджетно-податковій 

сфері відбувається за рахунок доходів державного бюджету, а саме за рахунок 

наступних фінансових потоків: 

 загальнодержавні податки і збори (податок на прибуток підприємств, 

ПДВ, акцизний  податок, ввізне та вивізне мито, збір за першу реєстрацію тран-

спортного засобу, збір за спеціальне використання лісових ресурсів,  води, пла-

та за користування надрами для видобування корисних  копалин  загальнодер-

жавного  значення та інші);  

 неподаткові надходження (доходи від власності та підприємницької ді-

яльності, адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побі-

чного продажу, власні надходження бюджетних установ та інші неподаткові 

надходження);  

 доходи від операцій з капіталом (надходження від продажу основного 

капіталу, надходження від реалізації державних запасів товарів, кошти  від  

продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, надхо-

дження від продажу нематеріальних активів); 

 трансферти інших держав та міжнародних організацій [35]. 

При реалізації бюджетно-податкової політики органи державної влади 

мають у своєму розпорядженні інструменти (важелі), за допомогою яких мо-

жуть впливати на формування і використання фінансового потенціалу держави. 

Ці важелі можна умовно поділити на бюджетні та податкові. До групи бюджет-

них важелів відносять бюджетні видатки та бюджетний дефіцит. Податкові ва-

желі включають податкові пільги, податкові ставки, податкові санкції та інше. 

Так, Рубан Н. і Чуницька І. серед інструментів впливу на управління фінансо-

вим потенціалом пропонують виділити важелі [326], перелік яких приведено у 

табл. 2.10.  
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Таблиця 2.10  Характеристика бюджетно-податкових важелів в Україні 

Важелі Види Підвиди 
Застосування 

в Україні  

Бюджетні 

важелі 

Бюджетні видат-

ки 

Бюджетний кредит + 
Бюджетні інвестиції + 
Структура видатків (питома вага видат-

ків на економічний розвиток, соціальні 

програми тощо) + 
Бюджетний де-

фіцит 
Розмір дефіциту + 
Спосіб фінансування дефіциту + 

Податкові 

важелі 

Податкові став-

ки 
Податкове навантаження 

+ 

Податкові пільги 

Інвестиційний податковий кредит - 
Інвестиційна податкова знижка - 
Зниження ставки оподаткування + 
Зменшення величини об'єкта оподатку-

вання + 
Податкові канікули - 
Звільнення від оподаткування окремих 

операції + 
Звільнення від оподаткування окремих 

платників податків + 
Альтернативні 

режими оподат-

кування 

Спрощена система оподаткування + 
Спеціальні (вільні) економічні зони + 

Зміна строків 

сплати податків 
Відстрочення платежу + 
Розстрочення платежу + 

Податкові санк-

ції 

Штрафи + 
Пеня + 
Відміна пільгового режиму оподатку-

вання + 
 

Аналізуючи бюджетні важелі, слід відмітити особливо важливу роль у 

формуванні і управлінні фінансовим потенціалом бюджетних видатків. Необ-

хідно констатувати, що в нашій країні структура бюджетних видатків на сього-

днішній день носить переважно соціально-направлений характер. З іншого боку 

загальновідомою є позиція про недоцільність підвищення (а інколи і збережен-

ня на існуючому рівні) соціальних витрат в період економічної кризи.  

Для нарощення фінансового потенціалу в структурі видатків мають пере-

важати видатки, які направлені на фінансування бюджетоутворюючих галузей 

економіки. Це повинно призвести до оновлення техніко-технологічної бази під-
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приємств, сприятиме зростанню їх прибутків, що, в свою чергу, буде збільшу-

вати фінансовий потенціал держави. 

Важливим інструментом державного впливу на соціально-економічний 

розвиток країни виступають бюджетні інвестиції, які також мають прямий зв'я-

зок з рівнем фінансового потенціалу. Враховуючи обмеженість державних ко-

штів, перед органами державної влади постає завдання чіткого формулювання 

методологічних засад щодо відбору пріоритетних напрямів бюджетних інвес-

тицій, а також здійснення ефективного контролю за їх використанням.  

Стосовно бюджетного дефіциту, як можливого інструменту управління 

фінансовим потенціалом, можна відмітити наявність оберненого зв'язку, тобто 

наступна залежність: 1) зі збільшенням розміру бюджетного дефіциту скоро-

чуються витрати на капітальні вкладення та фінансування бюджетоутримуючих 

галузей, що призводить до зменшення фінансового потенціалу держави; 2) ско-

рочення розміру бюджетного дефіциту призводить до збільшення фінансування 

реального сектору економіки (інноваційної сфери), що позитивно впливає на 

формування фінансового потенціалу.   

Важливу роль у формуванні фінансового потенціалу та в управлінні ним 

на рівні держави відіграють бюджетні трансферти. Практика свідчить, що в 

структурі міжбюджетних трансфертів в Україні дотації вирівнювання перева-

жають субвенції, а серед субвенцій – кошти, направлені на фінансування видат-

ків з надання пільг і житлових субсидій населенню та виконання державних 

програм соціального захисту населення. Зрозуміло, що така структура міжбю-

джетних трансфертів не підвищує фінансового потенціалу, тому що направлена 

на підтримку населення [383].  

Проаналізувавши бюджетні важелі впливу на формування фінансового 

потенціалу держави, можна виділити у даних процесах ряд слабких місць, що 

схематично представлено на рис. 2.10.  
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 Рис. 2.10 –  Вплив бюджетних важелів на формування фінансового потенціалу.
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Однією з важливих передумов зміцнення фінансового потенціалу держа-

ви є максимальне наповнення місцевих та державного бюджетів, яке, на думку 

Карбунар М., залежить від досконалості податкової системи, ефективності дія-

льності органів податкової служби  на основі вдосконалення законодавчої бази 

щодо адміністрування податків, стану вітчизняної економіки, впровадження у 

практику досягнень науки, врахування зарубіжного та вітчизняного досвіду, 

виявлення і приведення в дію невикористаних резервів фінансових, матеріаль-

них та інших ресурсів [154].  

Податкові важелі справляють значний вплив на формування та управлін-

ня фінансовим потенціалом. Центральне місце серед податкових інструментів 

впливу, на наш погляд, займають податкові ставки. Наразі в податковій політи-

ці можна відмітити тенденцію до посилення фіскального тиску на економіку, 

що вкрай негативно впливає на й без того складне становище суб'єктів господа-

рювання. Слід погодитись з думкою Артус М. та Хижої Н. [13] та багатьох ін-

ших науковців, що збільшення доходів державного бюджету має відбуватися не 

за рахунок посилення податкового навантаження на економіку, а шляхом гли-

бокої лібералізації податкового законодавства, розширення бази оподаткуван-

ня, створення сприятливих умов для розвитку виробництва і приватного підп-

риємництва, скорочення економічно необґрунтованого надання пільг та нелега-

льного тіньового обігу.  

Аналізуючи вплив податків на формування і управління фінансовим по-

тенціалом, необхідно виділити три бюджетоутворюючі податки – ПДВ, податок 

на прибуток підприємств та податок з доходів фізичних осіб – які забезпечують 

найбільш вагомий вплив на фінансовий потенціал. Зростання податкового на-

вантаження за рахунок збільшення податку на прибуток може призвести до 

зменшення темпів росту реального ВВП, а звідси і до зменшення фінансового 

потенціалу держави.  

ПДВ та податок на доходи фізичних осіб впливають також на формуван-

ня фінансових ресурсів населення. При цьому необхідно відмітити що, чим бі-
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льше заощаджень має населення, тим ймовірніше ці заощадження через банків-

ський сектор будуть інвестовані в економіку країни. 

 Наступним інструментом управління фінансовим потенціалом є податко-

ві пільги. Про їх вплив на фінансовий потенціал країни можна судити, розгля-

нувши куди саме був спрямований прибуток, отриманий від податкових пільг. 

Пільги повинні не просто збільшувати прибуток підприємств, а стимулювати 

власника до вкладання отриманих коштів у розвиток виробництва, до інвести-

ційної діяльності, зростання ефективності використання ресурсів і т.п. В інших 

випадках держава буде недотримувати податкові надходження, а отже не від-

будеться і зростання фінансового потенціалу. З огляду на це, пільги, метою за-

провадження яких є зростання фінансового потенціалу держави, мають носити 

інвестиційний характер. До таких пільг можна віднести інвестиційну податкову 

знижку, інвестиційний податковий кредит та прискорену амортизацію.  

Проаналізувавши джерела формування фінансового потенціалу та ін-

струменти, за допомогою яких органи влади можуть впливати на його викорис-

тання, можна стверджувати, що в Україні фінансовий потенціал на рівні держа-

ви не може бути реалізований тільки за рахунок засобів бюджетно-податкової 

політики, особливо враховуючи існуючі негаразди в цій сфері, серед яких 

окремо слід відмітити порушення збалансованості державного бюджету Украї-

ни, незначні (за обсягами) суми бюджетних коштів та їх хронічний дефіцит, не-

ефективне використання бюджетних коштів, нераціональна структура витрат, 

надмірна централізація фінансових ресурсів, що не стимулює місцеві органи 

влади та місцевого самоврядування до максимальної мобілізації власних ресур-

сів регіонів. Це прямо позначається на нерозвиненості бюджетної системи і фі-

нансової політики країни [25,146].  

Важливим завданням бюджетно-податкової політики є вирішення проблем 

міжбюджетного регулювання, узгодженості інтересів органів місцевого самовря-

дування та центральної влади в питаннях розподілу повноважень і закріплення 

ресурсів на здійснення державних повноважень [25]. 
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Актуальними залишаються такі проблеми як наявність з боку господарсь-

ких суб’єктів і населення значного ухилення від повноцінної сплати податків, 

втрати бюджету від надання пільг, високе податкове навантаження. Серед 

принципово нових умов, що вплинули на "характер і зміст бюджетної політики, 

додатково з'явилися такі, що пов'язані з низькою фінансовою та управлінською 

дисципліною, масовою тінізацією економіки, неефективністю витрат, марнот-

ратством, прямим розкраданням державних коштів у особливо великих розмі-

рах" – зазначає Геєць В. [94].  

Досить важливою проблемою для України залишається низька ефектив-

ність використання бюджетних інвестицій, а також необґрунтованість їх спря-

мування на ті або інші заходи. Недосконалість податкової системи, нестабільна 

політична та економічна ситуація в Україні не сприяє пожвавленню інвестицій-

ного клімату, хоча саме інвестиції могли б стати вагомим джерелом фінансу-

вання виробничих процесів та інструментом зростання фінансового потенціалу 

як підприємств, так і територій. 

Нереалізованою та такою, що не враховується офіційною статистикою, 

складовою фінансового потенціалу в Україні є тіньова економіка та податковий 

борг. Ці складові мають великі резерви збільшення податкових надходжень. 

"Зниження частки тіньової економіки в економіці України сприяє мобілізації 

нових податкових джерел до реального податкового потенціалу. Водночас по-

датковий борг і податкові пільги належать до нарахованої, але не стягнутої, ча-

стки реального податкового потенціалу і також є резервом його розширення" – 

зазначає Карбунар М. [154]. 

Наступною складовою фінансової політики, яка значною мірою впливає 

на формування фінансового потенціалу і управління ним, є грошово-кредитна 

політика, тобто сукупність заходів у сфері грошового обігу та кредитних відно-

син, які держава проводить з метою регулювання інфляції, збалансування пла-

тіжного балансу і забезпечення зайнятості. Особливістю грошово-кредитної 

політики є те, що її реалізація відбувається, в основному, на рівні держави.  
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Зміст грошово-кредитної політики визначається вищими законодавчими 

органами країни, і, як правило, реалізується центральним банком разом з Мініс-

терством фінансів. В Україні роль центрального банку виконує Національний 

банк України. Банківська система країни має дворівневу структуру і складаєть-

ся з центрального банку і мережі комерційних банків.  

Правовою основою грошово-кредитного регулювання в Україні є Консти-

туція України, Закони України "Про банки і банківську діяльність" та "Про На-

ціональний банк України". Основні засади грошово-кредитної політики на по-

точний період, які визначає НБУ та інші нормативно-правові акти.  

Відразу слід відмітити, що вже другий рік поспіль офіційно схвалених 

орієнтирів монетарної політики на поточний період не існує. Так, наразі на сай-

ті НБУ розміщено основні засади грошово-кредитної політики з 2002 по 2010 

р.р. (останній документ було схвалено рішенням Ради НБУ у вересні 2009 р.). 

Таким чином, громадськість позбавлено можливості ознайомитися із пріорите-

тними цілями та середньостроковими орієнтирами монетарного регулювання як 

у минулому 2011 р., так і поточному 2012 р. 

Як відомо, монетарна політика, будучи одним із головних каналів впливу 

держави на економіку, потребує тісного узгодження із пріоритетними завдан-

нями інших складових державного регулювання, в першу чергу, бюджетно-

податкової політики. Однак, незважаючи на схвалення Верховною Радою Укра-

їни "Основних напрямів бюджетної політики на 2012 рік", якими визначено па-

раметри бюджетного регулювання, монетарна сфера до цього часу також поз-

бавлена офіційно схваленої стратегії. Таким чином, виникає загроза конфлікту 

при реалізації різних напрямків економічної політики держави, що суттєво 

знижує ефективність державного регулювання в Україні та уповільнює реаліза-

цію задекларованих у програмних документах президента та уряду реформ. 

Крім цього, така ситуація позбавляє грошовий та валютний ринки необхідного 

ступеню прогнозованості і стабільності, що посилює негативні очікування його 

суб’єктів.  
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Виконуючи завдання грошово-кредитної політики (емісія грошей НБУ, 

регулювання обсягів золотовалютного резерву, вплив на обсяг грошової маси 

та інше), держава через свої представницькі органи (центральний банк і відпо-

відні урядові структури) формує фінансовий потенціал. 

До основних економічних інструментів і методів грошово-кредитної по-

літики відносять визначення та регулювання норм обов´язкових резервів для 

банків та фінансово-кредитних установ, відсоткову політику, рефінансування 

комерційних банків, управління золотовалютними резервами, операції з цінни-

ми паперами на відкритому ринку,  регулювання імпорту та експорту капіталу, 

емісія власних боргових зобов'язань та операції з ними, регулювання курсу на-

ціональної валюти [21]. 

Складність кризи 2008-2009 рр. насамперед пов'язана з тим, що вона бу-

ла передусім фінансовою, тобто розпочалася із негараздів у першу чергу в то-

му числі і в банківському секторі. За даними Національного інституту страте-

гічних досліджень при Президентові України [8] протягом 2008 р. темп приро-

сту активів банків уповільнився до 41,9%, балансового капіталу – до 44,2%, 

кредитного портфеля – до 49,9%, регулятивного капіталу - до 48,6%, сальдо від 

результатів фінансової діяльності – до 11,8%. З початку 2008 р. загальний об-

сяг проблемних кредитів банків зріс у 2,4 рази. Приріст депозитів банківської 

системи уповільнився до 27,7%, приріст кредитів – зменшився до 71,9%. Саме 

тому заходи щодо подолання кризи мають базуватися передусім на ефектив-

ному використанні інструментів монетарної політики.  

Виходячи з того, що наслідком кризових явищ в економіці країни стала 

недовіра до національної грошової одиниці та до банківської системи в цілому, 

масове вилучення коштів із банків було закономірним кроком населення. За ві-

дсутності реальної альтернативи спрямування цих коштів, вони були направле-

ні на внутрішній валютний ринок для купівлі іноземної валюти, що призвело до 

знецінення національної грошової одиниці, а також  ажіотажного підвищення 

попиту на іноземну валюту. Так, в дослідженні Погарської О. та Ширмер Я. [280] 

серед особливостей грошово-кредитної політики виділена проблема долариза-
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ції, яка справляє дестабілізуючий вплив на фінансову політику. Офіційно валю-

та, яка зберігається у населення, знаходиться поза межами активного потенціа-

лу, перебуває поза контролем органів грошово-кредитного регулювання, але 

фактично вона використовується в обігу. У більш сприятливому економічному 

кліматі ці кошти є резервом зростання фінансового потенціалу держави та мог-

ли б бути направлені в реальний сектор економіки у вигляді інвестицій. Тому, 

пріоритетним напрямом грошово-кредитної політики, на нашу думку, має стати 

стабілізація національної валюти та банківської системи. 

Складнощі на шляху фінансової стабілізації та економічного зростання 

України значною мірою зумовлені дефіцитом фінансових ресурсів. Одним із 

інструментів пом’якшення фінансових проблем та пожвавлення економічної 

ситуації в країні є запозичення. 

Залежно від сфери розміщення, місця залучення, а саме за територіаль-

ними умовами запозичення  грошових коштів розрізняють внутрішній та зов-

нішній борг.  

Внутрішній борг переважно формується в національній валюті. Для залу-

чення коштів емітуються цінні папери, які розміщуються на внутрішньому фо-

ндовому ринку. До внутрішнього боргу  можна віднести заборгованість перед 

юридичними особами (казначейські зобов'язання та ОВДП), заборгованість пе-

ред банківськими установами.  

Зовнішній державний борг – сукупність боргових зобов’язань держави 

перед нерезидентами, що виникли в результаті запозичення держави на зовніш-

ньому ринку. В структурі зовнішнього державного боргу виділяють заборгова-

ність за позиками, наданими міжнародними організаціями економічного розви-

тку (Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський Інвестицій-

ний Банк, Міжнародний Валютний Фонд, Світовий Банк), заборгованість за по-

зиками, наданими закордонними органами управління, заборгованість за пози-

ками, наданими іноземними комерційними банками, заборгованість, не відне-

сена до інших категорій (ОЗДП).  
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Окремим пунктом можна виділити гарантований державою борг –

загальну суму боргових зобов’язань суб’єктів господарювання-резидентів 

України щодо отриманих та непогашених на звітну дату кредитів (позик), ви-

конання яких забезпечено державними гарантіями. У разі якщо суб’єкт госпо-

дарювання не в змозі погасити таку суму боргу, фінансова відповідальність за 

його погашення переходить на державний бюджет. 

Науковці у своїх дослідженнях відзначають багатоаспектний вплив дер-

жавного боргу на різні вектори економічної активності в державі, в тому числі і 

на формування фінансового потенціалу. Для визначення впливу рівня наванта-

ження державного боргу на економіку країни та платоспроможності держави 

використовуються такі показники, як відношення державного боргу до ВВП, 

відношення державного боргу до доходів бюджету, відношення валового зов-

нішнього боргу до експорту, обслуговування боргу до експорту та доходів бю-

джету, співвідношення планових платежів з обслуговування боргу до експорту, 

відношення загальної суми річних платежів за зовнішнім державним боргом до 

доходу державного бюджету та інші [272]. 

Під час економічного спаду державне запозичення слугує цілям стабі-

лізації економіки, оскільки перешкоджає різкому падінню сукупного попиту. 

Але, якщо величина державного боргу буде перевищувати допустимі норми, 

тоді він із стабілізуючого фактору перетвориться в фактор, який буде галь-

мувати розвиток економіки країни. Відповідно до Бюджетного Кодексу 

України [78], величина основної суми державного боргу не повинна переви-

щувати 60% фактичного річного обсягу валового внутрішнього продукту 

України. Надмірний державний борг загострює проблему його обслугову-

вання. В такому разі державі потрібно збільшувати свої доходи за рахунок 

посилення податкового навантаження, що призводить до розширення тіньо-

вої економіки, необхідності залучення додаткових державних позик, скоро-

чення державних видатків, що у комплексі підвищить соціальну напругу та 

загострить економічні проблеми. А реалізація вказаних заходів буде негатив-

но впливати на формування фінансового потенціалу. "Найбільш руйнівним 



175 

 

наслідком надмірного державного запозичення є падіння виробничих інвес-

тицій і зменшення на цій основі запасу капіталу і майбутніх доходів, так зва-

ний ефект витіснення" – зазначає Кукурудза О. [179]. 

На сьогоднішній день пріоритетним напрямком політики управління 

державним боргом залишається зменшення обсягу державних запозичень. Так, 

відповідно до даних Міністерства Фінансів України [265], прямий держборг в 

2011 р. знизився в порівнянні з попереднім роком з 29,9% до 27,4% ВВП, у то-

му числі прямий зовнішній борг – з 16,8% до 15% ВВП, внутрішній борг – з 

13,1% до 12,4% ВВП. У державному бюджеті на 2012 обсяг державного боргу 

на 31 грудня 2012 року встановлений на рівні 415 млрд 565 млн 120,9 тис. грн 

В вересні 2011 року прем'єр-міністр України Азаров М. заявив, що скоро-

чення державного боргу України почнеться з 2012 р. Після 2008 року держав-

ний борг України перевищував 30%, ще два роки тому кожна друга гривня була 

запозичена на 1-2 роки під великі відсотки. У 2010-2011 роках ми були змушені 

запозичувати кошти щоб повертати колишні борги. З 2012 року Україна почне 

абсолютне скорочення державного боргу [23]. 

Згідно з даними департаменту управління державним боргом та міжнарод-

ного співробітництва Міністерства фінансів, на кінець 2011 р. сукупний держав-

ний і гарантований державою борг України очікувався на рівні 42,5% ВВП (тільки 

держборгу – 29,2%), на кінець 2012 р. очікується на рівні – 41,9% (держборгу – 

27,6%), на кінець 2013 р. – 37,9% (26,3%), 2014 р. – 35,3% (25,7%) [198]. 

Згідно стратегії Кабінету Міністрів України з управління держборгом на 

2011-2013 рр., співвідношення обсягу держборгу до ВВП, що в 2011 р. мало 

зрости до 32%, наступні 2 роки буде зменшуватися на 2% щороку. У свою чер-

гу, частку внутрішнього боргу, яка зараз становить 43,4% (141 млрд грн) зага-

льної суми прямого боргу, в 2011-2012 рр. пропонується підвищити до 46%, а в 

2013 р.- до 48% [198]. 

Обраний урядом України курс на зменшення державного боргу, а також 

зміну структури в бік зростання внутрішнього боргу слід вважати цілком ви-

правданим з позиції впливу на фінансовий потенціал держави. Слід також за-
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значити, що внутрішній борг, в контексті нашого дослідження, має певні пере-

ваги над боргом зовнішнім, бо повернення внутрішнього боргу і виплати відсо-

тків за ним не зменшують фінансового потенціалу держави.  

Розглянемо формування та управління фінансовим потенціалом на місце-

вому рівні. В період трансформаційних процесів в економічній системі, коли 

регіони прагнуть до набуття більшої адміністративної  та економічної самос-

тійності, фінансовий потенціал конкретної території (громади) починає відігра-

вати особливу і актуальну роль. Перед регіональними органами влади на сього-

днішній день стоїть важливе завдання не тільки знайти джерела формування 

місцевого фінансового потенціалу, але й правильно їх використати на основі 

чітких пріоритетів та жорсткого контролю за ефективністю.  

Проблеми територіального розподілу фінансових ресурсів та взає-

мозв’язок цього процесу із формуванням фінансового потенціалу регіонів ви-

вчаються багатьма вітчизняними ти зарубіжними дослідниками.  

У фінансовій літературі визначення поняття "фінансового потенціалу ре-

гіону" є досить неоднозначним. Тривалий час воно було синонімом поняття 

"податковий потенціал". Але поступово ця позиція змінюється. До складу фі-

нансового потенціалу стали включати фінансові ресурси, які взагалі не розгля-

даються як об'єкт оподаткування в рамках прийнятої у державі податкової сис-

теми, або потрапляють під оподаткування частково. Податковий потенціал є 

основою для формування бази податкових доходів бюджету. Фінансовий поте-

нціал об'єднує як податкову базу бюджету, так і базу формування неподаткових 

доходів (доходів від власності і операцій з нею), а також можливості здійснення 

позик на фінансових ринках для бюджетних цілей. Не слід зменшувати й роль 

інвестиційної складової фінансового потенціалу [372]. 

Так, Іоненко К. виділяє у структурі фінансового потенціалу регіону бю-

джетний потенціал (у т.ч. податковий), інвестиційний потенціал суб’єктів гос-

подарювання,  а також ощадний потенціал населення. Дохідну частину бюдже-

тного потенціалу складають податкові і неподаткові надходження, доходи від 

операцій з капіталом та надходження до цільових фондів. Інвестиційний потен-
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ціал фінансово-кредитних установ – це фінансові активи, що перебувають на їх 

рахунках. Інвестиційний потенціал формують кредити банків, що надаються 

суб’єктам господарювання і фізичним особам в регіоні. Основним джерелом 

утворення інвестиційного потенціалу нефінансових підприємств і організацій є 

обсяги отриманого ними чистого прибутку. Ощадний потенціал населення – це 

сукупність грошових заощаджень населення, яка може стати інвестиційним ре-

сурсом [147]. 

До виділених структурних елементів фінансового потенціалу регіону, на 

нашу думку, слід додати й міжбюджетні трансферти, які складають найбільш 

вагому частку в доходах регіонів. Схематично структура фінансового потенціа-

лу регіону представлена на рис.2.11. 
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 Рис. 2.11 – Структура фінансового потенціалу території (регіону) 
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Важливим елементом фінансового потенціалу регіону є бюджетний поте-

нціал. Розглянемо бюджетно-податкову політику на рівні регіону та визначимо 

її вплив на формування та управління фінансовим потенціалом. 

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" 

[298] районні та обласні ради затверджують  районні  та  обласні бюджети та кон-

тролюють їх виконання. Органи місцевого самоврядування в селах, селищах, міс-

тах, районах у містах (у разі їх створення) самостійно розробляють, затверджують 

і виконують відповідні місцеві бюджети згідно з Бюджетним кодексом України.  

Доходи регіонів формуються за рахунок власних джерел і закріплених за-

гальнодержавних податків, зборів і інших обов’язкових платежів:  

1. загальнодержавні податки, збори та інші обов'язкові платежі (податок 

на прибуток підприємств та фінансових  установ комунальної власності, пода-

ток на доходи фізичних осіб, збір за спеціальне  використання лісових ресурсів, 

води, плата за землю, фіксований сільськогосподарський  податок у частині,  

що зараховується до відповідних бюджетів, плата за ліцензії на певні види гос-

подарської діяльності та сертифікати, державне мито в частині,  що  належить  

відповідним бюджетам та інше); 

2. місцеві податки та збори (податок на нерухоме майно, відмінне від зе-

мельної ділянки, єдиний податок, збір за провадження деяких видів підприєм-

ницької діяльності, збір за місця для паркування транспортних засобів, турис-

тичний збір) [281]. Місцеві  податки і збори зараховуються до відповідних міс-

цевих бюджетів у порядку, встановленому Бюджетним кодексом  України з 

урахуванням особливостей, визначених Податковим кодексом України [298]; 

3. неподаткові надходження;  

4. доходи від операцій з капіталом; 

5. міжбюджетні трансферти [78]; 

6. добровільні внески (спонсорські внески, пожертвування, гуманітарна 

допомога, шефська допомога та інше). 

Головною частиною доходів місцевих бюджетів в Україні є державні 

податки, що зараховуються до бюджету відповідного рівня згідно з норма-
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тивами відрахувань або закріплюються за державним та місцевими бюджетами, 

а також трансферти. Співвідношення між податковими доходами місцевих бю-

джетів і трансфертами характеризує рівень фінансової самостійності та стабі-

льності доходів місцевої влади. На жаль, має місце тенденція, що склалась про-

тягом останніх 10 років – доля трансфертів в доходах місцевих бюджетів пос-

тійно зростає (з 23% у 2000 році до 47% у 2010 році). Це свідчить про падіння 

фінансової самостійності регіонів та невміння або небажання реалізовувати 

свій фінансовий потенціал.  

Наявна тенденція до надмірної централізації доходів у державному бю-

джеті для подальшого спрямування трансфертів до місцевих бюджетів призво-

дить до збільшення зустрічних фінансових потоків та не сприяє нарощуванню 

власної доходної бази. 

Так, за даними Національного інституту стратегічних досліджень при Пре-

зидентові України [130], спостерігається щорічне збільшення частки трансфертів 

(відповідно 42,0, 44,6, 47,1, 52,0% у доходах місцевих бюджетів у 2008-2011 рр.). 

У самих трансфертах частка дотацій вирівнювання дещо зменшилась (із 57,8 до 

52,5%), частка субвенцій із соціального захисту населення зросла із 41,9 до 42,7%. 

Натомість обсяги дотації вирівнювання зросли на 20,9%, а обсяги коштів, що пе-

редаються до державного бюджету, навпаки, зменшились на 61,9%. Аналізуючи 

ці дані, можна констатувати, що застосовуваний принцип покриття нестачі фінан-

сових ресурсів у регіонах трансфертами із державного бюджету є дестимулюючим 

фактором для активізації внутрішнього потенціалу розвитку регіону.  

Реалізація бюджетно-податкової політики на регіональному рівні має пе-

вні особливості, що, в свою чергу, відображається і на фінансовому потенціалі 

регіону. Бюджетно-податкова реформа 2010-2011 років привела до змін у сис-

темі регулювання  та функціонування місцевих бюджетів. Ухвалення нової ре-

дакції Бюджетного кодексу та Податкового кодексу, Державного бюджету на 

2012 рік сприяють наданню місцевому самоврядуванню більшого фінансового 

змісту та зміцнюють підґрунтя для ефективного виконання органами місцевого 

самоврядування функцій на рівні регіонів та громад [130]. Так, за даними Міні-
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стерства економічного розвитку і торгівлі України у першому півріччі 2011 р. 

функціонування сфери бюджету у більшості регіонів України характеризувало-

ся низкою позитивних тенденцій, зокрема нарощенням доходів місцевих бю-

джетів (без трансфертів), зростання яких спостерігалось у 26 регіонах. При 

цьому, у всіх 26 регіонах приріст доходів місцевих бюджетів перевищував від-

повідний показник попереднього року [264]. 

До позитивних надбань у сфері бюджетно-податкової політики регіона-

льного рівня на даному етапі можна віднести й започаткування (поширення) дії 

двох таких інструментів як: 

 1. формування Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР). Фонд 

пропонується створити як частину державного бюджету. Кошти фонду мають 

спрямовуватися на виконання державних цільових програм та інвестиційних 

програм, що стосуються розвитку регіонів, а також на фінансування інших ви-

значених витрат; 

2. інтенсифікація запровадження програмно-цільового методу бюдже-

тування. Міністерством фінансів України були затверджені Основні підходи 

до запровадження програмно-цільового методу (ПЦМ) складання та вико-

нання місцевих бюджетів. Цей документ містить чіткі етапи, завдання та 

графіки виконання положень Бюджетного кодексу щодо поширення ПЦМ на 

місцеві бюджети [130]. 

Тенденції щодо нарощення доходів місцевих бюджетів не в останню чер-

гу були спричинені бюджетно-податковою реформою 2010-2011 рр., результа-

тивність якої, водночас, не можна оцінювати однозначно. Серед невирішених 

питань залишаються наступні: збереження практики нецільового використання 

коштів; порушення у використанні державних коштів; невиконання планових 

показників надання міжбюджетних трансфертів. 

В Україні і досі мають місце системні проблеми, які супроводжують 

реформування бюджетно-податкової сфери і які вирішальним чином впли-

вають на стабільний регіональний розвиток. Серед цих проблем слід відзна-

чити зменшення фіскального потенціалу місцевих податків та зборів, непов-
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не використання потенціалів оподаткування.  Перелік місцевих податків та 

зборів в Україні було суттєво реформовано. Було виключено ті податки, які 

переважна більшість населення не сплачувала, і контролювати сплату яких 

державі було економічно недоцільно. До обов’язкових місцевих податків пе-

редано єдиний податок (був загальнодержавним), введено податок на неру-

хоме майно, відмінне від земельної ділянки, збір за провадження деяких ви-

дів підприємницької діяльності, збір за місця для паркування транспортних 

засобів, туристичний збір. Причому перші три є обов’язковими для встанов-

лення місцевою радою на території поширення її повноважень, а запрова-

дження інших є правом місцевих рад. У бюджетів місцевого самоврядування 

було забрано такі вагомі джерела надходжень, як податок з реклами та рин-

ковий збір, що складали до 90 % у структурі місцевих податків та зборів.  

Іншою проблемою залишається невміння посадових осіб місцевих ор-

ганів влади реалізовувати прихований податковий потенціал та ефективно 

регулювати економічну діяльність на місцях. Непрозорість в адмініструванні 

окремих податків призводять до недовикористання наявних можливостей 

оподаткування. Внаслідок значного обсягу тіньової діяльності та зайнятості 

поза увагою фіскальних органів залишаються персональні доходи громадян, 

підприємницька діяльність незареєстрованих суб’єктів господарювання ма-

лого та середнього бізнесу. Зокрема, йдеться про втрати бюджету від недоот-

риманого збору за запровадження окремих видів підприємницької діяльності, 

плати за землю та єдиного податку, невикористання туристичного потенціа-

лу, що знаходиться у тіньовому секторі економіки.  

Отже, реформа системи бюджетно-податкового регулювання 2010-2011 рр. 

має недоліки у вирішенні питання зміцнення бюджетів місцевого самоврядування, 

збільшення фіскального потенціалу регіонів та зменшення їх бюджетної залежно-

сті від держави. 

Для зростання фінансового потенціалу подальше реформування бюджет-

но-податкового регулювання регіонального розвитку, реформування системи 



182 

 

формування місцевих бюджетів доцільно було б проводити за такими напрям-

ками: 

1.  збільшення частки і обсягу власних надходжень місцевих бюджетів, 

мобілізація джерел надходжень та використання економічно вигідних, оновле-

них способів оподаткування; 

2. вжиття заходів щодо зменшення фінансової залежності від державного 

бюджету; 

3. підвищення ефективності витрачання коштів місцевих бюджетів, вжит-

тя заходів щодо досягнення планових показників виконання бюджетів. 

Вказані заходи дозволять реалізувати ідеї зміцнення фінансової основи 

регіонального розвитку, реально розширити повноваження органів місцевого 

самоврядування при вирішенні нагальних проблем місцевого розвитку, підви-

щать прогнозованість розвитку громад та регіонів, сприятимуть забезпеченню 

їх соціальної орієнтованості і спрямованості на гарантування безпечного та ко-

мфортного проживання громадян на всій території України [130]. 

Загалом можна відзначити інерційність дії бюджетно-податкових механі-

змів. Зберігаються сподівання на центральну владу, яка збільшує обсяги фінан-

сового нецільового забезпечення регіонів, місцевій владі не вдалося переламати 

цю тенденцію і активізувати власні джерела доходів. 

Місцеві органи влади практично позбавлені стимулів до нарощення дохо-

дів і раціонального їх використання. Це обумовлено тим, що значна частина 

зібраних на певній території коштів надходить до державного бюджету Украї-

ни, а обсяг коштів, що залишається на місцях, не дає можливості здійснювати 

перспективне прогнозування і планування розвитку територій [25]. Це негатив-

но впливає на формування фінансового потенціалу регіонів, у яких немає сти-

мулів для пошуку додаткових ресурсів фінансування реалізації програм соціа-

льно-економічного розвитку. Вказані проблеми мають бути вирішені шляхом 

подальшого зміщення акцентів із бюджетного забезпечення регіонального роз-

витку до бюджетного регулювання і стимулювання.  
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Стосовно політики управління державним боргом на місцевому рівні слід 

відмітити, що вона реалізується за рахунок використання міськими радами мо-

жливостей внутрішніх і зовнішніх запозичень, що мають кредитний та емісій-

ний характер. Важливим джерелом фінансового забезпечення розвитку місце-

вого самоврядування є розміщення муніципальних облігацій. Одразу варто від-

мітити виключно низький рівень випуску облігацій місцевих позик. Перешко-

дами активного випуску місцевих цінних паперів є недостатня прозорість опе-

рацій на фондовому ринку, обмежений допуск до інформації про діяльність 

емітентів та поточну економічну ситуацію в місті (регіоні), обмеження емісії 

короткостроковими облігаціями, тривалість підготовки випуску (до 3 місяців), 

необхідність здійснення рейтингової оцінки облігацій до випуску, висока ризи-

ковість інвестиційних проектів. [130] Не зважаючи на нерозвиненість емісійно-

го ресурсу, він, на нашу думку, знаходиться серед можливих складових зрос-

тання фінансового потенціалу певної території у середньостроковій перспекти-

ві. 

Для зростання фінансового потенціалу на місцевому рівні необхідне розши-

рення умов та гарантій бюджетів міст стосовно здійснення зовнішніх запозичень.  

Підсумовуючи викладене вище відмітимо, що за рівнем території фінан-

совий потенціал можна розглядати на державному та місцевому рівнях. На вка-

заних рівнях формування та управління фінансовим потенціалом має деякі осо-

бливості, які залежать від впливу реалізації фінансової політики. Найбільший 

вплив на формування фінансового потенціалу та управління ним чинить бю-

джетно-податкова складова фінансової політики. В той же час в роботі було до-

ведено, що фінансовий потенціал не може бути реалізований тільки за рахунок 

засобів бюджетно-податкової політики. Вагомий вплив чинять грошово-

кредитна політика та політика управління державним боргом. В роботі було 

систематизовано особливості формування фінансового потенціалу в розрізі 

складових фінансової політики і рівнів територіальності, а також особливості 

управління фінансовим потенціалом (табл. 2.11). 
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Таблиця 2.11 - Особливості управління фінансовим потенціалом в розрізі 

складових фінансової політики 

 

Рівень 
управління 

Складова ДФП 

Бюджетно-податкова  
політика 

Грошово-кредитна  
політика 

Політика управління  
державним боргом 

Особливості формування ФП 

Державний Доходи державного бюдже-
ту: загальнодержавні пода-
тки і збори; неподаткові 
надходження; трансферти 
інших держав або міжнаро-
дних організацій; доходи 
від операцій з капіталом 

Емісія грошей НБУ; ре-
гулювання обсягу золо-
товалютного резерву; 
вплив на обсяг грошової 
маси 

Внутрішні запозичення 
(ОВДП, казначейські зо-
бов'язання); зовнішні за-
позичення (ОЗДП, ЄБРР, 
Європейський Інвестицій-
ний Банк, МВФ, Світовий 
Банк); гарантований дер-
жавою зовнішній борг; 
гарантований державою 
внутрішній борг 

Місцевий Доходи місцевих бюджетів: 
частина загальнодержавних 
податків і зборів; місцеві 
податки і збори; неподатко-
ві надходження; доходи від 
операцій з капіталом; між-
бюджетні трансферти; доб-
ровільні внески 

– Зовнішні запозичення 

Особливості регулювання ФП 

Державний Бюджетні видатки; бюдже-
тний дефіцит; податкові 
ставки; податкові пільги; 
альтернативні режими опо-
даткування; зміна строків 
сплати податків; податкові 
санкції 

Ліміти кредитування для 
банків; пряме регулю-
вання процентної ставки; 
ліміти на обсяг (вартість) 
кредитів окремим галу-
зям; операції на відкри-
тому ринку цінних папе-
рів; зміна облікової про-
центної ставки; зміна 
вимог до рівня обов'яз-
кових резервів депозит-
них інститутів 

Випуск ОВДП, казначей-
ських зобов'язань; випуск 
ОЗДП; зовнішні запози-
чення (МВФ, Світовий 
банк, ЄБРР) 

Місцевий Видатки місцевих бюдже-
тів; ставки місцевих подат-
ків та зборів; податкові 
пільги; податкові санкції; 
міжбюджетні трансферти; 
формування Державного 
фонду регіонального розви-
тку; запровадження про-
грамно-цільового методу 
бюджетування 

– Випуск облігацій місцевих 
позик; зовнішні  
запозичення 
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ВИСНОВКИ ПО РОЗДІЛУ 2 
 

З метою визначення авторської позиції щодо понять «фінансовий потен-

ціал», «управління фінансовим потенціалом» в роботі було проведено ретель-

ний аналіз цих, а також цілого ряду пов’язаних з ними понять та категорій. 

Аналіз дозволив визначити «потенціал території» як можливість залучення та 

використання ресурсів з метою забезпечення ефективного функціонування те-

риторії. Основу потенціалу території становить економічний потенціал. У ре-

зультаті аналізу трактувань економічного потенціалу було встановлено, що він 

є уособленням рівня використання ресурсів, а також можливостей ще не залу-

чених в економіку ресурсів. Важливою складовою потенціалу території є еко-

логічний потенціал, реалізація якого є запорукою сталого розвитку суспільства. 

В роботі зауважено, що фінансовий потенціал виступає в якості фінансової бази 

для реалізації та ефективного управління екологічним потенціалом, а, отже, і 

необхідним елементом сталого розвитку суспільства. 

Узагальнення численних варіантів структури економічного потенціалу 

території дозволило визначити його складові елементи, одним з яких є фінансо-

вий потенціал. 

Виділення авторами різних ключових характеристик дозволило система-

тизувати визначення фінансового потенціалу за наступними підходами: ресурс-

ний підхід, підхід з позиції здатності, комбінований та екстремальний підходи. 

З’ясувавши основні характеристики фінансового потенціалу території, було за-

пропоновано і обґрунтовано авторське визначення: фінансовий потенціал тери-

торії – це загальна функція і оціночний показник території  щодо залучення, 

створення та використання фінансових ресурсів з метою забезпечення ефектив-

ного функціонування та розвитку територіальної громади. 

Аналіз позицій вчених щодо виділення структурних елементів фінансово-

го потенціалу території дозволив виділити два основних підходи, поєднання 

яких, на нашу думку, є оптимальним для комплексного відображення структури 

фінансового потенціалу. При цьому структуру формують суб’єкти – держава, 
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підприємства, кредитно-фінансові організації, домогосподарства та зовнішні 

організації, – які вступають у функціональні взаємовідносини. 

За результатами дослідження виділено основні класифікаційні ознаки та 

види фінансового потенціалу.  

Здійснивши аналіз теоретико-методологічних підходів до класифікації 

факторів впливу на фінансовий потенціал території, запропоновано додати до 

класифікаційних ознак ще одну – за видом, відповідно до якої необхідно розрі-

зняти фактори прямого (нормативно-правове регулювання, фіскальна політика 

держави, грошово-кредитна політика, бюджетна політика, рівень розвитку фі-

нансової інфраструктури, чисельність населення, кількість суб’єктів господа-

рювання тощо) і опосередкованого (інвестиційний клімат, схильність населення 

до споживання та заощаджень, рівень розвитку міжнародних відносин, умови 

ведення, бізнесу, рівень науково-технічного прогресу) впливу. 

Базуючись на результатах аналізу сутності фінансового потенціалу тери-

торії, його ключових характеристик та факторів впливу, в роботі зауважено, що 

в загальному вигляді управління ФПТ являє собою систему прийняття і реалі-

зації управлінських рішень, спрямованих на формування і ефективний розподіл 

ФП. Управління фінансовим потенціалом передбачає реалізацію ряду відповід-

них функцій, зокрема, регулювання, аналізу і оцінки, обліку та контролю. 

За рівнем території фінансовий потенціал можна розглядати на держав-

ному та місцевому рівнях. На вказаних рівнях формування та управління фі-

нансовим потенціалом має деякі особливості, які залежать від впливу реалізації 

фінансової політики. Найбільший вплив на формування фінансового потенціалу 

та управління ним чинить бюджетно-податкова складова фінансової політики. 

В той же час в роботі було доведено, що фінансовий потенціал не може бути 

реалізований тільки за рахунок засобів бюджетно-податкової політики. Ваго-

мий вплив чинять грошово-кредитна політика та політика управління держав-

ним боргом. В роботі було систематизовано особливості формування фінансо-

вого потенціалу в розрізі складових фінансової політики і рівнів територіально-

сті, а також особливості управління фінансовим потенціалом.  
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Важливим фактором успішності фінансової політики є її відповідність 

внутрішнім і зовнішнім можливостям території. На основі даних щодо фінансо-

вого потенціалу можна отримати повну інформацію щодо сукупності фінансо-

вих ресурсів території як наявних, так і перспективних. Використовуючи дані 

щодо наявного фінансового потенціалу з’являється можливість визначити оп-

тимальний варіант розвитку фінансових відносин території – сформувати її оп-

тимальну фінансову політику. Знання рівня, якості, динаміки фінансового по-

тенціалу дозволяє виявити внутрішні резерви, ширше використовувати фінан-

сові стимули та забезпечити більш тісний зв’язок між плановими показниками 

розвитку території та реальними можливостями щодо їх виконання. 

Фінансовий потенціал є важливим елементом, базисом, що забезпечує 

ефективну реалізацію фінансової політику, надаючи необхідну інформацію що-

до обсягу наявних та можливих фінансових ресурсів. Екстраполяція методич-

них підходів, розроблених Марксом К. та Енгельсом Ф. в площину співвідно-

шення фінансового потенціалу і фінансової політики дозволила краще і ширше 

розкрити особливості їх співвідношення. 

Управління фінансовим потенціалом сприяє реалізації фінансової політи-

ки на всіх її етапах. Жодна з базових функцій фінансової політики не може ефе-

ктивно виконуватись без інформації щодо фінансового потенціалу. Більшість 

проблем фінансової політики України пов’язані або можуть вирішитись шля-

хом управління фінансовим потенціалом. 

Основою ефективної фінансової політики є адекватна оцінка фінансового 

потенціалу території з подальшими діями по плануванню та управлінню фінан-

совими ресурсами на базі отриманих значень. 

Оцінка фінансового потенціалу не лише дозволяє визначити максималь-

ний розмір фінансових ресурсів, що здатна одержати територія, але і визначити 

ступінь використання фінансового потенціалу, рівень залучення фінансових 

ресурсів, якими потенційно володіє територія, у фактичний обіг, оцінити ефек-

тивність державної фінансової політики шляхом порівняння значень фінансо-
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вих потенціалів за декілька періодів, а також визначити величину резервів, 

якими володіє економіка території. 

Аналіз методів оцінки фінансового потенціалу засвідчив відсутність пев-

ної усталеної методології. Існуючий плюралізм думок з одного боку дозволяє 

максимально широко подивитись на оцінку фінансового потенціалу, а з іншого 

– не дає можливості точно та адекватно його оцінити. Найбільш розповсюдже-

ним та популярних в науковому середовищі є статистичний підхід, за яким фі-

нансовий потенціал оцінюється як арифметична сума складових, що, в свою 

чергу, включають певні показники. Альтернативою даному методу є порівня-

льний підхід що базується на дослідженні декількох об’єктів з метою виявлення 

більш ефективних та динамічних відносно інших. Інформація про максимальні 

можливості при даних умовах в такому випадку закладена в показниках кращих 

об’єктів. Перспективними є методичні підходи, що базуються на регресійному 

аналізі та аналізі макроекономічних показників.   

Незважаючи на різноманіття методичних підходів до оцінки фінансового 

потенціалу території для всіх них характерними є певні недоліки. Так більшість 

науковців ігнорують той факт, що фінансовий потенціал – це в першу чергу 

здатність до генерації певного обсягу фінансових ресурсів, тому є категорію 

імовірнісною. Таким чином, оцінка потенціалу обов’язково має містити декіль-

ка сценаріїв, умовно кажучи, оптимістичний, песимістичний та реальний. З ви-

значенням ймовірностей, з якими кожен зі сценаріїв може бути реалізований. 

На жаль, проведений нами аналіз показав, що такі оцінки робляться. А альтер-

нативні сценарії не розробляються. 

Крім того, основна маса зусиль науковців зосереджена на розрахунку, так зва-

ного використовуваного фінансового потенціалу, тобто того, що фактично може бу-

ти реалізований на даній території протягом найближчого часу. В той час як значну 

частку фінансового потенціалу складає нереалізований потенціал, що вимагає спе-

цифічних та додаткових методів оцінки, як-то визначення настроїв споживачів, інве-

сторів, визначення бізнес-клімату території та перспектив її розвитку. 
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Ще одним важливим недоліком є ігнорування науковцями факту існуван-

ня тіньового сектору, що фактично спотворює реальний стан речей. Більшість 

методик стосується аналізу суто «білого» сектору економіки, в той час як знач-

на частина економіки, принаймні в Україні перебуває у тіні.  

Таким чином, методологія оцінки фінансового потенціалу території, не-

зважаючи на досить різноманітний інструментарій на сьогодні не є досконалою 

і вимагає переосмислення з метою наближення до економічних реалій та під-

вищення якості результатів. 

Результати, отримані автором і представлені в даному розділі було опуб-

ліковано у таких працях автора: 

1. Боронос В.Г. Методологічні засади управління фінансовим потенці-

алом території / В. Г. Боронос. – Суми : Сумський державний університет, 2011. 

– 310 с. 

2. Боронос В.Г. Сутність та структура бюджетної системи України // 

Інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку міста: Моногра-

фія: у 2 т. – Том 2. Інструменти інвестиційного забезпечення соціально-

економічного розвитку міста / За заг. ред. А. О. Єпіфанова, Т. А. Васильєвої. – 

Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – С. 12-18 

3. Боронос В. Г. Місце і роль фінансового потенціалу регіону в дослі-

дженні стійкості економічного розвитку території // Міжгалузевий науково-

практичний журнал «Проблеми науки». – 2010. - №11. – С. 18-24 

4. Боронос В. Г., Карпенко І. В. Аналіз економічного змісту фінансо-

вого потенціалу регіону // Аналітично-інформаційний журнал «СХІД». Спец-

випуск – 2011. - №1(108) – С. 32-36 

5. Боронос В. Г. Проблеми інформаційного забезпечення оцінки фі-

нансового потенціалу регіону / Вісник Криворізького економічного інституту 

КНЕУ– 2011. – С. 99-101 

6. Боронос, В. Г. Роль і місце фінансового потенціалу території в держа-

вний фінансовий політиці [Текст] / В. Г. Боронос // Розвиток фінансових методів 

державного управління національною економікою : зб. наук. праць (Серія «Еко-

номіка», вип. 218) / ДонДУУ. – Донецьк : ДонДУУ, 2012. – том ХІІІ. – С. 8-17 
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РОЗДІЛ 3 

ОБГРУНТУВАННЯ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

РЕЙТИНГУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СУБ’ЄКТІВ ПРИ УПРАВЛІННІ 

ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ТЕРИТОРІЙ 

 
 

3.1 Світові рейтинги й оцінки та їх роль у формуванні фінансового 

потенціалу території 

 
 

Рівень фінансового потенціалу території залежить від багатьох факторів, 

деякі з яких детально аналізувались в попередніх підрозділах роботи. Умовно 

ми їх поділяли в залежності від джерел формування фінансових ресурсів, а та-

кож можливостей їх використання. 

В умовах фінансової глобалізації досить важливими, на нашу думку, є 

питання, пов’язані з зовнішніми джерелами фінансування. Це пов’язане з тим, 

що, з одного боку, «зовнішні» фінансові ресурси мають значно меншу вартість 

залучення (відносно внутрішніх), а з іншого – звернення до зовнішніх джерел 

фінансування відкриває набагато більші можливості відносно обсягів ресурсів, 

що можна залучити.  

Особливої актуальності дане питання набуло після початку світової фі-

нансової кризи. Традиційні джерела фінансування (в першу чергу, кредити на-

ціональної банківської системи) виявились майже недоступними і значно зрос-

ли у вартості. Тобто внутрішні джерела формування фінансового потенціалу на 

невизначений час не в змозі адекватно виконувати свою функцію, що не тільки 

позбавляє певну територію можливостей збільшення обсягу фінансових ресур-

сів, але і звужує можливість використання наявних фінансових ресурсів, що, 

звичайно, негативно відображається на соціально-економічному розвитку тери-

торії в цілому. Таким чином, майже єдиним джерелом підтримання належного 

рівня фінансового потенціалу та його збільшення сьогодні є зовнішні джерела 

залучення фінансових ресурсів. 
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У цьому напряму діяльності слід обов’язково розглянути цілий ряд про-

блем як організаційного характеру (в першу чергу щодо відповідності українсь-

ких господарських суб’єктів міжнародним вимогам), так і інформаційного.  

Проблема асиметрії інформації є однією з найбільш обговорюваних в на-

укових колах. І, дійсно, з переходом до інформаційного суспільства і розвитком 

процесів глобалізації, обсяги релевантної інформації зростають за експонентою, 

що значно ускладнює управлінські рішення, особливо в області інвестування, 

оскільки остання вимагає надретельного аналізу об’єкту інвестування, 

обов’язкову оцінку ризиків інвестування тощо. 

Інвестиційні компанії не здатні в повному обсязі оцінювати всю інформа-

цію щодо потенційних об’єктів інвестування за рахунок лише власних сил. Цим 

і обумовлена поява різного роду рейтингів, індексів і оцінок країн, регіонів, 

компаній за різними напрямами, а саме їхньої інвестиційної привабливості, 

конкурентоспроможності, кредитоспроможності, ділової привабливості тощо. 

Використання результатів цих досліджень надає можливість інвестиційним 

компаніям орієнтуватись в морі інформації, прискорює і полегшує прийняття 

інвестиційних рішень. Що призводить як до зростання фінансового потенціалу, 

так і до його зменшення – залежно від того, наскільки позитивні оцінки отри-

мав той чи інший об’єкт рейтингування. 

Організація, що розраховує той чи інший рейтинг, оцінюючи територію 

за певними критеріями, а також порівнюючи її з іншими, фактично формує її 

імідж в очах потенційних інвесторів. У випадку позитивного іміджу у території 

з’являється можливість отримати доступ до відносно дешевих та значних за об-

сягами фінансових ресурсів, що забезпечить значне розширення її фінансового 

потенціалу (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1 – Вплив рейтингових оцінок на фінансовий потенціал території  

 

Таким чином, територіальні громади мають активно працювати над влас-

ним іміджем, при чому не лише шляхом покращення соціально-економічних 

показників, а й за рахунок активної співпраці з провідними міжнародними ор-

ганізаціями, чиї рейтинги та оцінки формують думку потенційних інвесторів. 

Виходячи з цього, вважаємо за необхідне провести дослідження найбільш 

впливових рейтингів, індексів, оцінок, а також організацій, що їх присвоюють 

та ключових положень в методології оцінки. Все це надасть необхідну інфор-

мацію для конкретизації зусиль щодо поліпшення іміджу і, за рахунок цього, 

підвищення фінансового потенціалу. 

На сьогоднішній день існує велике різноманіття рейтингів, рейтингових 

оцінок, індексів тощо, метою яких є зниження асиметрії інформації. Це: індекси 

конкурентоздатності; рейтинги інвестиційної привабливості; кредитні рейтин-

ги; рейтинги інвестиційних ризиків; індекси економічної свободи; індекси гло-

балізації; індекси корупції тощо. 

Організацій, що здійснюють оцінки та проводять різного роду ранжуван-

ня, досить багато, тому для формування більш чіткої уяви про них вони можуть 

бути розподілені на такі групи:   

- науково-дослідні організації, дослідницькі інститути; 
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- міжнародні організації для яких проведення відповідних досліджень є 

другорядним напрямом діяльності, але необхідним для прийняття рі-

шень за основними напрямами (ООН, ЮНЕСКО, МВФ, Світовий банк 

тощо); 

- рейтингові агентства; 

- інформаційні агентства. 

Аналіз інформаційних джерел, а також наукових праць, що містять в собі 

посилання на різного роду рейтингові оцінки, дозволив сформувати наступний 

перелік організацій, чиї оцінки потенційно можуть здійснювати значний вплив 

на імідж території (територіальної громади) чи її суб’єктів за типами (табл. 3.1, 

.3.2, 3.3, 3.6). Звичайно даний перелік не претендує на абсолютну повноту, втім, 

основні «гравці» в ньому присутні, тому вибірку можна вважати репрезентати-

вною. 

 

Таблиця 3.1 – Провідні міжнародні та національні науково-дослідні орга-

нізації, що здійснюють дослідження щодо присудження різного роду рейтингів 

[228,229,232,236,238] 

Назва організації (країна) Основний індекс (рейтинг) – позиція 

України в рейтингу/загальна кількість 

місць 

Міжнародний інститут розвитку менедж-

менту (IMD) (Лозанна, Швейцарія) 

Рейтинг конкурентоспроможності - 57/59 

Організація економічного співробітництва 

і розвитку (OECD) 

Індекс благополуччя (складається для 34 

ведучих країн з ринковою економікою, 

Україна до цього числа не входить) 

Дослідний центр «Фонд спадщини» (The 

Heritage Foundation), США  

Індекс економічної свободи – 163/183 

Дослідний центр Brookings Institution, 

США 

Рейтинг слабкості держав, що розвива-

ються – 107/141 

Інститут Като, США Рейтинг економічної свободи - 125/157 

 

http://www.brookings.edu/
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Як показав аналіз, провідні міжнародні дослідні центри вкрай негативно 

оцінюють Україну та її економічні «успіхи». На жаль, рівень конкурентоспро-

можності економіки України та умов ведення в ній економічної діяльності не 

тільки поступаються розвиненим країнам, але і не відповідають навіть усеред-

неним оцінках, що робить Україну не лише аутсайдером в Європі, але і в ціло-

му в світі, ставлячи в один ряд з найбільш проблемними та неблагополучними 

країнами та регіонами. 

Проаналізуємо детально найбільш резонансні, а отже і найбільш впливові 

рейтинги. Почнемо з рейтингу конкурентоспроможності Інституту розвитку 

менеджменту – IMD (Лозанна, Швейцарія). Даний рейтинг оцінює «успіш-

ність» 59 країн за різними факторами конкурентоспроможності, що згруповані 

за такими групами: економічні показники, ефективність діяльності уряду, ефек-

тивність бізнесу та інфраструктура [341]. 

Як відмічає Геєць В., оцінки за цим рейтингом є найбільш показовими, 

оскільки вони здійснені для більшості розвинених країн,  а не для всіх дер-

жав світу. Таким чином база порівняння не занижується штучно (коли порів-

нюються результати національної економіки з найменш розвиненими країна-

ми світу) і з’являється можливість оцінити реальний стан речей та проблемні 

моменти [341]. 

Варто відмітити, що з початком світової фінансової кризи Інститут розви-

тку менеджменту ввів ряд додаткових факторів оцінки, які мають характеризу-

вати здатність країни  витримувати економічні шоки. 

Що стосується України, то, на жаль, вона посідає останні місця майже за 

всіма ключовими позиціями даного рейтингу, знаходячись нижче Греції, Болга-

рії, Аргентини тощо, обігнавши лише дві країни – Хорватію та Венесуелу. Най-

більш важливими питаннями, що потребують негайного вирішення є наднизька 

економічна ефективність, низька ефективність управління країною, а також не-

розвиненість інфраструктури [328]. 

Така ситуація, звичайно, не може стимулювати інвесторів до активних 

вкладень в економіку України. Отже, наявний фінансовий потенціал не може 
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бути реалізований в повному обсязі та в значній мірі позбавлений ресурсів та 

перспектив росту.   

Ще одним індексом, публікації якого мають серйозний резонанс в пресі 

та економічних колах, є Індекс економічної свободи (Index of Economic 

Freedom), що розраховується Американським дослідним центром «Фонд спад-

щини» (The Heritage Foundation) і газетою The Wall Street Journal.  

Експерти The Heritage Foundation визначають економічну свободу як 

«відсутність урядового втручання або перешкоджання виробництву, розпо-

ділу і споживання товарів і послуг, за винятком необхідної громадянам за-

хисту і підтримки свободи як такої». Аналіз економічної свободи прово-

диться Фондом з 1995 року. Ступінь свободи економіки розраховується за 

середнім арифметичним десяти показників: свобода бізнесу, торгівлі, фі-

нансового сектору, інвестицій та праці, монетарна та фіскальна свободи, 

гарантії прав власності, розмір бюрократичного апарату, ступінь захисту від 

корупції.  

Країни світу, що представлені в звіті за 2011 рік (їх 183), розділені на 

п'ять умовних груп у відповідності зі своїм рейтингом за Індексом економі-

чної свободи: «вільні», «переважно вільні», «помірно вільні», «переважно 

невільні» і «невільні». Укладачі Індексу вважають, що між свободою еко-

номіки та успішністю її розвитку є певний взаємозв'язок [228].   

Україну було віднесено до групи несвободних країн разом з Іраном, Ве-

несуелою, Північною Кореєю, Білоруссю та цілим рядом африканських країн. 

При чому протягом останніх років рівень економічної свободи України мав чіт-

ку тенденцію до зниження (рис. 3.2). 



196 

 

 

Рис. 3.2 – Динаміка значень Індексу економічної свободи за вибраними 

країнами та в середньому по світу протягом 2008-2012 років [228]  

 

Головними характерними особливостями несвобод них країн є низький 

рівень захисту прав власності, високий рівень корупції, перешкоди для підпри-

ємницької діяльності, нерозвиненість та недотримання законодавчих норм та 

недосконалість судової системи, а також несприятлива політична обстановка. 

Крім того експерти Фонду відмічають нерозвиненість фінансового сектору, не-

достатні зусилля з боку держави по співпраці з іноземними інвесторами, а та-

кож проблему бюджетного дефіциту [228]. 

Окрім дослідницьких організацій, присвоєнням різного роду рейтингових 

оцінках займаються і міжнародні організації економічного та соціального роз-

витку. Перелік найбільш впливових з них та результати рейтингів, що вистав-

ляються ними Україні наведено в таблиці 3.2. 
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Таблиця 3.2 – Провідні міжнародні організації загального напряму, що 

здійснюють дослідження з виставлянням різного роду оцінок та ранжування 

[230,231,233,234,235,237,239,240,241,242,243,244,245,246,247] 

Назва організації  Основний індекс (рейтинг) – позиція України в рейтин-

гу/загальна кількість місць 

Світовий банк  Рейтинг ведення бізнесу – 152/183 

Глобальний рейтинг економік за показником валового 

національного доходу на душу населення – 122/198 

Міжнародний валютний фонд Макроекономічні індикатори 

ООН. Програма розвитку людс-

тва  

Індекс людського розвитку – 69/169 

ЮНКТАД Конференція ООН з 

торгівлі і розвитку 

Індекс торгівлі і розвитку – 37/123 

Індекс залучення прямих іноземних інвестицій  

(Inward FDI performance Index) – 38/141 

ЮНЕСКО GERD (індекс витрат на дослідження та розвиток) 

Рівень грамотності населення 

Всесвітній економічний форум  

(Давос, Швейцарія) 

Індекс конкурентоспроможності економічного зростання 

– 82/142 

Індекс залучення країн у міжнародну торгівлю  – 71/121 

Європейський банк реконстру-

кції та розвитку  

Макроекономічні індикатори 

Центр антикорупційних дослі-

джень Transparency International 

Індекс сприйняття корупції – 152/182 

Євростат Макроекономічні індикатори 

Міждержавний статистичний 

комітет СНД  

Макроекономічні індикатори 

Компанія BERI (Business 

Environment Risk Intelligence 

S.A.), США 

Рейтинг ділового ризику (BRS) 

Аудиторська фірма 

PricewaterhouseCoopers 

Рейтинг країн за рівнем складності податкової системи  

– 177/178 

Компанія Maplecroft (Великоб-

ританія) 

Індекс інвестиційних ризиків – 74/196 

Міжнародна фінансова корпо-

рація 

Рейтинг легкості ведення бізнесу  – 139/178 

«Фонд миру» Рейтинг найбільш неспроможних країн світу  – 110/177  
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Як бачимо, основним інструментом для проведення ранжування за різни-

ми соціально-економічними аспектами діяльності країн є макроекономічні ін-

дикатори та статистичні дані, втім ряд організацій (Світовий банк, Всесвітній 

економічний форум, Центр антикорупційних досліджень Transparency 

International тощо) використовують спеціально розроблені показники, що уза-

гальнюють за певним алгоритмом найбільш значимі дані та формують підсум-

кове значення, що значно полегшує загальне сприйняття та процес порівняння 

даних щодо конкретної країни з іншими країнами. 

Незважаючи на ряд умовно позитивних результатів в індексах ООН, що 

обумовлені кількісними показниками діяльності економіки України (обсяги зо-

внішньої торгівлі, експорту та імпорту тощо), аналіз якісних складових еконо-

мічної системи України свідчить про низьку конкурентоспроможність, високі 

інвестиційні ризики та корупцію, вкупі з відсутністю адекватних умов для здій-

снення економічної діяльності. 

Проаналізуємо більш детально найбільш впливові рейтинги з наведених у 

таблиці 3.2.  

Почнемо з індексу конкурентоспроможності економічного зростання, що 

розраховується Всесвітнім економічним форумом (Давос, Швейцарія). Даний 

індекс розроблений для оцінки здатності економіки досягати і підтримувати 

стабільне економічне зростання в середньо- і довгостроковій перспективі. 

Складається він з трьох компонентів: базові вимоги (інституції, інфраструктура, 

макроекономічне оточення, охорона здоров’я та базова освіта), показники ефе-

ктивності (вища освіта, ефективність товарних ринків, ефективність ринку пра-

ці, розвиток фінансового ринку, технологічна готовність, розмір ринку), інно-

ваційні фактори (складність бізнесу, інновації) [248].    

Використовуючи дані з досліджень за індексом конкурентоспроможності 

економічного зростання та його складовими можна не лише визначити конку-

ренті переваги тієї чи іншої країни, але і слабкі місця, що характерні для неї.  

Аналізуючи останній звіт, можна відмітити наявність певних конкурент-

них переваг України за такими складовими як вища освіта, ефективність ринку 
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праці, розмір ринку. При цьому слабкими місцями держави є макроекономічне 

оточення суб’єктів господарювання, недостатній розвиток фінансового ринку, 

низька ефективність товарного ринку, слабкість інституційної складової. 

Особливий інтерес для завдань даного дослідження, з позиції вивчення 

фінансового потенціалу, має показник розвиненості фінансового ринку Украї-

ни, за яким вона посідає 116 місце зі 142 країн світу, що входять до рейтингу. 

Важливими є дослідження умов ведення бізнесу, що проводяться в рам-

ках оцінки індексу конкурентоспроможності. Основними факторами, що нега-

тивно впливають на ведення бізнесу в Україні є корупція (16%), податкове ре-

гулювання (14,4%), доступ до фінансових ресурсів (13,6%), неефективність ре-

гуляторної діяльності (10,3%) тощо [437]. 

Рейтингом, що найбільш серйозно сприймається в світі є рейтинг ведення 

бізнесу, який розраховується  Світовим банком.  

Основною метою створення даного індексу є оцінка якості правил, що ре-

гулюють та впливають на діяльність компаній в тій чи іншій країні протягом 

всього їх життєвого циклу – починаючи від створення і закінчуючи ліквідацією 

даних компаній. 

Автори рейтингу відзначають, що в системах з прозорими і ефективними 

нормами регулювання підприємницької діяльності, доступ до ділових можли-

востей в меншій мірі обумовлений особистими зв'язками чи спеціальними при-

вілеями, а більша частина економічної діяльності здійснюється у формальному 

секторі економіки, де вона може користуватися належним регулюванням та 

оподаткуванням. 

У проекті беруть участь понад 6700 експертів в різних країнах світу –  

консультанти з питань підприємницької діяльності, юристи, економісти, урядо-

вці, а також провідні вчені країн, які надають методичну та експертну допомо-

гу. 

Рейтинг складається на підставі 10 індикаторів регулювання підприємни-

цької діяльності, що враховують час і вартість виконання підприємцем вимог 

держави з реєстрації нового підприємства, діяльності підприємства, ведення 
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торговельних операцій, забезпечення виконання контрактів, оподаткування та 

закриття підприємства. Кожен індикатор має рівну вагу. При цьому не врахо-

вуються такі змінні, як макроекономічна політика, якість інфраструктури, ква-

ліфікація робочої сили, коливання валютних курсів, думки інвесторів, безпека і 

рівень корупції. 

Таким чином, умови організації та ведення бізнесу розглядаються без 

урахування політичних аспектів, виключно на рівні законодавчих положень і 

нормативів. 

У підсумковому рейтингу всі країни ранжуються за рівнем сприяння веден-

ню бізнесу з 1 до 183 місця, перше місце – найбільш високе. Висока позиція краї-

ни означає, що її регуляторний клімат сприяє веденню бізнесу [267]. 

Згідно з останнім дослідженням, результати якого були опубліковані в 

аналітичній доповіді «Ведення бізнесу в 2012 році», Україна посідає 152 місце. 

З 10 індикаторів, що аналізувались, лише 2 можна вважати такими, що позити-

вно характеризують умови ведення бізнесу в Україні – це отримання кредиту 

(24 місце) та виконання контрактів (44 місце). За іншими позиціями Україна є 

не лише європейським, але і світовим аутсайдером. Зокрема за такими індика-

торами як одержання дозволів на будівництво (180 позиція), сплата податків 

(181), реєстрація власності (166) [267].  

Те, що ці результати є об’єктивною реальністю, а не суб’єктивними оцін-

ками, підтверджують результати дослідження «Сплата податків», що було про-

ведене однією з найбільших аудиторських фірм в світі – 

PricewaterhouseCoopers, за якими Україна посіла 177 місце зі 178 учасників що-

до зручності податкових систем [331]. 

Важливу роль в подоланні інформаційної асиметрії відіграють інформа-

ційні агентства. Деякі з них розробили власні методики рейтингування та оціню-

вання країн за тими чи іншими критеріями – таблиця 3.3. 
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Таблиця 3.3 – Провідні інформаційні агентства, що здійснюють дослі-

дження з виставлянням різного роду рейтингів 

[249,259,255,256,257,258,260,261,262,263] 

Назва організації (країна) Основний індекс (рейтинг) – позиція України в рей-

тингу/загальна кількість місць 

The Wall Street Journal (США) Індекс економічної свободи (розробляється разом з 

The Heritage Foundation) – 163/183 

Economist (США) Рейтинг демократичності країн – 79/165 

(Україну було віднесено до групи країн з «проблем-

ною демократією») 

Euromoney (Великобританія) Рейтинг ризику країн – 89/186 

Economist (Великобританія) Рейтинг підприємницької привабливості – 70/82 

Foreign Policy Journal (США) Індекс глобалізації – 42/72 

Індекс недієздатних країн (Failed States Index) – 

110/177  

Журнал Forbes (США) Рейтинг країн з найбільш сприятливими умовами для 

бізнесу (Best Countries for Business) – 105/134 

Рейтинг країн з найгіршою економікою – 4/10 

Журнал International Living 

(США) 

Рейтинг країн за рівнем життя (Quality of Life Index) – 

73/192 

Журнал Business Insider (США) Рейтинг країн з загрозою дефолту – 6/18 

Журнал Institutional 

Investor (США) 

Оцінка кредитоспроможності країн – 90/178 

Newsweek (США) Рейтинг кращих країн (Newsweek's The World's Best 

Countries) – 49/100 

 

Проаналізуємо більш детально деякі з наведених в табл. 3.3 рейтингів. Поч-

немо з рейтингу ризику країн, що складається журналом Euromoney двічі на рік.   

Опубліковані журналом Euromoney результати становлять собою табли-

цю з ранжируваним переліком країн, побудованим в порядку зменшення вели-

чини інтегрального показника надійності. Цей показник вимірюється в інтерва-

лі від 0 до 100 і є фактичною сумою оцінок, отриманих експертним або розра-

хунково-аналітичним шляхом по дев'яти показникам (див. табл. 3.4). 

http://www.us-dollar.ru/dollar-news/514-defolt-rating.html
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Таблиця 3.4 – Складові методики оцінки ризику країні Euromoney [255] 

Назва складової Вага Особливості розрахунку 
Економічні дані 25% Враховують динаміку росту економіки країни, ступінь її 

стійкості, стабільність грошово-кредитної системи, стан 

поточного платіжного балансу, розмір бюджетного дефі-

циту, рівень безробіття тощо 
Політичний ризик 25% Оцінку здійснюють на основі експертних висновків за 

шкалою від 0 - високий ризик до 10 - низький ризик 
Боргові показники 10% Розраховується на базі статистичної інформації, що публі-

кується Світовим банком 
Неспроможність до 

обслуговування боргу 
10% Розраховується на базі зовнішньої заборгованості, по якій 

протягом останніх трьох років були неплатежі чи перегля-

нуті строки погашення 
Кредитоспроможність 10% Розраховується як середня з трьох показників кредитного 

рейтингу, які публікуються у відношенні офіційних пози-

чальників агентствами «Moody's», «Standard & Poor's» і 

Міжнародним довідником з ризику країн. Країни, що не 

мають рейтингу, або ті, чий рейтинг нижче «ВВ», отри-

мують оцінку 0 балів. Країни, що мають рейтинг тільки 

відносно короткострокових позик, прирівнюються до кра-

їн категорії «ВВВ». 
Доступність  банків-

ського кредитування 
10% Оцінки базуються на опублікованих Світовим банком да-

них про величину приватних, негарантованих державою 

довгострокових запозичень банків, виражених у відсотках 

до річного обсягу ВНП. Країни ОЕСР автоматично отри-

мують оцінку 10. 
Доступність до коро-

ткострокових фінан-

сових ресурсів 

5% Оцінки встановлюються виходячи з того, до якої категорії 

позичальників відповідно до класифікації ОЕСР відно-

ситься конкретна країна. Позичальники I групи отримують 

оцінку 10, позичальники II групи - оцінку 5 і позичальники 

III групи - оцінку 0. 
Доступ до ринків ка-

піталу 
5% Аналіз здійснюється експертами «Euromoney», які визна-

чають, наскільки легко країна могла б розмістити позики 

на міжнародному ринку облігацій або отримати торговий 

кредит. Оцінка 10 балів означає, що не виникло б жодних 

проблем. Нульова оцінка свідчить про неможливість роз-

міщення позики. 
Дискаунт по форфей-

тингу 
5% Країни, для яких форфейтингові операції недоступні, 

отримують оцінку 0. Дані для аналізу надають компанія 

«Morgan Grenfell Trade Finance Ltd», Лондонська біржа 

форфейтингових компаній та ін.. 
 

 

Результуюче значення ризику країни варіюється від 0 (найбільший ризик) 

до 100 (найменший). Дані числові значення конвертуються в 10 літерних кате-

горій: від ААА до N /R [347]. 
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Станом на березень 2011 Україна посідала 89 місце зі 186 країн, що аналі-

зувались [410]. 

Ще одним рейтингом, що привертає увагу в межах даного дослідження є 

рейтинг країн з найбільш сприятливими умовами для бізнесу (Best Countries for 

Business), який складається журналом «Форбс» – одним із найбільш авторитет-

них і відомих друкованих видань в світі.  

Експерти «Форбс» оцінюють умови ведення бізнесу в 134 країнах, врахо-

вуючи такі фактори як майнові права, інновації, податки, розвиток технологій, 

корупцію, рівень особистої та економічної свободи, бюрократію, захист інвес-

торів. 

За результатами дослідження, за підсумками 2011 року, Україна посіла 

105 місце зі 134 країн (при чому у порівнянні з попереднім роком країна втра-

тила 7 позицій). Найбільш провальними показниками виявились податкове на-

вантаження (134 місце), рівень монетарної свободи (126), захист прав власності 

(114), корупція (110) [404]. 

Цікавим з точки зору узагальнення основних світових рейтингів та оцінок 

є рейтинг 100 кращих країн світу від журналу Newsweek. 

Аналітична група Newsweek поєднала дані, зібрані міжнародними органі-

заціями, які регулярно випускають світові рейтинги за різними тематиками. 

Якість держав оцінювалося на основі п'яти загальноприйнятих ключових пока-

зників національного добробуту (табл. 3.5). 

Таким чином було складено своєрідну метрику 100 країн, яка представлена 

на сайті журналу у вигляді інтерактивного рейтингу. Варто відзначити, що рей-

тинг видається більш наочним при порівнянні країн однакового розміру і добро-

буту, тому експерти розбили основну групу з 100 країн на підгрупи, виходячи з 

чисельності населення та доходів тих чи інших держав. У редакційній статті уточ-

нюється, що робота над рейтингом проводилася протягом декількох місяців за 

участю ряду міжнародних експертів, а також аналітиків консалтингової компанії 

McKinsey & Company [432]. 
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Таблиця 3.5 – Показники оцінки країн за рейтингом Newsweek [257] 

Показник Особливості розрахунку 

Стан освіти Оцінювався за середнім рівнем тестів TIMSS (Trends in International 

Mathematics and Science Study) або PISA (Programme for International 

Student Assessment). 
Для країн, в яких такі тести не проводяться, оцінки визначені на підс-

таві даних міжнародних організацій за рівнем грамотності та середньої 

тривалості навчання. 

Стан охорони 

здоров'я 
Оцінювався за показниками Всесвітньої організації охорони здоров'я – 
очікуваної тривалості життя при народженні, враховуючи середню 

кількість років, яку людина може прожити в повному здоров'ї, і з ура-

хуванням років життя в неповному здоров'ї у зв'язку із захворюванням 

або травмою. 

Якість життя Оцінювалась за рівнем суспільної нерівності, бідності, стандартів життя, 

фізичної, екологічної та економічної безпеки. Для оцінки нерівності вра-

ховувався коефіцієнт Джині – ступінь нерівності в доходах сімей та ген-

дерний розрив – ступінь нерівності між чоловіками і жінками. Рівень бід-

ності визначався за відсотком населення, що живе менш ніж на два дола-

ри США на день у цінах 2005 року. Стандарти життя вимірювалися за 

рівнем споживання на душу населення. Рівень фізичної безпеки визнача-

вся за кількістю насильницьких злочинів і вбивств на душу населення. 

Рівень екологічної безпеки визначався по санітарному стану навколиш-

нього середовища. Економічна безпека визначалася за рівнем безробіття. 

Динаміка еко-

номічного роз-

витку 

Оцінювалась за показниками зростання ВВП, диверсифікації економі-

ки, якості підприємницького середовища, інновацій, капіталізації фон-

дового ринку. 

Політичне сере-

довище 
Оцінювалось за показниками якості виборчого процесу, участі грома-

дян у політичному житті, якості функціонування уряду, свободі вира-

ження переконань, об'єднання в асоціації, верховенства закону, особи-

стої свободи і прав особистості. Також використовувався показник 

рівня демократизації та дані ризиків через політичні рішення, з якими 

стикаються уряд, компанії та інвестори в зарубіжних країнах. 

  

Кращою країною світу автори дослідження назвали Фінляндію. Ця країна 

посідає перше місце за станом освіти, четверте – за якістю життя, п'яте – за ста-

ном політичного середовища, восьме – за динамікою економічного розвитку, і 

сімнадцятою – за станом охорони здоров'я. Далі в першій десятці: Швейцарія, 

Швеція, Австралія, Люксембург, Норвегія, Канада, Нідерланди, Японія і Данія. 

Сполучені Штати Америки опинилися на 11 місці. 
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Україна в рейтингу посіла 49 місце. Більш менш задовільні показники 

наша країна продемонструвала за критеріями освіта (40 місце), якість життя 

(40), а також політичне середовище (50), натомість за рівнем економічної дина-

міки (66) та здоров’я Україна є серед світових аутсайдерів [414]. 

Ще одними важливими суб’єктами, що знижують інформаційну асимет-

рію на світовому економічному просторі є рейтингові агентства. Перелік прові-

дних міжнародних рейтингових агентств, що оцінюють країни наведено в табл. 

3.6. 

 

Таблиця 3.6 – Провідні міжнародні рейтингові агентства, що здійснюють 

рейтингування країн [312,313,314,315,316,317,318] 

Назва організації Основний індекс (рейтинг) – позиція України в рейтин-

гу/загальна кількість місць 

Moody’s 

  

Суверенний рейтинг країни – В2 прогноз стабільний 

Standard and Poor’s Довгостроковий рейтинг за зобов’язаннями в національ-

ній валюті – В+, прогноз стабільний 

Fitch Довгостроковий рейтинг дефолту емітенту в національ-

ній валюті – В, позитивний 

Japan Rating And Investment 

Information, Inc.  

Рейтинг по зобов’язанням в національній валюті – ВВ-, 

прогноз стабільний 

Dominion Bond Rating Service Суверенний рейтинг країни.  

Україна не  оцінюється даним рейтинговим агентством 

Kroll Bond Rating Agency, Inc. Рейтинг фінансової сили країни. 

Україна не  оцінюється даним рейтинговим агентством 

Egan-Jones Rating Company Суверенний рейтинг країни.  

Україна не  оцінюється даним рейтинговим агентством 

 

Оскільки найбільшим впливом на фінансовий потенціал території  воло-

діють саме кредитні рейтинги ведучих рейтингових агентств світу, нами буде 

приділена особлива увага ним у наступних підрозділах роботи. 

http://www.dbrs.com/
http://krollbondratings.com/
http://www.egan-jones.com/
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Отже, за результатами аналізу провідних рейтингів та індексів світу, іно-

земний інвестор побачив би дуже неприглядну для України картину – корумпо-

вана країна з надзначним податковим тягарем і вкрай несприятливими умовами 

бізнесу, що знаходиться на межі дефолту. Досить важко уявити собі раціональ-

ного економічного суб’єкта, що за своєї волі став би інвестувати кошти в таку 

країну, особливо враховуючи наявність близько 100 альтернатив. Таким чином, 

фінансовий потенціал України значно звужується, оскільки обмежуються обся-

ги залучення іноземних фінансових ресурсів.  

Ще один варіантом використання даних міжнародних рейтингів є прийн-

яття їх в якості бази для побудови оцінки рівня використання фінансового по-

тенціалу країни. Перераховуючи методичні підходи до оцінки фінансового по-

тенціалу (підрозділ 2.3 роботи), ми зауважували на тому, що одним з основних 

методів оцінки фінансового потенціалу є порівняльний. Згідно з цим методом, 

порівнюються декілька об’єктів з метою виявлення більш ефективних та дина-

мічних відносно інших. Інформація про максимальні можливості при даних 

умовах в такому випадку закладена в показниках кращих об’єктів.  

Таким чином, інформація, що криється в різного роду рейтингах може 

виступати в якості бази для оцінки фінансового потенціалу країни чи рівня його 

використання. 

Головним питанням, на нашу думку, є вибір певного індикатору, що в до-

статньо повній мірі міг би охарактеризувати фінансовий потенціал, або, при-

наймні, його основну частину. 

Виходячи з макроекономічної теорії, а також результатів теоретичних до-

сліджень сутності фінансового потенціалу та підходів до його оцінки, що були 

проведені у другому розділі роботи, таким показником (індикатором) можна 

вважати ВВП країни. Втім, звичайно, валові обсяги ВВП не дають об’єктивних 

передумов для використання порівняльного методу. З цією метою варто вико-

ристовувати його похідну – рівень ВВП на душу населення. Статистика за да-

ним показником надається багатьма міжнародними організаціями, в тому числі 

і Світовим банком.  
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При порівнянні рівня ВВП на душу населення конкретної країни з даними 

по інших країнах з’являється принципова можливість визначити не лише місце 

держави в загальносвітовому рейтингу, але і визначити, наскільки ефективно 

держава використовує наявний в неї потенціал.  Наприклад, рівень використан-

ня фінансового потенціалу можна оцінювати за наступною формулою (формула 

3.1): 
 

n

і

ФП
ВВП

ВВП
Р  ,      (3.1) 

 

де ФПР – рівень використання фінансового потенціалу; 

іВВП  – ВВП на душу населення в країні, що аналізується; 

nВВП  – середній рівень ВВП на душу населення по групі країн, що най-

більш близькі до аналізованої країни за соціально-економічними та географіч-

ними умовами. 

 

Рівень використання фінансового потенціалу може були менше 1 у випа-

дку відносно неефективного його використання та більше 1, якщо використову-

ється відносно більш ефективно. 

Аналіз можна проводити по двох напрямках - оцінка поточного рівня викорис-

тання та оцінка перспективного рівня використання фінансового потенціалу. 

Пояснимо більш детально. Якщо порівняти значення конкретної країни зі 

значеннями країн, що схожі за рівнем соціально-економічного розвитку, приро-

дного потенціалу тощо, ми можемо визначити наскільки ефективно використо-

вується фінансовий потенціал в поточному періоді. Тобто в теорії коефіцієнт 

має дорівнювати 1, оскільки порівнюються умовно рівні країни. Втім на прак-

тиці можуть існувати розбіжності. Ці розбіжності можна пояснити як неефек-

тивною фінансовою політикою, неефективним використанням наявних фінан-

сових ресурсів, так і банальним «неврахуванням» фактично досягнутих резуль-

татів у статистиці, у тому числі існуванням тіньового сектору економіки.  
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Наприклад, за різними оцінками рівень тіньового сектору України 

коливається від 30% (офіційні оцінки Міністерства економічного розвитку 

і торгівлі України [10]) до 55% (дослідження західних вчених, зокрема 

Шнайдера Ф. [433,434]). 

Тобто фінансовий потенціал такого плану використовується в Україні, 

але не враховується в офіційній статистиці. Тому вважаємо за необхідне при 

здійсненні розрахунків вводити корегувальний коефіцієнт на фактор тіньової 

економіки.  Таким чином, формула 1 має бути трансформована і прийме насту-

пний вигляд (формула 3.2) 
 

nn

іі

ФП
КтеВВП

КтеВВП
Р




 ,       (3.2) 

 

де іКте  - коефіцієнт тіньової економіки країні, що аналізується; 

nКте  - середній коефіцієнт тіньової економіки по групі країн, що най-

більш близькі до аналізованої країни за соціально-економічними, географічни-

ми умовами. 

 

В свою чергу коефіцієнт тіньової економіки ( кті ) пропонується розрахо-

вувати наступним чином (формула 3.3) 

 

економікитіньовоїчастка
Кте

1
     (3.3) 

 

Звернемось до конкретних цифр. Згідно зі статистичними даними, що опуб-

ліковані Світовим банком, для України рівень ВВП України на душу населення 

дорівнює 3007 доларів. В той час, як країни, що близькі до України за рівнем соці-

ально-економічного розвитку, природних і географічних умов, демонструються 

значно більші показники, що коливаються в межах від 10 тис до 15 тис дол. США 

(Росія – 10440, Польща – 12293, Угорщина – 12852 тощо) [439]. 



209 

 

Що стосується тіньової економіки, то, базуючись на даних Шнайдера Ф., 

для України рівень тіньової економіки складає приблизно 55% (0,55). Для кра-

їн, що виступили базою порівняння рівень коливається в межах від 26,7% в 

Польщі до 47% в Росії [434]. 

Виходячи з цього, можемо розрахувати рівень використання фінансового 

потенціалу України наступним чином: 

 

16,0
35,0/1*12000

55,0/1*3007







nn

іі
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КтеВВП

КтеВВП
Р  

 

Як бачимо, результат є дуже негативним. Фінансовий потенціал України 

реалізовується лише на 16% зі 100% можливих. Такий показник, тим не менш, 

цілком узгоджується з попередніми даними щодо рейтингів економічного роз-

витку та ведення бізнесу України і пояснює, чому маємо таку негативну карти-

ну і чому дуже багато африканських країн є більш економічно розвиненими.  

Виходячи з отриманих даних, поточну фінансову політику можна охарак-

теризувати як наднеефективну.   

В той же час, результати розрахунків показують, що головною пробле-

мою сучасної фінансово-економічної політики є неспроможність влади реалізу-

вати потенціал, яким володіє країни. Втім, за умови проведення ефективних 

реформ, Україна має базис та значний запас фінансово-економічної міцності, 

що може протягом досить довгого періоду часу забезпечувати їй значний при-

ріст за основними фінансово-економічними показниками діяльності. При чому 

дво- та трьохкратні покращення можуть бути досягнуті досить швидко, оскіль-

ки стосуються забезпечення «середніх» умов ефективності функціонування 

економіки. За таких умов сьогодні працюють Польща, Угорщина і навіть Росія. 

Говорячи про стратегію розвитку фінансового потенціалу, в якості орієн-

тиру потрібно брати країни з найкращими показниками ефективності. Ці країні 

в умовах жорсткої конкуренції змогли створити такі умови ведення бізнесу, ре-

алізовують таку фінансову політику, що дозволяють отримати максимум фі-
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нансових ресурсів на одиницю населення. Тобто можна вважати їх рівень вико-

ристання фінансового потенціалу близьким до 100%. Такими країнами на сьо-

годні можна вважати Люксембург (ВВП на душу населення дорівнює 150 438 

дол США), Норвегію (84 538) та Швейцарію (67 464) [434]. Рівень тіньової еко-

номіки в цих країнах становить від 9%  (Люксембург) до 16% (Норвегія) [434]. 

Таким чином, можемо оцінити рівень використання фінансового потенці-

алу України відносно абсолютного значення 

 

008,0
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Як бачимо, Україна не використовує і 1% від потенційних можливостей.  

На наш погляд, запропонований показник є своєрідним орієнтиром при 

розробці стратегії фінансово-економічного розвитку держави.   

Отже, володіння інформацією щодо  рейтингів та методологій їх оцінки 

допомагає не лише визначити місце конкретної країни в світі за певними крите-

рієм, але і може допомогти у визначенні рівня використання фінансового поте-

нціалу країни. 

Підсумовуючи результати відмітимо, що міжнародні рейтинги здійсню-

ють значний вплив на формування фінансового потенціалу території, оскільки 

вони формують імідж країни в очах потенційних інвесторів. Неврахування ре-

зультатів рейтингів може призвести до фінансової ізоляції країни, оскільки за-

кордонні інвестори можуть ігнорувати фінансовий ринок країни, чий імідж зда-

ється їм надто ризиковим. 

На жаль, сьогодні Україна має вкрай неприглядний вигляд з позиції різ-

них міжнародних рейтингів. Відповідно, в очах іноземних інвесторів Україна є 

надто ризикованою країною. Це призводить до того, що країна не здатна реалі-

зувати таку важливу складову фінансового потенціалу як фінансові ресурси, 

залучені на міжнародних ринках. В умовах фінансової глобалізації дана скла-

дова фінансового потенціалу взагалі могла б бути однією з основних.  
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В той же час інформація щодо методології тих чи інших рейтингів, як прави-

ло, є публічною, тому влада країни має можливість безпосередньо впливати на ре-

зультати рейтингу шляхом проведення відповідних найбільш критичних реформ. 

Тому ми вважаємо за необхідне при розробці і реалізації державної фінансової по-

літики, при здійсненні заходів з управління фінансовим потенціалом території, 

обов’язково враховувати результати міжнародних рейтингів, аналізувати їх стан та 

динаміку з метою постійного покращення іміджу в очах іноземних інвесторів. 

Рейтинги та різного роду рейтингові оцінки надають необхідну базу для адек-

ватної оцінки рівня використання фінансового потенціалу конкретної країни. При 

чому в якості порівняння можуть виступати як схожі за рівнем соціально-

економічного розвитку країни (з метою оцінки рівня поточного використання фінан-

сового потенціалу), так і країни, що є світовими лідерами в соціально-економічному 

розвитку (вони мають виступати в якості орієнтирів, тобто при розробці довгостро-

кових стратегій розвитку економіки та управління фінансовим потенціалом). 

 

3.2 Формування фінансового потенціалу території під впливом дія-

льності рейтингових агентств 

 

На фінансовий потенціал території певною мірою впливають дії рейтин-

гових агентств. В розвинених країнах світу рейтингові агентства, що присвою-

ють рейтинги кредитоспроможності як емітентам, так і їхнім цінним паперам, 

виконують функцію зниження інформаційної асиметрії. Саме на базі рейтингів 

інвестори приймають рішення щодо купівлі/продажу тих чи інших цінних па-

перів. Роль рейтингових агентств значно зросла під час виникнення світової фі-

нансової кризи, оскільки факти зниження рейтингів виявились додатковими 

джерелами панічних настроїв та підсилили кризові процеси. 

Зниження рейтингу, наприклад, призводить не лише до підвищення вар-

тості ресурсів (оскільки доходність облігацій має в цьому випадку зрости, щоб 

зацікавити інвесторів), але й до зниження обсягів залучених ресурсів внаслідок 
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падіння попиту на емітовані цінні папери та у зв’язку з підвищенням рівня їх 

ризику в очах інвесторів. 

Рейтингові агентства відіграють важливу роль в інвестиційному процесі і 

можуть забезпечити як успіх, так і провал діяльності компанії на ринку обліга-

цій шляхом присвоєння того чи іншого кредитного рейтингу.  

Крім того провідні гравці фінансових ринків (пенсійні, хаджеві, інвести-

ційні фонди), як правило, зобов’язані з метою контролю за власними ризиками 

враховувати кредитні рейтинги при прийнятті інвестиційних рішень. Більшість 

із них навіть не мають право вкладати кошти у цінні папери, кредитний рейтинг 

яких нижче певного рівня [399]. 

Перш ніж детально аналізувати роль рейтингових агентств у формуванні 

та управлінні фінансовим потенціалом території, визначимо їх сутність, особ-

ливості методології рейтингових оцінок та встановимо провідних гравців ринку 

рейтингових послуг в світі та Україні. 

Вважається, що кредитний рейтинг – це міра, яка відображає кредито-

спроможність приватної особи, підприємства, регіону чи країни, а також надій-

ність цінних паперів. Такі рейтинги розраховуються на основі минулого і пото-

чного фінансового стану об’єктів рейтингування, а також на основі оцінок їх 

власності і взятих боргів [168]. 

Кредитні рейтинги – це думка рейтингового агентства про кредитоспро-

можність об'єкту рейтингування загалом та/чи відносно його окремого боргово-

го зобов'язання чи іншого фінансового інструменту, що виражена у вигляді 

оцінки за шкалою кредитних рейтингів [115].  

З точки зору інвесторів, кредитний рейтинг являє собою незалежну су-

б'єктивну якісну оцінку, якою вони керуються при визначенні ступеня довіри 

кредитору і який допомагає приймати рішення про здійснення інвестицій [177]. 

Основною функцією рейтингових агентств є надання об’єктивної і неупе-

редженої інформації про об’єкт рейтингування (це може бути країна в цілому 

чи окрема компанія або навіть конкретна емісія цінних паперів).  
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Популярність рейтингових агентств обумовлена цілим рядом переваг які 

надаються емітентам цінних паперів та інвесторам за умови участі у рейтингу-

ванні і отриманні високих позицій (табл. 3.7). 

 

Таблиця 3.7 – Переваги від діяльності рейтингових агентств для інвесто-

рів та емітентів цінних паперів  [5,6,77,159,168,216,224]. 

Перевага присвоєння рей-

тингу 
Опис переваги 

Рейтинг – джерело інфор-

мації 
Рейтинг виступає джерелом інформації, складеним незале-

жними професіоналами, що обумовлює його високу якість 

Рейтинг – орієнтир для ін-

весторів 
Рейтинг виступає в якості орієнтиру при формуванні інвес-

тиційного портфелю. Інвестиційні фонди використовують 

рейтинги міжнародних та національних рейтингових 

агентств, як наслідок, обсяг інвестицій напряму залежить від 

рейтингу емітента 
Рейтинг – необхідна скла-

дова процесу залучення фі-

нансових ресурсів 

Спираючись на дані щодо рейтингу потенційного позичаль-

ника банки та інші кредитні установи приймають рішення з 

доцільності його кредитування 

Рейтинг – каталізатор лікві-

дності 
Наявність рейтингу збільшує ліквідність конкретних фінан-

сових інструментів, підвищує імідж та формує позитивну 

репутацію емітентів 
Рейтинг – інструмент зни-

ження вартості залучень 
Зменшується вартість залучень, оскільки за відсутності рей-

тингів в їх вартість необхідно включати премію за ризик 

Рейтинг – інструмент оцін-

ки ризиків 
Рейтингові агентства ведуть статистику своїх рейтингів та 

дефолтів за об’єктами рейтингування. На цій базі вони роз-

раховують ймовірність дефолту за певним об’єктом рейтин-

гування 
Рейтинг – засіб економії 

витрат 
Компаніям непотрібно утримувати штат аналітиків, які б 

оцінювали фінансові ризики 

Рейтинг – інструмент піару Рейтинги є ефективними інформаційними та рекламними 

інструментами. Через їх публікацію об’єкт рейтингування 

може заявити про себе світові 
Рейтинг – іміджева складо-

ва 
Наявність рейтингу свідчить про відкритість та прозорість 

об’єкту рейтингування 

Рейтинг – засіб оцінки В процесі присвоєння рейтингу детально аналізується об’єкт 

рейтингування, що дозволяє виявити його слабкі місця  
 

Необхідно відзначити, що на практиці використовується два види рейтин-

гових оцінок – національних та міжнародних. Розрахунок і присвоєння міжна-

родного рейтингу для компанії може коштувати досить дорого (до $ 150 тис.) і 

впливає в основному на здатність залучати іноземні ресурси на вигідних умовах 

і формування міжнародного престижу. Національний рейтинг, як правило, кош-
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тує до $ 10 тис. і присвоюється більш широким колом рейтингових агентств. 

Національні рейтинги мають враховувати всі внутрішні фактори, характерні 

для даної країні і максимально точно оцінювати ситуацію в компанії [168]. 

Якщо говорити про світовий ринок рейтингових послуг, то незважаючи 

на значну кількість присутніх на ньому гравців, по суті він є олігополією з 

трьома основними учасниками - Moody’s, Standard and Poor’s та Fitch, які за-

ймають за різними оцінками від 80% до 90% ринку, присвоюючи рейтинги бор-

говим зобов’язанням на суму близько 100 трлн. дол.  [125].  

Загальна характеристика провідних рейтингових компаній світу та особ-

ливості їхньої  методології оцінювання наведені в табл. 3.8. 

Як бачимо, спектр дій провідних міжнародних рейтингових агентств мак-

симально широкий по об’єктам рейтингування. Рейтинг може присвоюватись 

не лише урядам країни, органам регіональної чи місцевої влади, суб’єктам гос-

подарювання, але й цінним паперам, що ними емітовані.  

Рейтингові агентства працюють в різних секторах господарської діяльно-

сті, починаючи від матеріального виробництва, закінчуючи фінансовими орга-

нізаціями – банками, страховими компаніями тощо. Основним інструментом їх 

роботи є кредитний рейтинг. Порівняльна шкала кредитних рейтингів найбільш 

авторитетних світових рейтингових агентств наведена в Додатку Б. 

В цілому методологія різних агентств дуже схожа і полягає у комплекс-

ному фінансово-економічному аналізі об’єкту рейтингування з оцінкою цілого 

ряду додаткових факторів, що можуть здійснювати вплив на кредитоспромож-

ність емітента. 

Що стосується суверенного рейтингу, то, як правило, для його визначення 

використовують три групи показників:   

– динаміка і рівень економічного зростання;  

– інфляція, збалансованість державних фінансів і поточного рахунку пла-

тіжного балансу;  

– стан і рівень розвитку банківського сектора.  
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Варто відмітити, деякі автори вказують на те, що при визначенні рейтин-

гу, більшість рейтингових агентств ігнорують біржову інформацію, аргументу-

ючи це спекулятивним характером сучасних бірж [75]. 

Таблиця 3.8 – Загальна характеристика провідних міжнародних рейтинго-

вих агентств [314,315,316,317,178] 

Рейтингове 

агентство 
Характеристика агентства Ключові критерії під час 

виставляння рейтингу 
Moody’s Рейтингове агентство надає рейтинги і публікує 

висновки про кредитоспроможність емітентів і 

кредитну якість випущених ними цінних папе-

рів. Присвоює рейтинги борговим зобов'язан-

ням банків, корпорацій, страхових компаній, 

фондів довірчого управління, регіональних та 

місцевих адміністрацій, держав, міжнародних 

організацій. 
Компанія проводить аналіз по ринках капіталу 

понад 110 держав. 
Moodys також присвоює в деяких юрисдикціях 

рейтинги за національною шкалою (National 

Scale Ratings), які не можуть бути використані 

для зіставлення з рейтингами, присвоєними в 

інших країнах. 

1. Доля ринку та положення 

серед конкурентів; 
2. Структура витрат та капі-

талоінтенсивність; 
3. Фінансова гнучкість; 
4. Якість менеджменту; 
5. Стратегічне управління. 

Standard 
and Poor’s 

Кредитні рейтинги можуть присвоюватись емі-

тенту (уряду країни, регіональним і місцевим 

органам влади, корпораціям, фінансовим інсти-

тутам, страховим компаніям, фондам тощо) або 

окремому борговому зобов’язанню. 
У країнах СНД Standard & Poor's присвоює рей-

тинги за міжнародною шкалою (по зобов'язан-

нях в національній і іноземній валюті) і за наці-

ональними шкалами, створеним спеціально для 

кожної конкретної країни (в даний час для Росії 

і Казахстану). 

1. Діловий ризик; 
2. Ризик країни; 
3. Виробничі фактори; 
4. Конкурентна позиція; 
5. Прибутковість; 
6. Фінансовий ризик; 
7. Керівництво; 
8. Фінансова політика (дос-

татність грошових потоків, 

структура капіталу, ліквід-

ність тощо). 
Fitch Націлене на надання світовим кредитним рин-

кам незалежних і орієнтованих на перспективу 

оцінок кредитоспроможності, на проведення 

аналітичних досліджень. Співробітники Fitch 

Ratings працюють в 50 офісах по всьому світу і 

проводять аналіз по ринках капіталу понад 150 

держав. 
Присвоює міжнародні та національні кредитні 

рейтинги банкам, небанківським фінансовим 

організаціям, страховим компаніям, емітентам 

корпоративного сектора, регіональним і місце-

вим органам влади, урядам. Fitch також рейтин-

гує випуски боргових інструментів з фіксова-

ним доходом і угоди структурного фінансуван-

ня. 

1. Ситуація в галузі і опера-

ційне середовище; 
2. Стратегія менеджменту і 

корпоративне управління; 
3. Структура власності, під-

тримка та інші значимі фак-

тори; 
4. Ризики країни; 
5. Характеристики компанії 

(фінансові показники, рух і 

потоки грошових коштів, 

прибуток, структура капіта-

лу, фінансова гнучкість, 

бухгалтерська звітність). 
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Проаналізуємо процедуру присвоєння кредитного рейтингу рейтинговим 

агентством Moody’s, яку умовно можна розділити на 6 етапів: аналіз; попередня 

зустріч; зустріч з керівництвом; прийняття рейтингового рішення; повідомлен-

ня рейтингу; моніторинг рейтингу. 

У процесі аналізу агентством досліджується внутрішнє середовище краї-

ни, в юрисдикції якої діє емітент. Аналітиків перш за все цікавлять економічне, 

політичне та культурне середовище.  

При аналізі економічного середовища агентство цікавлять загальна мак-

роекономічна ситуація, інвестиційні можливості країни, стан її ліквідності та 

боргового навантаження. Досліджуючи політичне середовище, звертають увагу 

на рівень та якість реформ, що провадяться в країні, рівень розвитку законодав-

ства, а також відносини з іншими країнами. Що стосується культурного середо-

вища, то першочергова увага приділяється національним особливостям ведення 

бізнесу та менталітету населення. 

Виходячи з отриманої інформації, спеціалісти агентства намагаються ви-

значити здатність емітента реагувати на зміни в економічному та політичному 

середовищі країни. Для цього аналізуються доля компанії на ринку та її конку-

рентоспроможність, якість менеджменту та стратегічного управління компанії, 

фінансова гнучкість та структура витрат. 

В той же час, не існує чітко закріпленого стандартного набору показників 

та коефіцієнтів, що є обов’язковими для аналізу. Агентство активно консульту-

ється з керівництвом компанії щодо доцільності використання того чи іншого 

показника та необхідності тих чи інших розрахунків. 

Після здійснення аналізу, проводиться попередня зустріч, під час якої ме-

неджмент компанії інформують щодо особливостей процедури рейтингування 

та інформаційних потреб агентства. У випадку принципової згоди щодо пода-

льшого співробітництва, відбувається робоча зустріч з керівництвом компанії, 

під час якої обговорюється широке коло питань, від історії та загальних відомо-

стей про компанію, до особливостей фінансового планування та інвестиційної 

політики. 
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За результатами цієї зустрічі, на базі інформації, отриманої на попередніх 

етапах, та після ретельного аналізу приймається рейтингове рішення.  Рішення 

приймається рейтинговим комітетом у Нью-Йорку з обов’язковою участю 

представників іноземних офісів Moody’s. 

Одразу після прийняття рішення агентство повідомляє керівництво ком-

панії про рівень рейтингу і дає його обґрунтування. Далі Moody’s оприлюднює 

рейтинг через прес-релізи, що розсилаються в провідні фінансові видання світу 

і шляхом власних публікацій. Варто зауважити, що агентство має свої сторінки 

на терміналах провідних інформаційних компаній –  Reuter, Dow Jones Telerate 

й Bloomberg. 

Особливістю рейтингового процесу провідних міжнародних рейтингових 

агентств є оприлюднення рейтингів до початку емісії відповідного боргового 

зобов’язання. Це робиться з метою надання можливості інвесторам використати 

думку рейтингового агентства при прийнятті інвестиційного рішення. 

Заключним етапом процесу рейтингування є моніторинг рейтингу, тобто 

агентство постійно аналізує дані, що генерує компанія чи її середовище, з ме-

тою підтримання рейтингу в адекватному стані [210]. 

Що стосується рейтингових агентств України, то на сьогоднішній день їх 

вже більше десяти, втім, реальними гравцями є лише ті з них, що внесені до пе-

реліку уповноважених агентств (даний перелік складає Національна комісія з 

цінних паперів та фондового ринку). Характеристика уповноважених націона-

льних рейтингових агентств та особливості їх методології наведені в табл. 3.9. 

До рейтингових агентств, що не увійшли до переліку уповноважених, 

втім здійснюють діяльність з рейтингування на території України, відносять  

РА «Стандарт-Рейтинг», РА «Ранг», Українське рейтингове агентство, Агентст-

во фондового ринку, Агентство Інвест-Рейтинг та Українське агентство фінан-

сового ринку. 

Національна рейтингова шкала наведена в Додатку В. 
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Таблиця 3.9 – Аналіз національних рейтингових агентств 

[308,309,310,311] 

Рейтингове 

агентство 
Характеристика Ключові критерії під час виста-

вляння рейтингу 
Кредит-
Рейтинг 
 

Рейтингове агентство присвоює кредитні 

рейтинги підприємствам, банкам, страховим 

компаніям, органам місцевого самовряду-

вання за Національною рейтинговою шка-

лою, спеціально розробленою для оцінки 

рівня кредитного ризику в умовах українсь-

кого ринку. 
Агентство визначає кредитні рейтинги 

окремих боргових зобов'язань позичальника 

(облігаціям, позикам) за національною шка-

лою, а також рейтинги корпоративного 

управління та рейтинги надійності страхо-

вих компаній. 

1. Виробничі ризики 
2. Маркетингові ризики (ризики, 

пов’язані зі збутом товарів і по-

слуг підприємств галузі) 
3. Ризики державного регулю-

вання 
4. Стан підприємства на ринку 
5. Структура власності і управ-

ління 
6. Аналіз організації господар-

сько-виробничої діяльності 
7. Фінансовий аналіз 

Експерт-
рейтинг 
 

Агентство надає індивідуальні рейтинги для 

банків, компаній з управління активами, 

страхових компаній і промислових підпри-

ємств, міст і регіонів. Рейтинги представлені 

як класичними кредитними рейтингами, так 

і рейтингами корпоративного управління та 

інвестиційної привабливості. 

1. Доля ринку та бізнес-
активність 
2. Адекватність капіталу, прибутко-

вість, наявність зовнішньої підтрим-

ки 
3. Якість активів 
4. Ліквідність 
5. Інші фактори, що впливають 

на визначення рейтингу - взає-

модія з державними структура-

ми, менеджмент тощо. 
НРА «Рю-

рік»  
Займається виключно рейтингуванням (ви-

значенням кредитних рейтингів позичаль-

ників та їхніх окремих боргових інструмен-

тів) та наданням інформаційно-аналітичних і 

консультаційних послуг у сфері рейтингу-

вання. 
НРА «Рюрік» пропонує послуги з проведен-

ня повномасштабної PR-акції з приводу 

присвоєння кредитного рейтингу, з метою 

привертання уваги широкого кола потенцій-

них інвесторів та ділових партнерів. 

1. Аналіз фінансово-
економічного стану об’єкту рей-

тингування 
2. Визначення позитивних і не-

гативних факторів, що вплива-

ють на діяльність об’єкту рей-

тингування 

“IBI - Рей-

тинг”  
 

Надає рейтингові послуги з визначення кредит-

ного рейтингу суб'єктів господарювання та емі-

тентів боргових інструментів всіх галузей і сек-

торів економіки, які здійснюють господарську 

діяльність на території Україні, а також органам 

регіональної та місцевої влади України. 
Кредитний рейтинг присвоюються, як окре-

мим борговим інструментам, так і суб'єктам 

господарювання (позичальникам) за «Наці-

ональною рейтинговою шкалою». 

1. Бізнес-профіль об’єкту рейти-

нгування 
2. Фінансовий профіль 
3. Фактори, що впливають на 

положення об’єкту рейтингу-

вання на ринку 
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Як показав проведений аналіз, агентства України є не настільки універса-

льними та різнонаправленими, як провідні міжнародні агентства. Основним ін-

струментом їх роботи є кредитний рейтинг, що присвоюється емітентам та їх 

цінним паперам за національною шкалою. 

Що стосується процедури присвоєння рейтингу, то вона має певні відмін-

ності та нюанси, відносно процедур провідних міжнародних агентств.  

Розглянемо процес рейтингування на прикладі рейтингового агентства 

«Кредит-рейтинг». Процес рейтингування в цьому агентстві здійснюється за 

наступними кроками: заявка, аналітична група, інформаційні вимоги, зустрічі з 

керівництвом, аналіз, рейтинговий комітет, опублікування рейтингу, апеляція.   

Процес рейтингування розпочинається зі знайомства з уповноваженими 

представниками компанії-клієнта та узгодження всіх питань, пов'язаних з пода-

льшою процедурою одержання рейтингу й основними моментами подальшої 

співпраці. Узгодивши всі умови співробітництва, агентство формує аналітичну 

групу та приступає до підготовки для проведення аналізу. Підготовка до прове-

дення аналізу полягає у формуванні інформаційних вимог (список документів 

та перелік необхідної інформації), що доводяться до компанії. Важливим аспек-

том інформаційної підготовки є проведення серії зустрічей представників рей-

тингового агентства і керівництва компанії, на яких одержується додаткова ін-

формація щодо компанії – перспективи розвитку, фінансові плани тощо. 

На базі одержаної від компанії інформації, а також інформації, що досту-

пна з інших джерел, аналітики рейтингового агентства проводять аналіз об’єкту 

рейтингування. Аналіз передбачається проводити за наступними напрямками: 

якісний (вивчення управлінської структури клієнта, фінансових і стратегічних 

планів клієнта, SWOT-аналіз тощо), кількісний (з використанням аналізу кое-

фіцієнтів за даними звітності, який визначає фінансову діяльність і фінансовий 

стан клієнта), правовий (аналіз фінансово-господарської діяльності на предмет 

її відповідності чинному законодавству України, аналіз управлінських і трудо-

вих відносин, відносин між засновниками). 
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Після проведення аналізу підбиваються попередні підсумки. На їх основі 

проводяться заключні бесіди з керівництвом клієнта на предмет врахування 

всієї істотної інформації під час проведення аналізу. Після цього підводяться 

остаточні підсумки, що представляють собою характеристику бізнесу клієнта, 

оцінку місця клієнта на ринку, оцінку його стратегічного і фінансового стану та 

існуючих тенденцій. 

На базі висновків аналітична група готує пропозицію до рейтингового 

комітету, який приймає рішення щодо присвоєння того чи іншого рейтингу. Пі-

сля цього клієнт отримує письмове повідомлення про присвоєний йому рейтин-

гу, а також рейтинговий звіт. 

Рішення про оприлюднення вперше присвоєного рейтингу приймається 

винятково клієнтом. Тобто у випадку, якщо рейтинг його не влаштовує, клієнт 

може відмовитись від його публікації. Для подальших оновлень рейтингу згода 

клієнта не потрібна. 

Особливістю рейтингового процесу українських агентств є право клієнта 

на апеляцію, яка використовується у випадках, якщо присвоєний кредитний 

рейтинг не влаштовує клієнта і він має підстави вважати, що в ході рейтингової 

процедури не були враховані істотні фактори [307]. 

Діяльність рейтингових агентств останнім часом привертає багато уваги з 

боку не лише інвесторів та компаній, але і з боку суверенних держав. При чому 

все частіше така увага має негативний характер. Основні претензії до рейтинго-

вих агентств на сьогодні пов’язані зі зростанням їх ролі на міжнародній фінан-

совій арені і обмеженістю впливу з боку державної влади на їх діяльність. Зі 

свого боку, рейтингові агентства можуть посилювати кризові процеси, що від-

буваються, будучи при цьому багато в чому безвідповідальними за результати 

власних дій. Суб’єктивізм оцінок робить рейтинги потужним інструментом 

впливу як на суб’єкти господарювання, так і уряди в цілому. 

Аналіз методології рейтингових агентств, а також подій в економіці, обу-

мовлених діяльністю рейтингових агентств або пов’язаних з нею, дозволив ви-

ділити цілий ряд проблем (табл. 3.10). 
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Таблиця 3.10 – Проблеми та недоліки в діяльності  рейтингових агентств 

[117,6,7, 77,121, 153,159,207, 216,289,335,354,368,435] 

Проблеми, недолі-

ки діяльності 

агентств 

Характеристика 

Невідповідність 

рейтингів реаль-

ному стану 

об’єктів рейтингу-

вання 

Події світової фінансової кризи засвідчили, що РА присуджували високі 

рейтинги компаніям і цінним паперам, що їм не відповідали. Банкрутст-

ва Enron, Lehman Brothers, WorldCom, Parmalat, що мали найвищі рейти-

нги підтверджують це. 

Значна вартість 

послуг РА 
Вартість присвоєння і підтримки кредитного рейтингу протягом року 

українським рейтинговим агентством коштує близько 10 тис. дол., у ви-

падку оцінки міжнародними агентствами вартість зростає в рази, пере-

вищуючи 100 тис. дол. США 
Недоліки в роботі 

РА 
РА часто не слідують власним методикам та процедурам. Крім того, ме-

тодики, які використовувались рейтинговими агентствами засвідчили 

неадекватність в умовах кризи. Має місце нестача професійного персо-

налу у рейтингових агентств.    
Наявність 

суб’єктивізму під 

час надання рей-

тингу 

Незважаючи на формальну наявність методик присвоєння рейтингів, 

залишається дуже багато місця для особистих оцінок з боку аналітиків 

РА, оскільки методики не обмежують використання «інших вагомих 

фактів» при прийнятті рішення. 
Рейтинги вистав-

ляються з запіз-

ненням 

Рейтинги присвоюються з багатомісячним запізненням і, як наслідок, не 

відповідають поточному економічному стану об’єкта рейтингування. 

Відсутність відпо-

відальності і конт-

ролю за результа-

тами роботи РА 

Діяльність РА до останнього часу не була підконтрольна державними 

структурам при тому, що вони не несуть ніякої відповідальності за свої 

оцінки.   
 

Матеріальна зале-

жність від об’єктів 

рейтингування і 

конфлікт інтересів 

РА існують за рахунок того, що продають аналітичну інформацію компа-

ніям, при цьому значну частину доходів вони отримують від самих 

об’єктів рейтингування, що спричиняє конфлікт інтересів.  
  

РА можуть впли-

вати на діяльність 

об’єктів рейтингу-

вання 

Присвоєння низького рейтингу не лише позбавляє компанію чи країну 

отримання ресурсів із зовнішніх джерел, але і відлякує існуючих інвес-

торів.  На рівні країн, пониження РА рейтингів Греції, Португалії сприя-

ло посиленню боргової кризи в ЄС. 
РА сприяють пані-

ці на біржових 

ринках 

Standard & Poor's у серпні 2011 року знизило  довгостроковий кредитний 

рейтинг США, що викликало паніку на фондових ринках і, фактично, 

спровокувало початок нової фази світової кризи. 
Подвійні стандар-

ти в рейтингуванні 
За багатьма параметрами оцінки ризиків РА "великої трійки" успішно 

застосовують подвійні стандарти. Так, високий показник державного 

боргу низки західних країн (наприклад в 2007 р. в Італії він становив 

104%) не став підставою для перегляду рейтингів, оскільки ці країни, на 

думку аналітиків світових агентств, занадто багаті і розвинуті. А ось 

навіть невелике погіршення макроекономічних показників інших країн 

відразу ж веде до зниження суверенного рейтингу.   
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Однією з головних проблем методології рейтингових агентств є наявність 

суб’єктивізму. Детальний аналіз методик різних агентств свідчить, що, незва-

жаючи на формальну наявність прописаних процедур присвоєння рейтингів, 

залишається дуже багато місця для особистих оцінок з боку аналітиків рейтин-

гових агентств. Це пов’язане з тим, що кожне з аналізованих рейтингових 

агентств у методиці прописує так звані «інші вагомі фактори», що можуть 

прийматись до уваги при прийнятті рішення щодо присвоєння того чи іншого 

рейтингу. При чому ці «вагомі фактори» не перераховуються, не надається рі-

вень їх ваги на остаточне рішення. Тобто рейтингове агентство має значну сво-

боду дій, принаймні в плані зниження рейтингу.  

Деякі дослідники взагалі вважають рейтингові агентства одними з основ-

них винуватців поточної фінансової кризи. Звичайно це спірне питання,  втім 

вплив рейтингових агентств на сучасну світову економіку не варто недооціню-

вати. Для демонстрації тієї влади, що зосередилась в руках рейтингових 

агентств, наведемо декілька прикладів, де наслідки дій рейтингових агентств не 

можна було списати на інші фактори. 

Класичним є приклад, коли німецька компанія Hannover Re відмовилася 

від співпраці з Moody's. Аналітики рейтингового агентства у відповідь на це 

знизили її рейтинги. Втім, такі дії Moody's не змінили точку зору керівників 

Hannover Re, і тоді її кредитні папери були знижені до рівня «ненадійні». За кі-

лька годин німецька компанія втратила $ 175 млн своєї ринкової вартості. 

Показовими є приклади з Канадою й Австралією, коли зниження суве-

ренного рейтингу напередодні виборів приводило до змін правлячої політичної 

партії. У 2003 р., наприклад, влада Німеччини вказала на умисне, на їхню дум-

ку, заниження американськими агентствами рейтингів німецьких компаній че-

рез суперечності між США і рядом європейських країн у позиціях щодо Іраку. 

Не можна залишати поза увагою і той факт, що зниження Standard & 

Poor's у серпні 2011 року довгострокового кредитного рейтингу США, викли-

кало паніку на фондових ринках і, фактично, спровокувало початок нової фази 

світової кризи.  
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Наведені факти є ще одним аргументом на користь необхідності форму-

вання державою і місцевою владою адекватної системи взаємовідносин з рей-

тинговими агентствами задля забезпечення максимальної реалізації фінансово-

го потенціалу території. 

Однією з головних претензій, що висуваються до рейтингових агентств є 

неадекватність рейтингів. Тобто найвищий рейтинг не гарантує відсутність де-

фолту у майбутньому. Це пояснюється цілим рядом причин, до яких відносять 

такі: 

1) недостатність статистичних даних – досить важко перевірити показни-

ки ймовірності настання дефолту залежно від рівня рейтингу, що на-

водяться рейтинговими агентствами; 

2) неможливість врахувати всі ризикові фактори – цілий ряд ризиків, 

притаманних країні, місту чи компанії важко адекватно оцінити і в ре-

зультаті реальний рівень ризику може значно відрізнятись від розрахо-

ваного рейтинговим агентством; 

3) залежність корпоративних рейтингів від суверенного рейтингу. Дана 

проблема є особливо актуальною для України, оскільки вважається, 

що рейтинги корпоративних емітентів не можуть перевищувати суве-

ренний рейтинг країни. Таким чином, потенційно фінансова стійка 

компанія, що відповідає критеріям інвестиційно привабливої, отримає 

або спекулятивний рейтинг або ще нижчий [15]. 

Аналіз діяльності рейтингових агентств дозволив зробити висновок про 

потенційну та реальну можливість їх впливу на фінансовий потенціал території. 

Це пов’язане з тим, що кредитний рейтинг, будучи незалежною оцінкою креди-

тоспроможності емітента, наприклад органу місцевої влади, виступає в якості 

базису при прийнятті учасниками ринку рішень щодо інвестування в той чи ін-

ший фінансовий інструмент. Це, в свою чергу, визначає як розмір потенційних 

залучень фінансових ресурсів, так і їх вартість, що формує величину фактично-

го фінансового потенціалу території. 
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В якості практичного прикладу впливу рейтингових агентств на фінансо-

вий потенціал наведемо реакцію фондового ринку США на зниження кредитно-

го рейтингу даної країни агентством Standard & Poor's  на один рівень до АА+, 

яке відбулось 2 серпня 2011 року. 

Після того, як інформація про зниження рейтингу поступила на фондові 

майданчики, ринки зазнали глибокої корекції, що призвело до значних фінан-

сових втрат не лише рядових інвесторів, але і великих інвестиційних фондів. 

Так в період найбільшої активізації розпродажів з 25.07.11 р. по 09.08.11 р. ін-

декс S&P 500 обвалився з 1340 до 1100 пунктів, досягнувши рівнів вересня 

2010 р. за два тижні. Втрати капіталізації склали близько 20%, ознаменувавши 

одне з найбільш значних падінь в історії за такий короткий період. Тобто мож-

на сказати, що наявний фінансовий потенціал фондового ринку країни знизився 

на 20%. Таким чином, якщо найбільш могутня держава світу втрачає 20% одні-

єї з основних складових фінансового потенціалу внаслідок лише однієї дії од-

ного з рейтингових агентств, навіть важко уявити собі результати дій ряду рей-

тингових агентств  для менш потужних держав. 

Варто відмітити, що Україна не є виключенням, її фінансовий потенціал 

як в цілому, так і окремі його складові, також залежить від дій рейтингових 

агентств. Досить показовими в цьому плані є дії рейтингового агентства 

Moody’s у березні 2007 року та реакція на них. Того року міжнародна рейтин-

гова агенція Moody’s змінила кредитний рейтинг хімічного концерну «Стирол». 

Через зростання цін на газ рейтинг підприємства знизився з В3 (за класифікаці-

єю агенції – «боргові папери дуже спекулятивні й високо ризиковані») до рівня 

Саа1 (фінансовий стан хиткий, підприємство близьке до дефолту). Акції хімко-

нцерну миттєво подешевшали на 7,6%, хоча ринок зріс на 1,6%. Того ж року 

агенція попередила про можливість зниження рейтингу з В2 до В3 ще одного 

великого вітчизняного заводу – меткомбінату «Азовсталь». Причина – високі 

темпи зростання боргів підприємства. «Азовсталі» вдалося уникнути перегляду 

рейтингу, проте акції меткомбінату в день появи неприємної новини від 

Moody’s знизилися в ціні на 5% за загального падіння ринку на 1,2% [392]. 
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Якщо розглядати ринкову капіталізацію як один із варіантів оцінки його 

фінансового потенціалу, висновки щодо впливу рейтингових агентств на вели-

чину даного потенціалу однозначні.   

Такий стан речей призвів до активізації зусиль з боку Євросоюзу зі ство-

рення власного потужного рейтингового агентства, яке має ліквідувати моно-

полію американських компаній на цьому ринку. Про важливість створення та-

кого агентства свідчить той факт, що в розпал кризи ЄС готовий інвестувати до 

300 млн євро на його створення. Як планується, це агентство почне публікувати 

перші рейтинги на початку 2013 року [213]. 

Фондовий ринок України поки що перебуває на стадії становлення і кру-

пні гравці, характерні для розвинених країн, на ньому ще не з’явились. Втім, 

реалізація пенсійної реформи в перспективі сформує сегмент пенсійних фондів, 

що будуть володіти значними фінансовими ресурсами. Схожа ситуація і з ком-

паніями по управлінню активами – сьогодні їх ресурси обмежені, але після за-

кінчення кризи, будуть зростати за експонентою. 

В той же час, на нашу думку, головна роль рейтингових агентств з позиції 

реалізації фінансового потенціалу полягає у наданні інформації про національ-

них позичальників іноземним інвесторам – саме вони володіють значними фі-

нансовими ресурсами і незначними відомостями про стан та можливості 

суб’єктів з України.  

Таким чином, дії рейтингових агентств здійснюють як прямий так і опо-

середкований вплив на формування фінансового потенціалу території, вплива-

ючи як на обсяги фінансових ресурсів, що можуть бути залучені, так і на їх вар-

тість. Більш детально особливості впливу на фінансовий потенціал з боку рей-

тингових агентств та необхідність більш ефективної взаємодії з рейтинговими 

агентствами, як елемент системи управління фінансовим потенціалом, будуть 

розглянуті у наступному підрозділі роботи. 
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3.3 Управління фінансовим потенціалом території на основі розвитку 

відносин з рейтинговими агентствами 

 

Однією з проблем, що заважають реалізації фінансового потенціалу Украї-

ни, є неефективність поточної системи міжбюджетного вирівнювання, яка дести-

мулює місцеві органи влади підвищувати дохідну частину бюджету (оскільки в 

такому випадку сума трансфертів з боку держави буде зменшена). Відсутність 

стимулів до пошуку джерел збільшення фінансових ресурсів призводить до над-

низького використання фінансового потенціалу, яким володіє та або інша терито-

рія. В той же час досвід закордонних країн, а також численні публікації вчених-

економістів свідчать про неминучість змін в організації системи бюджетного вирі-

внювання в Україні. Це призведе до того, що регіони будуть змушені самостійно 

шукати джерела залучення фінансових ресурсів – тобто зусилля почнуть спрямо-

вуватись на розкриття фінансового потенціалу території. 

В роботах багатьох авторів [119, 143, 305, 376, 19] відмічається, що перспек-

тивним джерелом формування фінансового потенціалу є залучення фінансових 

ресурсів шляхом випуску облігацій, як на рівні держави чи окремих її регіонів і 

міст, так і на рівні суб’єктів господарювання. З настанням світової фінансової кри-

зи, доступ до багатьох традиційних джерел залучення фінансових ресурсів значно 

ускладнився, світова банківська система відчуває брак ліквідності та кризу довіри. 

Все більший інтерес в цьому плані проявляється до облігацій як до джерела залу-

чення фінансових ресурсів з одного боку, так і до об’єкту інвестування з іншого. 

Розвинені країни світу давно використовують даний інструмент для вирішення 

своїх нагальних фінансових проблем, залучаючи відносно дешеві фінансові ресу-

рси. Ринок облігацій в розвинених країнах є одним з найдинамічніших, високоте-

хнологічних та значних за масштабами операцій сегментів фондового ринку.  

Аналіз ринку облігацій України засвідчує, що цей інструмент стає дедалі попу-

лярнішим. Так, за перше півріччя 2011 року обсяги зареєстрованих випусків облігацій 

в 14 разів перевищили аналогічні показники 2010 року (загальна сума обсягів емісія 

перевищила 16,5 млрд грн), а кількість емісій зросла в 2,2 рази до 80 [91, 145].  
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Для завдань нашого дослідження цікавим є, наприклад, досвід фінансового 

ринку США. Його особливістю є велика частка ринку боргових цінних паперів у фі-

нансуванні потреб територій, причому емітентами можуть виступати не тільки влада 

держави, штатів і муніципалітетів, а й підприємства комунальної сфери. Державні 

казначейські облігації США можна вважати класичним прикладом залучення фінан-

сових ресурсів за рахунок облігацій. Цими цінними паперами володіють майже всі 

країни світу та більшість інвестиційних, пенсійних та хеджевих фондів.  

Аналізуючи місцеві фінанси, Васильєва Т. відмічає, що органи місцевого 

самоврядування не змогли б надавати більшість послуг населенню, якби не за-

стосовували емісію облігацій [143]. 

В розвинених країнах світу даний інструмент дуже широко використову-

ється, що забезпечує місцеві органи влади необхідними ресурсами та дозволяє 

їм повністю виконувати свої функції, що забезпечує в кінцевому підсумку ви-

сокі соціальні стандарти та якість життя населення. Наприклад, на початку 2000 

року 13% ринку облігацій США складали муніципальні облігації, при тому, що 

досвід муніципальних залучень мали більше 60% муніципальних органів [189]. 

До основних факторів, що сприяють використанню та розвитку даного 

джерела залучення ресурсів відносять: 

1) гостра необхідність у фінансових ресурсах; 

2) можливість отримання фінансових ресурсів за більш низькою ціною; 

3) можливість залучення широкого кола інвесторів; 

4) відсотки сплачуються за графіком, встановленим емітентом, а не кре-

дитором, що дає можливість регулювати власні грошові потоки; 

5) структуру і етапи здійснення запозичень можна адаптувати під реаль-

ні потреби території; 

6) можливість розвитку інвестиційного потенціалу території шляхом спря-

мування залучених ресурсів на реалізацію інвестиційних проектів; 

7) перспективи розвитку фондового ринку та фінансової інфраструктури 

в цілому [119, 143, 305]. 
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Даний фінансовий інструмент є дуже привабливими для інвесторів вна-

слідок меншої ризикованості. Облігації можуть виступати у якості застави при 

отриманні банківського кредиту, а також, за умови розвиненого фондового ри-

нку, володіють високою ліквідністю [107]. 

Незважаючи на очевидні переваги від застосування даного інструменту, ри-

нок муніципальних облігацій в Україні все ще є нерозвиненим, випадки емісії му-

ніципальних цінних паперів є скоріше поодиноким виключення, аніж правилом.  

Для того, щоб краще оцінити поточний стан та фінансовий потенціал, що 

криється в даному інструменті, проаналізуємо основні етапи розвитку муніци-

пальних облігацій в Україні (табл. 3.11). 

Таблиця 3.11 – Основні етапи розвитку ринку муніципальних цінних па-

перів в Україні [322, 277,321,24] 

Етап Характеристика етапу 
Перший етап: 

1995 р. - перша 

половина 1998 р. 
 

Першу в Україні емісію місцевих облігацій здійснила Київська міська 

державна адміністрація. За період з 1995 по 1998 роки емісії облігацій міс-

цевих позик провадились органами місцевого самоврядування Харкова, 

Донецька, Дніпропетровська, Одеси, Черкас на загальну суму 325 млн грн 

(близько 150 млн дол. США). Крім того, за цей період ще в 11 областях 

України органами місцевого самоврядування були прийняті рішення щодо 

здійснення такого роду запозичень. Загалом, за цей час, за даними Мініс-

терства фінансів України, в обігу перебували облігації місцевих позик за-

гальним обсягом більш ніж 190 млн грн (100 млн дол. США). 
Перший етап закінчився невдалим випуском місцевих облігацій Одесь-

кою міською радою у 1997 році, результатом якого став дефолт за да-

ним випуском. 
Другий етап: 

1998-2003 рр 
 

Тимчасове призупинення діяльності ринку МЦП, що було спричинено 

наслідками світової фінансової кризи (навесні 1998 р.), а також дефол-

том за одеськими муніципальними облігаціями у 1998 році.   
Третій етап: 

2003 р. - перша 

половина 2008 р. 
 

У 2003 р. Київська міська державна адміністрація випустила єврооблі-

гації на суму 150 млн дол. США зі строком погашення – 10 років, а та-

кож було розміщено внутрішні облігації місцевої позики на суму 100 

млн грн У другій половині 2003 року, Донецьк, Запоріжжя та Харків 

випустили облігації на загальну суму 220 млн грн  
З 2005 року даним інструментом залучення фінансових ресурсів скори-

стались ще 24 міста України на загальну суму більш ніж 2 млрд грн  
Четвертий етап: 

друга половина 

2008 р. і до цьо-

го часу 
 

У другій половині 2008 р. ринок МЦП відчув наслідки світової фінансової 

кризи, зменшилась частка ринку муніципальних цінних паперів та обсяг 

торгів муніципальними облігаціями.  Емісійна діяльність пов’язана виклю-

чно з необхідністю фінансування об’єктів інфраструктури до ЄВРО-2012 
містами-учасниками – Київ, Донецьк, Одеса, Харків, Львів.   
Протягом 2010 року не відбулось жодного випуску облігацій місцевої пози-

ки. Обсяги торгів ОВМП протягом 2010 року є дуже незначними (частка 

ринку – 0,23% загального обсягу торгів на Фондовій біржі ПФТС) 
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Аналізуючи сучасний стан ринку облігацій місцевих позик відмітимо, що 

загальний обсяг здійснених випусків за період 2003-2009 рр. складає 3,1 млрд 

грн В табл. 3.12 показано перелік усіх міських рад, які здійснювали залучення 

або спробу такого залучення коштів шляхом випуску внутрішніх місцевих по-

зик. Повна історія запозичень муніципалітетів наведена в додатках Д і Е. 

 

Таблиця 3.12 – Характеристика емісій місцевих облігаційних позик у 

2003-2009 рр. [9] 

Міська рада Кількість 
запозичень 

Сума, 
млнгрн 

Київська  2 1 100,0 
Львівська  3 592,0 
Одеська  2 450,0 
Донецька  5 255,0 
Запорізька  3 160,0 
Харківська  1 100.0 
Луцька  3 90,0 
Луганська  2 79,3 
Дніпропетровська  1 50,0 
Миколаївська  1 50,0 
Сумська  1 50,0* 
Вінницька   45,0 
Сєвєродонецька  1 20,0 
Краматорська  1 15,0 
Бердянська  1 10,0 
Кам'янець - Подільська  1 10,0 
Бориспільська  1 9.0 
Комсомольська  1 8,0 
Івано-Франківська  1 5.5 
Черкаська  1 5,0 

 

* остаточне рішення щодо емісії не було прийнято сесією міської ради 
 

Аналізуючи структуру ринку муніципальних облігацій на кінець 2011 ро-

ку, відмітимо, що основними емітентами є Київська, Львівська і Одеська міські 

ради, що займають майже 70% ринку (див. рис. 3.3). 
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Рис. 3.3 – Структура ринку муніципальних цінних паперів України в роз-

різі емітентів [9] 

 

Проведений аналіз показав, що ринок муніципальних облігацій володіє 

значним фінансовим потенціалом. Втім, світова фінансова криза, що розпоча-

лась 2008 року, значно звузила можливості щодо реалізації фінансового потен-

ціалу облігацій місцевої позики, про що свідчать результати торгів цінними па-

перами у 2008-2010 рр., наведені в таблиці 3.13.  

 

Таблиця 3.13 –  Обсяг біржових контрактів за видами цінних паперів у 

2008-2010 роках, млн грн [221] 

Цінні папери 2010 рік, 

млн грн 
2009 рік, 

млн грн 
Приріст 2009 рік, 

млн грн 
2008 рік, 

млн грн 
Приріст 

млн гри. % млн грн % 
Акції 52707.23 13540.22 39167.01 289.26 13540.22 11313.35 1721.83 14.57 
Облігації 

підприємств 
6623.23 7073.64 -450.41 -6.37 7073.64 16611.78 3538.14 -57.42 

Державні 

облігації 

України 

60862.85 8183.13 52673.66 643.75 8183.13 8543.20 366.01 -4.28 

Облігації 

місцевої по-

зики 

142.23 27.51 114.72 417.01 27.51 455.85 -428.34 -93.37 

Інвестиційні 

сертифікати 
7136,21 7142.31 -6.10 -0.09 7142.31 204 16 6938.15 Ї398.39 

Деривативи 3727.81 47.15 3680.66 780628 47.15 120.40 -73,25 -60,84 
Всього 131199.56 36014.02 95185.54 264.30 36014.02 37759.78 -1745.76 -4.62 
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В 2009 році обсяг торгів облігаціями місцевої позики склав лише 25,5 млн 

грн. Не зважаючи на те, що в 2010 році він зріс на майже на 115 млн грн і пере-

більшив 142 млн грн, даний показник залишається вкрай незадовільним. В ре-

зультаті частка облігацій місцевої позики в загальному обсязі біржових контра-

ктів складає лише 0,1% (рис. 3.4). 
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Деривативи

 

Рис. 3.4 – Структура торгів на фондовому ринку України за інструмента-

ми у 2009-2010 роках, % [9] 

 

Аналізуючи результати діяльності фондового ринку України в 2011 році, 

відмітимо, що було зареєстровано 558 випусків акцій на суму 57,79 млрд грн, 

209 випусків облігацій підприємств на суму 35.70 млрд грн, а також 8 випусків 

облігацій місцевих позик на суму 584,50 млн грн, емітентами виступили такі 

органи самоврядування: 

- Верховна Рада Автономної Республіки Крим – 400 млн грн; 

- Запорізька міська рада – 25  млн грн; 

- Черкаська міська рада – 60  млн грн; 

- Харківська міська рада – 99,5  млн грн [9]. 

В той же час порівняння з розвиненими країнами світу свідчить про над-

низьке використання муніципальних облігацій як з позиції кількості емісій, так 

і їх обсягів, а також обсягів ринку муніципальних цінних паперів в цілому. 
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Наприклад, в США ще у 2004 році на ринку муніципальних облігацій дія-

ло більш 51 тис. емітентів (порівняємо з 80 в Україні), в той час як обсяг ринку 

склав майже 2 трлн. дол. (16,5 млрд грн в Україні). 

Що стосується частки ринку муніципальних облігацій, то ми вже відміча-

ли, що в США він становив 13% ринку облігацій. В Польщі частка цього ринку 

на початок 2005 року склала 12% від обсягу ринку недержавних боргових цін-

них паперів [97].  

Те, що ринок муніципальних облігацій перебуває тільки на початковій 

стадії розвитку та поки що не викликає значного інтересу з боку інвесторів, пі-

дтверджують експерти фондового ринку. Зокрема аналітик інвестиційної ком-

панії Astrum Фурса С. відмічає, що “реально ринок муніципального боргу на 

сьогодні відсутній. Зараз муніципальні облігації ніхто не купує” [350]. 

Така ситуація пов’язана з тим, що розвитку ринку облігацій в Україні за-

важає цілий ряд проблем. По-перше, це ризик непогашення облігацій. Напри-

клад, у 1998 році міська влада Одеси допустила дефолт за облігаціями 1997 ро-

ку. Втім маємо відмітити, що на відміну від підприємств, територіальна грома-

да нікуди не зникає, продовжує отримувати податкові платежі і в перспективі 

може погасити свої зобов’язання, навіть за умови тимчасової поточної неплато-

спроможності [381]. 

Другою проблемою є низька ліквідність даного виду цінних паперів, обу-

мовлена недостатнім рівнем розвитку фондового ринку. 

Ще однією проблемою є зміни нормативно-правового поля, які мають не-

гативні наслідки саме для інвесторів. 

Наприклад, згідно зі статтею 74 Бюджетного кодексу України, запози-

чення до відповідних бюджетів можуть бути здійснені лише до бюджету розви-

тку, а видатки на обслуговування боргу не можуть щорічно перевищувати 10% 

видатків від загального фонду відповідного місцевого бюджету протягом будь-

якого бюджетного періоду, коли планується обслуговування боргу. Таким чи-

ном, фінансовий потенціал, що здатен генеруватись за рахунок емісії облігацій 

місцевими органами влади штучно занижується [277]. 
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Відсутність дієвого механізму гарантування прав кредиторів також не 

сприяє активному розвитку муніципальних облігацій в Україні. 

Проблемою є і відсутність професіоналів, здатних відповідним чином пі-

дготувати та розмістити випуск цінних паперів.  

Однією з найбільших, на наш погляд, є проблема відсутності інформації про 

емітента випуску цінних паперів. Без цієї інформації інвестори не можуть оцінити 

ризик інвестиції. Внаслідок цього на ринку домінують національні інвестори, в 

той час як очевидним є те, що основні фінансові ресурсі з найвигіднішими умова-

ми по їх залученню зосереджені в руках іноземних інвесторів [119]. 

Отже, важливим фактором, що стримує розвиток ринку облігацій в Укра-

їні є недостатній обсяг інформації щодо емітентів та їх емісії, помножений на 

неможливість інвесторів адекватно оцінити економічні, правові та інші ризики. 

Реальність сьогоднішнього дня полягає в тому, що залучити значну кіль-

кість фінансових ресурсів на зовнішньому ринку практично неможливо без 

адекватного рейтингу, що присвоюється провідним світовим рейтинговим аге-

нтством [376]. В той же час, за інформацією рейтингового агентства «Кредит-

Рейтинг», навіть національний рейтинг отримали лише 16 міст і АРК з більш 

ніж 450 міст України [378]. 

При тому, що інформація провідних національних рейтингових агентств є 

публічною та відкрито розповсюджується не лише в межах України, але і в 

глобальному просторі, шляхом їх відображення в провідних світових інформа-

ційних системах як-то REUTERS та BLOOMBERG. 

В умовах світової фінансової та економічної кризи роль рейтингових 

агентств, як інститутів з вирішення проблеми інформаційної асиметрії, немину-

че зростає. Зараз інвестори і кредитори особливо гостро потребують незалежної 

і адекватної ризикам оцінки фінансової стійкості і кредитоспроможності ком-

паній, банків і країн в цілому [377]. 

Результатом перелічених проблем є відносна низька ефективність такого 

роду залучень. 
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З початком другої хвилі фінансової кризи, пов’язаної з борговою кризою 

у Європі, роль рейтингових агентств у формуванні фінансового потенціалу зна-

чно підвищилась у зв’язку з їх активними діями щодо перегляду рейтингів кра-

їн та компаній ЄС. Криза ліквідності у світовій банківський системи призвела 

до того, що єдиним інструментом по вирішенню проблеми нестачі фінансових 

ресурсів є випуск та розміщення боргових цінних паперів. 

Результатом цього стала підвищена увага з боку світової фінансової спі-

льноти до результатів аукціонів державних облігацій країн Єврозони.  

Як ми відмічали раніше, дії рейтингових агентств будуть здійснювати 

прямий вплив на результати аукціонів як з точки зору доходності (вартість за-

лучення ресурсів для позичальника), так і з позиції обсягів фінансових ресурсів, 

що будуть залучені. Для того, щоб підтвердити це та продемонструвати надзна-

чну роль рейтингових агентств у формуванні фінансового потенціалу території, 

особливо в умовах кризи, нами було проведено аналіз дій рейтингових агентств 

щодо країн ЄС та результатів цих дій з позиції залучення ними ресурсів (табл. 

3.14). 

Як свідчить проведений аналіз, дії рейтингових агентств здійснюють без-

посередній вплив на фінансовий потенціал території. Зниження рейтингу веде 

до значного підвищення доходності боргових інструментів об’єкта рейтингу-

вання. Для самого ж об’єкта це означає значне підвищення витрат на обслуго-

вування боргу. Фактично мова йдеться про скорочення фінансового потенціалу.  

Ще одним наслідком такого рейтингу є падіння попиту на боргові ін-

струменти емітента, чий рейтинг було знижено. Це, зокрема, підтверджують 

результати аукціону облігацій Іспанії 17 лютого 2011 року, коли при заплано-

ваному обсягу залучень коштів в 4 млрд євро фактично було реалізовано дер-

жоблігацій на суму 3,5 млрд євро. Даний розрив є особливо вражаючим за умо-

ви, що ЄЦБ протягом 2010-2011 рр. дуже активно скуповував облігації країн 

єврозони [300]. 
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Таблиця 3.14 – Дії рейтингових агентств та їх наслідки відносно країн ЄС 

[2,3,96,135,140,203,300,319,320,395] 

Країна Дата 

відпові-

дних 

дій 

Дія рейтингового агентст-

ва 
Наслідки для країни 

Португа-

лія 
6 квітня 

2011 
Агентство Moody's різко 

понизило кредитний рей-

тинг Португалії з Ваа1 до 

Ва2. Цей рівень означає, 

що інвестувати в папери 

не рекомендовано. Про-

гноз – негативний. 

Доходність 12-місячних облігацій різко 

зросла з 4,331% до 5,902%. Доходність 

за більш короткостроковими паперами 

зросла до 5,117% з 2,984% у березні.   

Італія 5 жовтня 

2011 р. 
Moody's знизило довго-

строковий рейтинг держо-

блігацій Італії до рівня А2, 

прогноз - "негативний 

Італійські держоблігації поставили но-

вий негативний рекорд за всю історію 

членства країни в єврозоні. Доходність 

десятирічних паперів і, відповідно, вар-

тість запозичень для Італії, зросла до 

6,68%. 
BNP скоротив обсяг облігацій Італії на 

балансі на 8,2 мільярда євро до 12,6 

мільярда всього за чотири місяці. 
Іспанія 10 бере-

зня 

2011 р. 
 

Агентство Moodys знизило 

рейтинг урядових зобов'я-

зань Іспанії з Aa1 до Aa2. 

Прогноз по рейтингу - не-

гативний 

Середня доходність 10-річних облігацій 

зросла в порівнянні з попереднім аукці-

оном до 5,472% річних з 5,162%. 

Греція 28 чер-

вня 

2011 р. 

Агентство Standard & 

Poor's скоротило суверен-

ний кредитний рейтинг 

Греції до СС з ССС. 

Доходність держоблігацій Греції з тер-

міном обігу два роки вперше в історії 

перевищила 60%  
BNP - найбільший іноземний приват-

ний власник держоблігацій Греції, про-

дав суверенних облігацій на 25 мільяр-

дів євро, що становить чверть його ін-

вестицій в бонди. 
Ірландія 17 гру-

дня 

2010 р. 
 

Агентство Moody's знизи-

ло кредитний рейтинг Ір-

ландії на п'ять сходинок – 
до Baa1 (помірний кредит-

ний ризик) з Aa2 (дуже 

низький кредитний ризик) 

- і попередило про можли-

вість нових знижень 

Доходність держпаперів Ірландії з тер-

міном обігу 10 років вперше за всю іс-

торію єврозони перевищує 10% річних, 

спред між доходністю держоблігацій 
Ірландії і Німеччини також виріс до 

рекорду. 

13 липня 

2011 р. 
Агентство Moody's знизи-

ло рейтинг облігацій Ірла-

ндії до рівня "Ba1", тобто 

нижче інвестиційного рів-

ня. 

Доходність дворічних ірландських об-

лігацій зросла до рекордного рівня у 

18,68%. Доходність десятирічних ірла-

ндських облігацій зросла і досягла ре-

кордного рівня в 10,75%. 
Результатом масових знижень рейтингів країн ЄС став провал аукціону по 

розміщенню облігацій Німеччини, що проводився 24 листопада 2011 р. Цей аукціон 
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виявився найгіршим за всю історію Німеччини. Було розміщено облігацій лише на 

3,9 млрд євро при плані в 6 млрд євро. Взагалі це був дев’ятий аукціон протягом 

2011 року, що не досяг мети за обсягами продажів [300].  

В той же час, присвоєння рейтингу інвестиційного рівня значно розши-

рює потенційне коло інвесторів, що надає можливість не лише для залучення 

необхідної кількості фінансових ресурсів, але і дозволяє знизити вартість залу-

чень, тобто підвищує фінансовий потенціал. 

Таким чином, необхідним елементом механізму управління фінансовим 

потенціалом має бути не лише використання боргових цінних паперів як перс-

пективного джерела залучення фінансових ресурсів, але і побудова адекватної 

системи взаємовідносин з рейтинговими агентствами як міжнародними, так і 

національними.  

На жаль в Україні, як показав проведений вище аналіз, боргові цінні па-

пери як джерело залучення фінансових ресурсів використовуються недостат-

ньо. Ринок невеликий за обсягами і займає незначну частку фондового ринку. 

Нерозвиненими залишаються і відносини з рейтинговими агентствами. Міжна-

родні кредитні рейтинги надані ліченій кількості українських компаній (ПАТ 

«Азовсталь», ПАТ «Київстар», ПАТ «Стирол», НАК «Нафтогаз», а також вели-

кі банки – ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Укрсиббанк» тощо). [392]. 

Аналіз поточних тенденцій показав, що і без того невелика кількість 

суб’єктів господарювання, які отримали міжнародні рейтинги, останнім часом 

значно знизилась. Компанії вирішили зекономити декілька десятків тисяч дола-

рів, не піклуючись про власний імідж у світовому фінансовому просторі та не 

хвилюючись про перспективу залишитись осторонь від відносно дешевих фі-

нансових ресурсів. 

Незадовільна ситуація склалася і щодо рейтингу боргових зобов’язань 

України. Рейтингове агентство Moody’s Investor’s Service надало рейтинг борго-

вим зобов’язанням уряду України в національній та іноземній валюті на рівні 

«B2» (високоспекулятивний). Аналогічні з позиції інвесторів рейтинги Україні 

надали Standard&Poor's – «B+» та Fitch Ratings «В», які відповідають неінвести-
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ційним, високоспекулятивним рейтингам. При цьому проблемою є не тільки об-

меженість доступу України як держави до міжнародних фінансових ресурсів, але 

і так звана «рейтингова стеля» – рівень рейтингу, вище за який компанія окремо 

взятої країни піднятись не зможе. Міжнародними агентствами в якості такого 

порогового значення прийнято брати рейтинг державних запозичень, тобто рей-

тинг країни. Таким чином, підприємства України приречені отримувати низькі 

рейтинги. За таких умов годі й говорити про дешеві та значні за обсягами зовні-

шні фінансові ресурси. А, отже, потенціал, яким володіють суб’єкти господарю-

вання України в сучасних умовах реалізований бути не може.  

Про недостатність рівня розвитку відносин України та її суб’єктів з рей-

тинговими агентствами свідчить хоча б той факт, що провідні світові агенції не 

мають своїх представництв в Україні. Натомість той же Standard & Poor's відк-

рив офіси у Росії та Казахстані. 

Отже, на нашу думку, необхідною умовою успішного управління фінан-

совим потенціалом території є обов’язкова співпраця з рейтинговими агентст-

вами. На рівні держави це робота з постійного підвищення міжнародного рей-

тингу країни з метою покращення іміджу держави. На рівні суб’єктів господа-

рювання – зміна формального відношення до рейтингів як до обов’язкового 

елементу цивілізованого бізнесу, на свідомі дії раціонального економічного 

суб’єкта, що інвестує кошти у своє майбутнє, в тому числі створюючи позитив-

ний імідж та забезпечуючи інформацією про себе потенційних інвесторів. 

Що стосується конкретних пропозицій і рекомендацій, то поруч зі зміною 

відношення до процесу рейтингування на всіх рівнях, необхідно забезпечити 

нормативно-правове поле, яке буде цьому сприяти. 

На сьогоднішній день основними документами, що регулюють діяльність 

рейтингових агентств та відносини, що пов’язані з ними, є Закон України «Про 

державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та нормативно-правові 

акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, це зокрема: 

1. Правила визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтин-

гової оцінки за Національною рейтинговою шкалою, затверджені рішенням 
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Комісії від 21.05.2007 р. №1042 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 

11.06.2007 р. за № 607/13874; 

2. Положення про конкурс з визначення уповноважених рейтингових 

агентств, затверджене рішенням Комісії від 19.06.2006 р. №1040 та зареєстро-

ване в Міністерстві юстиції України 24.11.2006 р. за №1233/13107; 

3. Порядок ведення Державного реєстру уповноважених рейтингових 

агентств та видачі Свідоцтв про включення до Державного реєстру уповноваже-

них рейтингових агентств, затверджене рішенням Комісії від 23.06.2006 р. №444 

та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 12.07.2006 р. за №823/12697; 

4. Порядок подання уповноваженими рейтинговими агентствами інфор-

мації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджене 

рішенням Комісії від 19.09.2006 р. №855 та зареєстроване в Міністерстві юсти-

ції України 13.10.2006 р. за №1112/12986. 

5. Концепція створення системи рейтингової оцінки регіонів, галузей на-

ціональної економіки, суб'єктів господарювання, схвалена розпорядженням Ка-

бінету Міністрів України від 1 квітня 2004 р. N208-р.  

Згідно зі статтею 4 Закону України «Про державне регулювання ринку 

цінних паперів в Україні» рейтингові оцінки, отримання яких є обов'язковими, 

мають право визначати виключно уповноважені рейтингові агентства та/або 

міжнародні рейтингові агентства. Міжнародні рейтингові агентства обов'язково 

повинні бути визнані Національною комісією з цінних паперів та фондового 

ринку України.  

Визначення рейтингової оцінки, якщо інше не встановлено законом, пот-

ребують усі види емісійних цінних паперів, які не розподіляються між заснов-

никами або серед заздалегідь визначеного кола осіб і можуть розповсюджува-

тися шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржі або іншому органі-

зованому ринку, крім: державних цінних паперів; акцій; цінних паперів недиве-

рсифікованих інститутів спільного інвестування; цінних паперів, емітованих 

Державною іпотечною установою. 
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Що стосується рейтингової оцінки емітентів, то згідно з цим законом ви-

значення рейтингової оцінки потребують: підприємства, у статутних капіталах 

яких є державна частка; підприємства, що мають стратегічне значення для еко-

номіки та безпеки держави; підприємства, які займають монопольне (доміную-

че) становище [296].  

Ці положення спрямовані не стільки на підвищення інвестиційної при-

вабливості суб’єктів господарювання чи їх цінних паперів, скільки є прикладом 

штучного створення ринку (в даному випадку ринку рейтингових агентств). 

Пояснимо даний тезис. Довгий час в Україні список уповноважених агентств 

складався з однієї позиції – РА «Кредит-Рейтинг». Таке становище призвело до 

того, що оплата діяльності рейтингових агентств сприймалась суб’єктами гос-

подарювання як додатковий податок. Втім надходження від цього «податку» 

йшли не до держави, а до приватної структури [354]. Лише після низки сканда-

лів та неодноразових звернень учасників фінансового ринку України, ситуацію 

було змінено і перелік уповноважених рейтингових агентств розширено. 

Суть діяльності рейтингових агентств полягає в наданні професійних ви-

сокоякісних послуг з оцінки об’єктів рейтингування. У випадку непрофесійнос-

ті дій агентства його послуги не можуть бути затребувані ринком.   

На наш погляд, логічною є зміна статті 4 Закону України «Про державне 

регулювання ринку цінних паперів в Україні», а саме виключення норми щодо 

можливості присвоєння рейтингу лише уповноваженими агентствами і взагалі 

самого поняття «уповноважені рейтингові агентства», бо це містить елементи 

непрозорості. Звичайно, діяльність рейтингових агентств є суспільно важли-

вою, тому залишати її зовсім без державного регулювання не можна, але підхід 

до нього має бути змінений. В якості альтернативи можна запропонувати закрі-

плення за діяльністю рейтингових агентств статусу професійної з відповідним її 

ліцензуванням та певним вхідним бар’єром, наприклад, у вигляді законодавчих 

вимог щодо професійності персоналу рейтингових агентств. 

Ще одним принциповим моментом, який необхідно закріпити в законо-

давстві України – обов’язковість рейтингів для емітентів та їх цінних паперів. 
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На нашу думку, формальний підхід, що існує сьогодні по відношенню до рей-

тингування, необхідно змінити та привести його у відповідність до основної 

функції рейтингу – інформаційної. Сьогодні, в умовах глобалізації рейтингу-

вання за національною шкалою, особливо великих підприємств, є досить безпе-

рспективним з позиції виходу на міжнародні ринки.   

Оскільки єдиним джерелом інформації про українських емітентів для по-

тенційних інвесторів ззовні фактично є фондовий ринок України, пропонується 

приведення інформаційних потоків щодо нього до певного загального знамен-

ника, який би розумівся не лише внутрішніми інвесторами, але і інвесторами 

зовнішніми.   

Про те, що національні рейтинги є лише виконанням законодавчих норм, 

а не реальним джерелом інформації щодо позичальника свідчить хоча б те, що 

основні фондові площадки України цей параметр ігнорують – як в правилах 

власних лістингів, так і в інформації, що вони надають про емітента. 

Аналіз правил лістингу корпоративних облігацій двох провідних бірж 

України (Української біржі та ПФТС) дозволив виділити критерії, що вплива-

ють на рівень лістингу цінних паперів емітенту (див. табл. 3.15). 

Таблиця 3.15 – Критерії, що впливають на рівень лістингу Української бі-

ржі та ПФТС [269,270] 

Біржа Критерій впливу на лістинг 
Українська біржа 1. Строк існування емітента; 

2. Вартість чистих активів емітента; 
3. Відсутність збитків за останні 2 роки; 
4. Номінальна вартість серії випуску облігацій; 
5. Середньомісячна вартість біржових угод за облігаціями 

даної серії 
ПФТС 1. Строк існування емітента; 

2. Вартість чистих активів емітента; 
3. Номінальна вартість серії випуску облігацій;  
4. Середньомісячна вартість біржових угод за облігаціями 

даної серії 
Як бачимо, рейтинг емітента не є серед факторів, які впливають на прис-

воєння певного рівня лістингу цінним паперам емітента. Тобто провідні фондо-

ві площадки України не цікавить такий параметр, як кредитний рейтинг емітен-

та чи його цінних паперів. І це пов’язане не з тим, що їх не хвилює якість емі-
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тента та його цінних паперів, а скоріше з тим, що на сьогодні національні кре-

дитні рейтинги досі ще вважаються чимось штучним та не пов’язаним з еконо-

мічними реаліями. Таке відношення до рейтингів з боку фондових бірж Украї-

ни підкреслює і аналіз анкет цінних паперів, де вказуються їх ключові парамет-

ри, що мають бути представлені інвесторам у першу чергу (див. табл. 3.16). 

Таблиця 3.16 – Інформація щодо цінних паперів та їх емітентів, яка нада-

ється біржами [269,270] 

Біржа Критерій впливу на лістинг 

Українська біржа 1. Код; 
2. Назва; 
3. Вид; 
4. ISIN; 
5. Дата початку торгів; 
6. Рівень лістингу; 
7. Кратність; 
8. Ринок; 
9. Номінал, UAH; 
10.  Загальна кіл-ть, шт; 
11.  Статус 

ПФТС 1. Назва емітента;   
2. Код ЄДРПОУ;   
3. Назва фонду;   
4. Код ЄДРІСІ;   
5. Адреса;   
6. Веб-сайт;   
7. Звітність емітента на сайті smida.gov.ua;  
8. Звітність емітента на сайті stockmarket.gov.ua; 
9. Галузь промисловості; 
10.  Підгалузь;  
11.  Підгалузь+; 
12.  ISIN;   
13.  Вид цінного папера;   
14.  Тип цінного папера;   
15.  Рівень Котирувального листа;   
16.  Виключено зі Списку;   
17.  Номінал, грн;   
18.  Кількість цінних паперів у випуску, шт.;   
19.  Номер реєстрації випуску; 
20.  Дата реєстрації випуску   

Не зважаючи на досить значну кількість параметрів в Українській біржі 

(11) та у ПФТС (20), жодний з них не стосується рівня кредитного рейтингу.  

Таким чином, робимо висновок, що не зважаючи на очевидну необхід-

ність та виключну важливість рейтингів, цей ринок на сьогодні в Україні є не-

http://www.smida.gov.ua/
http://www.stockmarket.gov.ua/
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природним, він не виконує свої функції, а сприймається як необхідна формаль-

ність та додаткові перепони з боку держави. 

Очевидним є факт, що для еволюційного розвитку ринку рейтингових по-

слуг та формування позитивного іміджу кредитних рейтингів, як необхідного 

інструменту фінансового ринку України, потрібно багато часу, скоріш за все 

10-15 років. Тому необхідно прискорити дані процеси, шляхом зміни акцентів 

державного регулювання в даній сфері. 

Слід змінити правила щодо обов’язкового присвоєння рейтингу емітен-

там та їх цінним паперам. Пропонується запровадити наступне: 

1) всі емітенти цінних паперів, що котируються на біржі мають пройти 

процедуру рейтингування, при чому компанії, що плануються або претендують 

перебувати у першому рівні лістингу мають отримати міжнародні рейтинги, 

інші можуть обмежитись національними; 

2) всі цінні папери, що перебувають на ринку, включаючи акції, мають 

пройти процедуру присвоєння рейтингу; 

3) біржові площадки в правила лістингу мають додати вимоги щодо 

наявності та рівня кредитного рейтингу; 

4) біржові площадки, подаючи інформацію щодо емітента чи його 

цінних паперів обов’язково мають вказувати кредитний рейтинг як самого емі-

тенту, так і конкретних цінних паперів. 

Запропоновані зміни не лише сприятимуть появі цивілізованого ринку 

рейтингових послуг, але і сприятимуть розвитку фондового ринку України в 

цілому, особливо в частині його взаємодії із зовнішніми інвесторами. В свою 

чергу, це дасть можливість підвищити фінансовий потенціал як держави в ці-

лому, так і окремих її суб’єктів. 

Підводячи підсумки необхідно відмітити, що одним із головних елементів 

управління фінансовим потенціалом території є управління залученими ресур-

сами. Важливим інструментом залучення фінансових ресурсів, як на рівні дер-

жави чи її регіону, так і на рівні окремих суб’єктів господарювання, є розмі-

щення боргових цінних паперів у вигляді облігацій.  Володіючи цілим рядом 
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переваг – низька вартість залучених ресурсів, значний потенціал з точки зору 

обсягів ресурсів – даний інструмент поки що недостатньо розвинений в Украї-

ні, що пов’язане як з несформованим фондовим ринком, так і відсутністю пози-

тивного іміджу та відповідного інформаційного фону щодо України та україн-

ських компаній на міжнародній арені. 

І хоча розвиток фондового ринку України – процес еволюційний та є пи-

танням часу, позитивний імідж та інформаційний фон можуть бути забезпечені 

вже сьогодні шляхом використання кредитних рейтингів, що присвоюються 

провідними міжнародними рейтинговими агентствами. 

 

ВИСНОВКИ ПО РОЗДІЛУ 3 

 

Рівень фінансового потенціалу території залежить від багатьох факторів. 

В умовах фінансової глобалізації досить важливими є питання, пов’язані з зов-

нішніми джерелами фінансування. Це пов’язане з тим, що, з одного боку, «зов-

нішні» фінансові ресурси мають значно меншу вартість залучення (відносно 

внутрішніх), а з іншого – звернення до зовнішніх джерел фінансування відкри-

ває набагато більші можливості відносно обсягів ресурсів, що можна залучити.  

Особливої актуальності дане питання набуло після початку світової фі-

нансової кризи. Традиційні джерела фінансування (в першу чергу, кредити на-

ціональної банківської системи) виявились майже недоступними і значно зрос-

ли у вартості. Тобто внутрішні джерела формування фінансового потенціалу на 

невизначений час не в змозі адекватно виконувати свою функцію, що не тільки 

позбавляє певну територію можливостей збільшення обсягу фінансових ресур-

сів, але і звужує можливість використання наявних фінансових ресурсів, що, 

звичайно, негативно відображається на соціально-економічному розвитку тери-

торії в цілому.   

З цього приводу дуже актуальною стає проблема асиметрії інформації. З 

переходом до інформаційного суспільства і розвитком процесів глобалізації, 

обсяги релевантної інформації зростають за експонентою, що значно ускладнює 
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управлінські рішення, особливо в області інвестування, оскільки остання вима-

гає надретельного аналізу об’єкту інвестування, обов’язкову оцінку ризиків ін-

вестування тощо. 

Інвестиційні компанії не здатні в повному обсязі оцінювати всю інформа-

цію щодо потенційних об’єктів інвестування за рахунок лише власних сил. Цим 

і обумовлена поява різного роду рейтингів, індексів і оцінок країн, регіонів, 

компаній за різними напрямами, а саме їхньої інвестиційної привабливості, 

конкурентоспроможності, кредитоспроможності, ділової привабливості тощо. 

Використання результатів цих досліджень надає можливість інвестиційним 

компаніям орієнтуватись в морі інформації, прискорює і полегшує прийняття 

інвестиційних рішень. Що призводить як до зростання фінансового потенціалу, 

так і до його зменшення – залежно від того, наскільки позитивні оцінки отри-

мав той чи інший об’єкт рейтингування. 

Організація, що розраховує той чи інший рейтинг, оцінюючи територію 

за певними критеріями, а також порівнюючи її з іншими, фактично формує її 

імідж в очах потенційних інвесторів. У випадку позитивного іміджу у території 

з’являється можливість отримати доступ до відносно дешевих та значних за об-

сягами фінансових ресурсів, що забезпечить значне розширення її фінансового 

потенціалу. 

Міжнародні рейтинги здійснюють значний вплив на формування фінан-

сового потенціалу території, оскільки вони формують імідж країни в очах поте-

нційних інвесторів. Неврахування результатів рейтингів може призвести до фі-

нансової ізоляції країни, оскільки закордонні інвестори можуть ігнорувати фі-

нансовий ринок країни, чий імідж здається їм надто ризиковим. 

Крім того рейтинги та різного роду рейтингові оцінки надають необхідну 

базу для адекватної оцінки рівня використання фінансового потенціалу конкре-

тної країни. При чому в якості порівняння можуть виступати як схожі за рівнем 

соціально-економічного розвитку країни (з метою оцінки рівня поточного ви-

користання фінансового потенціалу), так і країни, що є світовими лідерами в 

соціально-економічному розвитку (вони мають виступати в якості орієнтирів, 
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тобто при розробці довгострокових стратегій розвитку економіки та управління 

фінансовим потенціалом). 

Аналіз, проведений в роботі, показав, що Україна має вкрай непригляд-

ний вигляд з позиції різних міжнародних рейтингів. Відповідно, в очах інозем-

них інвесторів Україна є надто ризикованою країною. Це призводить до того, 

що країна не здатна реалізувати таку важливу складову фінансового потенціалу 

як фінансові ресурси, залучені на міжнародних ринках.    

В той же час інформація щодо методології тих чи інших рейтингів, як 

правило, є публічною, тому влада країни має можливість безпосередньо впли-

вати на результати рейтингу шляхом проведення відповідних найбільш критич-

них реформ. Таким чином, при розробці і реалізації державної фінансової полі-

тики, при здійсненні заходів з управління фінансовим потенціалом території, 

обов’язково враховувати результати міжнародних рейтингів, аналізувати їх 

стан та динаміку з метою постійного покращення іміджу в очах іноземних інве-

сторів. 

Найбільшим впливом на фінансовий потенціал території володіють кре-

дитні рейтинги провідних рейтингових агентств світу. Аналіз особливостей 

впливу рейтингових агентств на фінансовий потенціалу території показав, що 

дії рейтингових агентств здійснюють як прямий так і опосередкований вплив на 

формування фінансового потенціалу території, впливаючи як на обсяги фінан-

сових ресурсів, що можуть бути залучені, так і на їх вартість.   

Таким чином, необхідним елементом механізму управління фінансовим 

потенціалом має бути побудова адекватної системи взаємовідносин з рейтинго-

вими агентствами як міжнародними, так і національними. На рівні держави це 

робота з постійного підвищення міжнародного рейтингу країни з метою покра-

щення іміджу держави. На рівні суб’єктів господарювання – зміна формального 

відношення до рейтингів як до обов’язкового елементу цивілізованого бізнесу, 

на свідомі дії раціонального економічного суб’єкта, що інвестує кошти у своє 

майбутнє, в тому числі створюючи позитивний імідж та забезпечуючи інфор-

мацією про себе потенційних інвесторів. 
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Що стосується конкретних пропозицій і рекомендацій, то поруч зі зміною 

відношення до процесу рейтингування на всіх рівнях, необхідно забезпечити 

нормативно-правове поле, яке буде цьому сприяти, зокрема в роботі запропо-

новано виключення норми щодо можливості присвоєння рейтингу лише упов-

новаженими агентствами, закріплення за діяльністю рейтингових агентств ста-

тусу професійної з відповідним її ліцензуванням та певним вхідним бар’єром, 

введення обов’язковості рейтингів для емітентів та їх цінних паперів. Крім того 

пропонуються зміни в правила лістингу фондових площадок України з метою 

включення в них інформації щодо кредитного рейтингу емітента цінних папе-

рів, а також запровадження обов’язкового присвоєння рейтингу емітентам та їх 

цінним паперам.  

Результати, отримані автором і представлені в даному розділі було опуб-

ліковано у таких працях автора: 
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вого потенціалу території / С. М. Козьменко, В. Г. Боронос, О. Л. Пластун // Ві-
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РОЗДІЛ 4 

РОЗВИТОК МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ТА НАУКОВО-

МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІЇ 

 
4.1 Теоретико-методологічні засади врахування тіньового сектору 

економіки при оцінці фінансового потенціалу території. 

 

Дослідження, проведені в попередніх підрозділах роботи, засвідчили, що 

в чисельних наукових працях пропонуються різноманітні підходи до побудови 

алгоритму визначення фінансових можливостей певної території – статистич-

ний, порівняльний, оцінка на базі макроекономічних показників та з викорис-

танням спеціальних показників, регресійний аналіз тощо. 

Як правило, теоретичні, методологічні та методичні підходи, що пропо-

нуються науковцями, базуються на оцінці результатів та можливостей легаль-

ного сектору економіки, тоді як неможливо заперечувати той факт, що значна 

частка економічних процесів в країні перебуває в «тіні». Очевидно, що резуль-

тати оцінки за такими методиками не в повній мірі відповідають дійсності. 

Зважаючи на те, що рівень тіньового сектору економіки України за різними 

оцінками коливається від 30 до 50%, можна зробити висновок про значну похи-

бку в тому числі в результатах оцінки фінансового потенціалу території. 

Наприклад, більшість науковців пропонує при оцінці фінансового потен-

ціалу певного регіону враховувати бюджетні можливості. Однак, при цьому не 

приділяється належної уваги оцінці тих коштів, які не можуть бути отримані в 

якості бюджетних надходжень, оскільки системно, свідомо і організовано при-

ховуються від оподаткування. В той же час, очевидним є те, що ці кошти є час-

тиною фінансового потенціалу території, а тому безумовно мають враховува-

тись при його оцінці. 
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Доходи підприємств та фізичних осіб на сьогоднішній день враховуються 

фіскальними органами не повною мірою, залишаючи місце для різного роду 

опортуністичної поведінки з боку об’єктів оподаткування, починаючи від прихо-

вування доходів, закінчуючи несплатою податків та податковою оптимізацією.  

Складним є стан справ і на фінансовому ринку. Тінізація охопила певну 

частку банківського сектору, значно поширюється вона й у страховому бізнесі.  

Таким чином, вивчення фінансових потоків, що акумулюються внаслідок 

тіньових процесів економічного життя країни, вкрай важливе з позиції оцінки 

фінансового потенціалу території. Лише враховуючи фінансові потоки, що обе-

ртаються у тіньовій економіці, можна стверджувати про об’єктивну і точну оці-

нку обсягів фінансового потенціалу території. 

Перш ніж переходити до визначення ступеню впливу тіньового сектору 

на оцінку фінансового потенціалу території, проаналізуємо сутність та особли-

вості тіньової економіки, визначимо основні підходи  до трактування цього 

явища в суспільному та економічному житті країни. 

Аналіз різних підходів до трактування сутності тіньової економіки наве-

дено в таблиці 4.1. 

 

Таблиця 4.1 – Трактування терміну «тіньова економіка» у літературних 

джерелах 

№ 
з/п 

 
Автори 

Визначення 

1 2 3 
 
1 

 
Турчинов О. [355] 

Тіньова економіка – це економічна діяльність, яка не  врахо-

вується і не контролюється офіційними державними  органа-

ми, а також діяльність, спрямована на отримання доходу шля-

хом порушення чинного законодавства 
 

 
 
 
2 

 
 
 
Попович В. [290] 

Тіньова економіка – це такий стан розвитку кризових, кримі-

ногенних процесів в економіці, коли доходи злочинного по-

ходження стали засобом скоєння нових, нерідко більш небез-

печних злочинів, а отримані за рахунок їх скоєння доходи 

перестали носити споживчий характер, а трансформувались у 

базу відтворення незаконних капіталів і криміногенного поте-

нціалу в усіх сферах цивільно-правових, організаційно-
регулятивних і суспільно-економічних відносин 
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Продовження таблиці 4.1 

1 2 3 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
Нагребельний В., 
Попович В. [400] 

Тіньова економіка – це економічна діяльність, яка пов’язана з 

незаконним привласненням особою або групою осіб частини 

створеної вартості або частки майна через різного роду викрив-

лення об’єктивної інформації про рух грошових коштів та матері-

альних цінностей, спотворення даних первинного обліку для за-

плутування джерел походження доходів, а також через реалізацію 

методом лобіювання відповідних законодавчих норм і нормати-

вів, схем корисливого перетікання капіталів, здійснення яких не 

підпадає під кримінальну відповідальність, але зумовлює матері-

альні втрати державних або підприємницьких структур та окре-

мих громадян 
 
4 

 
Ярмоленко А. [401] 

Тіньову економіку можна визначити як фактично неконтро-

льоване суспільством виробництво, розподіл, обмін та спожи-

вання товарно-матеріальних цінностей та послуг 
5 Thomas J. [440] Тіньова економіка включає ті види економічної діяльності, які 

не записані на національних дохідних рахунках 
 
6 

 
Feige E. [412] 

Тіньова економіка включає усю економічну діяльність, яка з 

будь-яких причин не враховується офіційною статистикою і 

не потрапляє до валового національного продукту 
 
 
7 

 
Бородюк В. [30] 

Тіньова економіка – це економічна діяльність, яка не врахову-

ється і не контролюється офіційними державними органами, а 

також діяльність, спрямована на отримання доходу шляхом 

порушення чинного законодавства 
 
 
 
8 

Проект “Тіньова 

економіка: соціальні 

проблеми неофіцій-

ної економічної дія-

льності в Україні” 

[301] 

Тіньова економіка – сукупність відносин між окремими інди-

відуумами, групами індивідуумів, індивідуумами та 
інституційними одиницями, окремими інституційними оди-

ницями щодо виробництва, розподілу, перерозподілу, обміну 

та споживання матеріальних благ та послуг, результати яких 

за тих чи інших причин не враховує офіційна статистика і 

обсяг якої не включається до макроекономічних показників 
 
 
 
9 

 
 
 
Головач В. [98] 

Тіньова економіка – неконтрольоване суспільством виробниц-

тво, розподіл, обмін і споживання товарно-матеріальних цін-

ностей і послуг; приховані від органів державного управління 

і суспільства соціально-економічні відносини між окремими 

громадянами, соціальними групами з використання майна в 

корисних особистих або групових інтересах 
 
 
10 

 
 
Тацій В. [346] 

Тіньова економіка – це економічна діяльність, яка з якихось 

причин не враховується офіційною статистикою і не потрап-

ляє до валового національного продукту. Вона проявляється у 

сукупності нелегальних і псевдолегальних операцій, що за-

безпечують рух речей, прав, дій як у нелегальній, так і в лега-

льній сферах економіки 
 
11 

 
Шелудько Н. [388] 

Тіньова економіка – неконтрольоване суспільством виробниц-

тво, розподіл, обмін й споживання товарно-матеріальних цін-

ностей і послуг, тобто приховувані від органів державного 

управління й громадськості соціально-економічні відносини 

між окремими громадянами та соціальними групами 
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Виходячи з аналізу різних підходів до трактування сутності тіньової еко-

номіки, можемо умовно розділити їх на такі групи, що представлено на рис. 4.1. 

 

 

Рис. 4.1 – Основні підходи до визначення тіньової економіки  

 

Ярмоленко А. відзначає, що тіньова економіка не контролюється суспільст-

вом. Виробництво, перерозподіл, обмін та споживання благ, вироблених в тіньово-

му секторі економіки, відбуваються поза впливом суспільства, проте носять неймо-

вірно значущий характер [401]. З цієї ж точки зору розглядає тіньову економіку То-

мас Дж., включаючи до її складу ті  види економічної діяльності, які не записані на 

національних доходних рахунках [440].  

Продовжуючи аналіз визначень, наведених у табл. 4.1, відмітимо, що на 

думку Ніколаєвої М. та Шевякова А. тіньова економіка включає всю економіч-

ну діяльність, яка з будь-яких причин не враховується офіційною статистикою і 

не потрапляє до валового національного продукту [209]. 

Близьким до цього є визначення тіньової економіки, яке надала в своєму 

дослідженні Мущинська Н.: тіньова економіка – це діяльність юридичних та 

фізичних осіб, спрямована на отримання доходів від легальних або нелегальних 

видів діяльності в грошовому або натуральному вигляді, які не враховуються 

офіційною статистикою [204]. 

Основа у визначен-

ні поняття «тіньова 

економіка» 
 

 
Незаконність як 

головна харак-

теристика по-

няття 

Поєднання рівня контролю 

держави і законності як 

ключових характеристик 

поняття 

Ухиляння від конт-

ролю держави як 

ключова характе-

ристика поняття 
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Макаров Д. [190] і Коссалс Л. [166] основною характерною рисою тіньо-

вої економічної діяльності вважають її неконтрольований характер.   Ісправні-

ков В. для віднесення економічних явищ до тіньового сектору використовує 

критерій протиправної діяльності й ухилення від офіційної реєстрації [149]. 

Орєховський П. використовує такий критерій, як відсутність державної реєст-

рації комерційних угод [223]. Даллаго Б. для визначення тіньових економічних 

процесів використовує поняття «іррегульована економіка»,  що означає діяль-

ність економічних агентів, які здійснюють свою господарську діяльність всупе-

реч визначених правил та чинного законодавства або приховують її від держав-

них органів управління та контролю [83]. 

Більшість вчених підкреслює, що тіньова економіка є негативним яви-

щем, наслідки якого розповсюджуються не лише в економічній сфері, але і со-

ціальній, політичній тощо (табл. 4.2). 

 

Таблиця 4.2 – Негативні наслідки тіньової економіки 

Вид наслідків Сутність 

Економічні 

Зменшення обсягів податків 
Сумбурність та нерегульованість розвитку економіки 

Зниження інвестиційної 
привабливості національної 

економіки 
Неможливість використання тіньових коштів в екстрених 

цілях (під час фінансово-економічної кризи, стихійного 

лиха, введення надзвичайного стану) 

Соціальні 

Видача зарплати в конвертах 
Зменшення обсягів пенсійного забезпечення 

Неможливість сформувати 
ефективну систему охорони 

здоров’я 
Втрата довіри громадян до органів державного управлін-

ня 

Політичні 

Складність управління 
економікою країни 

Створення негативного 
іміджу держави 

 

В той же час, ряд науковців зауважує на тому, що тіньова економіка як 

явище, може нести в собі цілий ряд позитивних моментів. Зокрема Шарікова О. 
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вважає, що тіньова економіка створює нові можливості для зайнятості, при чо-

му не тільки тіньової, оскільки цей сектор потребує продуктивних товарів лега-

льного сектора (матеріали, послуги) [386]. У галузях тіньової економіки з'явля-

ються інновації, які підвищують суспільний добробут, тіньова економіка може 

амортизувати потрясіння офіційної економіки, сприяючи стабільності системи 

загалом. 

Основні позитивні моменти від існування тіньового сектора наведено на 

рис. 4.2. 

Тіньовий сектор 

економіки

Механізм соціальної, 
трудової, професійної 

мобільностіЗбільшення доходів 

підприємств

Забезпечення 

зайнятості населення

Можливості з реалізації 

підприємницького 

потенціалу

Збільшення доходів 

населення

Підвищення 

конкурентноспромож-
ності вітчизняних 

товарів за рахунок 

економії витрат

Акумуляція 

тимчасово вільних 

коштів

Зростання споживчого 

попиту

 

Рис. 4.2 – Позитивні моменти від існування тіньового сектора економіки 

 

На основі аналізу явища тінізації економічних процесів в країні, для цілей 

даного дослідження може бути запропоноване визначення тіньової економіки 

як вид опортуністичної поведінки економічних суб`єктів, розташованих на пев-

ній території, спрямованої на збільшення власних вигід у збиток державі, що 

уникає контролю чи реєстрації з боку державних органів, чим унеможливлює 

об`єктивне дослідження фінансового потенціалу території.  

З метою уточнення та удосконалення існуючих підходів до оцінки фінан-

сового потенціалу території, пропонується при його визначенні враховувати 
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фінансові потоки, що генеруються у тіньовому секторі. З метою цього, було 

проаналізовано особливості тіньових процесів за основними складовими фінан-

сового потенціалу території, а саме: фінанси домогосподарств; фінанси держа-

ви; фінанси підприємств; фінанси грошово-кредитних організацій. 

Значна частина фінансового потенціалу домогосподарств зосереджена за-

раз у тіньовому секторі економіки. Для більш глибокого вивчення необхідності 

врахування тіньового сектору економіки при оцінці фінансового потенціалу пе-

вної території, наведемо класифікацію джерел доходів населення. Критерієм 

даної класифікації оберемо їх суспільне визнання, що дає можливість виділити 

такі види доходів населення: 

1. доходи, отримані населенням в легальному секторі економіки (легальні 

доходи); 

2. доходи, що отримані від діяльності в тіньовому секторі економіки (ті-

ньові доходи); 

3. доходи, які отримані протиправним шляхом внаслідок злочинної діяль-

ності певних суб`єктів (кримінальні доходи). 

Така класифікація набула гострої актуальності в той час, коли значною 

мірою послабшав державний контроль і регулювання виробництва. Паралельно 

з цим ускладнилися трудові відносини, зріс рівень безробіття, посилився подат-

ковий тягар. Реальні доходи населення суттєво знизились, посилилась  корум-

пованість працівників державних органів, в тому числі і силових. Наведеними 

обставинами населення було спровоковано до пошуків шляхів отримання дохо-

дів від нелегальної діяльності, яку не фіксують органи державної влади, зокре-

ма фіскальні, а тому такі доходи можна в такий чи інший спосіб приховати від 

оподаткування.  

Доходи, що не обкладені податком у встановленому законом порядку, 

прийнято називати неоподатковуваними. Їх джерелом є законодавчо незаборо-

нені на певній території види діяльності, проте ними доволі часто займаються 

нелегально з метою уникнення податкового навантаження. З цією метою ство-

рюються нелегальні організації, які у встановленому порядку не проходять 
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обов`язкової державної та податкової реєстрації. Продукція, вироблена цими 

організаціями, і їх фінансові потоки не обліковуються контролюючими органа-

ми, а платню працівникам нараховують, оминаючи встановлений порядок. 

Практика свідчить про те, що тіньові доходи можуть виплачуватися гро-

мадянам і у легальних організаціях, якщо це відбувається з недотриманням ви-

мог чинного порядку оплати праці. 

Фактично виплачені в таких випадках зарплати, премії, допомоги тощо 

суттєво перевищують офіційно зафіксовані у бухгалтерському і податковому 

обліках суми. Це поширене явище називається «виплати в конвертах».  

Черкасов А. зазначає, що в Україні заробітна плата «в конвертах» випла-

чується майже на 140 млрд грн щомісяця. Він переконаний, що на великій кіль-

кості підприємств приватного типу реальна зарплата приховується  [126].  

На думку Тигипко С. ліквідація «конвертних зарплат» дозволить залучити 

до державного бюджету та соціальних фондів до 50 млрд грн [353]. 

Схожий характер притаманний також доходам, які населення отримує від 

самозайнятості – торгівля на вулицях, надання побутових, ремонтних, будіве-

льних та інших послуг, здавання в оренду житла, дачних ділянок чи маєтків, 

гаражів, а також будь-якого іншого майна, якщо ці джерела доходів не є зареєс-

трованими в податкових органах, а отже, не оподатковуються. 

Із послабленням функції заробітної плати, як джерела грошових доходів 

населення, підвищувалася частка доходів від підсобних господарств, городніх і 

дачних ділянок та інших форм самозайнятості населення. Це виявилося, зокре-

ма, у постійному відчутному зростанні частки доходів населення від продажу 

продуктів сільського господарства. 

Помітно зросла останніми роками питома вага інших доходів населення. 

Зокрема набули поширення такі доходи, як надання в оренду об`єктів нерухо-

мості, отримання надходжень від членів домогосподарств, які виїхали на робо-

ту за кордон, активізація діяльності населення на фінансовому ринку, зокрема 

збільшення вкладів в банках та в інших фінансових інституціях тощо. 
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Лібанова Е. зазначає, що аналіз даних про розшарування населення за рі-

внем доходів, витрат та реального споживання свідчить про те, що переважна 

частина населення України споживає набагато більше того, ніж дозволяють до-

ходи. Різниця тільки в тому, що одні групи вдаються до такої діяльності тому, 

що це єдина можливість забезпечити мінімально прийнятний рівень життя (як 

правило, така діяльність не приносить значних доходів, але і не має відверто 

кримінального характеру), а інші (це стосується найбільш заможних) саме за 

рахунок порушення законодавства отримують високі та надвисокі доходи [226]. 

Наступна складова фінансового потенціалу, значна частина якого також 

зосереджена у тіньовому секторі, пов`язана з державними фінансами. Основ-

ним фактором, що стимулює зростання обсягів тіньового сектору економіки 

України та сприяє активізації протиправної, не дозволеної законом економічної 

діяльності, є занадто важке, а в чисельних випадках – непосильне для суб`єктів 

господарювання, податкове навантаження. 

Логічним наслідком діяльності держави, яка не в силах забезпечити ефек-

тивний збір податків та намагається у будь-який спосіб компенсувати зниження 

кількості видів податків збільшенням ставок оподаткування, є надважкий тиск 

податкового тягаря по відношенню до потенційних платників. 

Цікаво, що зменшення кількості податків з одночасним збільшенням їх 

обсягів неминуче тягне за собою навантаження на законослухняних платників. 

Чисельні підрахунки свідчать, що за нинішніх умов оподаткування платник, що 

не прагне порушити встановлені законом норми, має сплатити в бюджет від 60 

до 90% від обсягу прибутку. 

Таким чином, найбільші обсяги прихованих резервів вітчизняної еконо-

міки знаходяться не в нових видах податків або надходжень, а в її тіньовому 

секторі [146, 199]. 

На нашу думку, з метою підвищення фінансового потенціалу території 

необхідно врахувати деякі аспекти оптимізації системи оподаткування та лега-

лізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Адже не викликає сумнівів, що 
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тіньовий сектор економіки потенційно має величезний вплив на формування 

ресурсного підґрунтя для економічних перетворень території.    

Вірна координація діяльності державних органів всіх рівнів щодо зведен-

ня до мінімуму обсягів тінізації економічних процесів регіону, комплексне вті-

лення запланованих заходів щодо стабілізації надходжень до бюджету території 

неминуче призведе до вливань прихованих фінансових ресурсів до державного 

бюджету. З огляду на це, вирішуючи питання щодо оцінки фінансового потен-

ціалу території, вважаємо за необхідне враховувати ймовірні податкові надхо-

дження від процесів детінізації. Зазначені процеси мають забезпечити активіза-

цію процесів по підвищенню інвестиційної привабливості території, вплинути 

на економічну та соціальну складові її розвитку. 

Важливою складовою фінансового потенціалу території є фінанси підп-

риємств. З позиції тіньової складової діяльності підприємств, варто виділити 

наступні види господарської активності, що спрямовані на ухилення від обліку 

контролюючих установ: 

-   формування нелегальних підприємницьких структур; 

- заниження результатів господарювання, ухилення від сплати податків; 

- заборонені чинним законодавством види підприємницької діяльності. 

Дослідження показують, що в діяльності приватних підприємств та орга-

нізацій з іншими формами власності (в тому числі і державної) в сільському 

господарстві, будівництві, сфері операцій з нерухомістю, торгівлі автомобіля-

ми, легкій промисловості, деревообробці, оптовій торгівлі, нафтопереробній, 

хімічній та рибній промисловості тіньова частка економічних процесів виража-

ється у надто значних розмірах [103]. 

Традиційним методом тінізації доходів підприємств є приховування обся-

гів їх реального виробництва. Однак, в даному випадку метою суб`єктів госпо-

дарювання є не зменшення податкового тягаря, а несплата податків взагалі. А, 

отже, привласнення видобутої продукції тими, хто має таку можливість. При 

чому в різних обсягах привласненням займаються як рядові працівники, що 
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мають доступ до ресурсів, так і керівники підприємств, що здійснюють неза-

конну реалізацію продукції за відпрацьованими роками схемами.  

Широкого поширення набуває тіньове ціноутворення на великих підпри-

ємствах.  

З метою наочного відображення можливої схеми, наведемо приклад утво-

рення тіньових потоків коштів при розрахунках між підприємствами рис. 4.3. 
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Рис. 4.3 – Відображення тіньових потоків коштів при розрахунках між пі-

дприємствами 

 

Найпростіша схема виведення коштів підприємства у «тінь» – це фіктивне 

направлення у відрядження працівників організації. На тривалий термін офор-

мляється відрядне посвідчення, видаються необхідні документи. Працівник, 

який ніби-то відряджається, виконує свої посадові обов`язки на робочому місці, 

а в цей час підприємство «втрачає» чи «виводить» кошти на рахунок службов-

ця. Наведена схема працює чи не на кожному великому підприємстві України 

та є дієвим інструментом для виведення коштів з бюджету організації.  
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Сільське господарство, нафтопереробна промисловість та рибне госпо-

дарство – це ті види діяльності, де підприємства мають реальну можливість ре-

алізовувати без офіційного врахування величезну частку видобутої (виробле-

ної) продукції. Зовнішній контроль за такими видами діяльності має дуже посе-

редні важелі впливу на процес обліку.  

З метою уникнення контролю з боку компетентних органів, підприємства 

вводять в практику роботу у вихідні дні, використовуючи світовий день і уни-

каючи витрат електроенергії. Адже завищений показник спожитої електроенер-

гії прямо свідчить про виробництво необлікованої продукції з метою її збуту та 

отримання тіньового доходу. 

Важливою складовою фінансового потенціалу території є прибуток підп-

риємств, що функціонують на певній території без державної реєстрації, перед-

баченої чинним законодавством України.  

Торгівля алкогольною продукцією, відео та аудіо носіями, 

комп`ютерними технологіями та програмним забезпеченням – це ті види бізне-

су, де нелегальні схеми набувають загрозливих форм в питаннях фіскальної по-

літики. Великого поширення та значних обертів набуває практика підприємств 

по ввезенню на територію держави підакцизних груп товарів з подальшою їх 

реалізацією. В свою чергу це призводить до чисельних ненадходжень до бю-

джетів різних рівнів та, безумовно, зосереджує капітал поза державного обліку. 

Цей факт обов’язково варто враховувати при оцінці фінансового потенціалу 

території.  

Зазначимо, що фінансові махінації нерідко мають місце із застосуванням 

легальної діяльності банків. Наявні чисельні випадки коли в банківських уста-

новах особами, що займаються «сірим» бізнесом, відкриваються поточні рахун-

ки, що в подальшому будуть прямо призначені для проведення фіктивних опе-

рацій. З їх використанням реалізовуються конвертаційні схеми, безготівкові 

кошти переводяться в готівку і, нерідко, фінансові потоки спрямовуються за 

межі держави.  
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Ще одним елементом фінансового потенціалу, де тіньовий сектор відіграє 

важливу роль є ресурси фінансово-кредитних організацій. 

Практика свідчить, що банки, страхові компанії, а також інші суб`єкти го-

сподарювання активно застосовують практику тіньових розрахунків з підряд-

никами за виконані роботи. Серед них: проведення аудиторських перевірок чи 

досліджень, виконання робіт по чистці вентиляційних каналів, каналізації, сис-

тем водопостачання, електромереж. 

Крім такого шляху виведення коштів з банків у тіньовий сектор широкого 

розповсюдження набуває замовлення поліграфічної рекламної продукції. Рі-

шення про забезпечення банку цією продукцією приймається керівниками бан-

ківських установ за домовленістю із зацікавленими типографіями. Вартість за-

мовленої продукції в таких випадках значно перевищує ринкові показники. Об-

сяги замовлень є у рази більшими за ті, що фактично необхідні замовникові. 

Своєрідне ноу-хау в сфері виведення коштів з активів банку демонстру-

ють представники, які замовляють у спеціалізованих підприємств плани дій 

своїх співробітників в екстремальних ситуаціях. Так, протягом минулого року 

деякі банки України замовили на договірних засадах типові плани дій персона-

лу фінансових установ при атаці на адміністративні будівлі з повітря.  

Подібний шлях тінізації коштів має місце при замовленнях банками програм-

ного забезпечення з метою досить сумнівної оптимізації поточних бізнес – процесів.  

Широкого поширення набуває тінізація економічних процесів у страхо-

вому бізнесі. Одним з найпоширеніших шляхів тіньових розрахунків є отри-

мання від страхувальника коштів за виплату страхових відшкодувань в разі на-

стання страхового випадку.  

Розширивши базу страхувальників до значних розмірів, страхові компанії 

розпочинають роботу по визнанню себе банкрутами. Призначаються ліквідато-

ри, які, в переважній більшості випадків, не в змозі покрити всі заборгованості 

страхової компанії. Таким чином великі кошти громадян привласнюються 

страховими компаніями, термін роботи яких на ринку страхових послуг не пе-

ревищує 1-1,5 років. 
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Систематизуючи та підсумовуючи результати дослідження тіньових фі-

нансових потоків в розрізі окремих суб’єктів фінансової системи, можемо пред-

ставити їх у вигляді табл. 4.3 

Таблиця 4.3 – Природа тіньових фінансових потоків 

Природа тіньових фінансових потоків елементів фінансового потенціалу 

Домогосподарства Підприємства 
Фінансово-

кредитні організа-

ції 
Держава 

Ухилення від опода-

ткування 

Формування нелега-

льних підприємни-

цьких структур 

Тіньовий розрахунок 

фінансових установ 

з підрядниками за 

виконані роботи 

Недоодержання бю-

джетних коштів вна-

слідок ухилення від 

сплати податків з 

боку фізичних та 

юридичних осіб 

Самозайнятість 

Приховування обся-

гів їх реального ви-

робництва, ухилення 

від сплати податків 

Замовлення поліг-

рафічної продукції в 

обсягах, що не від-

повідають нагаль-

ним потребам. За-

вищення ціни замо-

влень зазначеної 

продукції 

Зарплата «у конвер-

тах» 

Заборонені чинним 

законодавством ви-

ди підприємницької 

діяльності 

Торгівля на вулицях 

Фіктивне направ-

лення у відрядження 

працівників органі-

зації 

Замовлення за еко-

номічно необґрунто-

ваними цінами у 

спеціалізованих під-

приємств планів дій 

співробітників в екс-

трених ситуаціях 

Побутові, ремонтні, 

будівельні послуги 

Тіньове ціноутво-

рення на великих 

підприємствах 
Недоодержання бю-

джетних коштів вна-

слідок використання 

податкової оптимі-

зації 

Здавання в оренду 

житла, землі, маєт-

ків, іншої нерухомо-

сті 

Ухилення від конт-

ролю за виробницт-

вом через витрати 

електроенергії 

Придбання програм-

ного забезпечення, 

що не обумовлене 

нагальними потре-

бами установи-
замовника у зацікав-

лених компаній 

Допомога членів 

родини з-за кордону 

Тіньове ввезення на 

територію держави 

підакцизних груп 

товарів з подальшою 

їх реалізацією 

Активізація діяльно-

сті населення на фі-

нансовому ринку 

Отримання дотацій 

держави при органі-

зації страхових ком-

паній. Подальша 

ліквідація компаній 

без виконання пос-

луг та розрахунків з 

левовою долею кліє-

нтів 

Незаконні доходи 

від корупційних дій 

на всіх рівнях влади 

 

На формування тіньового сектора економіки впливають факти викорис-

тання суб`єктами підприємництва, а також домогосподарствами недоліків в ді-

яльності фіскальних та законодавчих органів. В свою чергу, це тягне за собою 
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накопичення необлікованих коштів, що є частиною їхнього фінансового потен-

ціалу, а, отже, й фінансового потенціалу території.  

Ефективна боротьба із зазначеними порушеннями неможлива без встановлен-

ня їх причин, які, на наш погляд, можна поділити на такі групи: організаційно-

управлінські; нормативно-правові; соціально-економічні (табл. 4.4). 

 

Таблиця 4.4 – Причини виходу економічних суб`єктів у «тінь» 

Причини виходу суб`єктів господарювання у тіньовий сектор 
Причини організаційно-

управлінського характеру 
Причини нормативно-
правового характеру 

Причини соціально-
економічного харак-

теру 

Незадовільна організація 

бухгалтерського обліку та 

звітності на підприємствах, 

установах, організаціях. 
Розрахунки через третіх осіб 

або методом взаємозаліку 

Законодавча неврегульованість 

багатьох питань здійснення коме-

рційної діяльності  

Розбалансованість ба-

нківської системи і 

відсутність механізмів 

належної взаємодії 

банківських органів з 

правоохоронними ор-

ганами 
Некомпетентність органів і 

посадових осіб, що здійс-

нюють організаційно-
управлінські функції в сфері 

економіки, на всіх рівнях 

влади 

Численні зміни в законодавстві, 

що становлять труднощі не тільки 

для контролюючих органів, але, 

перш за все, для платників подат-

ків 

Розлад господарських 

зв'язків між підприєм-

ствами 

Відсутність органу, що здій-

снює контроль за відповід-

ністю даних звіту фактич-

ному стану фінансово-
господарської діяльності 

підприємства, організації, 

установи 

Суттєві зміни в системі і структу-

рі звітності, що ускладнює проце-

дуру сплати та контролю за спла-

тою податків 

Кризовий стан по роз-

рахунках з заборгова-

ністю по заробітній 

платні, пенсіях та ін-

ших виплатах 

Незадовільний стан органі-

зації перевірок господарсь-

кої діяльності. 

Відсутність законодавчої бази 

щодо контролю за деякими відра-

хуваннями до позабюджетних 

фондів 

Відсутність ефектив-

ного механізму ціноу-

творення 

Можливість створення фік-

тивних підприємств через 

недосконалий порядок ре-

єстрації і перевірки суб'єктів 

підприємницької діяльності 

Відсутність чіткої визначеності щодо 

відповідальності за порушення зако-

нодавства про оподаткування, зокре-

ма, відповідальності засновників під-

приємств та посадових осіб органів 

реєстрації за фальсифікацію даних і 

реєстрацію фіктивних структур; від-

повідальності банків, які мають спра-

ву з фіктивними підприємствами та 

за невиконання розпоряджень подат-

кових органів про зупинення опера-

цій по рахунках фіктивних фірм 

Втрата історичних 

традицій, моральних і 

етичних норм, в основі 

яких — повага до при-

ватної власності, коде-

ксу підприємницької і 

робочої честі і т.п.  
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Очевидно, що надскладні фіскальні чинники значно більше впливають на 

вихід підприємств у «тінь», аніж недосконалість норм чинного законодавства 

України чи політичні процеси в державі. До подібної думки схиляється і  Кар-

лін М. при дослідженні державних фінансів України [157]. 

Проведений аналіз показав, що тіньова економіка є невід’ємною складовою 

економічного життя країни. Об’єктивна і точна оцінка фінансового потенціалу 

неможлива без врахування тих фінансових потоків, що офіційно відсутні, але 

реально існують. Таким чином, оцінка обсягів тіньової економіки є важливою 

складовою оцінки фінансового потенціалу території. На сьогодні існує цілий 

ряд методів та методичних підходів до оцінки рівня тіньової економіки, умовно 

їх можна розділити на дві групи – методи мікрорівня та методи макрорівня 

(рис. 4.3). 

Дамо стислу характеристику представлених на рис. 4.3 методів. До методів 

мікрорівня належать: 

1. Опитування. Його респондентами є населення та експерти. Також пара-

лельно можуть проводитись обстеження суб’єктів економічної діяльності. Під 

час проведення опитування припускається, що частина респондентів є актив-

ними чи пасивними учасниками тіньової діяльності. Саме враховуючи отримані 

при опитуванні дані, проводиться оцінка тіньового сектору економіки. 

2. Аналіз відомостей правоохоронних органів, а також податкових переві-

рок. Серед усіх перевірених платників податків встановлюється певна кількість 

суб`єктів, що допустили порушення у вигляді приховування частини отриманих 

доходів. Контролюючий цю сферу господарювання орган, припускає, що вибі-

рка є репрезентативною стосовно всіх платників податків. На основі даних, 

отриманих шляхом вибірки, проводиться розрахунок загального неврахованого 

доходу по території в цілому [214]. 

3. Спеціальні методи економіко-правового аналізу. Їх поділяють на: метод 

економічного аналізу; метод бухгалтерського аналізу; метод документального 

аналізу. 
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Рис. 4.3 – Методи оцінки масштабів тіньової економіки 
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Перший з наведених методів економіко-правового аналізу дозволяє вста-

новити причини відхилення від нормальної економічної діяльності. Визначають 

чотири різновиди зазначеного методу, що застосовуються з метою виявлення 

злочинів у сфері економіки: метод коригуючих показників; метод стереотипів; 

метод співставлень; метод спеціальних розрахункових показників [188]. 

Метод бухгалтерського аналізу передбачає в своїй основі дослідження бух-

галтерського обліку з метою виявлення невідповідностей та відхилень в обліко-

вій документації суб`єктів господарювання. 

Метод документального аналізу полягає у вивченні документів бухгалтер-

ського обліку на предмет наявності невідповідностей в їх зовнішньому оформ-

ленні та змісті певних облікових документів. 

Перший з методів макрорівневої оцінки – це метод аналізу розбіжностей 

даних офіційної статистики. Найбільш часто використовується аналіз різниці 

між валовим внутрішнім продуктом, що розраховується як сукупний дохід 

від виробничої діяльності, і загальними обсягами видатків на придбання то-

варів та послуг. Домінування другого з наведених показників над першим 

свідчитиме про наявність певних доходів, що були отримані в ході тіньової 

діяльності та не були враховані. За цією методикою аналіз розрахунків, що 

базуються на даних офіційної статистики, не в змозі дійти об`єктивних ре-

зультатів з огляду на те, що показники обсягів господарської діяльності за 

наявності неформального сектору свідомо викривлюються підприємствами в 

напрямку заниження. 

Метод оцінки неврахованої вартості передбачає здійснення перевірки офі-

ційних рахунків створення і використання ВВП на достовірність. Виявляються 

певні протиріччя, відслідковується зміна вартісних показників під час створен-

ня доданої вартості, беручи до уваги зміни обсягів продукції, що виробляється в 

натуральному вигляді. Вибірковими перевірками та спостереженнями уточню-

ються отримані дані. Даний метод потребує значних витрат часу та коштів, ви-

магає знань статистичної системи держави та здійснення великого обсягу опи-

тувань та спостережень. 
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Сутність монетарних методів полягає в тому, що вони застосовуються при 

аналізі процесів, які пов`язані з попитом на гроші, формою використання гро-

шових ресурсів та їх оборотністю. Базисом монетарних методів оцінки тіньової 

економіки є врахування особливостей обертання маси грошей при обслугову-

ванні як офіційної економіки, так і її тіньового сектору.  

Економетричні методи ґрунтуються на припущенні, що підпільна діяль-

ність має місце внаслідок занадто високих податкових ставок і готівкові кошти 

в переважній більшості випадків використовуються в тіньових операціях. Слід 

зазначити, що наведена група методів, зазвичай, використовується для оцінки 

обсягів тіньової економіки промислово розвинених країн. На нашу думку, на 

нинішньому етапі розвитку України використовувати економетричні методи 

оцінки тіньового сектору економіки не перспективно. Дослідження не дадуть 

повного достовірного висвітлення проблеми, враховуючи, серед іншого, той 

факт, що в країні готівкові гроші, наразі, мають безумовне значення та викори-

стовуються у більшості розрахункових операцій. 

Структурні методи базуються на використанні наявної інформації про об-

сяги тіньового сектору в різноманітних сферах економічної діяльності. Напри-

клад, експертний метод дає можливість порівнювати рівні обсягів тінізації різ-

них галузей економіки. Враховуючи існуючу інформацію, експертним шляхом 

в кожній галузі виробництва товарів та послуг визначаються розміри тіньової 

економіки. Аналіз показників розмірів усієї тіньової економіки країни прово-

диться шляхом співставлення обсягів тіньової економіки в окремих секторах з 

частками цих секторів у ВВП [214]. А, наприклад, метод зіставлення галузей 

ґрунтується на гіпотезі, що показники тінізації окремих галузей є пропорційни-

ми рівню тінізації всієї економіки в цілому. В цьому випадку співвідношення 

галузевих рівнів тінізації змінюється незначно. З метою одержання оцінки ста-

ну тіньової економіки проводяться ретельні дослідження однієї з галузей. В той 

же час визначається співвідношення рівнів тінізації інших галузей економіки по 

відношенню до тієї, де проводяться  дослідження. 
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До спеціальних методів оцінки тіньової економіки належать: метод оцінки 

за показниками зайнятості та метод стійких взаємозв`язків.  

Метод оцінки за показниками зайнятості базується на припущенні, що 

зниження офіційного рівня зайнятості тягне за собою міграцію робочої сили з 

легального сектора у тіньовий. З метою проведення оцінювання обсягів тіньо-

вої економіки щодо валового внутрішнього продукту на основі отриманих да-

них про зайнятість в тіньовому секторі, обов`язково слід визначити продуктив-

ність праці в цьому секторі [214].    

Метод стійких взаємозв`язків полягає у визначенні розмірів тіньової еко-

номіки як різниці між реальним (таким, що враховує тіньову економіку) і офі-

ційним ВВП. Реальний валовий внутрішній продукт розраховується через пока-

зник питомого енергоспоживання. Такий підхід особливо прийнятний для 

України, як країни в перехідною економікою.  

На сьогодні в Україні для оцінки рівня тіньового сектору використову-

ються підходи та дані Державної служби статистики України, а також Мініс-

терства економічного розвитку і торгівлі України. Обсяг економіки, яка безпо-

середньо не обраховується, за даними Державної служби статистики України у 

останні роки становить у середньому від 15 до 18% ВВП. Відповідно до розра-

хунків Міністерства економічного розвитку і торгівлі України обсяг тіньової 

економіки в Україні протягом кризи збільшився з 28 до 39% ВВП та у період 

відновлення дещо знизився до 37%. 

 Методологія оцінок тіньового сектору економіки відображена у Наказі 

Міністерства економіки України №123 від 18.02.2009 року «Про затвердження 

Методичних рекомендацій розрахунку рівня тіньової економіки» [206]. 

Точність оцінок рівня тінізації економіки державними органами України 

не безсумнівна. Так, за розрахунками австрійського економіста Шнайдера Ф. 

рівень тіньової економіки в Україні складає понад 50% від офіційного ВВП. 

Таким чином, необхідно уточнити методологічний апарат щодо оцінки рівня 

тіньової економіки України з метою отримання більш точних та об’єктивних 

даних. 
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Дані щодо стану тіньової економіки, які відображають реальну дійсність, 

отримуються дослідниками при проведенні опитування громадян та експертно-

го середовища. На нашу думку, даний спосіб дослідження заслуговує на увагу 

за умови достовірного висвітлення інформації респондентами.  

Проаналізуємо деякі з думок та коментарів експертів щодо рівня тіньової 

економіки України. 

За оцінками Кужель О., «в тіні» перебуває зараз понад 50% економіки 

України. «Одна з головних причин цього – те, що переважна більшість україн-

ських олігархів відправляє вироблену на їхніх підприємствах продукцію за кор-

дон за собівартістю. А там уже продають за світовими цінами», – зазначає Ку-

жель О. [285]. 

Юрчишин В., зазначає, що не декларують свої високі доходи приблизно 

стільки ж українців, скільки роблять це. «Вважається, що 50% економіки країни 

знаходиться в тіні. Я думаю, такий самий коефіцієнт зберігається для багатьох 

показників нашої економіки, включаючи кількість мільйонерів» [27].  

Отже, експертному середовищу притаманне переконання щодо обсягів 

тінізації економічних процесів в країні на рівні, не меншому за 50%. Не 

враховуючи такий обсяг коштів, що обертаються в «тіні» при оцінці фінан-

сового потенціалу території, неможливо одержати адекватні дані, на базі 

яких мала б розроблятись державна фінансова політика. 

Що стосується регіональних особливостей тіньового сектору економіки 

України, то Мущинська Н. наводить таку класифікацію регіонів України за 

ознаками тінізації, представлену у табл. 4.5 [204].  

Ці  дані, на нашу думку, можна використовувати, оцінюючи фінансовий 

потенціал окремих територій. 
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Таблиця 4.5 – Концентрація тіньових процесів по регіонах України  

Область України Високий рівень 

тінізації 
Середній рівень 

тінізації 
Низький рівень 

тінізації 
Вінницька   * 
Волинська   * 

Дніпропетровська *   
Донецька  *  

Житомирська *   
Закарпатська  *  

Запорізька *   
Івано-Франківська   * 

Кіровоградська *   
Київська  *  
АР Крим  *  

Луганська *   
Львівська  *  

Миколаївська   * 
Одеська  *  

Полтавська *   
Рівненська *   

Сумська  *  
Тернопільська   * 

Харківська  *  
Херсонська   * 

Хмельницька *   
Черкаська *   

Чернівецька   * 
Чернігівська  *  

 
Підводячи підсумки, зазначимо, що оцінка рівня тіньової економіки є важ-

ливим елементом оцінки фінансового потенціалу території.  

 

4.2. Методологічні засади оцінки фінансового потенціалу території 

 

Як було вже зазначено в розділі ІІ серед науковців не існує єдиної точки 

зору щодо оцінки фінансового потенціалу територій. Більше того, суттєво різ-

няться підходи навіть до вибору показників, якими можна оперувати для її ви-

значення. Розробка методологічних засад оцінки фінансового потенціалу тери-

торії обмежується тими статистичними даними, які є у відкритому доступі. З 
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нашої точки зору, необхідно не просто побудувати модель, а реально працюю-

чий механізм, який дозволить здійснювати розрахунки конкретних значень фі-

нансового потенціалу.  

Також слід відзначити і ще раз підкреслити, що окремі підходи, які були 

розглянуті нами в розділі ІІ, невірно визначають загальний фінансовий потенці-

ал територій. Це пов’язано з тим фактом, що дослідники здійснюються подвій-

ний рахунок одних і тих самих потоків фінансових ресурсів. Наприклад, розра-

ховуючи фінансовий потенціал населення дуже часто зазначають у якості його 

складових і доходи, і заощадження населення. Але ж очевидно, що їх заоща-

дження є складовою частиною доходів. Або, розглядаючи депозити банків як 

джерело їх фінансових ресурсів, окремі дослідники одночасно включають до 

загальної оцінки фінансового потенціалу заощадження населення. 

Це призводить до необхідності оперування двома видами фінансового по-

тенціалу: валовим і чистим фінансовим потенціалом.  

Валовий потенціал буде розраховуватись як сума потенціалів його скла-

дових частин, а чистий потенціал слід скоригувати на перехресні фінансові по-

токи, які виникають між його складовими частинами. 

Також відзначимо, що при оцінці фінансового потенціалу територій мо-

жуть виникати проблеми, пов’язані із існуванням фінансових ресурсів в межах 

країни, які не мають чіткого територіального походження (наприклад, обсяги 

золотовалютних резервів НБУ). Такі фінансові ресурси слід враховувати окре-

мо і розподіляти пропорційно, виходячи із здійсненої оцінки фінансового поте-

нціалу всіх територій.  

Ще одна особливість, яку необхідно враховувати при проведенні оцінки, 

це отримання зважених показників фінансового потенціалу. Як ВВП розрахову-

ється на 1 особу, так і фінансовий потенціал повинен оцінюватись відповідним 

чином. Але окрім цього, нами пропонується також оцінювати розмір фінансо-

вого потенціалу території в розрахунку на 1 зайняту особу, адже очевидно, що 

фактичними генераторами фінансових ресурсів є ті особи, які безпосередньо 
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зайняті в його формуванні. Це дозволить отримати уявлення про те, яка терито-

рія є більш ефективною з точки зору реалізації свого фінансового потенціалу. 

Далі сформуємо перелік показників, які свідчать про валовий фінансовий 

потенціал території. Спочатку визначимо, фінансовий потенціал яких економі-

чних агентів будемо враховувати в якості його складових частин. В першу чер-

гу – це фінансовий потенціал місцевих органів влади, який проявляється через 

фінансові ресурси бюджету. Їх конкретним втіленням є доходи місцевого бю-

джету, а також залучені кредити і емітовані місцевими органами влади боргові 

цінні папери.  

Друга складова – це фінансові ресурси підприємств, а отже їх фінансовий 

потенціал буде сформований з доходів від реалізації продукції, робіт, послуг, 

кредиторської заборгованості, залучених коротко- та довгострокових кредитів. 

Третя частина фінансового потенціалу буде формуватись домогосподарс-

твами, а отже для розрахунку візьмемо їх доходи і отримані кредити. 

Четверта складова – фінансові ресурси, які є у розпорядженні фінансових 

посередників. Значна кількість видів таких установ вимагає більш детального їх 

розгляду. Основними представниками фінансових посередників є комерційні 

банки, фінансовий потенціал яких будемо визначати як суму їх капіталу, залу-

чених коштів у вигляді депозитів та взятих кредитів. Фінансовий потенціал 

страхових компаній можна оцінити як суму їх капіталу та зібраних страхових 

платежів. Значну роль серед українських фінансових посередників відіграють 

інститути спільного інвестування, фінансовий потенціал яких будемо визначати 

виходячи з обсягів залучених коштів шляхом емісії власних цінних паперів. Фі-

нансовий потенціал інших фінансових посередників (кредитних спілок, недер-

жавних пенсійних фондів, ломбардів, фінансових компаній) можна не врахову-

вати, адже розміри коштів якими вони розпоряджаються, так само як і обсяги 

здійснюваних операцій, будуть складати незначну частку відсотка. Враховую-

чи, що в цілому ми не претендуємо на надзвичайно високу точність розрахун-

ків, їх фінансовим потенціалом можна знехтувати. 



272 

 

Також відзначимо, що фінансовий потенціал території, в тому числі, ви-

значається й її інвестиційним потенціалом (а саме, обсягом залучених інвести-

цій), експортно-імпортним потенціалом (втіленням якого будемо вважати роз-

мір чистого експорту території).  

Важливою складовою є золотовалютні резерви НБУ, але їх неможливо 

розподілити по конкретних територіях напряму. Тому розрахуємо їх розмір на 1 

особу і помножимо на кількість населення досліджуваної території. Аналогіч-

ний підхід застосуємо і до доходів державного бюджету України, а також і для 

залучених шляхом емісії боргових цінних паперів державою фінансових ресур-

сів і отриманих кредитів. 

Узагальнені висновки щодо оцінки наявного фінансового потенціалу те-

риторій наведено в табл. 4.6. 

Відзначимо, що механізми корекції фінансового потенціалу територій на 

1 особу і на 1 зайняту особу не обов’язково є найкращими. Можна використати 

і інші базові показники, такі як площа території (яка взагалі залишається не-

змінною на противагу щорічним коливанням чисельності населення) або розмір 

середнього доходу домогосподарств (які навпаки змінюються постійно і мо-

жуть виступати індикатором успішності діяльності території при реалізації сво-

го фінансового потенціалу). Тому, наприклад, золотовалютні резерви НБУ мо-

жна розрахувати на душу населення і помножити на показник кількості насе-

лення, що мешкає в межах конкретної області, отримавши значення, що дозво-

лить приблизно оцінити золотовалютний потенціал території. Але той факт, що 

території дещо відрізняються за своїми можливостями генерувати фінансові 

ресурси, а отже вони різні за своїм фінансовим потенціалом, можна додатково 

скоригувати отриманий показник (наприклад, золотовалютний потенціал тери-

торії) на коефіцієнт, який буде розрахуватись як відношення середнього доходу 

на душу населення конкретного регіону і середнього доходу населення по 

Україні.  
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Таблиця 4.6 – Складові оцінки наявного фінансового потенціалу території 

№ 

з/п 
Складові фінансового потен-

ціалу 
Показники для розрахунку 

1 Фінансовий потенціал місце-

вих органів влади 
Доходи місцевого бюджету; 
залучені кредити місцевими органами влади; 
емітовані місцевими органами влади боргові цінні па-

пери 
2 Фінансовий потенціал підп-

риємств 
Доходи від реалізації продукції, робіт, послуг; 
залучені коротко- та довгострокові кредити 

3 Фінансовий потенціал домо-

господарств 
Доходи; 
отримані кредити 

4 Фінансовий потенціал фінан-

сових посередників 
Банки: капітал; депозити; залучені кредити. 

5 Фінансовий потенціал поза-

бюджетних фондів 
Кошти, які знаходяться в розпорядженні 

6 Інвестиційний потенціал Обсяг залучених інвестицій 
7 Експортно-імпортний потен-

ціал 
Чистий експорт 

8 Загальнодержавний фінансо-

вий потенціал 
Золотовалютні резерви НБУ на душу населення; 
кредити, залучені державними органами управління на 

душу населення; 
емітовані боргові цінні папери на душу населення; 
доходи державного бюджету на душу населення 

 

В цій роботі ми все ж таки обмежимось лише трьома показниками фінан-

сового потенціалу: його абсолютний розмір, розмір на 1 особу і на 1 зайняту 

особу. Це викликано тим, що існуючі статистичні дані (вірніше їх відсутність 

по окремих показниках) не дозволяють розрахувати фінансовий потенціал те-

риторій максимально близько до його реального значення. 

Отже, спочатку розглянемо фінансовий потенціал домогосподарств. В ос-

нову розрахунку показника їх фінансового потенціалу покладено ідею визна-

чення загального розміру фінансових ресурсів, які знаходяться у їх розпоря-

дженні. Первинним джерелом фінансових ресурсів для домогосподарств висту-

пають доходи від заробітної плати, а також від впровадження підприємницької 

діяльності. Окрім цього, важливе значення, особливо в останні роки, мають 

кредити, які отримують фізичні особи на задоволення своїх споживчих потреб. 

Статистичні дані по цих показниках в розрізі регіонів є доступними. В той же 

час, існує низка джерел фінансових ресурсів, які взагалі не можуть бути оціне-

ні. Наприклад, до них можна віднести незадекларовані грошові кошти, отрима-



274 

 

ні як заробіток за кордоном, доходи, які не обліковуються взагалі і належать до 

тіньового сектору економіки тощо. Тому для оцінки фінансового потенціалу, 

враховуючи ці показники, слід застосовувати підвищуючі коефіцієнти, хоча то-

чність підрахунків в цьому випадку суттєво знижується. 

Слід відзначити, що для оцінки фінансового потенціалу домогосподарств 

також можна враховувати: кредити від кредитних спілок і ломбардів; розміри 

вкладень в цінні папери; обсяги коштів, які розміщені у страховиків за догово-

рами страхування життя і пенсійними контрактами. Але відсутність статистич-

них даних в регіональному розрізі щодо діяльності цих установ і неможливість 

оцінки присутності фізичних осіб на фондовому ринку обмежує можливості 

врахування всіх складових фінансового потенціалу домогосподарств. В той же 

час відзначимо, що поки що обсяги фінансових ресурсів по цих напрямах є не-

значними, а первинним джерелом окремих з них (цінні папері, договори стра-

хування життя і пенсійні контракти) є доходи фізичних осіб. Тому формула для 

розрахунку фінансового потенціалу домогосподарств буде мати наступний ви-

гляд. 

 

)(
1

Діjy

п

і
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 ,     (4.1) 

 

де ДДі – доходи j-го домогосподарства і-ї території; 

КДі – кредити, отримані j-м домогосподарством і-ї території; 

kjy – коригуючий коефіцієнт для j-го домогосподарства і-ї території, що 

враховує рівень тінізації діяльності домогосподарств у певній сфері (y) 

 

Розрахований загальний фінансовий потенціал домогосподарств в розрізі 

територій за 2005-2010 рр. наведено в табл. 4.7. Крім цього додатково були 

здійснені розрахунки їх фінансового потенціалу на 1 особу і на 1 зайняту особу 

(див. Додаток Ж). 
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Таблиця 4.7 – Фінансовий потенціал домогосподарств України в розрізі 

регіонів у 2005-2010 рр. 

Область 
Значення показника фінансового потенціалу  

домогосподарств за роками, млн грн Ранг, 

2010 р. 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

АР Крим 17829,6 23187,8 33234,7 46674,2 49567,8 55828,9 7 
Вінницька 12759,5 16190,7 22169,7 30265,0 31785,2 37221,1 11 
Волинська 7220,1 9442,5 13063,9 18666,1 19261,9 22480,1 22 
Дніпропетровська 34909,5 46285,3 65815,3 92430,1 92709,4 106127,4 3 
Донецька 43557,5 56769,9 77337,5 109732,4 113530,8 131835,1 2 
Житомирська 9991,3 12682,0 17488,0 24104,0 24552,6 28941,1 15 
Закарпатська 8275,8 10956,2 15342,0 21723,5 22441,0 25061,7 18 
Запорізька 17544,1 22758,3 31095,3 43720,2 45223,5 51366,3 9 
Івано-Франківська 9683,4 12577,7 17483,6 25118,5 25452,6 30568,5 12 
Київська 67487,9 99249,6 151572,6 233868,4 231602,5 259305,6 1 
Кіровоградська 17572,7 9865,0 13248,3 18226,7 18568,8 22109,7 23 
Луганська 18693,0 24090,2 32535,9 45323,4 47671,0 55629,9 8 
Львівська 21005,1 26378,8 36772,6 52750,1 54039,3 62823,8 6 
Миколаївська 10009,3 12856,8 18019,2 25583,6 26133,0 30270,1 14 
Одеська 20752,7 29399,1 43445,5 63074,8 64399,2 72388,7 5 
Полтавська 13517,7 17121,5 23191,8 31872,8 32449,7 38133,8 10 
Рівненська 8295,2 10700,9 14528,9 20534,3 21086,9 24976,5 19 
Сумська 9453,5 12099,4 16552,7 22770,6 22974,9 26896,7 17 
Тернопільська 7355,4 9619,5 13154,6 18295,0 18539,1 21751,0 24 
Харківська 24876,8 32340,2 45824,0 67367,4 68102,4 79543,8 4 
Херсонська 8242,4 10586,4 14574,7 20736,1 21126,8 24443,4 21 
Хмельницька 10418,5 13240,3 18193,5 25630,2 26168,7 30540,5 13 
Черкаська 9922,9 12837,5 17593,8 24411,8 24758,9 28835,2 16 
Чернівецька 6254,8 8167,8 11398,9 16068,2 15628,3 18612,3 25 
Чернігівська 9029,0 11200,8 15098,2 20494,2 21143,5 24862,2 20 

 

Отримані результати свідчать, що більша частина фінансових ресурсів в 

цілому акумулюється в м. Київ, а також в східних і південних регіонах, які ма-

ють високий промисловий потенціал (Дніпропетровська, Донецька, Харківська, 

Одеська області, АР Крим). Але якщо розглянути показник фінансового потен-

ціалу домогосподарств  на 1 особу або на 1 зайняту особу, то виявляється, що 

окремі регіони мають доволі стійкі позиції і мають суттєвий потенціал для зро-

стання. Наприклад, АР Крим займає 7 місце по абсолютному значенню фінан-

сового потенціалу домогосподарств, але в розрахунку на 1 особу це тільки 11 

місце, а на 1 зайняту особу – взагалі 19. За останнім показним в десятку кращих 



276 

 

регіонів потрапляють такі області як Івано-Франківська, Полтавська, Миколаїв-

ська, що мають невисоке значення абсолютного розміру фінансового потенціа-

лу. 

Для розрахунку фінансового потенціалу суб’єктів господарювання були 

використані показники загальної суми отриманих доходів від реалізації проду-

кції, робіт, послуг (як первинного джерела фінансових ресурсів), а також розмі-

ру залучених кредитів від банківських установ. При цьому підсумовувались 

окремо доходи промислових підприємств, обсяги реалізованої продукції сільсь-

когосподарських підприємств, обсяги реалізованих послуг.  

Врахування інших джерел фінансових ресурсів дещо ускладнене відсут-

ністю відповідної статистичної інформації в розрізі регіонів, а також незначни-

ми їх обсягами. Мова йде, в першу чергу, про лізингові і факторингові послуги. 

Окрім цього, додатковими складовими фінансового потенціалу можна вважати 

боргові цінні папери, емітовані підприємствами (векселі, облігації), які свідчать 

про залучення фінансових ресурсів. В певній мірі сюди ж можна віднести і 

участь суб’єктів господарювання у статутному капіталі інших суб’єктів еконо-

міки, володіння акціями тощо. Також слід відзначити, що і кредиторська забор-

гованість підприємств є своєрідною складовою їх фінансового потенціалу. Хоча 

враховуючи той факт, що підприємства мають борги одне перед одним, то 

включення такої заборгованості призведе до спотворення кінцевого результату 

розрахунків. Тому розрахунок фінансового потенціалу суб’єктів господарюван-

ня, з врахуванням впливу тіньового сектору економіки, може здійснюватись 

таким чином: 

)(
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СГjjx
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СГjСГ

КД kФП 


      (4.2) 

де ДСГj – доходи j-го суб’єкта господарювання і-ї території; 

КСГj – кредити, отримані j-м суб’єктом господарювання і-ї території; 

kjx – коригуючий коефіцієнт для j-го суб’єкта господарювання і-ї терито-

рії, що враховує рівень тінізації даного суб’єкта залежно від галузі (x) 
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Отримані результати фінансового потенціалу суб’єктів господарювання 

представлено в таблиці 4.8. Крім цього додатково були здійснені розрахунки їх 

фінансового потенціалу на 1 особу і на 1 зайняту особу (див. Додаток К). 
 

Таблиця 4.8 – Фінансовий потенціал суб’єктів господарювання України в 

розрізі регіонів у 2005-2010 рр. 

Область 
Значення показника фінансового потенціалу 
суб’єктів господарювання за роками, млн грн Ранг, 

2010 р. 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

АР Крим 19039,9 21877,3 28711,7 36439,8 37050,3 42736,0 10 
Вінницька 14670,0 17462,8 20801,8 26816,6 27044,2 30706,4 13 
Волинська 10376,6 11760,8 17256,8 19994,5 16626,7 18392,4 22 
Дніпропетровська 92468,3 119157,3 151513,9 211777,2 190142,4 267460,3 2 
Донецька 119825,6 133594,8 176629,4 236963,8 195316,2 257758,9 3 
Житомирська 9803,1 11120,7 13310,3 17457,5 17059,3 19308,3 20 
Закарпатська 6920,1 9018,7 11450,2 14083,6 12023,5 13093,1 23 
Запорізька 43743,9 51493,0 67050,2 84876,9 69408,7 84078,6 4 
Івано-Франківська 12278,2 17803,6 19681,3 22800,6 20371,1 21404,8 15 
Київська 156287,9 207858,7 310966,9 475726,1 492814,8 565502,8 1 
Кіровоградська 9035,4 10405,5 11620,2 15669,1 15707,4 18730,1 21 
Луганська 41634,3 49505,2 63896,5 84641,0 68886,4 84014,3 5 
Львівська 24224,8 29822,8 37089,2 48913,5 45417,8 50021,2 9 
Миколаївська 15334,5 17369,2 19972,9 27723,0 29854,6 32436,9 12 
Одеська 33140,1 37422,7 47066,5 72442,1 69319,9 78604,1 7 
Полтавська 32133,7 40967,1 49970,9 57133,4 53242,4 71940,1 8 
Рівненська 9830,3 11889,6 14521,2 18167,1 16354,5 20359,8 17 
Сумська 12572,8 14589,7 16776,2 21876,3 20288,0 22810,9 14 
Тернопільська 6416,3 7749,7 9369,4 12010,7 12099,3 12271,5 24 
Харківська 38348,8 45353,2 57795,7 75434,1 73552,7 82938,3 6 
Херсонська 9294,4 10398,4 12809,6 17026,1 18230,4 20558,7 16 
Хмельницька 10118,1 12060,4 15944,5 19782,8 18469,8 20299,6 18 
Черкаська 14343,4 17101,6 22146,9 32661,9 30852,5 38324,9 11 
Чернівецька 4501,2 5389,4 7001,0 8878,3 8407,7 8594,4 25 
Чернігівська 11494,9 13145,3 15451,0 19024,1 18832,6 19936,0 19 
 

Лідерами по обсягу фінансового потенціалу суб’єктів господарювання є 

Київська, Дніпропетровська і Донецька області, які переважають інші окремо 

взяті регіони в кілька разів. Потенціал регіонів, які займають місця з 4 по 8 (За-

порізька, Луганська, Харківська, Одеська, Полтавська області), складають гру-

пу територій з достатньо високим потенціалом. Можна побачити, що всі регіо-
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ни-лідери фактично концентрують в собі основний промисловий потенціал 

України і належать до південних і східних регіонів країни, які є лідерами в цій 

сфері. Тому іншим регіонам значно складніше конкурувати з ними як з точки 

зору наявності необхідних природних ресурсів (які і виступили базою промис-

лового розвитку регіонів-лідерів), так і вже сформованої промислової бази і 

трудових ресурсів. Це підтверджується показниками фінансового потенціалу 

суб’єктів господарювання, розрахованими на 1 особу і на 1 зайняту особу (До-

даток К), за якими ці регіони залишаються на лідируючих позиціях. 

Розрахунок фінансового потенціалу банків можна вважати більш складні-

шим, адже окремі дані щодо їх діяльності не можуть бути отримані в розрізі регі-

онів, а тільки загалом по всій Україні. Це показники їх капіталу і залучених креди-

тів. Тому розподіл цих індикаторів було здійснено виходячи із чисельності банків-

ських філій, які відкрито в кожній області. Базою для оцінки фінансового потенці-

алу банків є обсяги залучених депозитів. Обсяги вкладень банків у цінні папери 

включати до їх загального потенціалу, з нашої точки зору, недоцільно через те, що 

ці операції не являються основою банківської діяльності, а самі цінні папери мо-

жуть не мати задовільного рівня ліквідності. Окрім цього, їх доведеться також ро-

зподіляти за регіонами використовуючи проміжні розрахунки, що буде спотворю-

вати загальний розмір показника фінансового потенціалу, а самі операції із вкла-

дення коштів у цінні папери, все ж таки у більшості випадків здійснюються в ме-

жах головних офісів, а отже фактично залишаються в розпорядженні міста Київ, 

де знаходиться більша частина головних офісів банків України. 

Загальна формула для розрахунку фінансового потенціалу банків буде 

мати наступний вигляд: 
 





n
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де ДБj – депозити, залучені j-м банком і-ї території; 

КБj – кредити, отримані j-м банком і-ї території; 

TБj – капітал j-го банку і-ї території 
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Результати проведених розрахунків абсолютних значень фінансового по-

тенціалу банків в розрізі регіонів представлено в табл. 4.9, а їх значення на 1 

особу і на 1 зайняту особу – в Додатку Л. 

 

Таблиця 4.9 – Фінансовий потенціал банків України в розрізі регіонів у 

2005-2010 рр. 

Область 
Значення показника фінансового потенціалу 

банків за роками, млн грн  Ранг, 

2010 р. 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

АР Крим 7073,9 11950,6 22203,7 36079,0 33230,6 37746,9 6 
Вінницька 3203,2 5569,4 10454,5 16836,2 13986,9 13304,2 17 
Волинська 2201,3 3665,3 6833,4 10808,8 9636,3 10894,1 23 
Дніпропетровська 17443,7 27101,7 42378,1 61661,5 56093,2 61648,3 3 
Донецька 18851,3 28247,5 45467,0 70387,9 70217,7 86285,5 2 
Житомирська 2646,5 4322,8 8752,9 14959,7 13002,8 12375,9 19 
Закарпатська 2301,6 4614,1 8823,4 15023,6 13737,9 11958,5 22 
Запорізька 5913,5 9322,6 17269,3 25365,0 21882,5 21669,9 10 
Івано-Франківська 3486,2 7194,5 11292,3 18612,5 16964,8 18320,3 13 
Київська 59937,1 86942,2 144111,1 201055,1 181447,5 215787,1 1 
Кіровоградська 2472,8 4427,3 8517,5 14018,0 12233,4 12135,9 21 
Луганська 5497,4 8996,1 16584,2 28298,5 28011,4 32975,0 8 
Львівська 9140,5 14492,6 24234,4 40398,3 38015,5 44219,5 5 
Миколаївська 3893,8 7041,1 12908,3 22324,1 20227,3 19671,6 12 
Одеська 8508,1 14472,2 25065,2 40967,2 38573,9 45387,9 4 
Полтавська 5265,6 8604,0 15533,5 26378,3 23599,6 26976,9 9 
Рівненська 2345,2 4163,3 7912,8 12106,0 12014,6 12289,1 20 
Сумська 3122,2 5367,2 10618,4 18231,0 16790,7 17627,8 14 
Тернопільська 2591,4 4669,3 8865,3 15087,5 12358,0 10622,8 24 
Харківська 8576,1 14196,6 23216,9 33477,6 30324,4 35907,7 7 
Херсонська 3213,6 5750,9 10266,7 17126,0 11773,5 12844,1 18 
Хмельницька 3197,1 5666,1 10654,0 17119,4 15509,5 14371,1 15 
Черкаська 3733,1 6515,4 12392,2 20251,0 18275,2 20755,7 11 
Чернівецька 1803,3 3293,0 6443,5 11945,5 10517,1 9426,4 25 
Чернігівська 2658,0 4664,4 8731,1 15069,7 15027,3 13807,5 16 

 

Київська область із значним відривом випереджає інші регіони, переви-

щуючи за абсолютним значенням фінансового потенціалу банків наступні за 

рейтингом 4 регіони, що підтверджує той факт, що Київ (на який і припадає на-

справді майже весь потенціал області) є фінансовим центром країни. Такі дис-

пропорції, очевидно, є несприятливими з точки зору розвитку фінансової сис-
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теми країни і не призводить до формування передумов для вирівнювання тери-

торіального розвитку країни. Це лише сильніше поглиблює існуючі диспропор-

ції, адже концентрація фінансового капіталу одночасно призводить до того, що 

левову частку кредитів як домогосподарства, так і суб’єкти господарювання 

отримують саме в цьому регіоні. Ще одним фактором, який призводить до фо-

рмування дисбалансу, можна назвати і вищий рівень доходів населення саме 

столиці України. Відповідно можливості її населення щодо заощадження бу-

дуть вищими, а розміри отримуваних кредитів будуть більшими ніж в інших 

регіонах. 

В той же час при проведенні розрахунку відносних показників фінансово-

го потенціалу (на 1 особу і на 1 зайняту особу) позиції інших регіонів-лідерів 

(Донецької, Дніпропетровської, Одеської, Львівської областей, АР Крим) дещо 

змінюються. АР Крим втрачає свої позиції на користь таких областей як Полта-

вська, Миколаївська, Черкаська, Сумська, які є типовими регіонами із середнім 

рівнем розвитку і обсягу фінансового потенціалу. Тим не менш, їх спромож-

ність генерувати фінансовий потенціал на 1 особу / 1 зайняту особу є значно 

вище ніж у лідируючої групи регіонів, а сама різниця між ними у цих відносних 

показниках є невеликою. 

Що ж стосується інвестиційної складової фінансового потенціалу, то, на-

жаль, більшість областей України мають суттєві проблеми у створенні приваб-

ливих умов для зовнішніх інвесторів. Її розрахунок будемо здійснювати вихо-

дячи із обсягу іноземних інвестицій, залучених в регіон, в гривневому еквівале-

нті. Тому перерахунок відповідних показників офіційної статистики здійснимо 

за середньозваженим курсом гривні до долара США. 
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де ФПІ – інвестиційна складова фінансового потенціалу; 

ФПІі – інвестиційна складова фінансового потенціалу і-ї території. 
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Результати проведених розрахунків абсолютних значень інвестиційної 

складової фінансового потенціалу в розрізі регіонів представлено в табл. 4.10, а 

їх значення на 1 особу і на 1 зайняту особу – в Додатку М. 

Отримані результати свідчать про концентрацію інвестиційного капіталу 

в Київській області, а також достатньо високе його значення (у порівнянні з ін-

шими регіонами) у Дніпропетровській області. Лише ще 3 області мали резуль-

тат за підсумками 2010 року, який перевищував у  гривневому еквіваленті 10 

млрд грн (Харківська, Донецька, Львівська області). 

 

Таблиця 4.10 – Інвестиційна складова фінансового потенціалу України в 

розрізі регіонів у 2005-2010 рр., млн грн 

Область 
Значення показника інвестиційної складової 
фінансового потенціалу за роками, млн грн  Ранг, 

2010 р. 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

АР Крим 2834,5 3551,7 4410,7 4023,6 6834,4 7764,2 7 
Вінницька 405,4 546,9 770,6 849,6 1438,3 1686,3 18 
Волинська 581,1 1375,6 1981,6 1417,9 2589,8 2730,6 14 
Дніпропетровська 8941,1 11924,6 14818,2 14064,0 54959,9 59411,5 2 
Донецька 3148,6 4574,8 6843,8 7968,7 12752,6 16359,2 4 
Житомирська 461,2 620,6 876,7 934,4 1855,1 1958,5 17 
Закарпатська 1339,1 1489,8 1743,8 1877,2 2833,7 2877,4 12 
Запорізька 2810,9 3062,8 3845,1 4427,6 7137,5 7458,7 8 
Івано-Франківська 700,5 926,7 1945,3 2532,5 4948,2 4305,9 10 
Київська 23429,1 34104,2 54364,8 77822,9 161672,1 186186,6 1 
Кіровоградська 261,9 264,1 279,3 336,0 643,6 519,8 23 
Луганська 1377,0 1435,7 1561,0 1769,3 4963,8 5005,8 9 
Львівська 2187,7 2600,8 3896,1 4693,1 9338,5 10108,4 5 
Миколаївська 633,9 570,7 690,8 852,2 1267,6 1437,9 21 
Одеська 3071,2 3629,4 4448,0 5110,2 8118,4 8926,8 6 
Полтавська 1430,3 1594,8 1857,9 2714,7 3513,1 4217,8 11 
Рівненська 396,1 568,6 1177,2 1433,2 2396,6 2415,6 15 
Сумська 848,1 791,3 911,5 832,2 1897,2 2837,8 13 
Тернопільська 201,4 227,3 257,6 308,7 518,1 516,6 24 
Харківська 2488,6 4967,2 6457,4 8479,1 16226,7 21469,0 3 
Херсонська 467,9 554,0 788,8 921,8 1538,0 1609,3 19 
Хмельницька 396,1 465,6 651,5 723,2 1710,9 1456,2 20 
Черкаська 507,9 587,3 883,8 885,4 1733,5 2277,5 16 
Чернівецька 145,5 185,8 258,6 316,6 481,5 494,4 25 
Чернігівська 503,2 411,6 437,3 497,2 691,9 753,1 22 
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Значна група областей (Чернівецька, Тернопільська, Кіровоградська, Че-

рнігівська) взагалі не мають абсолютного значення притоку іноземних інвести-

цій вище 1 млрд грн, а більшість областей не перевищує і 5 млрд грн. Врахову-

ючи той факт, що ці регіони і з точки зору промислового потенціалу, і з позиції 

фінансового потенціалу їх населення не займають провідних позицій (тобто не 

можуть розраховувати на отримання фінансових ресурсів за рахунок внутріш-

ніх джерел), їм слід, принаймні, створювати умови, які привернуть увагу зов-

нішніх інвесторів і сприятимуть притоку капіталу для підвищення загального 

фінансового потенціалу областей. 

Врахування активності регіонів у сфері зовнішньоекономічної діяльності 

здійснимо шляхом розрахунку їх експортного фінансового потенціалу. При 

цьому в основу розрахунку покладемо показник чистого експорту області як 

різниці між обсягами експорту товарів і послуг та імпортом товарів і послуг. 
 

)ІІ()ЕЕ(
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де ЕТi – обсяг експорту товарів і-ї території; 

ЕПi – обсяг експорту послуг і-ї території; 

ІТі – обсяг імпорту товарів і-ї території; 

ІПі – обсяг імпорту послуг і-ї території. 

 

Зазначимо особливість цього показника, яка полягає у тому, що регіони, у 

яких імпорт перевищує експорт, будуть мати від’ємне значення фінансового поте-

нціалу. Цей факт дуже важливий, адже в цьому випадку значні обсяги імпорту 

призводять до втрати регіоном надходжень в іноземній валюті, створюється над-

мірний тиск на курс національної валюти і свідчить про залежність території від 

товарів та послуг нерезидентів, а отже в певній мірі можна говорити про зниження 

фінансового потенціалу території. Окрім цього, можна стверджувати, що на регіо-

нальному рівні не існує умов (або вони не створюються) для розвитку власного 

виробництва аналогів імпортних товарів та послуг, а на державному рівні політика 
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захисту вітчизняного виробництва непослідовна. Саме тому необхідно брати різ-

ницю між експортом і імпортом конкретної території. 

Результати проведених розрахунків абсолютних значень експортної скла-

дової фінансового потенціалу в розрізі регіонів представлено в табл. 4.11, а їх 

значення на 1 особу і на 1 зайняту особу – в Додатку Н. 
 

Таблиця 4.11 – Експортна складова фінансового потенціалу України в ро-

зрізі регіонів у 2005-2010 рр., млн грн 

Область 
Значення показника експортної складової 

фінансового потенціалу за роками, млн грн  Ранг, 

2010 р 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

АР Крим 2240,0 2172,5 2516,9 2766,9 4345,9 4785,2 7 
Вінницька 236,8 203,5 697,4 214,4 1499,8 1484,0 11 
Волинська -840,5 -1456,4 -3202,7 -4526,6 -879,6 -1072,9 19 
Дніпропетровська 16525,1 16995,3 22402,8 23403,2 12329,6 20108,0 2 
Донецька 29383,0 30280,3 31446,4 50245,9 58566,5 80666,2 1 
Житомирська 435,1 563,6 571,2 359,7 -634,2 -296,0 15 
Закарпатська -664,7 -1353,9 -1974,6 -3302,0 0,8 -1448,2 21 
Запорізька 5266,1 5496,4 4857,6 9016,9 12577,3 15117,3 4 
Івано-Франківська 1259,1 632,8 1117,1 -14,2 643,6 -703,1 18 
Київська -46903,3 -72331,2 -99695,1 -153782,2 -110684,1 -154956,1 25 
Кіровоградська 513,5 513,1 530,8 868,6 866,4 1265,7 12 
Луганська 8189,3 11641,8 12216,0 23939,4 8470,6 18297,1 3 
Львівська -1484,1 -1438,2 -1932,6 -8163,6 -6190,1 -8044,3 24 
Миколаївська 2490,1 3380,5 3367,3 4601,4 6888,2 6970,6 6 
Одеська 767,2 -2221,0 -2816,4 -6011,5 -631,1 -6934,9 23 
Полтавська 6701,1 5922,6 5927,2 6229,0 4666,9 8507,0 5 
Рівненська -202,9 -655,0 21,2 -260,2 677,1 0,8 13 
Сумська 1298,1 892,8 1281,7 1306,8 2216,6 2029,9 9 
Тернопільська -86,6 -165,1 -197,0 -1013,9 -384,1 -607,9 17 
Харківська -3773,8 -5575,2 -5802,5 -5886,6 -2460,5 -4132,1 22 
Херсонська 952,2 679,7 901,4 840,6 2194,0 1822,8 10 
Хмельницька -449,4 -320,2 70,2 -596,8 -218,9 -1303,8 20 
Черкаська 117,4 404,5 962,0 -868,0 1467,1 2264,8 8 
Чернівецька -313,6 -320,7 119,2 -153,8 134,8 -23,0 14 
Чернігівська -35,9 236,3 360,6 153,3 -285,9 -552,3 16 
 

Отримані результати свідчать про те, що половина регіонів мають 

від’ємне сальдо при здійсненні експортно-імпортних операцій, а найбільший 

внесок у це від’ємне сальдо здійснює Київська область. Навіть сумарне значен-
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ня перших п’яти областей-лідерів (Донецької, Дніпропетровської, Луганської, 

Запорізької, Полтавської областей) за показником чистого експорту не перек-

ривають значення Київської області. Очевидним є те, що Україна в цілому за-

лежить від промислово розвинених регіонів, в яких сконцентровані металургій-

ні підприємства. Подібна обмеженість ставить країну в залежність від 

кон’юнктури на зовнішніх ринках, що може негативно позначитись на стані 

платіжного балансу держави. Необхідність проведення політики диверсифікації 

експортного потенціалу, сприяння розвитку інших підприємств, які будуть за-

міщувати імпортні товари вітчизняними аналогами, підтримка політики щодо 

залучення зовнішніх підприємств для відкриття виробництв в Україні, є тими 

завданнями, які повинні бути розв’язані у найближчій перспективі. 

Наступна складова фінансового потенціалу має врахувати ті фонди фі-

нансових ресурсів, які формуються, у тому числі, в межах певних територій, 

але акумулюються і розподіляються виключно на загальнодержавному рівні. 

Мова йде про золотовалютні резерви Національного банку України, доходи 

державного бюджету України, залучені державою кредити, емітовані нею бор-

гові цінні папери. Базою для їх розподілу за регіонами оберемо чисельність на-

селення, тому що ця величина змінюється з року в рік несуттєво, на відміну від 

будь-яких показників економічного розвитку, які можуть коливатись у випадку 

виникнення різних факторів впливу. 

Формула для розрахунку загальнодержавної складової фінансового поте-

нціалу в регіональному розрізі буде мати наступний вигляд. 
 





п

і

іііі

n

i
ЗДіЗД

ЦПДКДДБЗВРФПФП
11

)(    (4.6) 

 

де ФПЗД – загальнодержавний фінансовий потенціал; 

ФПЗДі – загальнодержавний фінансовий потенціал, розподілений на і-у те-

риторію; 

ЗВРі – обсяг золотовалютних резервів НБУ, що припадає на і-у територію; 

ДБі – доходи державного бюджету, розподілені на і-у територію; 
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КДі – обсяг кредитів, залучених державою, розподілених на і-у територію; 

ЦПДі – обсяг емітованих державною цінних паперів, розподілених на і-у 

територію. 

 

Результати проведених розрахунків абсолютних значень загальнодержав-

ної складової фінансового потенціалу в розрізі регіонів представлено в табл. 

4.12, а їх значення на 1 особу і на 1 зайняту особу – в Додатку П. 

 

Таблиця 4.12 – Загальнодержавна складова фінансового потенціалу Укра-

їни в розрізі регіонів у 2005-2010 рр., млн грн 

Область 
Значення показника загальнодержавної складової 

фінансового потенціалу за роками, млн грн  Ранг, 

2010 р. 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

АР Крим 13442,62 15736,57 20269,06 26792,13 32720,66 42792,91 7 
Вінницька 9744,47 11332,41 14507,39 19059,73 23138,92 30110,83 10 
Волинська 5918,85 6928,91 8928,95 11812,89 14443,70 18911,85 23 
Дніпропетровська 19692,88 22957,85 29444,03 38734,96 47033,34 61212,22 3 
Донецька 26466,59 30787,85 39402,65 51734,37 62732,96 81483,12 2 
Житомирська 7621,20 8858,27 11329,79 14880,09 18039,99 23456,02 15 
Закарпатська 7072,83 8294,18 10699,26 14163,15 17331,89 22708,08 16 
Запорізька 10634,45 12393,99 15887,17 20891,39 25387,30 33049,67 9 
Івано-Франківська 7894,83 9249,87 11917,31 15758,87 19251,30 25187,22 12 
Київська 25182,88 29682,98 38444,38 51034,54 62633,99 82216,47 1 
Кіровоградська 6140,36 7107,40 9058,84 11850,50 14315,46 18567,07 24 
Луганська 13824,44 16044,26 20489,27 26846,84 32503,21 42169,03 8 
Львівська 14661,17 17163,11 22093,56 29176,60 35585,15 46510,71 5 
Миколаївська 6965,19 8122,36 10424,85 13718,63 16668,39 21699,28 17 
Одеська 13685,08 15998,30 20606,26 27294,79 33345,14 43617,47 6 
Полтавська 8908,30 10355,41 13251,49 17380,81 21067,57 27356,23 11 
Рівненська 6575,43 7702,12 9930,23 13130,49 16043,91 21007,90 19 
Сумська 7046,77 8166,98 10420,55 13641,12 16503,91 21385,51 18 
Тернопільська 6342,60 7406,43 9508,73 12521,84 15239,63 19864,10 22 
Харківська 16136,35 18840,73 24189,89 31867,66 38784,18 50514,90 4 
Херсонська 6447,97 7502,33 9609,37 12623,28 15321,87 19946,19 21 
Хмельницька 7863,10 9146,65 11710,86 15390,72 18697,92 24335,30 13 
Черкаська 7688,05 8934,20 11423,55 14994,07 18179,39 23627,50 14 
Чернівецька 5163,70 6048,48 7796,06 10309,49 12602,35 16498,39 25 
Чернігівська 6728,39 7782,04 9908,73 12946,99 15629,92 20243,54 20 
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Зрозуміло, що чим більшою є кількість населення того чи іншого регіону, 

тим більша частка загальнодержавного фінансового потенціалу буде в ньому 

акумульована. Також є очевидним, що розподіл цієї складової фінансового по-

тенціалу на 1 особу буде однаковим для всіх регіонів. Саме тому в додатку П 

відсутнє рейтингування областей за цим показником. 

Що ж стосується розподілу загальнодержавного потенціалу в розрахунку на 1 

зайняту особу, то серед лідерів відзначимо присутність областей західної України: 

Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська, Волинська, Вінницька, Чернівецька. В 

той же час традиційні лідери – Київська, Харківська, Донецька, Дніпропетровська, 

Запорізька області, а також АР Крим, – зайняли останні місця в рейтингу загальноде-

ржавного фінансового потенціалу у 2010 році. Поясненням цього з одного боку є те, 

що питома вага працюючого населення на західній Україні значно менша ніж в ін-

ших областях, тому і ця частка фінансового потенціалу в цих регіонах є більшою ніж 

в тих, де є великою і чисельність зайнятих, і загальна кількість населення. З іншого 

боку, відзначимо, що можна говорити про більшу ефективність західних регіонів з 

точки зору генерування фінансового потенціалу саме на 1 зайняту особу. 

Що стосується особливостей розрахунку ще однієї важливої складової фінансо-

вого потенціалу територій – фінансового потенціалу місцевих органів влади, то до йо-

го складу пропонується включати доходи місцевих бюджетів (загального і спеціально-

го фондів), а також запозичення, здійснені місцевими органами влади у вигляді креди-

тів і емісії боргових цінних паперів у відповідному році. Загальна формула для розра-

хунку фінансового потенціалу місцевих органів влади буде мати наступний вигляд. 
 

ЦПМКМДМБФП MB       (4.7) 

 

де ДМБ – дохідна частина місцевого бюджету і-ї території; 

КМ – обсяг кредитів, залучених місцевими органами влади і-ї території;  

ЦПМ – обсяг цінних паперів, емітованих місцевими органами влади і-ї 

території  
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Нажаль дані щодо доходів місцевих бюджетів за весь період, що аналізу-

ється, відсутні. Державне казначейство України пропонує відповідні показники 

лише за 2007-2010 рр. Тому обмежимось аналізом фінансового потенціалу міс-

цевих органів влади України за цей період, розрахунки по якому наведено в 

табл. 4.13, а показники фінансового потенціалу на 1 особу і 1 зайняту особу  в 

Додатку Р. 

 

Таблиця 4.13 – Фінансовий потенціал місцевих органів влади України в 

розрізі регіонів у 2007-2010 рр., млн грн 

Область 
Значення показника фінансового потенціалу  
місцевих органів влади за роками, млн грн  

Ранг, 

2010 р. 
2007 2008 2009 2010 

АР Крим 3035,7 3856,0 4010,6 5004,1 4 

Вінницька 1234,2 1626,6 1675,5 1930,4 11 

Волинська 797,8 1001,3 962,6 1065,4 23 

Дніпропетровська 4704,4 6251,6 6261,8 7048,9 3 

Донецька 6006,3 7572,8 7462,3 8611,5 2 

Житомирська 1045,6 1396,1 1333,4 1530,2 14 

Закарпатська 853,9 1130,5 1041,8 1140,8 22 

Запорізька 2268,2 2945,1 2766,3 3261,8 9 

Івано-Франківська 1060,5 1341,3 1329,2 1466,4 17 

Київська 18238,4 19230,2 16809,8 18076,0 1 

Кіровоградська 780,7 1026,6 1075,7 1250,1 20 

Луганська 2297,6 3021,2 3001,8 3352,4 8 

Львівська 2461,9 3249,3 3325,9 3378,1 7 

Миколаївська 1114,7 1526,7 1505,4 1686,5 13 

Одеська 3513,7 3925,6 3543,1 4423,8 6 

Полтавська 1730,7 2234,3 2210,3 2591,4 10 

Рівненська 951,6 1167,2 1180,6 1320,2 18 

Сумська 993,8 1335,2 1371,1 1527,7 15 

Тернопільська 613,8 816,3 830,4 978,1 24 

Харківська 3629,0 4112,5 3982,7 4426,4 5 

Херсонська 860,4 1115,1 1082,4 1249,0 21 

Хмельницька 1024,7 1324,7 1333,1 1524,8 16 

Черкаська 1108,5 1493,6 1502,9 1754,0 12 

Чернівецька 680,4 873,5 866,8 944,8 25 

Чернігівська 884,1 1119,1 1123,1 1286,0 19 
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Як і за іншими показниками фінансового потенціалу найкращі значен-

ня має Київська, Донецька, Дніпропетровська області. Але що найбільш ва-

жливе – це не високі значення у областей-лідерів, а низькі значення у біль-

шості регіонів. Так 15 областей мають абсолютні значення фінансового по-

тенціалу, які менше 2000 млн грн, половина з яких не перевищує і 1500 млн 

грн. Така ситуація свідчить про обмежені можливості саме в розрізі цієї 

складової нарощувати фінансовий потенціал. Очевидно, що регіони не ма-

ють повноважень і самостійності у використанні тих фінансових ресурсів, 

які ними генеруються. Це ще більш очевидним стає при порівнянні фінан-

сового потенціалу місцевих органів влади із іншими складовими фінансово-

го потенціалу. Таблиця 4.14 із підсумковими даними дає можливість оціни-

ти незначний вплив фінансових ресурсів, які знаходяться у місцевих органів 

влади.  

У більшості областей навіть обсяги зовнішніх інвестицій є більшими, не 

говорячи про те, що фінансовий потенціал домогосподарств або суб’єктів гос-

подарювання є більшим у 10-20 разів. 

Таке несприятливе положення потребує необхідності радикального 

перегляду державної фінансової політики і надання місцевим органам влади 

більшої автономії і можливостей щодо розпорядженням фінансовими ресу-

рсами регіонів. Існуюча ж система міжбюджетного вирівнювання, а також 

існуючий розподіл міжбюджетних трансфертів не лише не створюють пере-

думов для фінансової самостійності регіонів, а, навпаки, призводять до їх 

повної залежності від центру. Зважаючи на те, що майже всі регіони Украї-

ни є дотаційними, говорити про фінансову незалежність регіонів України, 

на жаль, не доводиться. 
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Таблиця 4.14 – Сумарне абсолютне значення фінансового потенціалу те-

риторій  у 2010 р. 

Область 

Значення показників фінансового потенціалу, млн грн  

Ранг 
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АР Крим 55828,9 42736,0 37746,9 5003,9 7764,2 4785,2 42792,91 196658,0 9 

Вінницька 37221,1 30706,4 13304,2 1928,8 1686,3 1484,0 30110,83 116441,7 12 

Волинська 22480,1 18392,4 10894,1 1065,4 2730,6 -1072,9 18911,85 73401,7 23 

Дніпропетровська 106127,4 267460,3 61648,3 7048,9 59411,5 20108,0 61212,22 583016,6 3 

Донецька 131835,1 257758,9 86285,5 8611,3 16359,2 80666,2 81483,12 662999,3 2 

Житомирська 28941,1 19308,3 12375,9 1637,9 1958,5 -296,0 23456,02 87381,7 17 

Закарпатська 25061,7 13093,1 11958,5 1140,8 2877,4 -1448,2 22708,08 75391,4 21 

Запорізька 51366,3 84078,6 21669,9 3261,8 7458,7 15117,3 33049,67 216002,3 7 

Івано-Франківська 30568,5 21404,8 18320,3 1466,4 4305,9 -703,1 25187,22 100550,1 14 

Київська 259305,6 565502,8 215787,1 18071,0 186186,6 -154956,1 82216,47 1172113,6 1 

Кіровоградська 22109,7 18730,1 12135,9 1250,1 519,8 1265,7 18567,07 74578,4 22 

Луганська 55629,9 84014,3 32975,0 3383,0 5005,8 18297,1 42169,03 241474,2 6 

Львівська 62823,8 50021,2 44219,5 3378,1 10108,4 -8044,3 46510,71 209017,4 8 

Миколаївська 30270,1 32436,9 19671,6 1686,5 1437,9 6970,6 21699,28 114172,8 13 

Одеська 72388,7 78604,1 45387,9 4423,9 8926,8 -6934,9 43617,47 246413,8 5 

Полтавська 38133,8 71940,1 26976,9 2591,4 4217,8 8507,0 27356,23 179723,1 10 

Рівненська 24976,5 20359,8 12289,1 1320,2 2415,6 0,8 21007,90 82369,8 19 

Сумська 26896,7 22810,9 17627,8 1527,7 2837,8 2029,9 21385,51 95116,3 15 

Тернопільська 21751,0 12271,5 10622,8 977,9 516,6 -607,9 19864,10 65396,1 24 

Харківська 79543,8 82938,3 35907,7 4426,1 21469,0 -4132,1 50514,90 270667,7 4 

Херсонська 24443,4 20558,7 12844,1 1249,0 1609,3 1822,8 19946,19 82473,5 18 

Хмельницька 30540,5 20299,6 14371,1 1524,7 1456,2 -1303,8 24335,30 91223,6 16 

Черкаська 28835,2 38324,9 20755,7 1754,0 2277,5 2264,8 23627,50 117839,7 11 

Чернівецька 18612,3 8594,4 9426,4 944,5 494,4 -23,0 16498,39 54547,3 25 

Чернігівська 24862,2 19936,0 13807,5 1286,0 753,1 -552,3 20243,54 80335,9 20 

 
Що ж стосується остаточного розрахунку фінансового потенціалу тери-

торій виходячи із визначених і проаналізованих вище складових, то формула 

для його розрахунку має наступний вигляд. 
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де ФП – сумарний фінансовий потенціал; 

де ФПі – сумарний фінансовий потенціал і-ї території; 

 

Також здійснимо розрахунок фінансового потенціалу на 1 особу і на 1 за-

йняту особу (Додатки С та Т). Отримані результати свідчать про те, що регіони-

лідери в окремих показниках зберігають свої позиції і по сумарному значенню 

фінансового потенціалу. Відзначимо суттєвий відрив трьох областей – Київсь-

кої, Донецької і Дніпропетровської – від інших регіонів України. Їх сумарний 

потенціал майже дорівнює потенціалу всіх інших областей країни, що проде-

монстровано на рис. 4.4. 

Таким чином, можна запропонувати розділити регіони України за досяг-

нутим фінансовим потенціалом на кілька груп, серед яких виділити регіони-

лідери з високим фінансовим потенціалом (абсолютне значення перевищує 

500000 млн грн), регіони з середнім фінансовим потенціалом (100000-500000 

млн грн), регіони із низьким фінансовим потенціалом (до 100000 млн грн). 

 

Рисунок 4.4 – Сумарний фінансовий потенціал регіонів України у 2010 р., 

млн грн 
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В таблиці 4.15 здійснено такий розподіл. Областей з високим фінансовим 

потенціалом лише 3, а з середнім і низьким – по 11 представників. При цьому 4 

області із низьким фінансовим потенціалом (Сумська, Хмельницька, Житомир-

ська, Херсонська) знаходяться достатньо близько до встановлених граничних 

значень, що дає підстави сподіватись на їх перехід до групи регіонів із середнім 

фінансовим потенціалом у майбутньому. 

 

Таблиця 4.15 – Розподіл регіонів України за абсолютним значенням їх фі-

нансового потенціалу у 2010 р. 

Рівень фінансового  
потенціалу 

Граничні значення, 
 млн грн  

Області 

Високий >500000 Київська, Донецька, Дніпропетровська 

Середній 100000-500000 

АР Крим, Вінницька, Запорізька, Іва-

но-Франківська, Луганська, Львівська, 

Миколаївська, Одеська, Полтавська, 

Черкаська, Харківська 

Низький <100000 

Волинська, Житомирська, Закарпатсь-

ка, Кіровоградська, Рівненська, Сум-

ська, Тернопільська, Херсонська, 

Хмельницька, Чернівецька, Чернігів-

ська 
 

Графічно даний розподіл представлено на рис. 4.5, що дозволяє визначи-

ти географічні особливості розподілу фінансового потенціалу. Очевидним є ві-

дставання північних і західних областей (за окремими виключеннями) від пів-

денних і східних територій. Київ, як столиця України, стягує на себе більшу ча-

стину фінансового потенціалу країни, але це суттєво не позначається на тери-

торіях, які мають спільні кордони з Київською областю. В той же час, Донецька 

і Дніпропетровська області, які мають високий рівень фінансового потенціалу, 

оточені областями, які мають середній фінансовий потенціал. 
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 – регіони із низьким рівнем фінансового потенціалу 

 – регіони із середнім рівнем фінансового потенціалу 

 – регіони із високим рівнем фінансового потенціалу 

 

Рисунок 4.5 – Розподіл регіонів України за рівнем їх фінансового потен-

ціалу у 2010 р. 

 

Якщо ж проаналізувати відносні показники фінансового потенціалу регі-

онів в розрахунку на 1 особу і на 1 зайняту особу, виявляється, що відрив ліде-

рів хоча і зберігається, але він не такий значний. Більше того, розриви між регі-

онами суттєво скорочуються (рис. 4.6), хоча Київська, Донецька і Дніпропет-

ровська області все рівно домінують над іншими. 
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Рисунок 4.6 – Фінансовий потенціал регіонів на 1 особу, 2010 р. 
 

Значна частка регіонів має значення фінансового потенціалу на 1 особу 

більше 100. Це Запорізька, Полтавська, Луганська, Одеська області. Близькі 

значення мають Харківська, Миколаївська, Черкаська області. Всі інші регіони 

знаходяться в межах значення фінансового потенціалу від 50 до 100. 

В цілому очевидні диспропорції розвитку територій вимагають формулю-

вання пропозицій, які б сприяли створенню умов для міжрегіонального вирів-

нювання. Хоча майже неможливо навіть у середньостроковій перспективі дося-

гти значних результатів в цьому, але необхідність прийняття програм довго-

строкового розвитку є очевидною. Також важливим елементом має стати і бі-

льша самостійність у прийнятті рішень на регіональному рівні, особливо це 

стосується розпорядження наявними фінансовими ресурсами, проведенні само-

стійної політики щодо підвищення привабливості регіонів для зовнішніх інвес-

торів. 

Ще однією причиною, яка унеможливлює досягнення суттєвих результа-

тів міжрегіонального вирівнювання у найближчій перспективі, є нерівний сфо-

рмований фінансовий потенціал територій. Апріорі, промислово розвинені схі-

дні регіони будуть мати переваги перед західними. До того такі фактори, як на-
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явні природні ресурси, корисні копалини, потенціал трудових ресурсів і їх ква-

ліфікація тощо ставить одні регіони вище інших.  

Але світовий досвід показує, що можливості для досягнення високих результа-

тів економічного розвитку існують навіть при відсутності природних ресурсів, про-

мисловості, достатньої кваліфікації трудових ресурсів. Такі країни як Швейцарія, 

Люксембург, Сінгапур, Південна Корея змогли стати провідними країнами світу, хо-

ча і не мали задовільний стартових умов розвитку. 

 

4.3 Методологічні засади оцінки фінансового потенціалу на базі враху-

вання ступеню його використання та впливу тіньового сектору економіки  

 

Розвиток методологічних засад оцінки фінансового потенціалу територій 

потребує застосування підходу щодо визначення орієнтирів, яких можуть дося-

гати регіони в процесі його реалізації. Зрозуміло, що розрахунки, проведені в 

попередньому підрозділі, дозволяють лише мати уявлення про розмір фактич-

ного фінансового потенціалу. При цьому не була врахована складова тіньового 

сектору економіки. До того ж, динаміка показника фактичного розміру фінан-

сового потенціалу свідчить про його суттєве зростання протягом останніх ро-

ків, а отже важливим є те, яких саме величин він може досягти і які цілі мають 

стояти перед державою в процесі розробки фінансової політики. Фактично мова 

йде про визначення конкретних величин фінансового потенціалу, які необхідно 

досягти в процесі подальшого розвитку економіки, які будуть враховувати цілі 

тактичного і стратегічного розвитку держави. 

Важливе значення також несе в собі показник чистого фінансового поте-

нціалу, який не буде враховувати ті фінансові потоки, які можуть дублювати 

один одного, і таким чином демонструвати фактичний розмір фінансового по-

тенціалу. В даному випадку здійснюється необхідне уточнення його величини, 

що особливо актуальне при з’ясуванні дійсних диспропорцій в територіальному 

розвитку країни. 
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Отже, в першу чергу необхідно врахувати ту частину фінансового потенці-

алу, яка знаходиться в тіні та не відображається в офіційній статистиці, що дасть 

можливість отримати остаточне значення поточного рівня фінансового потенціа-

лу.  Виходячи із результатів проведеного дослідження, відображених в п. 4.1, рі-

вень тіньової економіки України досягає 50%, а отже фактичне значення реалізо-

ваного фінансового потенціалу, принаймні, має бути збільшено у двічі.  

При порівнянні отриманих значень фінансового потенціалу окремих регі-

онів України із середнім значенням по країні з’ясовується, що лише 7 областей 

(Київська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Луганська, Харківська, 

Одеська) перевищують цей показник і ще 2 області (Львівська, АР Крим) на-

ближаються до нього. Тобто більша частина регіонів знаходяться суттєво ниж-

че середнього показника фінансового потенціалу, що свідчить про суттєві дис-

пропорції в їх розвитку. Але розмір фактичного фінансового потенціалу є недо-

статнім, він не відображає перспектив економічного розвитку. Саме тому вини-

кає необхідність визначити, які можуть бути межі подальшого збільшення фі-

нансового потенціалу, виходячи із тих досягнень, які існують і світовій практи-

ці, а отже визначити конкретні пріоритети для розвитку країни. 

Першим показником, який розраховується, виступає фінансовий потенці-

ал територій тактичного рівня, що відображає, відповідно, цілі тактичного роз-

витку економіки. Для цього вводиться так званий коефіцієнт зростання фінан-

сового потенціалу територій тактичного рівня (kt), який пропонується визначати 

наступним чином. 
 

УУ

СС

t
кВВП

кВВП
k




       (4.9) 

 

де CВВП – середнє значення ВВП на душу населення в країнах із середнім 

рівнем доходів 

ВВПУ – значення ВВП на душу населення в Україні; 

кс – середній коефіцієнт тіньової економіки країн із середнім рівнем доходів; 

ку – коефіцієнт тіньової економіки України. 
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Використання показника ВВП на душу населення можна вважати своєрідним 

орієнтиром щодо реалізації фінансового потенціалу, а застосування коефіцієнтів 

тіньової економіки дозволяє скоригувати здійснені розрахунки. 

На підставі узагальнення інформації щодо тінізації економік світу [52, 53] 

взято значення рівня тіньової економіки України як 55%, а для країн із середнім 

рівнем доходів – 40%.  

Далі важливими стають завдання стратегічного розвитку і, відповідно, 

визначення коефіцієнта зростання фінансового потенціалу територій стратегіч-

ного рівня (аналогічно до коефіцієнта зростання фінансового потенціалу тери-

торій тактичного рівня). Розрахунок відповідного коефіцієнта можна здійснити, 

використовуючи в якості орієнтиру показники ВВП на душу населення розви-

нених країн світу. 
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       (4.10) 

 

де BВВП – середнє значення ВВП на душу населення в країнах із високим 

рівнем доходів; 

кВ – середній коефіцієнт тіньової економіки країн із високим рівнем дохо-

дів. 

 

Середнє значення коефіцієнта тіньової економіки для країн із високим рі-

внем доходів було визначено як 20% на основі узагальнення інформації відпо-

відних досліджень [433, 434]. 

Згідно із рейтингом країн світу за показником ВВП на душу населення, 

який складено Світовим банком
2
, Україна знаходиться на 122 місці із значен-

ням 3007 дол. США на 1 особу і відноситься до групи країн із середнім рівнем 

цього показника. Країни, які знаходяться в цій же групі, але вище України ма-

ють максимальне значення ВВП на душу населення майже 12000 дол. США із 

середнім показником 6320 дол. США. Якщо поглянути на групу країн із висо-

                                                 
2 Рейтинг країн світу за показником ВВП на душу населення, складений Світовим банком [Електронний ресурс] 
// Режим доступу: http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gni/rating-countries-gni-info 
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ким рівнем розвитку, то середнє значення показника ВВП на душу населення 

складає 38108 дол. США. 

Першочерговим завданням для України є досягнення принаймні серед-

нього значення ВВП на душу населення за групою країн, до якої вона входить. 

Тому це первинна тактичного рівня, і відповідний коефіцієнт буде позначено як 

kt1. Його розрахункове значення складає 1,58. Якщо прийняти до уваги можливі 

темпи зростання ВВП на рівні 4,5-5%, то дана мета може бути реалізована про-

тягом найближчих 10 років. Оптимістичний прогноз, який дає Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України на 2013-2014 рр.
3
, визначає ще більші 

темпи зростання – 7,3%, підтримання яких протягом 7 років дає можливість пе-

ревищити визначений орієнтир. 

Наступним завданням є досягнення найвищих показників розвитку за 

групою країн, до яких входить Україна, тобто ВВП на душу населення на рівні 

12000 дол. США. Відповідний коефіцієнт (kt2) визначено на рівні 2,99. 

Мета стратегічного рівня буде досягнута, якщо показник фінансового по-

тенціалу буде збільшено на коефіцієнт стратегічного розвитку (ks), розрахунко-

ве значення якого дорівнює 7,13.  

Застосування розрахованих значень коефіцієнтів дають наступні резуль-

тати щодо орієнтирів майбутнього розвитку (2010 рік взятий за базу розрахун-

ків) (табл. 4.16). 

Отримані значення свідчать про те, що Україна для їх досягнення повин-

на докласти чималих зусиль, а реалізація потенціалу буде залежати від всебіч-

ного розвитку всіх його складових елементів. Майже половина від загальної 

кількості регіонів за абсолютним показником фінансового потенціалу не пере-

вищують і 50% його середнього значення по Україні. Очевидно, що такі перед-

умови ускладнюють досягнення прийнятних результатів у короткостроковій 

перспективі, принаймні беручи до уваги, що цільові показники тактичного (kt1, 

kt2) і стратегічного розвитку (ks) мають бути збільшені у 3,5 рази, 6,6 рази і 15,8 

рази відповідно. 

                                                 
3 http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=170945&cat_id=105325 

http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=170945&cat_id=105325
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Таблиця 4.16 – Абсолютні значення фінансового потенціалу територій 

України із врахуванням орієнтирів тактичного і стратегічного розвитку, млн 

грн  

Область 

Значення фінансового потенціалу 
Без врахуван-

ня тіньової 

економіки 

Із врахуван-

ням тіньової 

економіки 

Фінансовий потенціал розвитку 

kt1 kt2 ks 

АР Крим 196658,2 437018,2 690488,8 1306684,5 3115940,0 
Вінницька 116443,2 258762,7 408845,0 773700,3 1844977,7 
Волинська 73401,7 163114,8 257721,5 487713,4 1163008,9 
Дніпропетровська 583016,7 1295592,6 2047036,3 3873821,9 9237575,3 
Донецька 662999,6 1473332,3 2327865,1 4405263,7 10504859,6 
Житомирська 87274,1 193942,4 306429,0 579887,8 1382809,3 
Закарпатська 75391,4 167536,5 264707,6 500934,0 1194534,9 
Запорізька 216002,3 480005,0 758407,9 1435215,0 3422435,7 
Івано-Франківська 100550,0 223444,5 353042,3 668099,1 1593159,4 
Київська 1172118,5 2604707,8 4115438,4 7788076,4 18571566,8 
Кіровоградська 74578,4 165729,8 261853,0 495532,0 1181653,3 
Луганська 241443,6 536541,4 847735,4 1604258,7 3825540,0 
Львівська 209017,4 464483,1 733883,3 1388804,4 3311764,3 
Миколаївська 114172,8 253717,4 400873,5 758615,1 1809005,2 
Одеська 246413,8 547586,2 865186,2 1637282,7 3904289,5 
Полтавська 179723,1 399384,6 631027,7 1194160,0 2847612,3 
Рівненська 82369,8 183044,0 289209,6 547301,7 1305104,0 
Сумська 95116,3 211369,4 333963,7 631994,6 1507064,1 
Тернопільська 65396,2 145324,9 229613,3 434521,5 1036166,5 
Харківська 270668,0 601484,4 950345,3 1798438,2 4288583,4 
Херсонська 82473,5 183274,5 289573,7 547990,8 1306747,3 
Хмельницька 91223,6 202719,1 320296,2 606130,2 1445387,5 
Черкаська 117839,7 261866,0 413748,2 782979,3 1867104,4 
Чернівецька 54547,6 121217,0 191522,8 362438,7 864276,9 
Чернігівська 80335,9 178524,3 282068,4 533787,7 1272878,3 
Разом 5289175,3 11753723,0 18570882,3 35143631,7 83804044,8 
Середнє значення 211567,0 470148,9 742835,3 1405745,3 3352161,8 

 

Важливими мають стати і орієнтири фінансового потенціалу на 1 особу і 

на 1 зайняту особу (табл. 4.17). 
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Таблиця 4.17 – Розрахункові значення фінансового потенціалу розвитку 

на 1 особу та на 1 зайняту особу, тис. грн (2010 рік взятий за базу розрахунків) 

Область 
Значення фінансового потенціалу розвитку в розрахунку: 

на 1 особу на 1 зайняту особу 
kt1 kt2 ks kt1 kt2 ks 

АР Крим 294,4 557,0 1328,3 635,9 1203,4 2869,7 
Вінницька 247,7 468,7 1117,8 588,9 1114,4 2657,3 
Волинська 248,6 470,4 1121,8 594,4 1124,8 2682,2 
Дніпропетровська 610,1 1154,5 2753,0 1327,6 2512,4 5991,0 
Донецька 521,2 986,2 2351,8 1173,5 2220,7 5295,6 
Житомирська 238,3 451,0 1075,4 546,9 1035,0 2468,0 
Закарпатська 212,7 402,4 959,6 497,8 942,0 2246,2 
Запорізька 418,6 792,2 1889,1 918,5 1738,2 4144,9 
Івано-Франківська 255,7 483,9 1153,9 665,7 1259,9 3004,3 
Київська 913,1 1728,0 4120,7 1918,0 3629,6 8655,2 
Кіровоградська 257,3 486,9 1161,0 607,3 1149,2 2740,4 
Луганська 366,7 694,0 1654,9 834,9 1579,9 3767,5 
Львівська 287,8 544,7 1298,9 669,2 1266,3 3019,8 
Миколаївська 337,0 637,8 1520,8 746,9 1413,5 3370,6 
Одеська 361,9 684,8 1632,9 828,3 1567,5 3738,0 
Полтавська 420,8 796,3 1898,9 978,6 1852,0 4416,3 
Рівненська 251,1 475,3 1133,3 613,8 1161,5 2769,7 
Сумська 284,9 539,1 1285,6 672,0 1271,6 3032,3 
Тернопільська 210,9 399,0 951,6 532,4 1007,5 2402,4 
Харківська 343,2 649,5 1548,7 749,9 1419,1 3384,0 
Херсонська 264,8 501,2 1195,1 592,4 1121,1 2673,4 
Хмельницька 240,1 454,4 1083,5 551,7 1044,0 2489,5 
Черкаська 319,4 604,5 1441,6 732,4 1386,0 3305,2 
Чернівецька 211,8 400,8 955,6 500,8 947,8 2260,1 
Чернігівська 254,2 481,0 1147,0 587,5 1111,8 2651,3 
Середнє значення 404,0 764,6 1823,3 916,4 1734,1 4135,2 

 

Отримані результати свідчать про те, що більшість регіонів України за 

показником фінансового потенціалу розвитку на 1 особу суттєво відстають 

від середнього значення по країні. Лише кілька областей (Київська, Дніпро-

петровська, Донецька, Запорізька, Полтавська) перевищують даний показ-

ник. Але в той же час відзначимо, що настільки великих розривів між регіо-

нами як по абсолютному показнику не спостерігається. По-перше, всі регіони 

перевищують 50% середнього значення показника. По-друге, лише Київська 

область перевищує середній показник більше ніж у 2 рази, а всі інші регіони-
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лідери знаходяться в межах 100-150% його значення. По-третє, окремі області є 

більш ефективними з точки зору генерування фінансового потенціалу саме на 1 

особу (Кіровоградська, Миколаївська, Полтавська, Волинська, Херсонська), хо-

ча і не мають лідируючих позицій по абсолютному значенню. 

Що ж стосується показника фінансового потенціалу розвитку на 1 

зайняту особу, то за ним 20% регіонів заходу України (Чернівецька, Хме-

льницька, Тернопільська, Закарпатська, Житомирська області) не переви-

щують і 60% середнього значення. Значно покращили свої позиції у рей-

тингу у порівнянні із абсолютним значенням показника фінансового поте-

нціалу Волинська, Кіровоградська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, 

Сумська області. В той же час суттєво погіршились позиції АР Крим, Він-

ницької, Житомирської, Закарпатської, Львівської, Харківської, Хмельни-

цької, областей. 

Подальший розвиток методології розрахунку фінансового потенціалу те-

риторій полягає в усуненні потоків фінансових ресурсів, які потенційно можуть 

дублювати один одного, і визначенні показника чистого фінансового потенціа-

лу. Розв’язання цього завдання будемо здійснювати, виходячи із тих складових, 

які формують показник валового фінансового потенціалу, розглянуті у пункті 

4.2, а саме фінансовий потенціал домогосподарств, суб’єктів господарювання, 

фінансових посередників, місцевих органів влади, загальнодержавний фінансо-

вий потенціал в регіональному розподілі, інвестиційна та експортна складова 

фінансового потенціалу. 

Розглядаючи чистий фінансовий потенціал домогосподарств, слід брати 

до уваги лише суму отриманих доходів. Кредити, які були надані домогоспо-

дарствам слід виключити із розгляду, адже джерелами таких кредитів є грошові 

кошти, що залучені фінансовими посередниками від фізичних та юридичних 

осіб або із зовнішніх джерел. 

Аналогічні міркування слід застосувати і при розрахунку чистого фінан-

сового потенціалу суб’єктів господарювання: залучені кредити не беруться до 

уваги, а важливими є лише отримані ними доходи від реалізації товарів, робіт, 
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послуг. При цьому самі доходи слід брати не повністю, а лише в частині дода-

ної вартості, що дозволить усунути вартість витрат на сировину, матеріали, а 

також інші витрати проміжного споживання. Також показник доданої вартості 

необхідно скоригувати на суму витрат, які йдуть на оплату праці. Вони склада-

ють за даними Держкомстату України 23%. 

Чистий фінансовий потенціал фінансових посередників, які розглядались 

нами тільки з боку банківських установ також має бути зменшений. До уваги не 

будуть прийматись кошти, залучені банками на депозитні рахунки, адже дже-

релами цих коштів виступають чистини доходів домогосподарств і суб’єктів 

господарювання. Складовими чистого фінансового потенціалу банків будуть 

сформований капітал та залучені кредити. 

Без будь-яких змін до складу чистого фінансового потенціалу візьмемо 

його експортну складову, яка представлена різницею між загальною сумою ек-

спорту і імпорту. 

Що стосується інвестиційної складової, то її слід скоригувати на обсяги 

прямих інвестицій з конкретного регіону України. І хоча абсолютні значення 

таких інвестицій є невисокими, тим не менш отриманий показник буде більш 

прийнятним з точки зору загальної методології розрахунку чистого фінансового 

потенціалу. 

Включення до складу фінансового потенціалу дохідної частини держав-

ного та місцевих бюджетів, які формуються переважно за рахунок податків ви-

магає її коригування при визначенні чистого фінансового потенціалу. Що сто-

сується доходів державного бюджету, то на 85% вони забезпечуються податка-

ми і зборами, які стягуються із суб’єктів господарювання. Так як сплата подат-

ків відбувається після реалізації продукції, то застосований нами показник до-

даної вартості при розрахунку фінансового потенціалу суб’єктів господарюван-

ня включає суми податків, які будуть сплачені до бюджетів різних рівнів. Тому 

доходи державного бюджету слід брати лише в обсязі 15% для уникнення по-

двійного підрахунку. 
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В структурі місцевих бюджетів також майже 85% дохідної частини скла-

дають різні види податків. Але 75% від суми податкових надходжень припадає 

на податок з доходів фізичних осіб, який не включається в статистичні відомос-

ті щодо доходів фізичних осіб (які і застосовувались для визначення фінансово-

го потенціалу). Тому доходи місцевих бюджетів повинні бути скориговані в 

меншому обсязі, ніж доходи державного бюджету при розрахунку чистого фі-

нансового потенціалу, а саме слід взяти приблизно 80% від загальної їх суми 

(через те, що структура доходів окремих місцевих бюджетів регіонів несуттєво, 

але відрізняється). 

До складу фінансового потенціалу місцевих органів влади будуть вклю-

чені залучені в результаті емісії цінних паперів і отриманих кредитів фінансові 

ресурси. Що ж стосується інших компонентів загальнодержавної складової фі-

нансового потенціалу, то сума державного боргу і золотовалютні резерви бу-

дуть включені у повному обсязі. 

Виходячи із сформульованих вище обмежень і припущень були про-

ведені розрахунки чистого фінансового потенціалу, представлені в табл. 

4.18.  

Відзначимо, що внесок кожної зі складових є умовним (на відміну від ро-

зрахунків загального фінансового потенціалу), адже значення окремих з них 

коригувались в більшій мірі, залишаючи інші незмінними. 

Позиції регіонів суттєво не змінились у порівнянні із загальним показни-

ком фінансового потенціалу, лише окремі області втратили або набули 1-2 по-

зиції в загальному рейтингу. Це є цілком нормальним явищем, адже коригуван-

ня загального фінансового потенціалу здійснювалось майже за однаковими 

пропорціями.  
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Таблиця 4.18 – Чистий фінансовий потенціал територій (регіонів) України 

у 2010 р.  

Область 

Значення показників фінансового потенціалу, млн грн  
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АР Крим 48232,0 25088,9 23726,4 4003,3 975,9 603,0 32354,7 134984,2 8 

Вінницька 33448,0 14596,9 7908,8 1544,3 212,3 187,0 22766,1 80663,4 11 

Волинська 19194,0 8918,9 6920,2 853,9 344,1 -135,2 14298,8 50394,7 23 

Дніпропетровська 88980,0 64165,6 24715,0 5639,2 7375,6 2533,9 46281,1 239690,4 3 

Донецька 118554,0 71553,8 45969,9 6889,2 -3334,3 10165,1 61607,5 311405,2 2 

Житомирська 25957,0 10440,4 8403,1 1224,2 246,8 -37,3 17734,5 63968,8 17 

Закарпатська 20812,0 9244,6 8897,4 912,7 362,6 -182,5 17169,1 57215,8 20 

Запорізька 45379,0 25553,2 9391,7 2609,4 925,9 1905,0 24988,1 110752,3 9 

Івано-Франківська 26537,0 12046,7 13346,1 1173,1 542,6 -88,6 19043,5 72600,3 13 

Київська 188136,0 152647,1 44487,0 14460,8 22842,2 -19526,7 62162,0 465208,3 1 

Кіровоградська 20069,0 9800,6 8897,4 1000,1 65,4 159,5 14038,1 54030,0 22 

Луганська 51523,0 41322,1 23232,1 2681,9 629,1 2305,7 31883,0 153576,9 5 

Львівська 55162,0 25853,5 27186,5 2702,5 1273,1 -1013,7 35165,7 146329,5 7 

Миколаївська 25724,0 14618,5 13346,1 1349,2 180,7 878,4 16406,3 72503,2 14 

Одеська 52828,0 35800,4 24715,0 3599,1 1087,5 -873,9 32978,2 150134,2 6 

Полтавська 34548,0 22470,9 16806,2 2073,1 529,5 1072,0 20683,4 98183,1 10 

Рівненська 22170,0 9634,2 8403,1 1056,2 304,4 0,1 15883,6 57451,6 19 

Сумська 24693,0 11674,0 13346,1 1222,2 354,9 255,8 16169,1 67715,0 15 

Тернопільська 19399,0 8245,9 6425,9 782,5 65,1 -76,6 15018,8 49860,6 24 

Харківська 67377,0 42449,3 17300,5 3541,1 2695,2 -520,7 38193,1 171035,6 4 

Херсонська 20776,0 9805,2 8403,1 999,2 202,8 229,7 15080,8 55496,8 21 

Хмельницька 26699,0 11401,4 9391,7 1219,8 183,5 -164,3 18399,4 67130,4 16 

Черкаська 25886,0 13277,9 14829,0 1404,2 287,0 285,4 17864,2 73833,7 12 

Чернівецька 15911,0 6402,6 6425,9 755,8 62,3 -2,9 12474,0 42028,7 25 

Чернігівська 23021,0 10600,6 9886,0 1028,8 94,9 -69,6 15305,7 59867,3 18 

Разом 1101015,0 667613,1 402359,8 64725,6 38509,1 -2111,4 633948,8 2906060,0  

Середнє значення 44040,6 26704,5 16094,4 2589,0 1540,4 -84,5 25358,0 116242,4  

 

Порівняння отриманих результатів розрахунків чистого і загального фі-

нансового потенціалу, як абсолютних, так і відносних значень (на 1 особу і на 1 

зайняту особу) здійснено в табл. 4.19.  
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Таблиця 4.19 – Порівняння показників загального і чистого фінансового 

потенціалу територій України у 2010 р. 

Область 

Абсолютні значення фінансового 

потенціалу 
Фінансовий потенціал в роз-

рахунку на 1 особу 
Фінансовий потенціал в розра-

хунку на 1 зайняту особу 

Загальний,  
млн грн  

Чистий, 
млн грн  

Чистий 

до 

загаль-

ного, % 

Загаль-

ний,  
млн грн  

Чистий, 
млн грн  

Чистий 

до  
загаль-

ного, % 

Загаль-

ний,  
млн грн  

Чистий, 
млн грн  

Чистий 

до 

загаль-

ного, % 

АР Крим 196658,2 134984,2 68,6 83,8 57,2 68,2 181,1 123,3 68,1 

Вінницька 116443,2 80663,4 69,3 70,5 47,5 67,3 167,7 111,5 66,5 

Волинська 73401,7 50394,7 68,7 70,8 48,4 68,4 169,3 116,4 68,8 

Дніпропетровська 583016,7 239690,4 41,1 173,7 69,7 40,1 378,1 152,1 40,2 

Донецька 662999,6 311405,2 47,0 148,4 67,5 45,5 334,2 146,6 43,9 

Житомирська 87274,1 63968,8 73,3 67,9 48,2 71,0 155,8 112,4 72,2 

Закарпатська 75391,4 57215,8 75,9 60,6 45,9 75,9 141,8 104,2 73,5 

Запорізька 216002,3 110752,3 51,3 119,2 59,6 50,0 261,6 130,7 50,0 

Івано-Франківська 100550,0 72600,3 72,2 72,8 52,3 71,8 189,6 137,0 72,3 

Київська 1172118,5 465208,3 39,7 260,1 104,4 40,1 546,3 214,9 39,3 

Кіровоградська 74578,4 54030,0 72,4 73,3 50,8 69,4 173,0 117,9 68,2 

Луганська 241443,6 153576,9 63,6 104,4 64,0 61,2 237,8 145,2 61,0 

Львівська 209017,4 146329,5 70,0 82,0 56,8 69,3 190,6 136,1 71,4 

Миколаївська 114172,8 72503,2 63,5 96,0 59,6 62,1 212,7 133,4 62,7 

Одеська 246413,8 150134,2 60,9 103,1 62,5 60,6 235,9 143,7 60,9 

Полтавська 179723,1 98183,1 54,6 119,8 63,3 52,8 278,7 142,3 51,0 

Рівненська 82369,8 57451,6 69,7 71,5 49,7 69,5 174,8 122,7 70,2 

Сумська 95116,3 67715,0 71,2 81,1 55,4 68,3 191,4 124,7 65,2 

Тернопільська 65396,2 49860,6 76,2 60,1 44,9 74,8 151,6 118,0 77,8 

Харківська 270668,0 171035,6 63,2 97,7 60,5 61,9 213,6 131,2 61,5 

Херсонська 82473,5 55496,8 67,3 75,4 49,4 65,5 168,7 110,3 65,4 

Хмельницька 91223,6 67130,4 73,6 68,4 49,0 71,6 157,1 114,1 72,6 

Черкаська 117839,7 73833,7 62,7 91,0 55,2 60,7 208,6 127,1 60,9 

Чернівецька 54547,6 42028,7 77,0 60,3 46,3 76,7 142,6 113,6 79,6 

Чернігівська 80335,9 59867,3 74,5 72,4 51,5 71,1 167,3 117,9 70,5 

Разом 5289175,3 2906060,0 54,9 2384,5 1419,7 59,5 5430,0 3247,3 59,8 

Середнє значення 211567,0 116242,4 54,9 115,1 63,2 54,9 261,0 143,4 54,9 

 

Чистий фінансовий потенціал складає лише 55% від значення загального 

фінансового потенціалу в цілому по Україні. В той же час більшість регіонів 

втратила лише до 25-35%, але факт того, що регіони, які займали вищі місця в 

рейтингу за показником фінансового потенціалу, втратили більше 50-60%, при-

звів до ситуації, коли відношення чистого фінансового потенціалу до загально-

го виявилось настільки значним.  
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Показники втрат фінансового потенціалу на 1 особу і на 1 зайняту особу 

не відрізняються суттєво від втрат за абсолютним показником. Різниця за окре-

мими регіонами складає лише кілька відсоткових пунктів. Відзначимо таку 

особливість, що за відносними показниками чистого фінансового потенціалу 

регіони України не відрізняються настільки суттєво як за абсолютними значен-

нями, що в цілому може свідчити про можливості вирівнювання регіонального 

розвитку, а також про близьку ефективність використання трудових ресурсів 

територій. 

Таким чином, подальший розвиток методологічних засад оцінки фінансо-

вого потенціалу територій дозволив виявити цільові орієнтири тактичного і 

стратегічного рівня із розрахунком конкретних показників для досягнення в се-

редньо- та довгостроковій перспективі. Окрім цього, визначення показників чи-

стого фінансового потенціалу і їх порівняння із загальними (особливо віднос-

ними показниками) виявило, що регіональні відмінності у використанні трудо-

вого потенціалу відрізняються несуттєво. 

 

ВИСНОВКИ ПО РОЗДІЛУ 4 

 

Важливим елементом управління фінансовим потенціалом території є йо-

го оцінка. Аналіз науково-методичних підходів до оцінки фінансового потенці-

алу територій засвідчив недосконалість існуючої методології. Головними недо-

ліками є подвійний облік фінансових потоків, неврахування тіньового сектору 

економіки, відсутність різних рівнів оцінки (мається на увазі перспективи роз-

витку фінансового потенціалу території в середньо- та довгостроковому періо-

ду) та інші. Крім того обмеження накладає і існуюча статистична база, яка пе-

ребуває у відкритому доступі – за цілим рядом показників немає розгорнутої 

інформації, особливо в регіональному розрізі. Наявність цих недоліків робить 

оцінки неточними та такими, що, часом, не відповідають реальному стану ре-

чей. Тому в роботі було запропоновано авторський підхід до побудови методи-

ки оцінки фінансового потенціалу території. 
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Ретельно проаналізувавши сутність та особливості тіньового сектору еко-

номіки, основні підходи до оцінки рівня тіньової економіки країни, базуючись 

на експертних оцінках та результатах досліджень вітчизняних і зарубіжних на-

уковців, з урахуванням даних офіційної статистики, в роботі було визначено, 

що на сьогодні рівень тіньової економіки України складає приблизно 50% всіх 

економічних процесів, що протікають в державі. 

Виходячи з необхідності врахування тіньового сектору економіки при 

оцінці фінансового потенціалу, з метою уникнення недоліків існуючих науко-

во-методичних підходів в роботі було запропоновано розрахунок двох видів 

фінансового потенціалу – валового і чистого. При чому валовий потенціал ха-

рактеризується сумою потенціалів його складових частин, а чистий потенціал 

коригується на перехресні фінансові потоки, які виникають між його складови-

ми частинами. 

Окрім цього показником ефективності фінансового потенціалу можна 

вважати його відношення до чисельності населення відповідного регіону та чи-

сельності зайнятих осіб. Адже саме трудові ресурси є основним джерелом гене-

рації фінансових ресурсів і отримання фінансових результатів. 

Розрахунок фінансового потенціалу територій здійснено виходячи із ос-

новних складових частин, до яких включено: фінансовий потенціал місцевих 

органів влади, фінансовий потенціал підприємств, фінансовий потенціал домо-

господарств, фінансовий потенціал фінансових посередників, інвестиційний 

потенціал, експортно-імпортний потенціал, загальнодержавний фінансовий по-

тенціал. Кожна з цих складових має свої компоненти, які і дають можливість 

розрахувати значення окремих складових фінансового потенціалу і сумарний 

фінансовий потенціал території за відповідними формулами. 

Отримані результати свідчать про суттєвий відрив трьох областей – Київ-

ської, Донецької і Дніпропетровської – від інших регіонів України. Абсолютне 

значення їх сумарного фінансового потенціалу майже дорівнює потенціалу всіх 

інших областей країни. 
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З метою класифікації регіонів України за рівнем фінансового потенціалу 

в роботі запропоновано поділити регіони України за досягнутим фінансовим 

потенціалом на кілька груп, серед яких виділити регіони-лідери з високим фі-

нансовим потенціалом (абсолютне значення перевищує 500000 млн грн), регіо-

ни з середнім фінансовим потенціалом (100000-500000 млн грн), регіони із ни-

зьким фінансовим потенціалом (до 100000 млн грн). 

До групи регіонів лідерів потрапили Київська, Донецька, Дніпропетров-

ська області; до регіонів із середнім фінансовим потенціалом – АР Крим, Він-

ницька, Запорізька, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Миколаївська, 

Одеська, Полтавська, Черкаська, Харківська області; до регіонів із низьким рів-

нем фінансового потенціалу – Волинська, Житомирська, Закарпатська, Кірово-

градська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Чер-

нівецька, Чернігівська області. 

Проведений аналіз відносних показників фінансового потенціалу регіонів 

(в розрахунку на 1 особу і на 1 зайняту особу), виявив, що відрив лідерів хоча і 

зберігається, але він не такий значний. Більше того, розриви між регіонами сут-

тєво скорочуються, хоча Київська, Донецька і Дніпропетровська області все рі-

вно домінують над іншими. Значна частка регіонів має значення фінансового 

потенціалу на 1 особу більше 100. Це Запорізька, Полтавська, Луганська, Оде-

ська області. Близькі значення мають Харківська, Миколаївська, Черкаська об-

ласті. Всі інші регіони знаходяться в межах значення фінансового потенціалу 

від 50 до 100. 

В цілому очевидні диспропорції розвитку територій вимагають формулю-

вання пропозицій, які б сприяли створенню умов для міжрегіонального вирів-

нювання. Хоча майже неможливо навіть у середньостроковій перспективі дося-

гти значних результатів в цьому, але необхідність прийняття програм довго-

строкового розвитку є очевидною. Також важливим елементом має стати і бі-

льша самостійність у прийнятті рішень на регіональному рівні, особливо це 

стосується розпорядження наявними фінансовими ресурсами, проведення само-
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стійної політики щодо підвищення привабливості регіонів для зовнішніх інвес-

торів. 

З метою підвищення адекватності розроблених методичних підходів, в 

роботі запропоновано використовувати ряд поправочних коефіцієнтів, що до-

зволять визначити рівень фінансового потенціалу з урахуванням прихованих 

(тіньових) фінансових потоків, а також визначити перспективні рівні фінансо-

вого потенціалу – тактичний та стратегічний. Саме ці значення мають виступа-

ти в якості орієнтирів при розробці державної фінансової політики.  

Важливим є і розрахунок чистого фінансового потенціалу, який не вклю-

чатиме перехресні фінансові потоки. Прикладом дублювання є залучені креди-

ти домогосподарствами та суб’єктами господарювання і видані кредити банків-

ською системою фізичним та юридичним особами тощо. Виходячи із визначе-

них в роботі дублюючих фінансових потоків, були проведено порівняння роз-

рахунків чистого і загального фінансового потенціалу, як абсолютних, так і ві-

дносних значень (на 1 особу і на 1 зайняту особу). 

Згідно із отриманих результатів можна переконатись, що чистий фінансо-

вий потенціал складає лише 55% від значення загального фінансового потенці-

алу в цілому по Україні. В той же час більшість регіонів втратила лише до 25-

35%, але факт того, що регіони, які займали вищі місця в рейтингу за показни-

ком фінансового потенціалу, втратили більше 50-60%, призвів до ситуації, коли 

відношення чистого фінансового потенціалу до загального виявилось настільки 

значним.  

Показники втрат фінансового потенціалу на 1 особу і на 1 зайняту особу 

не відрізняються суттєво від втрат за абсолютним показником. Різниця за окре-

мими регіонами складає лише кілька відсоткових пунктів. В цілому це може 

свідчити про можливості вирівнювання регіонального розвитку, а також про 

близьку ефективність використання трудових ресурсів територій. 

Подальший розвиток методології оцінки фінансового потенціалу терито-

рій дозволив виявити цільові орієнтири тактичного і стратегічного їх розвитку 
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із розрахунком конкретних показників для досягнення в середньо- та довго-

строковій перспективі.  

Результати, отримані автором і представлені в даному розділі було опуб-

ліковано у таких працях автора: 

1. Боронос В.Г. Методологічні засади управління фінансовим потенціа-

лом території / В. Г. Боронос. – Суми : Сумський державний універси-

тет, 2011. – 310 с. 

2. Боронос В. Г. Проблеми інформаційного забезпечення оцінки фінансо-

вого потенціалу регіону / Вісник Криворізького економічного інститу-

ту КНЕУ– 2011. – С. 99-101 

3. Боронос В. Г. Науково-методичні підходи до оцінки фінансового поте-

нціалу території / В. Г. Боронос // Проблеми і перспективи розвитку 

банківської системи України : збірник наукових праць. Випуск 34. – 

Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – С. 86–96 

4. Боронос В. Г., Карпенко І. В. Моделювання макроекономічних індика-

торів розвитку регіонів: оцінка рейтингу// Збірник тез доповідей Все-

української науково-практичної конференції “Статистична оцінка со-

ціально-економічного розвитку” 20 травня 2011 року . - Хмельниць-

кий, 2011. – С. 56-60  

5. Боронос В. Г. Формування комплексної методики оцінки фінансо-

вого потенціалу регіону//Збірник тез доповідей Міжнародної нау-

ково-практичної конференції, м. Суми, 6-7 травня 2010р. / редкол.: 

О. В. Прокопенко та ін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – C. 38-40 

6. Боронос В. Г., Савченко К. В. Фінансовий менеджмент // Бізнес адмі-

ністрування: магістерський курс: підручник / за заг. ред. Л. Г. Мельни-

ка, С. М. Ілляшенко, М. Сотник. – Суми, Університетська книга, 2009. 

– С. 118-134. 
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РОЗДІЛ 5 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ 

ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ 

ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ТЕРИТОРІЇ 

 

5.1 Реалізація державної фінансової політики на основі побудови пас-

порту фінансового потенціалу регіону  

 

Однією з головних проблем фінансової політики України є недоскона-

лість системи фінансового планування та відсутність об’єктивної, повної і точ-

ної інформації щодо стану фінансових ресурсів як в цілому по країні, так в роз-

різі окремих елементів фінансової системи. Фінансове планування в основному, 

як і в  адміністративно-командній економіці, базується на методі «планування 

від досягнутого», відштовхуючих в розрахунках не стільки від реального стану 

речей, скільки від результатів, досягнутих у минулому.   

Слід звернути увагу на те, що для створення дієвої системи фінансового 

управління в країні необхідно перш за все уніфікувати релевантні інформаційні 

потоки. Особливо актуальним це є для потоків, що характеризують рух фінан-

сових ресурсів, оскільки, як свідчить проведений в роботі аналіз, офіційні оцін-

ки досить часто не відповідають реальному стану речей, як наслідок – високий 

рівень тіньової економіки; корупція та бюджетні зловживання; недоотримання 

податкових надходжень; неефективна система міжбюджетних трансфертів, яка 

з елементу фінансового вирівнювання та механізму забезпечення фінансово-

соціальної справедливості перетворилась в один із головних гальмуючих еле-

ментів, що на регіональному рівні знищує зацікавленість місцевої влади у пок-

ращенні результатів діяльності. 

Аналіз світового досвіду показав, що перспективним шляхом розв’язання 

проблеми інформаційної асиметрії на рівнях держава-регіони та регіони-

зовнішній світ є паспортизація, тобто систематизація наявної інформації і пред-

ставлення її у певному уніфікованому вигляді.  
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В попередніх підрозділах роботи було запропоновано методичний підхід 

до оцінки фінансового потенціалу території шляхом комплексного аналізу фі-

нансових потоків, що виникають протягом певного періоду часу. Їх оцінка на 

регіональному рівні дає уявлення щодо обсягів фінансових ресурсів, які генерує 

територія. На нашу думку, саме ці показники варто використовувати при пла-

нуванні заходів державної фінансової політики, особливо в бюджетно-

податковій сфері. За таких обставин місцева влада не зможе штучно занижува-

ти результати діяльності та працювати у звичному для неї «економному» режи-

мі, а змушена буде постійно удосконалювати власну фінансово-економічну дія-

льність з метою якнайповнішої реалізації наявного фінансового потенціалу та 

досягнення визначених стратегічних орієнтирів. Завдяки цьому зростуть обсяги 

податкових надходжень, підвищиться ефективність використання державних 

коштів, збільшиться прозорість фінансової сфери, знизиться корупція та змен-

шаться обсяги тіньової економіки. 

В той же час, інформація щодо фінансових можливостей тієї чи іншої те-

риторії є цікавою і зовнішнім суб’єктам, наприклад, іноземним інвесторам, які 

на базі такого роду інформації зможуть адекватно оцінити можливості тієї чи 

іншої території та прийняти зважене рішення щодо інвестування, що, в свою 

чергу, підвищить фінансовий потенціал території. 

В контексті проблеми оцінки потенціалу території слід зазначити, що, напри-

клад, в Росії активно використовуються податкові паспорти регіонів, а також функ-

ціонують експериментальні проекти фінансових паспортів регіонів. Їх використан-

ня сприяє формуванню відкритого суспільства, інформаційної прозорості, діалогу 

влади і суспільства, держави і регіонів [136].  

Розміщення інформації щодо наявного фінансового потенціалу території 

у відкритому доступі в розрізі декількох років, із зазначенням рівня потенціалу 

конкретного регіону відносно інших регіонів та країни в цілому дає можливість 

суспільству об’єктивно оцінити результативність діяльності влади. 

Фінансова паспортизація допоможе не лише організувати адекватне фі-

нансове планування в країні, а й сприятиме формуванню стійкої бюджетної си-
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стеми. Володіючи даними не лише про наявні фінансові ресурси, але й інфор-

мацією щодо обсягів їх можливого залучення, органи державного управління 

будуть здатні ефективно здійснювати не тільки оперативне фінансове управ-

ління і планування, але і розробляти адекватні тактичні та стратегічні програми 

реалізації фінансової політики держави. 

Паспортизація територій щодо їхнього фінансового потенціалу дозволить 

здійснювати оперативний моніторинг фінансових потоків території та змін в 

обсягах фінансового потенціалу, а також забезпечить принципову базу для ви-

явлення різного роду дисбалансів в державному фінансуванні та економічному 

розвитку регіонів. При цьому оцінка ступеню реалізації фінансового потенціалу 

території фактично буде об’єктивною оцінкою якості державного управління 

даною територією. В кінцевому підсумку це буде стимулювати використання 

прогресивних методів і підходів щодо удосконалення фінансової діяльності та 

фінансової дисципліни. 

Впровадження системи паспортизації фінансового потенціалу дозволить 

аналізувати фінансовий потенціал як в цілому, так і в розрізі окремих його 

складових, що дасть змогу визначити ті елементи, що використовуються най-

менш ефективно. Таким чином у держави з’являються реальні орієнтири для 

розробки і реалізації дійсно результативної фінансової політики. Наприклад, це 

можна трактувати наступним чином: недостатній ступінь реалізації фінансово-

го потенціалу суб’єктів господарювання свідчить про необхідність впрова-

дження заходів державної фінансової політики, спрямованих не в загалі на фі-

нансову систему країни, а саме на цей її елемент. Отримані висновки дозволять 

конкретизувати державні зусилля, сконцентрувавши їх на перспективних на-

прямках, забезпечити максимальний ефект від заходів фінансової політики. 

Наявність паспортів фінансового потенціалу на рівні кожного регіону краї-

ни (наприклад, області України) дозволить також і порівняти їх результати між 

собою, виділити ті інструменти та заходи державного регулювання, що дають ма-

ксимальний ефект та використовувати позитивний досвід. Тобто у громади 
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з’являється принципова можливість забезпечити зворотній зв’язок між управлін-

ськими рішеннями влади та їх результатами [136].  

Слід зазначити, що ідея паспортизації частково і в неявному вигляді реа-

лізується і в Україні. Так, на офіційних сайтах ряду областей міститься інфор-

мація щодо ключових характеристик регіону – довідкова загальна інформація, 

інформація про економіку регіону, про демографічний стан, про стан АПК то-

що. Дана інформація, як правило, носить назву паспорт регіону. Втім ретельний 

аналіз цих паспортів дозволив дійти висновку, що в них майже не приділяється 

увага фінансовим потокам території, не кажучи вже про оцінку фінансового по-

тенціалу регіону. 

Таким чином, ідея паспортизації саме фінансових потоків території з оці-

нкою на їх базі фінансового потенціалу для України є принципово новою. З ме-

тою практичної реалізації методологічних положень, запропонованих у четвер-

тому розділі роботи, пропонується створення паспорту фінансового потенціалу 

території, який буде містити базову інформацію про певний регіон країни, фі-

нансові потоки за складовими елементами фінансового потенціалу регіону, а 

також оперативні, тактичні і стратегічні орієнтири щодо обсягів і складових фі-

нансового потенціалу. Паспорт фінансового потенціалу території повинен стати 

зведеним документом, що містить систему показників оцінки фінансового по-

тенціалу території  як в цілому, так і в розрізі його окремих елементів, що ком-

плексно характеризують особливості його формування та реалізації.  

Паспорт фінансового потенціалу території (ПФПТ)  слід трактувати як 

формалізовану та уніфіковану сукупність відомостей загального та спеціально-

го змісту, що у стислому вигляді дають характеристику території та її фінансо-

вого потенціалу. Тобто фінансовий паспорт території – це документ, що містить 

інформацію про її фінансовий потенціал. 

ПФПТ дозволяє моделювати показники фінансового потенціалу території 

в цілому та в розрізі окремих елементів потенціалу, базуючись як на динаміч-

ному аналізі (порівняння з даними минулих періодів), так і параметричному 
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(прогнозування показників залежно від змін у характеристиках певного інстру-

менту фінансової політики держави). 

В якості інформаційної бази створення ПФПТ можуть бути використані 

дані безпосередньо установ і організацій кожної конкретної території (регіону), 

а також Державної служби статистики України, Національного банку України, 

Державної податкової служби України тощо. 

Для максимальної реалізації тих позитивних ефектів від паспортизації, 

що були перелічені вище, необхідне створення відповідної науково-методичної 

бази. 

З метою надання вичерпної інформації щодо стану та фінансових можли-

востей регіону, пропонується наступна структура ПФПТ (рис. 5.1). 

 

Паспорт фінансового 

потенціалу території

І. Загальна інформація 

про територію

ІІ. Соціальна-економічна 

характеристика території

ІІІ. Фінансовий 

потенціал території 

(валовий)

ІV. Фінансовий 

потенціал території 

(на душу населення)

V. Фінансовий 

потенціал території 

(орієнтири розвитку)

Загальний блок

Спеціальний блок  

Рис. 5.1 – Структура паспорту фінансового потенціалу території 
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Безпосередньо паспорт фінансового потенціалу території умовно можна 

розділити на дві складові (блоки): 

– загальний блок, що містить загальну довідкову інформацію про 

територію паспортизації (розмір території, кількість населення 

тощо), а також надає стислу характеристику її соціально-

економічного становища (обсяг створеної доданої вартості, роз-

міри інвестицій, обсяги експорту та імпорту, кількість безробіт-

них і т.д.);  

– спеціальний блок, в якому зосереджена інформація щодо обсягів 

фінансового потенціалу у валових показниках та показниках на 

душу населення як в цілому, так і розрізі окремих елементів фі-

нансового потенціалу. Крім того даний блок містить розділ 

«Орієнтири розвитку», який надає інформацію щодо перспекти-

вних рівнів фінансового потенціалу. 

Для оцінки поточних тенденцій у зміні фінансового потенціалу території 

пропонується порівнювати фактичні дані із результатами минулого періоду. 

Даний елемент паспорту фінансового потенціалу не лише може виступати в 

якості інструменту контролю за відхиленнями, але і дає можливість оцінити 

результативність фінансового управління в цілому (в розрізі загальних показ-

ників), а також в розрізі окремих складових фінансового потенціалу, тобто ви-

значити, наскільки ефективними були заходи державного фінансового управ-

ління з позиції підприємств, домогосподарств, місцевих бюджетів, інвестицій 

тощо. 

Фінансовий потенціал пропонується оцінювати як у валових величинах, 

так і в розрахунку на одиницю населення території. Основним елементом пас-

порту фінансового потенціалу, що дозволяє визначити місце окремої території 

в загальній сукупності інших територій, є механізм ранжування – визначення 

місця території за певним показником в загальній сукупності. 

Проаналізуємо більш детально сутність та показники кожного із пропо-

нованих розділів паспорту фінансового потенціалу території. В якості об’єкту 
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аналізу, з метою демонстрації практичних аспектів паспортизації, у даному до-

сліджені розділи паспорту фінансового потенціалу заповнені даними Сумської 

області. 

Наявність загального розділу (який носить нефінансовий характер)  пояс-

нюється тим, що на фінансовий потенціал, окрім суто фінансових показників, 

впливають і: 

- природно-географiчне розташування та наявний на території природно-

ресурсний потенціал; 

- галузева структура регіональних господарських комплексів та спеціалі-

зація регіональної економічної системи та особливості її функціонування;  

- пріоритетні напрями реалізації потенціалу в сфері агропромислового 

комплексу; 

- рівень розвитку соціальної та виробничої інфраструктури місцевості; 

- рівень розвитку науково-технічного потенціалу; 

- рівень забезпечення і якість людських ресурсів; 

- розмір території [136]; 

- стан природного середовища. 

В табл. 5.1 наведено фрагмент Розділу І Паспорту фінансового потенціалу 

Сумської області. 

Даний розділ містить здебільшого довідкову інформацію загального пла-

ну про територію – загальна площа, чисельність населення, а також ряд додат-

кових відомостей як-то кількість адміністративно-територіальних одиниць, ко-

рдони, а також інформацію про природний і промисловий потенціал, про еко-

логічні фактори.  

Розділ І важливий з позиції формування загального уявлення щодо тери-

торії. Він допомагає оцінити всі інші, окрім фінансової, складові потенціалу 

території. Ця інформація виступає свого роду підґрунтям для подальшої оцінки 

території з позиції наявності та рівня і ефективності використання її фінансово-

го потенціалу.  
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Таблиця 5.1 – Розділ І  «Загальна характеристика території» паспорту фі-

нансового потенціалу Сумської області 

1. Дата утворення 10.01.1939 
2. Площа, км2 23832 

3. Кордони, адміністративно-
територіальні межи 

- Російська Федерація (Брянська, Курська, Білгородська);  
- Україна (Харківська, Полтавська, Чернігівська) 

4. Адміністративно-
територіальні одиниці   
   4.1 Кількість районів 18 
   4.2 Кількість міст 15 
   4.3 Кількість селищ 20 
   4.4 Кількість сіл 1466 
5. Чисельність населення, тис. 

чол. 1161 
6. Природний потенціал   

   6.1 Мінерально-сировинна 

база 

Корисні копалини паливно-енергетичного напрямку 

(нафта, газ, конденсат, торф), сировина для виробницт-

ва будівельних матеріалів 
6.2 Сільськогосподарські угіддя, 

тис. га 1700 
   6.3 Ліси, тис. га 450 
7. Промисловий потенціал   

   7.1 Кількість підприємств 18000 

   7.2 Структура промислової 

продукції 

У структурі промисловості 29% займає добувна про-

мисловість, близько 65% – продукція обробної проми-

словості, в ній 27,1% – машинобудування, 22,6% – ха-

рчова промисловість та переробка сільськогосподарсь-

ких продуктів, 9,6% – хімічна та нафтохімічна промис-

ловість. 

8. Потенціал АПК  

8.1 Пріоритетні напрямки 

Виробництво продовольчого зерна, цукрових буряків, 

озимого і ярого ріпаку, олійної редьки, соняшника, 

льону, конопель, круп'яних культур, картоплі.  
Вирощування великої рогатої худоби молочного та 

м’ясного напрямку, свиней, птахівництво. 
9. Екологічний потенціал і мож-

ливість природно-техногенних 

небезпек 

На території області діють еколого-небезпечні вироб-

ництва, досить значні за масштабами діяльності. Рівень 

екологічної небезпеки середній.  
 

Розділ ІІ  «Соціально-економічна характеристика території» містить ін-

формацію про соціально-економічний стан території (табл. 5.2). 
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Таблиця 5.2 – Розділ ІІ  «Соціально-економічна характеристика терито-

рії» паспорту фінансового потенціалу Сумської області 

Показник 

Фактичні  дані  Питома вага 

Сумської 

області, % 
Сумська 

область 
Україна 

Валова додана вартість (дані за 2008 рік),  млн грн 15 038 860 714 1.75 

Обсяги виконаних будівельних 

робіт за період з початку року 
млн грн 458 43 175 1.06 

зміни у  % 81.5 94.6 x 

Обсяги обороту роздрібної тор-

гівлі за період з початку року 
млн грн 3 918 274 600 1.43 

зміни у  % 103.6 107.8 x 

Освоєно (використано)  інвести-

цій в основний капітал 
млн грн 2 223 150 667 1.48 

зміни у  % 101.1 99.4 x 
Прямі іноземні інвестиції в регіон, млн дол. США 358 44 708 0.80 
Прямі інвестиції з регіону, млн дол. США 3 6 871 0.04 
Експорт усього, млн дол. США 222.2 18645.2 1.2 
Імпорт усього, млн дол. США 182.7 20674.8 0.9 
Сальдо усього, млн дол. США 39.4 -2029.6 х 
Доходи населення,  млн грн 6 865 315 222 2.18 
Витрати населення,  млн грн 5 166 265 934 1.94 
Заощадження населення,  млн грн 1 699 49 288 3.45 
Наявний доход у розрахунку на одну особу, грн 4 537 5 224 86.84 
Фонд оплати праці,  млн грн 1 565 80 063 1.95 
Середньорічна чисельність наявного населення, тис. осіб 1 167 45 871 2.54 
Зайняте населення, усього, у віці 15-70 років (у середньо-

му за період), тис. осіб 
497 20 266 2.45 

Безробітне населення (за методологією МОП), усього у 

віці 15-70 років (у середньому за період), тис. осіб 
59 1 786 3.32 

Рівень безробіття (за методологією МОП), % до населення 

працездатного віку (у середньому за період)  
11.6 8.8 x 

Фінансові результати діяльності 

підприємств 

які одержали прибуток, 

млн грн 
1 684 154 841 1.09 

які одержали збиток, 

млн грн 
910 108 346 0.84 

 

Розділ ІІІ «Наявний фінансовий потенціал (валові показники)» містить 

інформацію щодо обсягів фінансового потенціалу в цілому та в розрізі окремих 

елементів – фінансовий потенціал домогосподарств, підприємств, банків, міс-

цевих органів влади, а також інвестиційна, експортна та загальнодержавна 

складові фінансового потенціалу території (табл. 5.3).  
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Таблиця 5.3 – Розділ ІІІ  «Наявний фінансовий потенціал (валові показни-

ки)» паспорту фінансового потенціалу Сумської області, млн грн 

№ 

з/п 
Складові фінансово-

го потенціалу 

2009 
Ранг 

2009 2010 
Ранг 

2010 

Питома 

вага 

регіону, 

% 

Зміна обсягу 
Зміна 

рангу Абсол. % 
1 Фінансовий потен-

ціал домогоспо-

дарств 
22974.9 17 26896.7 17 2.05 3921.8 17.07 0 

2 Фінансовий потен-

ціал підприємств 
20288 15 22810.9 14 1.20 2522.9 12.44 1 

3 Фінансовий потен-

ціал банків 
16790.7 14 17627.8 14 2.15 837.1 4.99 0 

4 Інвестиційна скла-

дова фінансового 

потенціалу 
1897.2 15 2837.8 13 0.80 940.6 49.58 2 

5 Експортна складова 

фінансового потен-

ціалу 
2216.6 8 2029.9 9 12.12 -186.7 -8.42 -1 

6 Загальнодержавна 

складова фінансово-

го потенціалу  
16503.9 18 21385.5 18 2.55 4881.6 29.58 0 

7 Фінансовий потен-

ціал місцевих орга-

нів влади 
1371.1 14 1527.7 15 1.89 156.6 11.42 -1 

8 Разом 82042.4 15 95116.3 15 1.80 13073.9 15.94 0 

 

З метою якісної оцінки наявного фінансового потенціалу території та ви-

значення ефективності використання територіальною громадою власних фінан-

сових ресурсів та можливостей пропонується заповнювати Розділ IV «Наявний 

фінансовий потенціал (показники на душу населення)». Аналогічно Розділу ІІІ 

він містить інформацію про ранги та динаміку зміни показників.  

Фрагмент Розділу ІІІ Паспорту фінансового потенціалу території, запов-

нений даними Сумської області наведено в таблиці 5.4. 
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Таблиця 5.4 – Розділ ІV  «Наявний фінансовий потенціал (показники на ду-

шу населення)» паспорту фінансового потенціалу Сумської області, тис. грн 

№ 

з/п 
Складові фінансового 

потенціалу 

2009 
Ранг 

2009 2010 
Ранг 

2010 

Питома 

вага 

регіону, 

% 

Зміна обсягу 

Зміна 

рангу Абсол. % 
1 Фінансовий потенціал 

домогосподарств 
19.4 13 22.94 12 3.60 3.54 18.25 1 

2 Фінансовий потенціал 

підприємств 
17.14 12 19.46 12 2.57 2.32 13.54 0 

3 Фінансовий потенціал 

банків 
14.18 8 15.04 10 4.05 0.86 6.06 -2 

4 Інвестиційна складова 

фінансового потенці-

алу 
1.6 15 2.42 12 2.13 0.82 51.25 3 

5 Експортна складова 

фінансового потенці-

алу 
1.87 8 1.73 9 12.15 -0.14 -7.49 -1 

6 Загальнодержавна 

складова фінансового 

потенціалу  
13.94 - 18.24 - 4.00 4.3 30.85 - 

7 Фінансовий потенціал 

місцевих органів вла-

ди 
1.16 12 1.3 13 3.50 0.14 12.07 -1 

8 Разом 69.29 13 81.13 13  11.84 17.09 0 

 

Основою ефективного фінансового планування є наявність чітких орієн-

тирів розвитку.  

Розділ V «Орієнтири розвитку» Паспорту фінансового потенціалу тери-

торії містить інформацію щодо перспективних обсягів фінансового потенціалу 

території залежно від строків їх досягнення. Перший рівень характеризує ті об-

сяги, що можливо залучити в найближчому часі, за умови прийняття адекват-

них заходів по боротьбі з тіньовою економікою. При чому, якщо в підрозділі 

4.3 роботи розраховувались значення фінансового потенціалу, виходячи з при-

пущення щодо повної ліквідації тіньового сектору, то у випадку розрахунку 

оперативного значення фінансового потенціалу в Паспорті фінансового потен-

ціалу території, пропонується брати обсяги фінансових ресурсів, що можуть 

бути у розпорядженні території в найближчій перспективі, тобто за умови част-

кової ліквідації тіньового сектору економіки (частка, що залишиться складе 

30%, що еквівалентно середньому показнику країн-сусідів, тобто є цілком реа-
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льним і досяжним значенням за умови вжиття адекватних заходів з боку держа-

ви). 

Тактичний рівень розраховується відповідно до методології, що предста-

влена в підрозділах 3.1 та 4.3 даної роботи. Його сутність – доведення рівня ви-

користання фінансового потенціалу до показника, що характерний для країн, 

які близькі за рівнем соціально-економічного розвитку до України. 

Стратегічний рівень фінансового потенціалу – це такий обсяг фінансових 

ресурсів та можливостей їх залучення, що може бути досягнутий за умови за-

безпечення рівня його використання, що є максимальним для країн, до групи 

яких належить Україна. 

Для з’ясування позиції України відносно схожих за соціально-

економічними умовами країн, пропонується розраховувати співвідношення по-

точного значення фінансового потенціалу території до відповідних показників-

орієнтирів.  

В табл. 5.5 наведено фрагмент Розділу V «Орієнтири розвитку» Паспорту 

фінансового потенціалу території Сумської області. 

 

Таблиця 5.5 – Розділ V  «Орієнтири розвитку» паспорту фінансового по-

тенціалу Сумської області 

Показник фінансового потенціалу 

Валовий 

фінансовий 

потенціал 

Фінансовий 

потенціал в 

розрахунку 

на 1 особу 

Різниця (+/-) 
відносно 

схожих країн, 

у % 
Поточне значення 95116.3 81.13 - 

Оперативний 135880.4 115.9 -30.00 

Тактичний 214691.1 183.1 -55.70 

Стратегічний 407641.3 347.7 -76.67 

 

Використання паспортів фінансового потенціалу дозволить підвищити 

якість фінансового планування, надасть базу для забезпечення контролю за ефек-

тивністю заходів фінансової політики, а також зможе виступати в якості підстави 

для забезпечення відповідальності виконавців за ті чи інші заходи з управління 

фінансовим потенціалом та реалізації фінансової політики в цілому. Це дозволяє 
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державі здійснювати адекватну фінансову політику, спрямовуючи зусилля на кон-

кретні слабкі місця. Наприклад, за умов встановлення ситуації, коли фінансовий 

потенціал певної території відстає від показників фінансового потенціалу підпри-

ємств,  зусилля з фінансового управління мають бути спрямовані саме в сектор 

підприємництва – починаючи від інвестицій і закінчуючи податковими пільгами – 

з метою його активізації.  

Присутність у ПФПТ орієнтирів розвитку фінансового потенціалу може 

виступати в якості бази для розробки як короткострокових, так і довгостроко-

вих фінансових планів та програм соціально-економічного розвитку. 

Контроль за відхиленнями на базі даних паспортів фінансового потенціа-

лу території дасть можливість не лише оцінити ефективність тих чи інших за-

ходів, але і, завдяки механізму ранжування, визначити найбільш перспективні 

та ефективні інструменти фінансового управління. Така інформація, в свою 

чергу, може виступити основою для комплексного впровадження найбільш 

ефективних фінансових інструментів, що дозволить якісно підвищити результа-

тивність фінансової політики країни. 

 

5.2. Удосконалення фінансової політики України в сфері міжбюджет-

них відносин на базі оцінки фінансового потенціалу регіонів 

  

Результати, отримані в попередніх підрозділах роботи свідчать про те, що 

Україна використовує лише незначну частку наявного в неї фінансового потен-

ціалу. Розрахунки свідчать, що до 50% фінансового потенціалу країни не вико-

ристовується офіційно, оскільки перебувають у тіньовому секторі економіки. 

Порівняння показників України з іншими країнами світу свідчить, що навіть 

країни, близькі за рівнем  економічного розвитку до України, використовують 

власний фінансовий потенціал майже на 60% ефективніше. Порівняння ж з роз-

виненими країнами світу, а також світовими лідерами свідчать про розрив у рі-

вні використання фінансового потенціалу у 3 рази (розвинені країни світу) і бі-

льше ніж 7 разів (світові лідери). 
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Звичайно слід здійснювати заходи по підвищенню рівня використання фі-

нансового потенціалу – боротись з тіньовим сектором економіки, активно пра-

цювати на зовнішніх і внутрішніх ринках капіталу, створювати умови по сти-

мулюванню притоку фінансових коштів до країни, сприяти зростанню плато-

спроможного попиту з боку населення та активнішого залучення коштів домо-

господарств до економіки країни. Втім, епізодичність і безсистемність заходів 

державної фінансової політики помножена на існуючі протиріччя можуть приз-

вести до відсутності очікуваних результатів.  

Таким чином актуальною є розробка стратегії і тактики фінансової політи-

ки України у напрямку розвитку фінансового потенціалу країни. При цьому 

слід розуміти, що перш ніж переходити до розробки плану заходів, необхідно 

направити зусилля на позбавлення загальних вад фінансової системи.  

Аналізуючи фінансову політику в Україні та проблеми, що існують в її ре-

алізації сьогодні, ми відмічали, що однією з головних є проблема бюджетного 

вирівнювання та міжбюджетних відносин. Недостатній рівень самостійності 

місцевих бюджетів вкупі з відсутністю у місцевих органів влади зацікавленості 

у підвищенні результатів фінансово-економічної діяльності регіону призводять 

до того, що Україна вкрай неефективно використовує власний фінансовий по-

тенціал. Саме існуючий підхід до фінансового вирівнювання, на нашу думку, є 

тим фактором, що незмінно буде призводити до невдач будь-яких ініціатив з 

покращення рівня використання фінансового потенціалу.  

Залежність місцевих бюджетів від міжбюджетних трансфертів з часом зро-

стає – станом на початок 2011 року частка трансфертів у доходах місцевих бю-

джетів майже дорівнює 50% (при 20-30% на початку 2000-их років) [82]. 

Існуючий формульний підхід створює підґрунтя до неефективного викори-

стання фінансового потенціалу регіонів, що в кінцевому підсумку призводить 

до незадовільного стану використання фінансового потенціалу в цілому по кра-

їні.  
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Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1149 від 8 грудня 

2010 року, формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між держав-

ним та бюджетним бюджетами в загальному вигляді  наступна: 

 

)( izakiii DVaT       (5.1) 
 

де iT  - обсяг  дотації  вирівнювання  з  державного  бюджету, що надається 

бюджету Автономної Республіки Крим, обласному бюджету, зведеному   бю-

джету мм. Києва та Севастополя, містам республіканського Автономної Респу-

бліки Крим і обласного значення, району,  або коштів, що передаються з таких 

бюджетів до державного бюджету;   

iV  - розрахунковий показник обсягу  видатків території;   

izakD  - розрахунковий обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за від-

повідними місцевими бюджетами; 

ia - коефіцієнт вирівнювання відповідної території [112]. 

 

Виходячи з логіки формули місцева влада не тільки не зацікавлена у збіль-

шенні доходів місцевого бюджету, але і, навпаки, більш вигідним для неї є змен-

шення бюджетних доходів, оскільки в такому випадку сума бюджетних трансфер-

тів буде збільшуватись. Місцева влада, з метою підвищення обсягів отриманих 

міжбюджетних трансфертів, крім неефективного використання фінансового поте-

нціалу в існуючих умовах буде схильною до приховування джерел можливих до-

ходів бюджету. Ці припущення підтверджуються результатами роботи Рахункової 

палати України. В підрозділі 2.2 роботи були наведені дані щодо обсягів бюджет-

них правопорушень – майже 20% коштів бюджету використовується з порушен-

нями. Характерною особливістю бюджетної системи України є те, що основна ма-

са порушень припадає не на видатки бюджету, а на порушення адміністрування 

доходів (майже 21,5 млрд грн з 270 млрд грн доходів Державного бюджету Украї-

ни за 2010 рік). Саме це є тим фактором, що буде зводити нанівець всі заходи з 

підвищення ефективності фінансового потенціалу.  
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Що стосується конкретних фактів, то основні порушення та недоліки у фо-

рмуванні доходів (відповідно до Звіту Рахункової палати України) наведені на 

рис. 5.2.  
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Рис 5.2 – Структура порушень та недоліків у формуванні доходів держав-

ного бюджету, виявлених у 2010 році, у % [127] 

 

Як видно основними порушеннями при формуванні доходної частини бю-

джету є звуження податкової бази та недоліки у контролі за формуванням ресу-

рсної бази. В кінцевому підсумку це призводить до появи надзначної регіона-

льної диференціації доходів місцевих бюджетів на душу населення.  

В таблиці 5.6 наведено дані по обсягах доходів і витрат місцевих бюдже-

тів без врахування міжбюджетних трансфертів на душу населення. Крім того, 

розрахований коефіцієнт співвідношення доходів місцевих бюджетів до їх ви-

трат, що показано з метою визначення рівня невідповідності між зо-

бов’язаннями місцевої влади та її фінансовими можливостями. 
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Таблиця 5.6 – Доходи (без врахування міжбюджетних трансфертів) і ви-

трати місцевих бюджетів України на душу населення за 2010 р. [375] 

 №  Область України  

Доходи місце-

вих бюджетів 

на душу насе-

лення (грн) 

Витрати місце-

вих бюджетів на 

душу населення 

(грн) 

Співвідношення 

доходів до витрат 

місцевих бюджетів 

1 
Автономна Респуб-

ліка Крим 2120 3847 0.55 
2 Вінницька 1166 3151 0.37 
3 Волинська 1020 3585 0.28 
4 Дніпропетровська 2095 3205 0.65 
5 Донецька 1921 3015 0.64 
6 Житомирська 1186 3356 0.35 
7 Закарпатська 917 3406 0.27 
8 Запорізька 1796 3283 0.55 
9 Івано-Франківська 1062 3482 0.30 
10 Київська 1889 3500 0.54 
11 Кіровоградська 1223 3185 0.38 
12 Луганська 1444 2865 0.50 
13 Львівська 1324 3219 0.41 
14 Миколаївська 1414 3229 0.44 
15 Одеська 1724 3234 0.53 
16 Полтавська 1721 3284 0.52 
17 Рівненська 1147 3564 0.32 
18 Сумська 1297 3076 0.42 
19 Тернопільська 896 3175 0.28 
20 Харківська 1595 3024 0.53 
21 Херсонська 1139 3199 0.36 
22 Хмельницька 1140 3335 0.34 
23 Черкаська 1346 3305 0.41 
24 Чернівецька 1045 3424 0.31 
25 Чернігівська 1153 3141 0.37 
26 м.Київ 5339 4121 1.30 
27 м.Севастополь 2199 3497 0.63 

В середньому по Україні 1748 3301 0.53 
 

При середньому по Україні значенні доходів місцевих бюджетів на душу 

населення в 1748 грн, у Волинській області цей показник склав приблизно 1000 

грн в той час як по Києву перевищив 5300 грн. Звичайно порівнювати м. Київ і 

Волинську область не зовсім коректно, оскільки об’єктивно вони володіють рі-

зним потенціалом, втім диференціація характерна і для регіонів, що досить бли-
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зькі за потенціалом, тобто невикористання власного потенціалу призводить до 

зниження рівня доходів на душу населення. Але це не має для влади жодних 

наслідків, бо регіони можуть собі це дозволити, оскільки їх неефективність бу-

де компенсована державою у вигляді міжбюджетних трансфертів.  

В той же час обсяг витрат розподілився більш рівномірно, що свідчить 

про відносно рівний доступ до гарантованих державою соціальних благ неза-

лежно від регіону.  

Підтвердженням цього є розрахунок середнього квадратичного відхилен-

ня за даними по доходах місцевих бюджетів та їх видатків на душу населення в 

розрізі окремих територій. Для доходів середнє квадратичне відхилення дорів-

нює 845 (це майже 40% від середнього – фактично це показник рівня розкиду 

значень, ступеня їх нерівномірності), а для видатків значення склало лише 260 

(або 7,4% від середнього).  

З економічної точки зору дана ситуаціє є неприйнятною. Відносна рівно-

мірність витрат вказує на те, що диференціація регіонів України багато в чому є 

явищем штучним – доходи теж мають розподілятись більш рівномірно. Звичай-

но цьому є цілий ряд об’єктивних причин – нерозвиненість промисловості в за-

хідних регіонах, високий рівень безробіття тощо.   

На нашу думку, така ситуація багато в чому обумовлена інформаційною 

асиметрією у відносинах держава-регіони. Регіони, користуючись відсутністю у 

центральної влади можливостей (або бажання) адекватної оцінки потенціалу 

тієї чи іншої території, штучно занижують показники власних доходів та ресур-

сної бази, фактично вдаючись до опортуністичної поведінки, яка, втім, не лише 

не заборонена, а навіть стимулюється існуючим нормативно-правовим полем. 

З іншого боку, інформаційна асиметрія проявляється в тому, що формула 

в недостатній мірі враховує можливості конкретного регіону – демографічні, 

територіальні, економічні, природні і екологічні. В той час як очевидно, що рів-

ні витрат в розрахунку на одного мешканця мають і будуть відрізнятись. Так, 

Фролов С. відмічає, що промислові міста і зони зеленого туризму володіють 

принципово різними екологічними умовами, а, отже, рівень захворюваності і 
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специфіка хвороб теж будуть різні, що, безумовно, відобразиться на обсягах 

фінансування даної сфери [375].  

Таким чином, існуюча система бюджетного вирівнювання є одним із го-

ловних факторів, що стримує реалізацію фінансового потенціалу територій 

України.  Не слід заперечувати необхідність використання механізму бюджет-

ного вирівнювання, принаймні на сучасному етапі розвитку України. 

Об’єктивно існуючі відмінності в соціально-економічному розвитку різних те-

риторій, обумовлюють необхідність його, але використання його в тому вигля-

ді, що існує сьогодні, буде зводити нанівець зусилля по підвищенню ефектив-

ності використання фінансового потенціалу. 

Першопричиною перелічених проблем є відсутність інформації щодо но-

мінального стану системи (території), тобто інформації про потенційні можли-

вості щодо генерації певного рівня ресурсів. Відсутність такої інформації дає 

змогу маніпулювати фінансовими ресурсами території, в тому числі неефекти-

вно їх використовувати. 

Принципово невірним та дестимулюючим є визначення суми міжбюдже-

тних трансфертів за фактом, виходячи з розриву у поточних доходах і витратах 

бюджету території. З точки зору сутності системи міжбюджетного вирівнюван-

ня мають порівнюватись фінансові потенціали і виходячи з цього визначатись 

території-донори та території-рецепієнти. За умови використання фінансового 

потенціалу в якості бази для визначення суми міжбюджетних трансфертів, дана 

проблема була б ліквідована, оскільки маніпулювати фінансовим потенціалом, 

при наявності адекватної методики його оцінки та нормативах його викорис-

тання, було б значно складніше. 

Отже, необхідною умовою успішного бюджетного вирівнювання є здат-

ність центральної влади адекватно оцінити фінансовий потенціал території. Ця 

оцінка дозволяє визначити розрив між майбутнім рівнем доходів, закріплених 

за певною територією, та прогнозним рівнем видатків, виконання яких держава 

делегує на місцевий рівень. В процесі горизонтального вирівнювання оцінка 

фінансового потенціалу міст та районів допомагає уряду визначити напрямки 
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перерозподілу державних ресурсів між місцевими бюджетами, в результаті яко-

го податкові можливості відносно заможніших територій будуть використані 

для трансфертів солідарності до регіонів з меншою спроможністю. 

В попередніх підрозділах роботи нами було запропоновано методичні пі-

дходи до оцінки фінансового потенціалу, на їх основі розраховано фінансові 

потенціали окремих територій та України в цілому. Використовуючи ці дані, 

запропоновано паспорти фінансового потенціалу територій, як механізм подо-

лання інформаційної асиметрії. Ці напрацювання, на нашу думку, потрібно ви-

користовувати для удосконалення системи міжбюджетного вирівнювання. Тоб-

то в якості бази при визначенні суми міжбюджетних трансфертів використову-

вати не лише інформацію, що подана регіонами щодо запланованих ними обся-

гів доходів та видатків місцевих бюджетів, але і дані щодо обсягів та рівня ви-

користання фінансового потенціалу території.  

Зрозуміло, що важко визначити, яку частку фінансового потенціалу, на-

приклад, домогосподарств визначеної території можна перетворити в доходи 

відповідного місцевого бюджету. Це ж саме стосується і фінансового потенціа-

лу суб’єктів господарювання, інвестиційного потенціалу тощо.  

В якості одного з варіантів приблизної оцінки можна запропонувати здій-

снити це на основі аналізу ключових складових відповідного елементу фінан-

сового потенціалу території та, виходячи зі ставок податків, що обкладають той 

чи інший фінансовий потік, визначити потенційний обсяг доходів місцевого 

бюджету.   

В той же час можна перелічити цілий ряд фінансових потоків, відсоток 

відрахувань від яких до бюджету розрахувати дуже складно. Наприклад, скла-

довою фінансового потенціалу суб’єктів господарювання є кредити. Звичайно, 

що використання кредитних ресурсів дозволяє підприємствам вести основну 

діяльність, що в кінцевому підсумку призведе до відрахування ними до бюдже-

ту відповідних податкових платежів, але, який відсоток відносно обсягу залу-

чених кредитів в кінцевому підсумку залишиться у держави – невідомо і досить 

важко піддається розрахунку. Подібна картина спостерігається і за іншими ви-
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дами фінансових потоків – депозити банківської системи, кредити населення 

тощо.  

Тому може бути запропонований альтернативний підхід до оцінки потен-

ційної дохідної бази місцевого бюджету, базуючись на знаннях обсягів фінан-

сового потенціалу. Суть його полягає в знаходженні співвідношення обсягів 

фінансового потенціалу території до доходів місцевого бюджету (без урахуван-

ня трансфертів) - рівня ефективності використання фінансового потенціалу те-

риторією.  

 

і

і

ефп
ФП

Д
К        (5.2) 

 

де 
ефпК  - рівень ефективності використання фінансового потенціалу; 

іД  - доходи і-го місцевого бюджету; 

іФП  - фінансовий потенціалу і-го регіону. 

 

Далі визначається еталонне значення рівня ефективності використання 

фінансового потенціалу (тобто такий рівень генерації доходів місцевого бю-

джету з одиниці фінансового потенціалу, який є принципово досяжним в умо-

вах України, що доведено тією територією, яка змогла його одержати) і на його 

базі розраховуються прогнозні показники генерації доходів до місцевого бю-

джету. 

Розрахунки рівня ефективності використання фінансового потенціалу в 

розрізі областей України представлено в табл. 5.7. 
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Таблиця 5.7 – Значення рівня ефективності використання фінансового по-

тенціалу в розрізі областей України в 2010 році 

№ п/п Назва області 
Доходи місце-

вого бюджету 

(без трансфер-

тів), тис. грн 

Обсяг фінан-

сового потен-

ціалу, тис. грн  

Рівень ефек-

тивності вико-

ристання фі-

нансового по-

тенціалу, % 
1 Автономна Республіка Крим 5 004 117 196 658 000 2.54 
2 Вінницька 1 930 373 116 441 700 1.66 
3 Волинська 1 057 414 73 401 700 1.44 
4 Дніпропетровська 7 048 946 583 016 600 1.21 
5 Донецька 8 611 545 662 999 300 1.30 
6 Житомирська 1 530 239 87 381 700 1.75 
7 Закарпатська 1 140 816 75 391 400 1.51 
8 Запорізька 3 261 779 216 002 300 1.51 
9 Івано-Франківська 1 466 367 100 550 100 1.46 
10 Київська 18 075 996 1 172 113 600 1.54 
11 Кіровоградська 1 250 079 74 578 400 1.68 
12 Луганська 3 352 435 241 474 200 1.39 
13 Львівська 3 378 091 209 017 400 1.62 
14 Миколаївська 1 686 502 114 172 800 1.48 
15 Одеська 4 123 817 246 413 800 1.67 
16 Полтавська 2 591 372 179 723 100 1.44 
17 Рівненська 1 320 227 82 369 800 1.60 
18 Сумська 1 527 715 95 116 300 1.61 
19 Тернопільська 978 068 65 396 100 1.50 
20 Харківська 4 426 375 270 667 700 1.64 
21 Херсонська 1 249 003 82 473 500 1.51 
22 Хмельницька 1 524 764 91 223 600 1.67 
23 Черкаська 1 749 000 117 839 700 1.48 
24 Чернівецька 944 768 54 547 300 1.73 
25 Чернігівська 1 285 964 80 335 900 1.60 

Всього 80 515 770 5 289 306 000 1.52 
 

Досвід Житомирської області свідчить про те, що принципово можливою 

є генерація більшого обсягу доходів місцевим бюджетом. Наприклад з 1 грн 

фінансового потенціалу Донецька область в 2010 році змогла згенерувати 1,3 

копійки доходів обласного бюджету (без урахування трансфертів), в той час як 

Житомирська область – 1,75 коп.   



332 

 

Ключовим питанням є вибір базового (еталонного) показника рівня ефек-

тивності використання фінансового потенціалу. Підходів в даному випадку мо-

же бути декілька: 

1) максимальне значення показника по країні – береться значення того 

регіону, який зміг генерувати найбільший обсяг доходів місцевого бюджету, 

використовуючи наявний фінансовий потенціал. Даний підхід, на нашу думку, 

є доречним для довгострокового планування. Що стосується оперативного бю-

джетного управління, то його використання є необґрунтованим, оскільки є зна-

чний ризик його недосягнення іншими регіонами за умови відсутності періоду 

адаптації – певний час потрібно на оволодіння досвідом регіону-лідера, впрова-

дження прогресивних технологій бюджетного управління та інструментів під-

вищення його ефективності тощо; 

2) середнє значення по країні – найбільш безболісний варіант для ре-

гіонів, але не відповідає сутності запропонованих новацій. Суть ідеї в тому, що 

досить значною групою регіонів доведено принципову можливість генерації 

певного обсягу доходів з одиниці фінансового потенціалу. Відповідно інші ре-

гіони мають як мінімум демонструвати аналогічну ефективність. Використання 

ж середнього є методом боротьби лише з найбільш відсталими регіонами і по-

тенційно може призвести до зниження ефективності у регіонів –лідерів; 

3) значення групи кращих – обирається середнє значення серед групи 

регіонів, що володіють кращими після лідера показниками. Обирається група 

регіонів, що показали найкращі результати, і розраховується середнє значення 

рівня ефективності використання фінансового потенціалу для цієї групи. Даний 

підхід, на нашу думку, є «золотою серединою» перелічених вище альтернатив, 

оскільки є менш «жорстким», аніж використання максимального значення і в 

той же час відповідає сутності пропонованої новації – необхідності забезпечен-

ня більш ефективного використання фінансового потенціалу. 

Таким чином, пропонується використовувати в якості значення рівня 

ефективності використання фінансового потенціалу середнє по групі кращих. В 

нашому випадку групою кращих можна назвати ті області, показник в яких ко-
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ливається в районі 1,7% (Житомирська – 1,75%, Чернівецька – 1,73%, Кірово-

градська – 1,68%, Одеська і Хмельницька – 1,67%).  Отже, в якості поточного 

орієнтиру рівня генерації доходів місцевого бюджету з одиниці фінансового 

потенціалу є значення рівня ефективності використання фінансового потенціа-

лу, що дорівнює 1,7%. 

Розрахунки величини доходів обласних бюджетів без урахування транс-

фертів, які вони могли б одержати за умови більш ефективного використання 

наявного фінансового потенціалу, наведено в табл. 5.8. 

Як бачимо, переважна більшість областей вкрай неефективно використо-

вує наявний фінансовий потенціал. Різниця в доходах, розрахованих на базі рі-

вня використання фінансового потенціалу та фактично отриманих місцевими 

бюджетами, в середньому по області складає майже 500 млн грн. Найбільшими 

аутсайдерами в цьому плані є Дніпропетровська, де різниця перевищила - 2,8 

млрд грн та Донецька, з показником різниці в 2,6 млрд грн. В результаті, як на-

слідок неефективного використання наявного бюджетного потенціалу, в цілому 

по Україні недоотримується більше 10 млрд грн доходів місцевих бюджетів. 

Головною проблемою є те, що ці кошти були компенсовані бюджетам за раху-

нок держави у вигляді дотацій вирівнювання. Тобто держава не лише не вико-

ристовувала певні санкції та механізми відповідальності за провальні результа-

ти, а, навпаки, заохочувала їх. 

Варто відмітити, що обрана в якості еталонної група областей (Житомир-

ська, Чернівецька, Кіровоградська, Одеська і Хмельницька) звичайно є досить 

умовним орієнтиром. Оскільки системні вади – відсутність зацікавленості в 

ефективному використанні коштів, наднизький рівень використання фінансово-

го потенціалу – характерні і для них. Таким чином, значення рівня ефективнос-

ті використання фінансового потенціалу в 1,7% є досить умовним і в реальності 

є набагато більшим. Втім, з позиції поступового підвищення рівня фінансового 

потенціалу та змін у системі міжбюджетного вирівнювання, а також з точки зо-

ру демонстрації економічного ефекту від розроблених в роботі новацій, вважа-

ємо можливим його використання. 
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Таблиця 5.8 – Доходи обласних бюджетів без урахування трансфертів, які во-

ни могли б одержати за умови більш ефективного використання наявного фінансово-

го потенціалу (рівень ефективності використання фінансового потенціалу дорівнює 

1,7%) 

№ 

п/п 
Назва області 

Доходи місце-

вого бюджету 

(без трансфер-

тів), тис. грн  

Обсяг фінан-

сового потен-

ціалу, тис. грн 

Потенційні дохо-

ди місцевого бю-

джету (без транс-

фертів) при 

К=1.7%, тис. грн 

1 Автономна Республіка Крим 5 004 117 196 658 000 5 004 117 
2 Вінницька 1 930 373 116 441 700 1 979 509 
3 Волинська 1 057 414 73 401 700 1 247 829 
4 Дніпропетровська 7 048 946 583 016 600 9 911 282 
5 Донецька 8 611 545 662 999 300 11 270 988 
6 Житомирська 1 530 239 87 381 700 1 530 239 
7 Закарпатська 1 140 816 75 391 400 1 281 654 
8 Запорізька 3 261 779 216 002 300 3 672 039 
9 Івано-Франківська 1 466 367 100 550 100 1 709 352 
10 Київська 18 075 996 1 172 113 600 19 925 931 
11 Кіровоградська 1 250 079 74 578 400 1 267 833 
12 Луганська 3 352 435 241 474 200 4 105 061 
13 Львівська 3 378 091 209 017 400 3 553 296 
14 Миколаївська 1 686 502 114 172 800 1 940 938 
15 Одеська 4 123 817 246 413 800 4 189 035 
16 Полтавська 2 591 372 179 723 100 3 055 293 
17 Рівненська 1 320 227 82 369 800 1 400 287 
18 Сумська 1 527 715 95 116 300 1 616 977 
19 Тернопільська 978 068 65 396 100 1 111 734 
20 Харківська 4 426 375 270 667 700 4 601 351 
21 Херсонська 1 249 003 82 473 500 1 402 050 
22 Хмельницька 1 524 764 91 223 600 1 550 801 
23 Черкаська 1 749 000 117 839 700 2 003 275 
24 Чернівецька 944 768 54 547 300 944 768 
25 Чернігівська 1 285 964 80 335 900 1 365 710 

Всього 80 515 770 5 289 306 000 91 641 346 
 

Порівняємо фактично існуючі дефіцити місцевих бюджетів з їх значен-

нями, розрахованими на базі фінансового потенціалу (таблиця 5.9) з метою ви-

значення бази, яка буде використана при розрахунку обсягів дотацій вирівню-

вання.  
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Таблиця 5.9 – Порівняння фактично існуючих дефіцитів місцевих бюдже-

тів з їх значеннями, розрахованими на базі фінансового потенціалу (рівні ефек-

тивності використання фінансового потенціалу дорівнює 1,7%) 

№  
п/п Назва області 

Видатки, 

скореговані 

на обсяг 

субвенцій, 

тис. грн  

Доходи міс-

цевих бю-

джетів (без 

міжбюджет-

них трансфе-

ртів), тис. грн 

Обсяг дефі-

циту за ная-

вними нор-

мами (з 

урахуванням 

субвенцій) , 

тис. грн 

Доходи місцевих 

бюджетів (без 

міжбюджетних 

трансфертів, роз-

раховані на базі 

фінансового поте-

нціалу (К=1.7%), 

тис. грн 

Обсяг дефіциту 

на базі фінан-

сового потен-

ціалу (з ураху-

ванням субве-

нцій) , тис. грн 

1 
Автономна Респуб-

ліка Крим 7 552 490.8 5 004 116.8 -2 548 374.0 5 004 116.8 -2 548 374.0 
2 Вінницька 4 227 461.0 1 930 372.8 -2 297 088.3 1 979 508.9 -2 247 952.1 
3 Волинська 2 879 882.4 1 057 413.7 -1 822 468.7 1 247 828.9 -1 632 053.5 
4 Дніпропетровська 8 868 443.9 7 048 945.6 -1 819 498.3 9 911 282.2 1 042 838.3 
5 Донецька 11 096 114.6 8 611 545.4 -2 484 569.2 11 270 988.1 174 873.5 
6 Житомирська 3 485 547.7 1 530 238.5 -1 955 309.2 1 530 238.5 -1 955 309.2 
7 Закарпатська 3 354 855.6 1 140 816.5 -2 214 039.2 1 281 653.8 -2 073 201.8 
8 Запорізька 4 970 941.9 3 261 778.6 -1 709 163.3 3 672 039.1 -1 298 902.8 
9 Івано-Франківська 3 877 860.0 1 466 366.7 -2 411 493.3 1 709 351.7 -2 168 508.3 

10 Київська 15 148 558.2 18 075 996.0 2 927 437.9 19 925 931.2 4 777 373.0 
11 Кіровоградська 2 650 628.3 1 250 079.4 -1 400 548.9 1 267 832.8 -1 382 795.5 
12 Луганська 5 432 074.8 3 352 434.6 -2 079 640.2 4 105 061.4 -1 327 013.4 
13 Львівська 6 658 035.0 3 378 090.5 -3 279 944.5 3 553 295.8 -3 104 739.2 
14 Миколаївська 3 127 660.7 1 686 501.5 -1 441 159.1 1 940 937.6 -1 186 723.1 
15 Одеська 6 354 251.4 4 123 817.4 -2 230 434.1 4 189 034.6 -2 165 216.8 
16 Полтавська 4 125 289.8 2 591 371.8 -1 533 918.1 3 055 292.7 -1 069 997.1 
17 Рівненська 3 224 677.9 1 320 227.5 -1 904 450.4 1 400 286.6 -1 824 391.3 
18 Сумська 2 994 708.9 1 527 714.7 -1 466 994.1 1 616 977.1 -1 377 731.8 
19 Тернопільська 2 800 333.0 978 068.2 -1 822 264.8 1 111 733.7 -1 688 599.3 
20 Харківська 6 968 942.2 4 426 375.5 -2 542 566.7 4 601 350.9 -2 367 591.3 
21 Херсонська 2 855 888.1 1 249 002.8 -1 606 885.3 1 402 049.5 -1 453 838.6 
22 Хмельницька 3 625 296.3 1 524 763.6 -2 100 532.7 1 550 801.2 -2 074 495.1 
23 Черкаська 3 567 754.1 1 749 000.1 -1 818 754.1 2 003 274.9 -1 564 479.2 
24 Чернівецька 2 499 770.6 944 767.6 -1 555 003.0 944 767.6 -1 555 003.0 
25 Чернігівська 2 899 693.1 1 285 963.9 -1 613 729.2 1 365 710.3 -1 533 982.8 
Всього  125 247 160.3 80 515 769.5 -44 731 390.8 91 641 345.9 -33 605 814.4 

 

Порівнюючи дані бюджетних дефіцитів, скорегованих на обсяги субвен-

цій, розрахованих відповідно існуючого нормативного регулювання та за мето-

дологією врахування фінансового потенціалу, можна зробити висновок про бага-

то в чому умовний характер отриманих даних відповідно існуючих підходів. Ро-

зрахунки на базі фінансового потенціалу свідчать, що в Україні має існувати не 

один регіон-донор (Київська область, а фактично це м. Київ), а три - Київська, 

Донецька і Дніпропетровська. Спостерігається системна невідповідність між 

можливостями регіонів і їх реалізацією – майже всі регіони декларують більші 
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дефіцити, ніж реально могли мати, що пов’язано з існуючою дестимулюючою до 

збільшення доходів місцевих бюджетів формулою міжбюджетного вирівнюван-

ня. Загальний обсяг дефіциту (при більш ніж лояльному рівні ефективності ви-

користання фінансового потенціалу в 1,7%) виявляється на 25% меншим за той, 

що був задекларований місцевими бюджетами і прийнятий державою, а також 

відповідним чином, шляхом надання дотацій вирівнювання компенсований. 

Таким чином можна вважати за доцільне внесення змін до формули роз-

рахунку обсягів дотацій вирівнювання з урахуванням даних щодо фінансового 

потенціалу відповідної території та орієнтовної ефективності використання на-

явного фінансового потенціалу. 

У формулі замість показника izakD  (розрахунковий обсяг доходів (кошика 

доходів), закріплених за відповідними місцевими бюджетами) пропонується 

використовувати обсяг фінансового потенціалу відповідної території, помно-

жений на коефіцієнт ефективності використання фінансового потенціалу. Та-

ким чином, базова формула для розрахунку обсягів дотації вирівнювання мати-

ме наступний вигляд: 

 

100   i i i і ефпT a (V ФП К / %) , (5.3) 

де iT  – обсяг дотації вирівнювання з державного бюджету, що надається кон-

кретній і-й території (бюджету Автономної Республіки Крим, облас-

ному бюджету, зведеному бюджету міст Києва та Севастополя, міст 

республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значен-

ня, району) або коштів, що передаються з бюджетів таких територій 

до державного бюджету; 

 iV  – розрахунковий показник обсягу видатків і-ї території;  

 ефпК  – рівень використання фінансового потенціалу; 

 іФП  – фінансовий потенціал і-ї території; 

 ia  – коефіцієнт вирівнювання відповідної і-ї території. 
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Розрахунки обсягів дотацій відповідно до модифікованої формули при рі-

вні ефективності використання фінансового потенціалу в 1,7% наведено в табл. 

5.10. 

 

Таблиця 5.10 – Порівняння обсягів дотацій вирівнювання, розрахованих 

за наявним методом та розробленою методологією на базі фінансового потенці-

алу (рівень ефективності використання фінансового потенціалу дорівнює 1,7%) 

№ 

п/п Назва області 

Обсяг дотацій 

на наявними 

нормами,     

тис. грн  
Коефіцієнт 

вирівнювання 

Обсяг дотацій на 

базі фінансового 

потенціалу,     

тис. грн 
1 Автономна Республіка Крим 1 678 406 0.66 1 678 406 
2 Вінницька 2 172 732 0.95 2 126 256 
3 Волинська 1 614 080 0.89 1 445 438 
4 Дніпропетровська 1 649 653 0.91 - 
5 Донецька 2 353 890 0.95 - 
6 Житомирська 1 694 485 0.87 1 694 485 
7 Закарпатська 2 014 568 0.91 1 886 419 
8 Запорізька 1 291 503 0.76 981 496 
9 Івано-Франківська 2 012 686 0.83 1 809 885 

10 Київська 1 344 039 - - 
11 Кіровоградська 1 327 293 0.95 1 310 468 
12 Луганська 1 954 347 0.94 1 247 064 
13 Львівська 3 025 718 0.92 2 864 093 
14 Миколаївська 1 351 898 0.94 1 113 221 
15 Одеська 2 057 864 0.92 1 997 692 
16 Полтавська 1 378 546 0.90 961 616 
17 Рівненська 1 755 960 0.92 1 682 143 
18 Сумська 1 244 402 0.85 1 168 684 
19 Тернопільська 1 682 336 0.92 1 558 935 
20 Харківська 2 067 099 0.81 1 924 844 
21 Херсонська 1 493 785 0.93 1 351 511 
22 Хмельницька 1 917 275 0.91 1 893 509 
23 Черкаська 1 547 400 0.85 1 331 062 
24 Чернівецька 1 359 555 0.87 1 359 555 
25 Чернігівська 1 400 557 0.87 1 331 345 

Всього  43 390 074 - 34 718 126 
 

Таким чином, як свідчать дані табл. 5.10, держава несе більше 9 млрд грн 

додаткових видатків на компенсацію неефективності діяльності місцевої влади.    
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В той же час, використання  в якості еталону значень коефіцієнту ефекти-

вності використання фінансового потенціалу, обчислених на основі фактичного 

рівня доходів та наявного обсягу фінансового потенціалу дає дуже умовне і об-

межене уявлення щодо рівня ефективності та потенційних обсягів доходів міс-

цевих бюджетів. Оскільки, як ми відмічали раніше, наявний фінансовий потен-

ціал України – це лише незначна частка того, чим реально володіє Україна. До-

слідження, проведені в попередніх підрозділах роботи свідчать, що Україна ви-

користовує лише незначну частку наявного в неї фінансового потенціалу. 

В роботі були розраховані різні варіанти обсягів фінансового потенціалу 

України та її регіонів, умовно розподілені на тактичні і стратегічні. Методоло-

гія розподілу наведена в підрозділах 3.3 та 4.3 роботи. 

Для того, щоб оцінити перспективи розвитку системи міжбюджетних відно-

син в Україні за умови використання запропонованих модифікацій у формулу ви-

значення обсягів дотацій вирівнювання, нами було розраховано значення обсягів 

доходів місцевих бюджетів за умови досягнення різних рівнів фінансового потен-

ціалу країни (за умови скорочення рівня тіньової економіки до 25% (таблиця 5.11), 

за умови досягнення ефективності використання фінансового потенціалу на рівні 

схожих за соціально-економічним розвитком країн (таблиця 5.12)), а також обсягів 

дефіцитів місцевих бюджетів та обсягів дотацій вирівнювання. 

В підрозділі 4.3 роботи ми робили корекцію фінансового потенціалу за умо-

ви ліквідації тіньового сектору економіки, що, звичайно, є ситуацією гіпотетич-

ною, оскільки навіть розвинені країни світу, незважаючи на низькі рівні корупції 

та високий рівень фінансового контролю як державного, так і публічного, мають 

певний рівень тіньового сектору – від 10% до 20%. Тому ми вирішили розглянути 

ситуацію більш реальну – яким чином зміниться фінансовий потенціал, якщо до-

вести показники тіньового сектору до 25% (дана цифра досить близька до значень 

у країнах, що близькі до України за рівнем розвитку, географією, менталітетом). 

Досягнення даного показника, на нашу думку, за умови вжиття адекватних захо-

дів, є цілком реальним, навіть, у середньостроковій перспективі. 
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Як свідчать дані таблиці 5.11, результати діяльності місцевих бюджетів з 

позиції формування дохідної бази міняються досить кардинально. Чотири регі-

они (Дніпропетровська, Донецька, Київська і Луганська) стають донорами, на-

ближається до них і Полтавська область. За рештою регіонів обсяги дотацій 

значно зменшується. В результаті негативне сальдо місцевих бюджетів змен-

шується маже вдвічі. 
 

Таблиця 5.11 – Розрахунок доходів місцевих бюджетів та обсягів дотацій 

за умови рівня тіньової економіки 25% 

№ 

п/п Назва області 

Фінансовий 

потенціал, 

тис. грн  

Доходи місцевих бю-

джетів (без міжбю-

джетних трансфертів, 

розраховані на базі 

фінансового потенці-

алу (К=1.7%), тис. грн 

Обсяг дефіциту на 

базі фінансового 

потенціалу (з ура-

хуванням субвен-

цій) , тис. грн 

Обсяг дота-

цій на базі 

фінансового 

потенціалу, 

тис. грн 

1 
Автономна Респуб-

ліка Крим 262 210 936.9 4 457 585.9 -3 094 904.9 -2 038 361 

2 Вінницька 155 257 590.4 2 639 379.0 -1 588 082.0 -1 502 109 

3 Волинська 97 868 909.3 1 663 771.5 -1 216 110.9 -1 077 056 

4 Дніпропетровська 777 355 567.1 13 215 044.6 4 346 600.8 0 

5 Донецька 883 999 408.6 15 027 989.9 3 931 875.4 0 

6 Житомирська 116 365 442.8 1 978 212.5 -1 507 335.2 -1 306 268 

7 Закарпатська 100 521 873.5 1 708 871.8 -1 645 983.8 -1 497 691 

8 Запорізька 288 003 003.5 4 896 051.1 -74 890.8 -56 590 

9 Івано-Франківська 134 066 713.7 2 279 134.1 -1 598 725.9 -1 334 332 

10 Київська 1 562 824 692.1 26 568 019.8 11 419 461.6 0 

11 Кіровоградська 99 437 863.4 1 690 443.7 -960 184.6 -909 962 

12 Луганська 321 924 827.7 5 472 722.1 40 647.3 0 

13 Львівська 278 689 843.0 4 737 727.3 -1 920 307.6 -1 771 466 

14 Миколаївська 152 230 449.7 2 587 917.6 -539 743.0 -506 313 

15 Одеська 328 551 715.0 5 585 379.2 -768 872.3 -709 384 

16 Полтавська 239 630 766.0 4 073 723.0 -51 566.8 -46 344 

17 Рівненська 109 826 421.9 1 867 049.2 -1 357 628.8 -1 251 774 

18 Сумська 126 821 666.9 2 155 968.3 -838 740.5 -711 476 

19 Тернопільська 87 194 940.1 1 482 314.0 -1 318 019.0 -1 216 811 

20 Харківська 360 890 610.5 6 135 140.4 -833 801.8 -677 878 

21 Херсонська 109 964 712.6 1 869 400.1 -986 488.0 -917 054 

22 Хмельницька 121 631 487.3 2 067 735.3 -1 557 561.0 -1 421 674 

23 Черкаська 157 119 585.6 2 671 033.0 -896 721.2 -762 932 

24 Чернівецька 72 730 176.3 1 236 413.0 -1 263 357.6 -1 104 566 

25 Чернігівська 107 114 579.5 1 820 947.9 -1 078 745.3 -936 244 

Всього 7 052 233 783.0 119 887 974.3 -5 359 186.0 -21 756 284 
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В той же час очевидно, що тіньовий сектор економіки – це лише один із 

напрямків удосконалення фінансової політики України. Порівняння результатів 

України щодо використання наявного в неї потенціалу відносно країн, що схожі 

з нею (або навіть поступаються) за природними умовами, територією, населен-

ням, соціально-економічним розвитком, проведене в попередніх підрозділах 

роботи свідчить про наднизький рівень використання Україною фінансового 

потенціалу.  Коефіцієнт відставання від схожих країн складає 1,58. Тобто Укра-

їна має генерувати в 1,58 рази більше фінансових ресурсів, ніж вона це робить 

сьогодні. Відставання від розвинених країн і країн лідерів є значно більшим. 

Втім останні є орієнтиром стратегічного розвитку, а рівень країн, що близькі до 

України - орієнтир тактичний, тобто такий, що може бути досягнутий у най-

ближчому часу. 

Розрахунки доходів місцевих бюджетів та обсягів дотацій за умови дося-

гнення ефективності використання фінансового потенціалу на рівні країн зі 

схожим соціально-економічним розвитком наведено в таблиці 5.12. 

Як свідчать дані таблиці 5.12, проведення адекватної фінансової політики, 

спрямованої на реалізацією фінансового потенціалу країни, та підвищення ефе-

ктивності його використання радикально змінять стан системи бюджетного ви-

рівнювання (за умови використання методичних підходів, розроблених в даній 

роботі – тобто прив’язка розрахунку доходної частини до фінансового потенці-

алу конкретної території). В цілому регіони України перестануть бути дотацій-

ними. Якщо сьогодні в України є лише один регіон-донор – Київська область 

(за рахунок м. Києва), в перспективі їх має стати 14 – тобто більша частина. 

При чому обсяги допомоги держави регіонам будуть значно меншими аніж ті 

кошти, що вона буде отримувати від місцевих бюджетів (тільки коштів, що ма-

ють поступити від Луганської області вистачить, щоб покрити всі бюджетні 

дефіцити за дотаційними регіонами).  Дотаційними залишаться лише найменш 

промислово розвинені області України – західні регіони (Вінницька, Волинсь-

ка, Закарпатська, Чернівецька тощо). 
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Таблиця 5.12 – Розрахунок доходів місцевих бюджетів та обсягів дотацій 

за умови рівня тіньової економіки 25% та досягнення ефективності викорис-

тання фінансового потенціалу на рівні країн зі схожим соціально-економічним 

розвитком 

№ 

п/п Назва області 

Фінансовий 

потенціал, тис. 

грн 

Доходи місцевих бю-

джетів (без міжбюджет-

них трансфертів, розра-

ховані на базі фінансо-

вого потенціалу 

(К=1.7%), тис. грн 

Обсяг дефіциту на 

базі фінансового 

потенціалу (з ураху-

ванням субвенцій) , 

тис. грн 

Обсяг дота-

цій на базі 

фінансового 

потенціалу, 

тис. грн 

1 
Автономна Республіка 

Крим 414 293 280.3 7 042 985.8 -509 505.0 -335 569 

2 Вінницька 245 306 992.8 4 170 218.9 -57 242.1 -54 143 

3 Волинська 154 632 876.7 2 628 758.9 -251 123.5 -222 409 

4 Дніпропетровська 1 228 221 796.0 20 879 770.5 12 011 326.6 0 

5 Донецька 1 396 719 065.6 23 744 224.1 12 648 109.5 0 

6 Житомирська 183 857 399.7 3 125 575.8 -359 971.9 -311 954 

7 Закарпатська 158 824 560.1 2 700 017.5 -654 838.1 -595 841 

8 Запорізька 455 044 745.5 7 735 760.7 2 764 818.8 0 

9 Івано-Франківська 211 825 407.6 3 601 031.9 -276 828.1 -231 047 

10 Київська 2 469 263 013.5 41 977 471.2 26 828 913.1 0 

11 Кіровоградська 157 111 824.1 2 670 901.0 20 272.7 0 

12 Луганська 508 641 227.8 8 646 900.9 3 214 826.1 0 

13 Львівська 440 329 952.0 7 485 609.2 827 574.2 0 

14 Миколаївська 240 524 110.5 4 088 909.9 961 249.2 0 

15 Одеська 519 111 709.6 8 824 899.1 2 470 647.6 0 

16 Полтавська 378 616 610.2 6 436 482.4 2 311 192.6 0 

17 Рівненська 173 525 746.5 2 949 937.7 -274 740.2 -253 319 

18 Сумська 200 378 233.7 3 406 430.0 411 721.1 0 

19 Тернопільська 137 768 005.3 2 342 056.1 -458 276.9 -423 087 

20 Харківська 570 207 164.5 9 693 521.8 2 724 579.6 0 

21 Херсонська 173 744 245.9 2 953 652.2 97 764.1 0 

22 Хмельницька 192 177 749.9 3 267 021.7 -358 274.5 -327 017 

23 Черкаська 248 248 945.2 4 220 232.1 652 477.9 0 

24 Чернівецька 114 913 678.5 1 953 532.5 -546 238.1 -477 581 

25 Чернігівська 169 241 035.6 2 877 097.6 -22 595.5 -19 611 

Всього 11 142 529 377.2 189 422 999.4 64 175 839.1 -3 251 579 

 

Звичайно, коефіцієнт ефективності використання фінансового потенціалу 

не є константою і має перераховуватись щорічно, як і обсяги фінансового поте-

нціалу територій. Це пов’язано з тим, що ефективність використання фінансо-

вого потенціалу має зростати, при чому досить значними темпами (виходячи з 

тієї різниці, яка існує на сьогодні між ефективністю використання фінансового 
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потенціалу Україною та іншими країнами світу, як схожими за рівнем соціаль-

но-економічного розвитку, так і тими, що перевищують Україну за основними 

показниками, втім їх досвід свідчить, що наявний потенціал принципово можна 

використовувати більш ефективно з більшою віддачею). 

Таким чином, запропонована методологія не лише дозволить зекономити 

кошти державного бюджету, але і підвищить його дохідну частину за рахунок 

збільшення кількості регіонів-донорів. В цілому, за умови використання фінан-

сового потенціалу в якості об’єктивної бази для оцінки надходжень бюджету, за 

рахунок підвищення ефективності його використання та вжиття дієвих заходів 

по боротьбі з тіньовою економікою система міжбюджетного вирівнювання змі-

ниться докорінно. І вже не держава буде допомагати регіонам, а регіони будуть 

виступати в якості донору фінансових ресурсів. В якості дотаційних залишаться 

лише найменш промислово розвинені регіони (Західна Україна), але обсяги до-

помоги ним знизяться в рази і перестануть бути тягарем для держави. 

 

5.3. Розвиток теоретичних і методологічних засад управління фінан-

совим потенціалом як складової фінансової політики України 

 

При розгляді зв’язку фінансового потенціалу і фінансової політики було 

з’ясовано, що фінансовий потенціал виступає своєрідним базисом, на підставі 

якого можуть розроблятись і реалізовуватись заходи фінансової політики. Зро-

зуміло, що процес реалізації будь-яких заходів фінансової політики неможли-

вий без належної оцінки тих фінансових ресурсів (у тому числі і потенціаль-

них), які існують в межах конкретної території і використання яких спроможне 

дати ті результати, які були закладені в основу фінансової політики. 

Саме тому на перший план виходить не формулювання заходів фінансо-

вої політики як такої, або фіксація певних показників, досягнення яких можли-

ве виходячи з результатів попередніх періодів, а попереднє оцінювання потен-

ційних можливостей території генерувати певні обсяги фінансових ресурсів. 

Даний підхід в управлінні фінансовим потенціалом повинен забезпечити мак-
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симально можливе використання фінансового потенціалу, не обмежуючись 

лише простим збільшенням минулорічних показників на певний коефіцієнт 

зростання. 

В попередніх розділах було з’ясовано, що регіони за своїм фінансовим 

потенціалом суттєво відрізняються, тому в якості однієї з основних задач 

управління фінансовим потенціалом повинно бути зниження диференціації між 

територіями. Реалізація даної задачі може виконуватись як за рахунок внутріш-

ніх можливостей самих регіонів, так і за рахунок загальнодержавної підтримки. 

Саме тому управління фінансовим потенціалом вірно і раціонально здійснюва-

ти як на макро-, так і на мікрорівні. При цьому не слід покладатись виключно 

на механізми міжбюджетного вирівнювання, які, як було показано раніш приз-

водять до ситуації, коли регіони-донори не зацікавлені в максимізації фінансо-

вих потоків, а регіони-реципієнти, які отримують значні обсяги коштів, в свою 

чергу, не намагаються створювати можливості для свого розвитку за рахунок 

внутрішніх джерел. Саме тому акценти мають бути зміщені в бік переважного 

фінансування перспективних регіонів, які спроможні забезпечити максимальну 

віддачу інвестицій у стислі терміни. 

 Відзначимо, що ефективне управління фінансовим потенціалом терито-

рій повинно включати в себе наступні компоненти: 

– сукупність принципів, на основі яких здійснюється управління: систе-

мний підхід; врахування особливостей регіонального розвитку; безпе-

рервність самого процесу формування і управління фінансовим потен-

ціалом; самозабезпечення; взаємозв’язок складових частин фінансово-

го потенціалу; удосконалення фінансових відносин між елементами 

(складовими) фінансового потенціалу; прозорість формування і вико-

ристання фінансових ресурсів і фінансового потенціалу; мінімізація 

можливих ризиків тощо;  

– сукупність фінансових інструментів: кредити; податки; відсоткові ста-

вки; цінні папери тощо; 



344 

 

– сукупність методів оцінки фінансового потенціалу: розрахунок коефі-

цієнтів; факторний аналіз; метод вартісної оцінки; аналіз динаміки і 

структури тощо. 

Цільовими орієнтирами управління фінансовим потенціалом виступають 

як загальні завдання фінансової політики, так і специфічні напрями підвищення 

рівня фінансового потенціалу, а саме: 

– забезпечення регіонів необхідними фінансовими ресурсами; 

– стимулювання суб’єктів господарювання до збільшення і прискорення 

фінансових потоків; 

– реалізація механізму ефективного перерозподілу фінансових ресурсів 

між суб’єктами економіки; 

– контроль за процесами формування, розподілу і використання фінан-

сових ресурсів; 

– захист і страхування можливих ризиків; 

– підвищення загального добробуту населення; 

– стимулювання внутрішнього платоспроможного попиту; 

– підвищення інвестиційної привабливості регіону; 

– покращення взаємодії регіону із зовнішнім середовищем; 

– підтримка темпів економічного зростання. 

Ієрархію цілей управління фінансовим потенціалом територій наведено 

на рис. 5.3. 

Виходячи із вищезазначених положень управління фінансовим потенціа-

лом території може крім іншого трактуватись як система цільових орієнтирів, 

принципів і механізмів реалізації управлінських рішень, спрямованих на фор-

мування, розвиток фінансового потенціалу і підвищення ефективності його ви-

користання на макро- і макрорівні в розрізі його основних складових. 

 

 

 

 



345 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.3 – Ієрархія цільових орієнтирів управління фінансовим потенціа-

лом територій 

 

Складові фінансового потенціалу (які можна вважати об’єктами управ-

ління) було визначено при проведенні його оцінки за територіями (розділ 4). 

Таким чином, до загального фінансового потенціалу входять фінансовий поте-

нціал домогосподарств, суб’єктів господарювання, фінансових посередників, 

місцевих органів влади, загальнодержавний, експортний і інвестиційний. Склад 

суб’єктів управління фінансовим потенціалом визначається населенням, 

суб’єктами господарювання, фінансовими посередниками, місцевими і держав-

ними органами влади, зовнішніми інвесторами, суб’єктами ЗЕД, регуляторами і 

саморегулівними організаціями. 

Зрозуміло, що управління фінансовим потенціалом повинно здійснюва-

тись безперервно, враховуючи особливості і специфіку окремо взятої території 

(регіону), поточної економічної ситуації, впливу зовнішніх факторів. Тому 
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управлінські рішення повинні бути гнучкими і забезпечувати оперативне реагу-

вання на можливі зміни внутрішнього і зовнішнього середовища. 

Методи управління фінансовим потенціалом можуть бути об’єднані у кі-

лька груп (організаційно-правові, економічні, прогнозування, координація, кон-

троль), а основні управлінські блоки мають включати наступні дії: 

– оцінка фінансового потенціалу території, що забезпечує визначення 

обсягу фінансових ресурсів, які є в розпорядженні даної території; ви-

значення додаткових потреб в ресурсах понад наявну кількість; аналіз 

факторів, які впливають на процес формування фінансового потенціа-

лу; розробка механізмів і процедур по його збільшенню; 

– моніторинг використання фінансового потенціалу, який включає ана-

ліз фінансових потоків суб’єктів управління фінансовим потенціалом, 

їх перерозподіл, напрями і ефективність використання, визначення об-

сягів нестачі або надлишку фінансових ресурсів; 

– впровадження заходів щодо зростання фінансового потенціалу, які 

можуть передбачати загальне підвищення конкурентоспроможності 

території, стимулювання розвитку його окремих суб’єктів, підвищення 

якості управлінських рішень тощо; 

– виявлення і оцінка можливих ризиків і загроз та розробка механізмів 

щодо їх уникнення, усунення або зменшення. 

В цілому можна стверджувати, що фінансова система і фінансові ресурси, 

які формуються в межах певної території, визначаються цілями і задачами 

суб’єктів цієї території, а фінансовий потенціал визначає можливості вирішен-

ня поставлених завдань. Таким чином, формується причинно-наслідковий 

зв’язок між фінансовими ресурсами територій і держави, фінансовою політи-

кою і фінансовим потенціалом держави і її територіальних одиниць. Це, в свою 

чергу, призводить до необхідності враховувати регіональні особливості розвит-

ку при формуванні фінансової політики в регіоні. Якщо регіональна бюджетно-

податкова політика фактично існує, то, наприклад, ніяких особливостей і спе-

цифіки регіональної грошово-кредитної політики не прослідковується. Хоча 
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впровадження диференційованого підходу до, наприклад, регіональних банків з 

точки зору їх регулювання і контролю, нормативів діяльності, вимог до статут-

ного капіталу, доступу до кредитів Національного банку України  тощо, може 

суттєво вплинути на розвиток місцевих і регіональних банків, надати їм конку-

ренті переваги перед великими банками. Те ж стосується і розвитку небанківсь-

ких фінансово-кредитних інститутів. 

Необхідність розгляду участі держави в ролі основного інституту, який 

повинен сприяти формуванню фінансового потенціалу та впроваджувати захо-

ди по підвищенню ефективності його використання, є очевидною. Оскільки 

держава через уповноважені органи має можливості щодо прийняття і впрова-

дження законодавчо-нормативних актів та застосування важелів впливу, її ста-

тус в економічній системі є особливим. Саме тому держава повинна: сприяти 

створенню правових засад діяльності суб’єктів економіки; провадити регулю-

вання загальноекономічної рівноваги, здійснювати розробку концепції розвитку 

територій, створювати умови для впровадження механізмів саморегулювання 

територій та їх фінансової самодостатності; формувати внутрішній платоспро-

можний попит, у тому числі за рахунок стимулювання пріоритетних галузей і 

територій (наприклад, шляхом активного застосування податкових пільг і пре-

ференцій, створення вільних економічних зон); провадити механізми перероз-

поділу фінансових ресурсів між регіонами, галузями, сферами економічної дія-

льності (такими інструментами можуть бути міжбюджетні трансферти, фінан-

сування цільових програм розвитку); створювати умови для накопичення зао-

щаджень у населення і суб’єктів господарювання, що сприятиме їх трансфор-

мації у капіталовкладення; стимулювати зовнішньоторговельний обіг за раху-

нок підвищення конкурентоспроможності місцевих виробників. 

Групи зовнішніх у внутрішніх факторів, які впливають на управління фі-

нансовим потенціалом, представлені на рис. 5.4. 
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Рис. 5.4 – Фактори, які впливають на управління фінансовим потенціалом території 
 

Політика управління фінансовим потенціалом з боку держави може бути 

консервативною та передбачати використання переважно власних джерел фі-

нансових ресурсів, помірно агресивною і базуватись на використанні у рівних 

пропорціях власних і позикових коштів або агресивною, в основі якої закладено 

принцип активного залучення позикових фінансових ресурсів.  

Вибір тієї або іншої політики повинен враховувати поточний стан економі-

ки регіону, можливості виходу на зовнішні ринки дешевих запозичень, рівень ін-

фляції, ризики тощо. Ці фактори, в тому числі, визначають умови, за яких окрім 

держави на можливості управління фінансовим потенціалом регіону суттєвий 

вплив мають і ринкові сили, бо ринок визначає реальну вартість фінансових акти-

вів суб’єктів економіки, сприяє підвищенню їх капіталізації, стимулює конкурен-

цію, залучення і розміщення фінансових ресурсів, забезпечує раціональну ефекти-

вність розподілу фінансових потоків, що сприяє їх спрямуванню у найбільш при-

буткові галузі з мінімальним строком окупності, у галузі, орієнтовані на зовнішній 

ринок. Держава, зі свого боку створює умови для того, щоб капітал потрапляв на 

внутрішній ринок з метою реструктуризації економіки, а також в галузі, які забез-

печать у майбутньому конкурентоспроможність національної економіки. 

 

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ТЕРИТОРІЇ 

Зовнішні фактори: 
– цільова спрямованість розвитку країни; 
– розробка і реалізація фінансової полі-

тики держави; 
– стан фінансового ринку і ринкової ін-

фраструктури; 
– розробка і реалізація цільових регіона-

льних програм; 
– взаємодія органів управління різних 

рівнів; 
– моніторинг стану фінансової системи і 

її окремих елементів. 

Внутрішні фактори: 
– цільова спрямованість розвитку регіону; 
– розробка стратегії і тактики розвитку 

регіону; 
– склад структурних елементів фінансово-

го потенціалу; 
– адекватність набору методів і способів 

управління фінансовим потенціалом; 
– стан окремих суб’єктів господарювання; 
– оцінка стану і перспектив розвитку фі-

нансового ринку і ринкової інфраструк-

тури в регіоні. 
– регіональний моніторинг процесів відт-

ворення 
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Загальна система управління фінансовим потенціалом території предста-

влена на рис. 5.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5.5 – Система управління фінансовим потенціалом території 
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– в наборі важелів механізму управління надавати перевагу економіч-

ним, які взаємодіють з правовими і організаційно-адміністративними; 

– бути заснованим на довгострокових економічних регуляторах, які вра-

ховують регіональні умови функціонування. Нормативний апарат по-

винен складатись з фінансово-економічних нормативів (встановлю-

ються центральними органами влади і які регламентують поведінку 

регіону і його окремих ланок у вертикальному підпорядкуванні) та но-

рмативів, які формуються місцевими органами влади для провадження 

внутрішньо регіональної економічної і соціальної політики; 

– забезпечувати міжгалузеву взаємодію у вирішенні економічних і соці-

альних завдань, особливо у сфері невиробничого будівництва і розвит-

ку внутрішньо регіональної виробничої інфраструктури; 

– приймати участь у формуванні нових пропорцій подальшого розвитку 

системи управління фінансовим потенціалом; 

– гарантувати ефективне безперебійне функціонування органів управ-

ління з високим рівнем локалізації [393]. 

В якості концепції управління фінансовим потенціалом можна розглянути 

підхід, в якому визначальна роль відводиться державі, яка визначає стратегічні 

цілі розвитку національної економіки, регіонів і економічних суб’єктів. Для ре-

алізації стратегічних цілей на національному рівні законодавча і виконавча 

влади формують систему нормативно-правових актів і правових механізмів, які 

регламентують принципи реалізації фінансового потенціалу в межах країни. 

Окрім цього виконавча влада розробляє стратегічні плани розвитку для регіо-

нів, галузей, суб’єктів господарювання, які забезпечують конкурентні переваги 

національної економіки на міжнародних ринках товарів, послуг, капіталів. 

На рівні органів влади окремих територій визначаються стратегічні задачі ро-

звитку їх соціально-економічної сфери, які повинні бути узгоджені із загальними 

стратегічними цілями економічного розвитку. Ефективність процесу управління 

фінансовим потенціалом території в цьому сенсі буде визначатись конкретними 

показниками розвитку, які вдалось досягти протягом планового періоду. 
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Загальний механізм ефективного управління фінансовим потенціалом ре-

гіону представлений на рис. 5.6 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.6 – Механізм управління фінансовим потенціалом (ФП) території 
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Як зрозуміло з наведеної схеми фінансовий потенціал території включає в 

себе не тільки фінансові ресурси, які вона має в своєму розпорядженні у поточ-

ний момент часу, але і ті, які можуть бути залучені для виконання функцій міс-

цевих органів влади в процесі реалізації загальнодержавної фінансової політи-

ки. В той же час території (органи влади) можуть розпоряджатись не всіма ко-

штами, що мобілізуються (частина з них є доходами більш високого рівня дер-

жавної влади). Окрім цього, в процесі внутрішньодержавного перерозподілу 

коштів з боку вищих ланок фінансової системи, що відбувається з метою вирів-

нювання ступеня фінансової забезпеченості територіального розвитку, обсяги 

фінансових ресурсів, які концентруються на місцях, можуть навіть перевищу-

вати розміри наявного фінансового потенціалу. 

З точки зору реалізації завдань тактичного і стратегічного розвитку тери-

торії, які є невід’ємними частинами системи управління фінансовим потенціа-

лом і спрямовані на його збільшення, визначальне значення мають ті інструме-

нти, які можуть бути застосовані з метою перетворення фінансового потенціалу 

у реальні фінансові ресурси, що будуть активно використовуватись економіч-

ними агентами. Серед таких інструментів необхідно відзначити наступні: пода-

тки, позики (у тому числі зовнішні), державні витрати, ціна, облікова ставка, 

норми амортизації, цінні папери. 

Так, податки виконують важливу соціальну роль, окрім сприяння накопи-

ченню і перерозподілу доходів держави. З точки зору розгляду теорії фінансо-

вого потенціалу податки сприяють його реалізації шляхом підтримки розвитку 

економічних агентів через систему пільг та створюючи бар’єри входу на ринки 

в рамках протекціоністської політики держави. Важливим є зниження податко-

вого тягаря для суб’єктів підприємницької діяльності, що створює умови для 

вивільнення грошових коштів і їх використання на збільшення обсягів вироб-

ництва, фінансування програм розвитку, інвестування в оновлення основних 

фондів тощо. Поряд з цим необхідно враховувати той факт, що стимулююча 

функція податків для розвитку фінансового потенціалу не завжди буде актуаль-

ною і вплив податків буде опосередкованим, адже самі по собі вони не стиму-
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люють створювати додану вартість, а лише стягуються з її частини. Якщо певна 

сфера діяльності є збитковою або малоефективною, податкові інструменти не 

зможуть змінити цю ситуацію і для її розв’язання знадобиться використання 

інших інструментів. В той же час встановлення високих ставок оподаткування 

гарантовано призводить до спаду виробництва через втрату його ефективності з 

точки зору доходу, який залишається після всіх обов’язкових виплат. Наявність 

податкових пільг є додатковим фактором на користь вибору тієї чи іншої діяль-

ності чи форми активності. 

Система державних витрат має більш виражений вплив на реалізацію фі-

нансового потенціалу. З їх допомогою можна проводити структурну перебудо-

ву економіки, модернізацію і переоснащення окремих галузей, забезпечується 

впровадження заходів інвестиційної політики тощо. Напрями використання фі-

нансових ресурсів держави будуть визначатись пріоритетами фінансової і еко-

номічної політики. Державні витрати спрямовуються, в першу чергу, на фінан-

сування тих сфер, які мають загальнодержавне значення (оборона, наука, осві-

та). Також вони можуть використовуватись у вигляді кредитного забезпечення 

діяльності економічних агентів, розвиток яких має пріоритетне значення. Важ-

ливе значення державних витрат полягає у тих напрямах їх перерозподілу, які 

визначаються, як правило, державним бюджетом. Фінансові ресурси держави 

можуть спрямовуватись у регіони, які потребують додаткових коштів для їх ро-

звитку, на підтримку інвестицій у визначені галузі і сфери діяльності, на фінан-

сування заходів, які закладають основи для отримання ефекту від них у довго-

строковій перспективі. 

Ще один інструмент, а саме кредит, відіграє найважливішу роль у процесі 

управління фінансовим потенціалом, виступаючи джерелом основних і обіго-

вих коштів господарюючих суб’єктів. Необхідність компенсації відсотків за 

кредитом змушує позичальника здійснювати заходи, спрямовані на підвищення 

ефективності власної діяльності. Особливо помітною є роль кредиту при здійс-

ненні платежів і розрахунків, завдяки чому скорочується час на їх проведення. 

Кредити, які отримують споживачі продукції, також відіграють значну роль у 
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реалізації фінансового потенціалу, адже саме завдяки цьому розширюється ку-

півельна спроможність домогосподарств і суб’єктів господарювання, що приз-

водить до зростання сукупного попиту і стимулює виробників до нарощення 

обсягів виробництва. Ще одним важливим моментом є те, що переваги при 

отриманні кредитів (особливо банківських), як правило, мають найбільш ефек-

тивні економічні суб’єкти через їх високу надійність і платоспроможність, а це 

визначає постійну підтримку саме тих сфер, де спостерігається високий рівень 

рентабельності, фактично сприяючи структурній перебудові економіки. 

Враховуючи важливість кредиту для збільшення фінансового потенціалу на 

перший план виходить політика держави з боку регулювання кредитних відносин, 

зокрема процентна політика і регулювання облікової ставки як основного її ін-

струменту. Підвищення облікової ставки центральним банком країни призводить 

до зменшення зацікавленості банків у отриманні додаткових грошових коштів у 

нього і навпаки, її зниження розширює можливості банків у залученні кредитів від 

центробанку. Але найважливішим є навіть не зазначені можливості банків щодо 

доступу (або обмеження доступу) до кредитних ресурсів центрального банку. 

Принципове значення має той факт, що облікова ставка виступає в якості своєрід-

ного орієнтиру для банківської системи щодо встановлення відсоткових ставок за 

депозитами і кредитами. На відміну від податків і державних витрат, облікова ста-

вка діє на об’єкт впливу майже миттєво. Зниження відсоткової ставки призводить 

до стимулювання інвестицій і інших чутливих до змін відсоткових ставок автоно-

мних витрат. Кредитні можливості банків розширюються, що в свою чергу приз-

водить до зростання обсягів видачі кредитів як фізичним особам, так і суб’єктами 

господарювання. А це, як вже зазначалось, збільшує обсяги споживання, вироб-

ництва, а отже відбивається і на зростанні фінансового потенціалу. 

Значення ціни з позиції фінансового потенціалу можна розглядати як її 

вплив на виробництво і споживання різних видів товарів. Ціна має стимулюю-

чий вплив на виробника через розмір закладеного в ній прибутку, що дозволяє 

отримувати високий прибуток у порівнянні з іншими виробниками. Окрім цьо-

го цінова політика в певній мірі може сприяти науково-технічному прогресу, 
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розробці і впровадженні нової техніки, технології виробництва, підвищенні 

якості товарів, випуску нової продукції, зростанні продуктивності праці і еко-

номії матеріальних ресурсів, створенні оптимальної структури виробництва, 

стимулювання споживачів у придбанні товарів і послуг тощо. 

Роль амортизації і встановлення її норм також носить важливий характер 

для управління фінансовим потенціалом. Це реалізується, зокрема, в тому, що 

методи нарахування амортизації активно впливають на обсяг амортизаційного 

фонду, концентрацію ресурсів в різні періоду функціонування основних засо-

бів, розміри відрахувань, які включаються у собівартість продукції. Таким чи-

ном створюються умови для відновлення основних засобів, їх заміну новими, 

більш ефективними аналогами, а отже безпосередньо відбивається на розмірі 

фінансового потенціалу суб’єктів господарювання. Стимулююча роль аморти-

зації стає ще більшою при застосуванні методів прискореної амортизації, що 

дозволяє в перші роки експлуатації основних засобів компенсувати більшу час-

тину їх вартості, а отже отримати кошти для модернізації виробництва. 

Цінні папери виступають важливим інструментом акумуляції капіталу і 

сприяють його подальшому перерозподілу, що безпосередньо впливає на фінансо-

вий потенціал. Окрім цього за допомогою цінних паперів можна досягати трансфо-

рмації відносин власності, зменшення ризикованості проведення операції, ліквіду-

вати дефіцит фінансових ресурсів на рівні як держави, так і суб’єктів господарю-

вання. Даний інструмент сприяє отриманню доходів від володіння ним (процентів 

по облігаціям, дивідендів по акціям), участі в управління емітентом акцій. За допо-

могою цінних паперів держава може здійснювати фінансування видатків держбю-

джету, проводити реструктуризацію державного боргу; місцеві органи влади мо-

жуть залучати кошти для фінансування програм розвитку регіонів; фінансові посе-

редники (інституційні інвестори) формуються портфелі цінних паперів для своїх 

клієнтів, забезпечуючи отримання ними додаткових доходів; юридичні і фізичні 

особи отримують інструмент для вкладення вільних грошових коштів і заоща-

джень. 
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Найбільш важливими фінансовими документами, які відображають рі-

вень фінансового потенціалу і можливості його підвищення є фінансовий пас-

порт території і регіональна програма фінансової політики. Вони повинні відо-

бражати всі фінансові ресурси конкретного регіону, напрями їх використання і 

можливості щодо збільшення їх обсягів, відображаючи не лише наявні джерела, 

а й потенційні, які можуть бути залучені або реалізовані внаслідок відповідного 

регіонального розвитку. 

Саме тому для України актуальною є задача розробки не тільки економі-

чної стратегії розвитку держави, а й у її рамках актуальним є прийняття заходів 

державної фінансової політики, на основі цільових орієнтирів якої регіони мог-

ли б приймати відповідні власні програми середньострокового і довгостроково-

го розвитку, впроваджувати заходи щодо підвищення їх фінансової самозабез-

печеності, розвитку фінансових ринків, покращення інвестиційного і підприєм-

ницького клімату, виконання фінансових зобов’язань. 

Важливим елементом, з нашої точки зору, є складання зведеного фінансового 

балансу регіону, який би характеризував джерела формування і використання фінан-

сового потенціалу території, визначав можливий дефіцит ресурсів, що в свою чергу 

визначало б необхідність пошуку джерел фінансування і реалізації заходів щодо під-

вищення наявного фінансового потенціалу. 

Подібний механізм фінансового балансування, в залежності від поставлених 

цілей, може бути поточним, тактичним і стратегічним. В короткостроковому періоді 

основою реалізації розвитку регіону виступав би наявний фінансовий потенціал, в 

середньостроковому, при реалізації цілей тактичного і стратегічного характеру, збі-

льшення наявного фінансового потенціалу відбувалось би за рахунок скорочення 

тіньового сектору економіки і переведення нереалізованого фінансового потенціалу в 

категорію реалізованого, а отже наявного. 

Загальний алгоритм цього процесу можна представити у вигляді послідо-

вних етапів розвитку і реалізації конкретних заходів (рис. 5.7). 
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Рис. 5.7 – Загальний алгоритм управління фінансовим потенціалом тери-

торії 

 

Визначальний вплив на зміцнення фінансового потенціалу території має 

система повноважень регіонального рівня управління, оскільки без чіткого їх 

поділу неможливо досягти ефективного управління регіональними фінансами 

через відсутність або слабку відповідальності за його результати. У зв'язку з 

цим необхідно визначитись із чітким розмежуванням повноважень між рівнями 

державної влади; регіональні влади повинні володіти в межах своїх територій і 

повноважень достатнім ступенем автономії в проведенні фінансово-

економічної політики; загальнодержавні органи управління повинні мати ефек-

тивні повноваження щодо забезпечення єдиного економічного і правового про-

стору, підтримки мобільності факторів виробництва.  

 

 

 

 

 

Аналіз початкових умов, в яких здійснюється управління  
фінансовим потенціалом території 

Аналіз впливу  внутрішніх і зовнішніх факторів, які визначають мо-

жливості подальшого розвитку і реалізації фінансового потенціалу 

Інтегральна оцінка поточної соціально-економічної ситуації, в якій 

буде відбуватись реалізація фінансового потенціалу 

Формулювання цілей тактичного і стратегічного розвитку фінансово-

го потенціалу і розробка конкретних заходів для впровадження 

Впровадження розроблених заходів підвищення фінансового потен-

ціалу для досягнення зафіксованих цілей 

1 етап 

2 етап 

3 етап 

4 етап 
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ВИСНОВКИ ПО РОЗДІЛУ 5 

 

Для забезпечення ефективного управління фінансовим потенціалом в 

Україні необхідно перш за все уніфікувати інформаційні потоки, що циркулю-

ють в державі. Особливо актуальним це є для потоків, що характеризують рух 

фінансових ресурсів, оскільки, як свідчить аналіз проведений в роботі, офіційні 

оцінки досить часто не відповідають реальному стану речей. 

В роботі пропонується створення паспорту фінансового потенціалу тери-

торії, який буде містити базову інформацію про певний регіон країни, фінансові 

потоки за складовими елементами фінансового потенціалу регіону, а також 

оперативні, тактичні і стратегічні орієнтири щодо обсягів фінансового потенці-

алу.   

Паспорт фінансового потенціалу (ПФП) території  – це сукупність відо-

мостей загального та спеціального характеру, що у стислому вигляді дають ха-

рактеристику території та її фінансового потенціалу. Тобто фінансовий паспорт 

території – це документ, що містить інформацію про її фінансовий потенціал. 

Використання паспортів фінансового потенціалу дозволить підвищити 

якість фінансового планування. Надасть базу для забезпечення контролю за 

ефективністю заходів фінансової політики, а також може виступати в якості пі-

дстави для забезпечення відповідальності виконавців за ті чи інші заходи з 

управління фінансовим потенціалом та реалізації фінансової політики в цілому. 

Використання паспортів фінансового потенціалу внесе ясність в дії держави і 

дозволить зробити їх адресними та ефективними.   

Присутність у паспортах фінансового потенціалу орієнтирів розвитку фі-

нансового потенціалу може виступати в якості бази для розробки як коротко-

строкових, так і довгострокових фінансових планів та програм соціально-

економічного розвитку держави. 

Контроль за відхиленнями на базі даних паспортів фінансового потенціа-

лу території дасть можливість не лише оцінити ефективність тих чи інших за-

ходів, але і, завдяки механізму ранжування, визначити найбільш перспективні 
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та ефективні інструменти фінансового управління. Така інформація, в свою 

чергу, може виступити основою для комплексного впровадження найбільш 

ефективних фінансових інструментів, що дозволить якісно підвищити результа-

тивність фінансової політики країни. 

Однією з головних проблем фінансової політики в Україні є проблема бю-

джетного вирівнювання та міжбюджетних відносин. Недостатній рівень самос-

тійності місцевих бюджетів вкупі з відсутністю у місцевих органів влади заці-

кавленості у підвищенні результатів фінансово-економічної діяльності регіону 

призводять до того, що Україна вкрай неефективно використовує власний фі-

нансовий потенціал. Саме існуючий підхід до фінансового вирівнювання є тим 

фактором, що незмінно буде призводити до невдач будь-яких ініціатив з пок-

ращення рівня використання фінансового потенціалу.  

Першопричиною перелічених проблем є відсутність інформації щодо 

номінального стану системи, тобто інформації про потенційні можливості щодо 

генерації певного рівня ресурсів. Відсутність такої інформації дає змогу мані-

пулювати фінансовими ресурсами території, в тому числі неефективно їх вико-

ристовувати без особливих наслідків у вигляді відповідальності. 

Існуючий формульний підхід розрахунку суми трансфертів стимулює міс-

цеві органи влади приховувати доходи бюджету з метою підвищення суми вхі-

дних трансфертів, що, звичайно, негативно відображається на ефективності фі-

нансової політики країни в цілому. За умови використання фінансового потен-

ціалу в якості бази для визначення суми міжбюджетних трансфертів, дана про-

блема була б ліквідована, оскільки маніпулювати фінансовим потенціалом, при 

наявності адекватної методики його оцінки та нормативах його використання, 

було б значно складніше. 

Тому в роботі було запропоновано альтернативний підхід до оцінки поте-

нційної дохідної бази місцевого бюджету, базуючись на знаннях обсягів фінан-

сового потенціалу. Суть полягає в знаходженні співвідношення обсягів фінан-

сового потенціалу території до доходів місцевого бюджету (без урахування 

трансфертів) - рівня ефективності використання фінансового потенціалу тери-
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торією. Далі визначається еталонне значення цього показника (тобто такий рі-

вень генерації доходів місцевого бюджету з одиниці фінансового потенціалу, 

який є принципово досяжним в умовах України, що доведено тією територією, 

яка змогла його одержати) і на його базі розраховуються прогнозні показники 

генерації доходів до місцевого бюджету. 

Порівнюючи дані бюджетних дефіцитів, скорегованих на обсяги субвен-

цій, розрахованих відповідно до існуючого нормативного регулювання та за 

методологією врахування фінансового потенціалу, в роботі зроблено висновок 

про багато в чому штучний і умовний характер даних відповідно існуючої ме-

тодології. Розрахунки на базі фінансового потенціалу свідчать, що в Україні 

має існувати не один регіон-донор (Київська область, а фактично це м. Київ), а 

три - Київська, Донецька і Дніпропетровська. Спостерігається системна невід-

повідність між можливостями регіонів і їх реалізацією – майже всі регіони де-

кларують більші дефіцити, ніж реально могли мати, що пов’язано з існуючою 

дестимулюючою до збільшення доходів місцевих бюджетів формулою міжбю-

джетного вирівнювання. Загальний обсяг дефіциту (при більш ніж лояльному 

рівні ефективності використання фінансового потенціалу в 1,7%) виявляється 

на 25% меншим за той, що був задекларований місцевими бюджетами і прийн-

ятий державою, а також відповідним чином, шляхом надання дотацій вирівню-

вання компенсований. 

Запропонована методологія не лише дозволить зекономити кошти держа-

вного бюджету, але і підвищить його дохідну частину за рахунок збільшення 

кількості регіонів-донорів. В цілому, за умови використання фінансового поте-

нціалу в якості об’єктивної бази для оцінки надходжень бюджету, за рахунок 

підвищення ефективності його використання та вжиття дієвих заходів по боро-

тьбі з тіньовою економікою система міжбюджетного вирівнювання зміниться 

докорінно. І вже не держава буде допомагати регіонам, а регіони будуть висту-

пати в якості донору фінансових ресурсів. В якості дотаційних залишаться ли-

ше найменш промислово розвинені регіони (Західна Україна), але обсяги допо-

моги ним знизяться в рази і перестануть бути тягарем для держави. 
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Систематизуючи результати дослідження, в роботі були розвинені мето-

дологічні засади управління фінансовим потенціалом як складової реалізації 

фінансової політики України. Визначено компоненти, на яких базується ефек-

тивне управління фінансовим потенціалом, а також цільові орієнтири управлін-

ня фінансовим потенціалом та запропоновано їх ієрархію.  

При чому під управлінням фінансовим потенціалом території пропону-

ється розуміти систему цільових орієнтирів, принципів і механізмів реалізації 

управлінських рішень, спрямованих на формування, розвиток фінансового по-

тенціалу і підвищення ефективності його використання на макро- і макрорівні в 

розрізі його основних складових. 

В роботі було систематизовано фактори впливу на ефективність управ-

ління фінансовим потенціалом території. 

В якості підсумкового результату проведеної роботи було запропоновано 

систему управління фінансовим потенціалом території та механізм і алгоритм 

ефективного управління фінансовим потенціалом території.  

Запропоновані науково-методичні підходи та рекомендації, котрі в кінце-

вому підсумку підвищать якість управління фінансовим потенціалом території, 

що призведе до зростання ефективності фінансової політики України в цілому. 
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ВИСНОВКИ 

 

Успішний розвиток економіки неможливий без реалізації ефективної 

державної фінансової політики, тобто ефективного формування, розподілу і пе-

рерозподілу фінансових ресурсів з метою досягнення визначених цілей і за-

вдань. При цьому виділення окремих видів фінансової політики повинно відо-

бражати цільові орієнтири держави, серед яких пріоритетних державних має 

бути сталий розвиток суспільства.  

Залежно від характеру завдань, які стоять перед державою, і часу, необ-

хідного для їх розв’язання, фінансова політика має стратегічні і тактичні озна-

ки, а в залежності від впливу на окремі складові фінансової системи вона може 

мати деструктивні або конструктивні наслідки. Також фінансову політику слід 

поділяти на політику економічного зростання, політику обмеження ділової ак-

тивності і політику стабілізації. 

В дисертаційному дослідженні у якості основних складових елементів 

державної фінансової політики було виокремлено бюджетно-податкову політи-

ку, грошово-кредитну політику і політику управління державним боргом. На 

цьому, а також на аналізі  функціонального навантаження державних інститутів 

в процесі реалізації державної фінансової політики, і було побудовано структу-

рно-логічну схему дослідження.  

Аналіз реалізації окремих складових державної фінансової політики 

України виявив, що загальні позитивні тенденції наявні в провадженні її захо-

дів в рамках бюджетно-податкової політики і політики управління державним 

боргом. Зокрема йдеться про управління дефіцитом державного бюджету та ре-

структуризацію державного боргу за валютами, строками, ставками. Але 

розв’язання в найближчій перспективі потребує цілий ряд проблем, а саме: рес-

труктуризація доходної і видаткової частин державного бюджету, остаточне 

усунення його дефіциту, зменшення абсолютного розміру державного боргу і 

його питомої ваги до ВВП тощо.  
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Важливим також є узгодження державної фінансової політики із грошо-

во-кредитною політикою НБУ.  

Аналіз і оцінка успішності досягнення планових показників грошово-

кредитної політики України з боку НБУ свідчать про недостатню ефективність 

цієї діяльності. Національний банк України поступово відходить від застосу-

вання методів прямого втручання і більш розраховує на інструменти, вплив 

яких на банківську систему і її суб’єктів носить непрямий характер.  

З метою виділення перспективних методів та інструментів реалізації фінан-

сової політики в роботі було проаналізовано досвід таких країн як Польща, Чехія, 

Словенія, Хорватія. Визначено основні пріоритети державної фінансової політи-

ки обраних країн на перспективу, до яких віднесено наступні: боротьба з нас-

лідками кризових явищ; відновлення економіки і темпів її зростання; зменшен-

ня державного боргу та виплат на його обслуговування; пошук шляхів для на-

повнення бюджету поряд із скороченням витрат, включаючи модернізацію сис-

тем соціального захисту населення (особливо в сфері пенсійного забезпечення 

та охорони здоров’я); підтримка цінової стабільності в рамках монетарних ін-

струментів. Відмінності політики у цих країнах стосуються лише окремих ін-

струментів або побудови фіскальних, бюджетних, монетарних систем. 

У процесі дослідження обґрунтовується, що ефективність реалізації фі-

нансової політики безпосередньо пов’язані з можливостями конкретних тери-

торій, з їх потенціалом. Під «потенціалом території» запропоновано розуміти 

можливість залучення та використання ресурсів з метою забезпечення ефектив-

ного виконання соціально-економічних функцій на цій території.  

Виходячи з того, що основу загального потенціалу території становить еко-

номічний потенціал та у результаті аналізу його трактувань було встановлено, що 

економічний потенціпал є уособленням рівня використання ресурсів, а також мож-

ливостей ще не залучених в економіку ресурсів. Обґрунтовано складові елементи 

економічного потенціалу та виокремлено основну складову – фінансовий потенці-

ал, який є фінансовою базою реалізації  соціально-економічних функцій та ефекти-



365 

 

вного управління на певній території. Звертається увага на екологічний потенціал, 

реалізація якого є запорукою сталого розвитку як держави в цілому, так і її регіонів.  

Запропоновано і обґрунтовано визначення фінансового потенціалу території 

як загальної функції і оціночного показника території  щодо залучення, створення 

та використання фінансових ресурсів з метою забезпечення ефективного функціо-

нування та розвитку територіальної громади. 

Базуючись на аналізі сутності фінансового потенціалу території, його ключо-

вих характеристик та факторів впливу на нього, в роботі доводиться, що в загаль-

ному вигляді управління фінансовим потенціалом території являє собою систему 

прийняття і реалізації управлінських рішень, спрямованих на формування і ефекти-

вний розподіл фінансового потенціалу. Управління фінансовим потенціалом перед-

бачає реалізацію ряду відповідних функцій, зокрема, регулювання, аналізу і оцінки, 

обліку та контролю. 

Фінансовий потенціал пропонується розглядати на державному та місце-

вому (відповідно до адміністративно-територіального поділу) рівнях. В роботі 

систематизуються особливості формування фінансового потенціалу в розрізі 

складових фінансової політики і рівнів територій, а також особливості управ-

ління фінансовим потенціалом на різних рівнях.  

Основою ефективного управління фінансовим потенціалом території є 

його адекватна оцінка з подальшим плануванням та управлінням фінансовими 

ресурсами на базі отриманих значень. Оцінка фінансового потенціалу не лише 

дозволяє визначити максимальний розмір фінансових ресурсів, що здатна оде-

ржати територія, але і визначити ступінь його використання (рівень залучення 

фінансових ресурсів у фактичний обіг), оцінити ефективність державної фінан-

сової політики шляхом порівняння значень фінансових потенціалів за декілька 

періодів, а також визначити величину резервів, якими володіє економіка тери-

торії. 

Аналіз методологічних підходів щодо оцінки фінансового потенціалу засві-

дчив відсутність певної усталеної методології. Існуючий плюралізм думок з одно-

го боку дозволяє максимально широко подивитись на оцінку фінансового потен-
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ціалу, а з іншого – не дає можливості точно та адекватно його оцінити. Найбільш 

розповсюдженим та популярним в науковому середовищі є статистичний під-

хід, за яким фінансовий потенціал оцінюється як арифметична сума складових, 

що, в свою чергу, включають певні показники. Альтернативою даному методу є 

порівняльний підхід, що базується на дослідженні декількох об’єктів з метою 

виявлення більш ефективних та динамічних відносно інших. Інформація про 

максимальні можливості при даних умовах в такому випадку закладена в пока-

зниках кращих об’єктів. Перспективними є методичні підходи, що базуються на 

регресійному аналізі та аналізі макроекономічних показників.   

При цьому ігнорується факт існування тіньового сектору, здійснюється 

подвійний облік фінансових потоків, не враховуються перспективи розвитку 

фінансового потенціалу території в середньо- та довгостроковому періоді тощо. 

Певні обмеження накладає і існуюча статистична база (за цілим рядом показни-

ків немає розгорнутої інформації, особливо в регіональному розрізі). Тому в 

роботі, виходячи з необхідності врахування тіньового сектору економіки при 

оцінці фінансового потенціалу та з метою уникнення недоліків існуючих нау-

ково-методичних підходів, було запропоновано оцінювати два види фінансово-

го потенціалу – валовий і чистий. Валовий потенціал характеризується сумою 

потенціалів його складових частин, а чистий потенціал коригується з урахуван-

ням перехресних фінансових потоків між його складовими частинами. 

Для оцінки ефективності фінансового потенціалу в роботі пропонується 

розрахунок відношення валової суми фінансового потенціалу території до чи-

сельності її населення та чисельності зайнятих осіб. До основних складових ча-

стин фінансового потенціалу включено: фінансовий потенціал місцевих органів 

влади, фінансовий потенціал підприємств, фінансовий потенціал домогоспо-

дарств, фінансовий потенціал фінансових посередників, інвестиційний потенці-

ал, експортно-імпортний потенціал, загальнодержавний фінансовий потенціал.  

З метою класифікації регіонів України за досягнутим фінансовим потен-

ціалом в роботі запропоновано їх поділ на групи: регіони-лідери з високим фі-

нансовим потенціалом (абсолютне значення перевищує 500 млрд грн), регіони з 
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середнім фінансовим потенціалом (100-500 млрд грн), регіони із низьким фі-

нансовим потенціалом (до 100 млрд грн). 

З метою підвищення адекватності запропонованих науково-методичних пі-

дходів обґрунтовується введення поправочних коефіцієнтів, що дозволять визна-

чити рівень фінансового потенціалу з урахуванням прихованих (тіньових) фінан-

сових потоків, а також визначити перспективні рівні фінансового потенціалу – та-

ктичний та стратегічний. Саме ці значення потенціалу мають виступати в якості 

орієнтирів при розробці державної фінансової політики.  

В умовах фінансової глобалізації важливими є питання, пов’язані з зов-

нішніми джерелами фінансування. З цього приводу актуалізується проблема 

асиметрії інформації, тобто нерівномірного розподілу інформації між економі-

чними суб’єктами, внаслідок чого, наприклад, інвестори не вкладають кошти в 

економіку України, оскільки недостатньо обізнані з її особливостями, ризиками 

та умовами ведення бізнесу. До того ж інвестори неспроможні в повному обсязі 

оцінювати всю інформацію щодо потенційних об’єктів інвестування за рахунок 

лише власних сил, що обумовило появу різного роду рейтингів, індексів і оцінок 

країн, регіонів, компаній за різними напрямами, а саме їхньої інвестиційної при-

вабливості, конкурентоспроможності, ділової привабливості, кредитоспроможно-

сті тощо. Використання результатів цих рейтингів прискорює і полегшує прийн-

яття інвестиційних рішень, а також призводить до певних змін фінансового поте-

нціалу. Неврахування результатів рейтингів може призвести до фінансової ізоляції 

країни, оскільки закордонні інвестори будуть ігнорувати фінансовий ринок краї-

ни, чий імідж здається їм надто ризиковим. 

У роботі обґрунтовується, що рейтинги надають необхідну базу для адек-

ватного оцінювання рівня використання фінансового потенціалу конкретної 

країни, у процесі якого в якості порівняння можуть виступати як схожі за рів-

нем соціально-економічного розвитку країни (з метою оцінки рівня поточного 

використання фінансового потенціалу), так і країни, що є світовими лідерами в 

соціально-економічному розвитку (орієнтири при розробці довгострокових 

стратегій розвитку економіки та управління фінансовим потенціалом). 
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Аналіз показав, що Україна має низькі позиції у міжнародних рейтингах, що 

обумовлює її нездатність реалізувати таку важливу складову фінансового потенці-

алу як фінансові ресурси, залучені на міжнародних ринках. У роботі доводиться, 

що рейтингові агентства здійснюють як прямий так і опосередкований вплив на 

формування фінансового потенціалу території, впливаючи на обсяги фінансо-

вих ресурсів, що можуть бути залучені, і на їх вартість. Акцентується увага на 

необхідності –  при розробці і реалізації державної фінансової політики та здійс-

ненні заходів з управління фінансовим потенціалом території – врахування ре-

зультатів міжнародних рейтингів, аналізу їх стану та динаміки. Для забезпечення 

ефективного управління фінансовим потенціалом в Україні обґрунтовується 

необхідність уніфікації інформаційних потоків, в першу чергу таких, що харак-

теризують рух фінансових ресурсів. 

В роботі запропоновано створення паспорту фінансового потенціалу те-

риторії (сукупність відомостей загального та спеціального характеру, що у сти-

слому вигляді дають характеристику території та її фінансового потенціалу).  

Контроль за відхиленнями на базі даних паспортів фінансового потенціа-

лу території дасть можливість не лише оцінити ефективність тих чи інших за-

ходів, але і, завдяки механізму ранжування, визначити найбільш перспективні 

та ефективні інструменти фінансового управління. Така інформація, в свою 

чергу, може виступити основою для комплексного впровадження найбільш 

ефективних фінансових інструментів, що дозволить якісно підвищити результа-

тивність фінансової політики країни. 

У контексті питання підвищення рівня використання фінансового потенці-

алу досліджено існуючу в Україні систему бюджетного вирівнювання та між-

бюджетних відносин. У роботі наголошується, що недостатній рівень самостій-

ності місцевих бюджетів вкупі з відсутністю у місцевих органів влади зацікав-

леності у підвищенні результатів фінансово-економічної діяльності регіону 

призводять до вкрай неефективного використання власного фінансового потен-

ціалу.  
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Формульний підхід розрахунку суми трансфертів стимулює місцеві органи 

влади до приховування доходів бюджету з метою підвищення суми трансфер-

тів, що негативно відображається на ефективності фінансової політики країни в 

цілому. За умови використання фінансового потенціалу в якості бази для ви-

значення суми міжбюджетних трансфертів, дана проблема буде ліквідована. 

Тому в роботі було запропоновано науково-методичний підхід до оцінки потен-

ційної дохідної бази місцевого бюджету, базуючись на знаннях обсягів фінансово-

го потенціалу. Суть запропонованого підходу полягає у співставленні обсягів фі-

нансового потенціалу території і доходів місцевого бюджету (без урахування тра-

нсфертів), визначенні такого рівня генерації доходів місцевого бюджету з одиниці 

фінансового потенціалу, який є принципово досяжним в умовах України, і розра-

хунку прогнозних показників генерації доходів до місцевого бюджету. 

Обґрунтовується можливість докорінної зміни системи міжбюджетного 

вирівнювання (за умови використання фінансового потенціалу в якості 

об’єктивної бази для оцінки надходжень бюджету, за рахунок підвищення ефе-

ктивності його використання та вжиття дієвих заходів по боротьбі з тіньовою 

економікою).   

Систематизуючи результати дослідження, в роботі були розвинені мето-

дологічні засади управління фінансовим потенціалом як складової реалізації 

фінансової політики України. Визначено компоненти, на яких базується ефек-

тивне управління фінансовим потенціалом, а також цільові орієнтири управлін-

ня фінансовим потенціалом та їх ієрархію. При цьому акцентується увага в пе-

ршу чергу на системі цільових орієнтирів, принципів і механізмів реалізації 

управлінських рішень, спрямованих на формування, розвиток фінансового по-

тенціалу і підвищення ефективності його використання на макро- і макрорівні в 

розрізі його основних складових. 

Розроблені науково-методичні підходи та рекомендації в кінцевому під-

сумку підвищать якість управління фінансовим потенціалом території, що при-

зведе до зростання ефективності фінансової політики України в цілому. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Таблиця А.1 – Основні завдання грошово-кредитної політики Національ-

ного банку України за 2002-2010 рр. 
Рік Основні завдання 
1 2 

2002  таргетування інфляції 
 підтримка стабільності реального ефективного обмінного курсу, незначна девальвація гривні 
 підвищення рівня монетизації економіки 
 стимулювання процесу збільшення обсягів депозитних вкладів фізичних та юридичних осіб 
 лібералізація вимог обов’язкового резервування 
 зменшення рівня доларизації економіки 
 стабільність ресурсної бази банків (особливо довгострокової) 
 процентна політика спрямована на зниження ціни кредитних ресурсів 
 оптимізація структури міжнародних резервів і доведення їх до рівня міжнародних стандартів 
 удосконалення механізми короткострокового та середньострокового рефінансування 

комерційних банків 
 здійснення заходів як з розширення пропозиції грошей, так і з мобілізації надлишкової 

ліквідності з ринку 
2003  утримання рівня інфляції в межах 6 - 7 % протягом року 

 забезпечення стабільності реального ефективного обмінного курсу за умов помірної девальвації 

номінального обмінного курсу (до рівня 5,48 грн за дол. США в середньому за рік) 
 нарощування обсягів золотовалютних резервів  
 поліпшення структури грошової маси та зростання рівня монетизації економіки 
 створення умов для зниження ціни кредитних ресурсів  
 вжиття заходів стимулювання розвитку фондового ринку 
 підвищення довіри до банківської системи  
 стимулювання інвестиційної спрямованості діяльності банків, зокрема збільшення обся-

гів довгострокового кредитування через сприяння залученню депозитних вкладів юриди-

чних і фізичних осіб на довгостроковій основі  
 підвищення дієвості системи гарантування вкладів фізичних осіб у банківській системі 
 оптимізацію вимог до статутного капіталу з метою концентрації банківського капіталу 
 розширення сфери застосування безготівкової форми розрахунків 
 подальший розвиток процесу впровадження національної системи масових електронних платежів 
 підвищення прозорості банківських процедур та технологій 

2004  підвищення стійкості грошово-кредитної системи до можливих дестабілізуючих факторів 
 утримання інфляції на рівні 5,8-6,3 % 
 зростання протягом року монетарної бази на 26-32%, грошової маси – на 32-39% 
 зміцнення довіри до банківської системи через посилення її надійності та прозорості, 

підвищення ефективності банківського нагляду та регулювання, подальшу капіталізацію 

банків, посилення контролю за сумнівними операціями банків у контексті боротьби з ві-

дмиванням брудних грошей, удосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб 
 розширення сфери застосування безготівкових розрахунків через подальший розвиток Націо-

нальної системи масових електронних платежів, посилення контролю за рухом значних сум 

готівки через банківську систему; сприяння банкам у розширенні напрямів та спектра активно-
пасивних операцій шляхом розвитку іпотечного, консорціумного кредитування, а також роз-

ширення спектра кредитних продуктів для фізичних осіб, ринку банківських металів 
 лібералізація системи валютного регулювання 
 подальше зниження рівня процентних ставок банків з метою підвищення їх доступності  
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1 2 
       для більшої кількості суб’єктів господарювання 

 стимулювання інвестиційного спрямування діяльності банків 
 подальший розвиток ринку державних цінних паперів 

2005  утримання інфляції на рівні 6-7% 
 зростання монетарної бази протягом року на 20-26 %, грошової маси – на 28-33% 
 посилення трансмісійної спроможності банківської системи, її надійності, підвищення якості 

банківського менеджменту та зниження рівня витрат, створення умов для зниження процен-

тних ставок, зміцнення довіри до банків, забезпечення прозорості їх функціонування, підви-

щення ефективності банківського нагляду та регулювання, збільшення капіталізації банків, 

сприяння процесам централізації та концентрації банківського капіталу, боротьби з відми-

ванням брудних грошей, реального гарантування вкладів фізичних осіб 
 подальший розвиток Національної системи масових електронних платежів, розширення 

сфери безготівкових розрахунків 
 подальше зниження рівня процентних ставок банків шляхом впровадження управлінсь-

ких, нормативних та організаційних заходів щодо зниження ризиковості та рівня витрат, 

пов’язаних з банківською діяльністю 
 розвиток ринку цінних паперів 
 недопущення значних коливань номінального обмінного курсу до основної курсоутво-

рюючої валюти – долара США з одночасним забезпеченням більшої його гнучкості, 

сприяння стабільності реального ефективного обмінного курсу, подальше нарощування 

золотовалютних резервів, позитивний вплив на зниження інфляційних очікувань і підт-

римання фінансової стабільності 
 стратегічна орієнтація на динаміку реального ефективного обмінного курсу 

2006  утримання інфляції в діапазоні 8,5 - 9,5 % 
 кероване зростання грошової пропозиції відповідно до зростанням реального ВВП та 

підвищення рівня монетизації економіки 
 перехід до таргетування інфляції 
 забезпечення відповідності рівня відсоткових ставок загальній макроекономічній ситуа-

ції, сприяючи зниженню ризиковості кредитної діяльності банків та рівня їх витрат 
 поліпшення структури ресурсної бази банків, розширення обсягів кредитування та спрямування 

надлишкової пропозиції коштів зі споживчого ринку в інші сегменти економіки 
 зростання золотовалютних резервів 
 зростання монетарної бази на 22-27 %, грошової маси – на 27-32 % 
 вжиття заходів щодо запобігання дестабілізуючому впливу на національну фінансову 

систему спекулятивних операцій нерезидентів з державними цінними паперами 
 забезпечення стабілізації в динаміці обмінного курсу гривні до долара США із певним 

розширенням гнучкості та меж щоденних коливань за рахунок дещо меншого впливу 

Національного банку на його формування 
 поступова лібералізація правил роботи на валютному ринку з подальшим приведенням чинного 

законодавства у відповідність до стандартів країн ЄС та міжнародних організацій 
2007  сприяння монетарними заходами утриманню інфляції на рівні близько 7,5 % 

 забезпечення прогнозованої динаміки обмінного курсу гривні до основної курсоутворю-

ючої валюти – долара США. Враховуючи, що динаміка обмінного курсу справляє знач-

ний вплив на інфляцію, значна увага приділятиметься недопущенню його суттєвих коли-

вань до основної курсоутворюючої валюти – долара США 
 вжиття заходів щодо посилення ролі процентної політики в регулюванні грошово-

кредитного ринку 
 підвищення ефективності активно-пасивних операцій Національного банку у регулюван-

ні ліквідності банків 
 сприяння розвитку фондового ринку та сегмента небанківських фінансових установ як 

важливої частки трансмісійного механізму 
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 -      збільшення довіри до національної грошової одиниці та банківської системи, розширен-

ня безготівкових розрахунків, створення стимулів для більш активного залучення банка-

ми коштів населення на вкладні рахунки в банках з метою стабілізації обсягів зростання 

готівки поза касами банків, покращення керованості грошово-кредитного ринку та зни-

ження інфляційного тиску 
  сприяння відновленню інвестиційної спрямованості економічного розвитку за рахунок 

стимулювання збільшення обсягів довгострокового банківського кредитування та залу-

чення вкладів юридичних і фізичних осіб на довгостроковій основі 
 збільшення обсягів банківського капіталу та поліпшення його якості, а також сприяння 

процесам консолідації в банківському секторі, підвищення рівня корпоративного управ-

ління, впровадження прогресивних систем ризик-менеджменту в банках 
 підвищення дієвості банківського нагляду та регулювання шляхом здійснення (поряд з 

традиційними методами) нагляду на основі оцінки ризиків, процедур нагляду на консолі-

дованій основі, удосконалення та широкомасштабного застосування системи раннього 

реагування для виявлення негативних тенденцій у діяльності банків і попередження їх 

розвитку 
 удосконалення комунікативної політики Національного банку України шляхом поліп-

шення інформаційно-роз’яснювальної роботи стосовно цілей і завдань грошово-
кредитної політики, а також всебічного та оперативного інформування учасників ринку 

про поточну ситуацію на грошово-кредитному ринку й стан розвитку банківської систе-

ми 
2008  сприяння утриманню інфляції на рівні 15,9 відсотка та прогнозованої динаміки обмінно-

го курсу 
 зростання золотовалютних резервів та підтримання їх на рівні, достатньому для забезпе-

чення рівноваги на валютному ринку та згладжування кон’юнктурних коливань 
 укріплення довіри до національної валюти, зниження рівня доларизації економіки та її 

регулювання заходами грошово-кредитної політики, сприяння поступовому вирівнюван-

ню умов кредитування у національній та іноземній валютах 
 підвищення ефективності процентної політики Національного банку України, створення 

нормативних та ринкових умов для дієвого регулювання відсоткових ставок 
 сприяння забезпеченню умов розвитку фондового ринку з урахуванням посилення пот-

реб реального сектору та банківської системи в надійних фондових інструментах 
 підтримка конкурентоспроможності національної банківської системи, подальшої конце-

нтрації національного банківського капіталу, розвитку системи гарантування вкладів фі-

зичних осіб та бази кредитних історій 
 контроль присутності іноземного капіталу в банківській системі України, оптимізація 

взаємодії національного банківського сектору з іноземними інвесторами, недопущення 

монополістичних тенденцій та зниження якості банківського капіталу 
 забезпечення економічних умов для підвищення частки довгострокового кредитування 

інвестиційної спрямованості у активах банків через адекватне управління ризиками та 

підвищення рівня корпоративного управління  
 подальший розвиток системи інформування суб’єктів господарювання і населення про 

стан грошово-кредитного ринку та заходи Національного банку щодо його регулювання  
 удосконалення системи регулювання потоків ресурсів, що отримують українські банки 

від нерезидентів 
 подальший розвиток безготівкових розрахунків 

2009  зниження темпів інфляції та створення фундаментальних засад для її стабілізації в пода-

льшому на низькому рівні 
 забезпечення стабільної роботи та підвищення фінансової стійкості банківської системи 
 посилення моніторингу за фінансовим станом банків, опрацювання питань їх рекапіталі-

зації, стимулювання їх до поліпшення якості управління ризиками, удосконалення креди-

тних процедур 
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  заходи щодо сприяння процесам консолідації в банківському секторі 

 створення економічних умов для підвищення в активах банків частки довгострокового кре-

дитування інвестиційної спрямованості та стимулювання укладання угод насамперед у на-

ціональній валюті 
 підтримка ліквідності банків через механізми рефінансування, активна участь у визначенні 

шляхів удосконалення системи гарантування вкладів в Україні, розширенні функцій Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 
2009  розвиток безготівкових розрахунків, поширення використання спеціальних платіжних засо-

бів, упровадження нових технологій і розширення спектра операцій, координація зусиль 

банків щодо створення уніфікованої інфраструктури та розширення сфери використання 

багатофункціональних банківських смарт-карток і реалізації супутніх проектів у соціальній 

сфері 
 посилення ролі фондового каналу в регулюванні загального обсягу грошової пропозиції на 

ринку 
 створення стимулів для повернення вкладів у банківську систему та обмеження девальва-

ційного тиску на валютному ринку 
 режим керованого плавання обмінного курсу із посиленням гнучкості обмінного курсу гри-

вні 
 посилення ефективності контролю за добросовісністю здійснення валютних операцій, по-

передження операцій, які здатні порушити рівновагу на валютному ринку, розвитку нагля-

дового потенціалу центрального банку у сфері здійснення валютного контролю 
 розвиток ринку валютних деривативів у контексті поступового запровадження інструментів 

хеджування валютних ризиків, адекватних стану валютного ринку країни 
2010  забезпечення стійкості фінансової системи, що розглядатиметься як пріоритет грошово-

кредитної політики 
 вжиття заходів з фінансового оздоровлення банків та стабілізації їх роботи 
 моніторинг здійснення банками додаткової капіталізації, стимулювання банків до поліп-

шення якості управління ризиками, удосконалення кредитних процедур, забезпечення зва-

жених підходів до питання про застосування до банків заходів впливу, приділення уваги 

контролю за недопущенням провокування кредитних та економічних циклів із надмірною 

кредитною експансією та подальшим різким знеціненням активів 
 сприяння процесам консолідації в банківському секторі 

  моніторинг параметрів зовнішнього, у тому числі корпоративного, контролю щодо припли-

ву і відпливу капіталу та недопущення посилення ризиків короткострокового спекулятив-

ного капіталу 
 відновлення довіри населення до банківської системи як через активну участь в удоскона-

ленні системи гарантування вкладів в Україні, так і через співпрацю з Урядом у питаннях 

забезпечення стабільної діяльності рекапіталізованих банків 
 розвиток безготівкових розрахунків, поширення використання спеціальних платіжних засо-

бів, упровадження нових технологій і розширення спектра операцій, координація зусиль 

банків щодо створення уніфікованої інфраструктури та розширення сфери використання 

багатофункціональних банківських смарт-карток і реалізації супутніх проектів у соціальній 

сфері 
 вплив на монетарні та фінансові процеси за рахунок проведення відповідної процентної 

політики, пріоритетним завданням якої буде створення стимулів для повернення вкладів у 

банківську систему та обмеження девальваційного тиску на валютному ринку 
 підтримання режиму гнучкого обмінного курсу, який відображатиме співвідношення попи-

ту та пропозиції на валютному ринку України. Водночас згладжуватимуться різкі курсові 

коливання гривні через проведення планомірних валютних інтервенцій, ураховуючи ліміти 

використання міжнародних резервів та підтримання їх на безпечному рівні 
 створення та постійне поліпшення механізмів хеджування валютних ризиків 

* За даними Національного банку України 
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Додаток Б 

Порівняльна шкала кредитних рейтингів найбільш авторитетних світових 

рейтингових агентств 

Назва Агентства, шкала Опис градацій шкали 

Moody's 
Standard and 

Poor's 
Fitch 
IBCA   

Ааа ААА ААА Максимальний ступінь безпеки 

Аа1 АА+ АА+ 

Високий ступінь надійності Аа2 АА АА 

Аа3 АА- AA- 

А1 А+ A+ 

Ступінь надійності вище середнього А2 А А 

А3 А- А- 

Ваа1 ВВВ+ ВВВ+ 

Ступінь надійності нижче середнього Ваа2 ВВВ ВВВ 

Ваа3 ВВВ- ВВВ- 

Ва1 ВВ+ BB+ 

Неінвестиційний, спекулятивниий ступінь Ва2 ВВ BB 

Ва3 ВВ- ВВ- 

В1 В+ В+ 

Високоспекулятивний ступінь В2 В В 

В3 В- В- 

Саа ССС+ ССС 

Суттєвий ризик, емітент в тяжкому стані -- ССС -- 

-- ССС- -- 

Са -- -- Надспекулятивний ступінь, можлива відмова від 

платежів 
С -- -- 

-- -- DDD 

Відмова від платежів 
-- -- DD 

-- D D 

-- -- -- 
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Додаток В 

Національна рейтингова шкала 

I. Довгострокові кредитні рейтинги (більше ніж один рік) 
1. Інвестиційні рівні 

  
uaAAA 

Позичальник або окремий борговий інструмент характеризується найвищою кредитоспроможністю 

порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами 

uaAA Позичальник або окремий борговий інструмент характеризується дуже високою кредитоспроможністю 

порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами 

uaA Позичальник або окремий борговий інструмент характеризується високою кредитоспроможністю порі-

вняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспромож-

ності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов 

uaBBB Позичальник або окремий борговий інструмент характеризується достатньою кредитоспроможністю 

порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспро-

можності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових  та економічних умов 

2. Спекулятивні рівні 

uaBB Позичальник або окремий борговий інструмент характеризується кредитоспроможністю нижчою 

ніж  достатня порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Висока 

залежність рівня кредитоспроможності від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економі-

чних умов 

uaB Позичальник або окремий борговий інструмент характеризується низькою кредитоспроможністю порі-

вняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Дуже висока залежність 

рівня кредитоспроможності від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов 

uaCCC Позичальник або окремий борговий інструмент характеризується дуже низькою кредитоспроможністю 

порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Потенційна вірогід-

ність дефолту 

uaCC Позичальник або окремий борговий інструмент характеризується високою вірогідністю дефолту 

uaC Позичальник очікує дефолт за борговими зобов'язаннями 

uaD Дефолт. Виплата відсотків і основної суми за борговими зобов'язаннями позичальника припинена без 

досягнення згоди з кредиторами щодо реструктуризації заборгованості до  настання строку платежу 

II. Короткострокові кредитні рейтинги (до одного року) 

1. Інвестиційні рівні 

uaK1 Позичальник або окремий борговий інструмент характеризується найвищою кредитоспроможністю по-

рівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Фінансовий стан такого 

позичальника дає змогу запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді 

uaK2 Позичальник або окремий борговий інструмент характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з 

іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Фінансовий стан такого позичальника 

достатньо високий для того, щоб запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді 

uaK3 Позичальник або окремий борговий інструмент характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно 

з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Фінансовий стан такого позичальни-

ка  задовільний для того, щоб запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді 

2. Спекулятивні рівні 

uaK4 Позичальник або окремий борговий інструмент характеризується низькою кредитоспроможністю порівняно з 

іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Фінансовий стан такого позичальни-

ка  недостатній для того, щоб запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді 

uaK5 Позичальник або окремий борговий інструмент характеризується дуже низькою кредитоспроможністю 

порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Фінансовий стан тако-

го позичальника не дає змоги запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді 

uaKD Позичальник оголосив дефолт за борговими зобов'язаннями 

Додаток Д 
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Таблиця Д.1 – Історія запозичень муніципалітетів (за даними Міністерства фі-

нансів України) [437] 
 

Позичальники (міська 

рада) 
Вид запозичень Дата надання 

висновку Мін-

фіном 

Сума запозичень, щодо 

якої було надано ви-

сновок 
1 2 3 4 

Київська   випуск облігацій зовнішньої позики 25.06.2003 150 млн дол.США 
Київська   випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 25.06.2003 100 000.0 

Южненська   кредит 07.07.2003 2 400.0 тис грн 
Київська   випуск облігація зовнішньої позики 07.04.2004 200.0 млн дол. США 
Запорізька   випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 19.04.2004 25.0 млн грн 

Донецька   випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 13.07.2004 20.0 млн грн 

Антрацитівська   кредит 18.08.2004 1.3 млн грн 
Одеська   кредит 14.12.2004 48.0 млн грн 

Донецька   випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 10.05.2005 45.0 млн грн 

Новокаховська    кредит 25.02.2005 2.0 млн грн 
Київська   випуск облігацій зовнішньої 

позики 
16.03.2005 250.0 млн дол. США 

Харківська   випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 22.04.2005 100 млн грн 

Запорізька   випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 11.05.2005 75 млн грн 

Одеська   випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 21.10.2005 150 млн грн 

Черкаська   випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 14.12.2005 5 млн грн 

Івано-Франківська   випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 26 12.2005 
 

5.5 млн грн 

Донецька   випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 06.07.2006  50 млн грн 

Вінницька   випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 06.05.2006 20 млн грн 

Комсомольська   випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 06.07.2006 8 млн грн 

Миколаївська   кредит 04.10.2006 млн грн 
Одеська   кредит в іноземній фінансовій установі 06.04.2007 335 млн грн в 

іноземній валюті 
першої категорії 

Бердянська   випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 11.05.2007 10 млн грн 

Луцька   випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 11.05.2007 10 млн грн 

Вінницька   випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 17.05.2007 15 млн грн 

Львівська   випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 31.05.2007 92 млн грн. 1 серія (А) – 
50 млн грн – під ставку 

12.0% на 5 років: II 

серія (В) - 42 млн грн. - 
під ставку 12.0% на 5 

років: 
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Продовження таблиці Д.1 

1 2 3 4 

Луганська   випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 26.07.2007 29 300 000 грн 

Київська   кредит в іноземних фінансових установах 20.11.2007 500 млн доларів США 

або еквівалент цієї суми 

в євро 

Харківська   кредит 15.01.2007 100 000 000 доларів США 
Сєвєродонецька   випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 28.12.2007 20 млн грн 

Бориспільська   випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 1303.2008 9 млн грн 
Іллічівська   кредит 15 04.2008 5500000 грн 
Львівська   випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 15 04.2008 200 млн грн 

Вінницька   випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 17.04.2008 10 млн грн 

Луцька   
 

випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 07.05.2008 30 млн грн 

Луганська   випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 20.05.2008 50 млн грн 

Миколаївська   випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 05.06.2008 50 млн грн 

Запорізька   випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 05.06.2008 60 млн грн 

Харківська   випуск облігацій внутрішньої місцевої позики. 

Реєстрацію випуску скасовано в ДКЦПРФ 
09.06.2008 505 млн грн 

Донецька   випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 01.07.2008 80 млн грн 

Краматорська   випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 10.07.2008 15 млн грн 

Черкаська   надання гарантій по кредиту 21.07.2008 11 200 000 євро 
Київська   випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 10.09.2008 1 000 000 тис.грн 

Одеська   випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 08.10.2008 300 000 000 грн 

Енергодарська   надання гарантій по кредиту 16.10.2008 8 000 000 євро. 
Броварська   кредит 15.12.2008 10 000 000 грн 
Львівська   випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 09.04.2009 300 000 000 грн 

Вінницька   реструктуризація 08.05.2009 4 000 000 грн 

Броварська   кредит 05.06.2009 12000 000 грн 

Луцька   випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 15.06.2009 50 000 000 грн 
Кам’янець-Подільська   випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 15.06.2009 10 000 000 грн 
Вінницька міська рада кредит 17.06.2009 10 000 000 грн 
Івано-Франківська   надання гарантій по кредиту 15.07.2009 11 700 000 євро 
Львівська   надання гарантій по кредиту 15.07.2009 12 000000 євро 

26 000 000 євро 
Сумська   випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 03.08.2009 50 000 000 грн 
Дніпропетровська   випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 13.08.2009 50 000 000 грн 
Донецька   випуск облігацій внутрішньої місцевої позики 13.08.2009 60 000 000 грн 
Ковельська   кредит 29.09.2009 1 300 000 грн 

Смілянська   кредит 28 08.2009 1 500 000 грн 
Енергодарська   надання гарантій по кредиту 23 10.2009 3 000 000 євро 

Вінницька   реструктуризація 04.12.2009 4 000 000 грн 
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Додаток Е 
Таблиця Е.1 – Перелік рейтингів РА «Кредит-рейтинг», що були надані в муні-

ципальному секторі [382] 
 

Контрагенты Тип рейтинга Рейтинг Прогноз Дата прис-

воения 
Дата обн-

вления 
1 2 3 4 5 6 

Бориспільська міська 

рада  
РЗ Рейтинг заемщика  uaA Стабильный 04.12.07 02.12.11 

Бориспільська міська 

рада  
РДИ Рейтинг долгового инстру-

мента: 
Облигации процентные серии A 

на сумму 9 000 000 грн  

uaA Стабильный 04.12.07 02.12.11 

Броварська міська рада  РЗ Рейтинг заемщика  uaBBB+ Стабильный 21.03.06 03.11.11 
Вінницька міська рада  РДИ Рейтинг долгового инстру-

мента: 
Облигации процентные серии F 

на сумму 10 000 000 грн  

uaBBB- Стабильный 27.03.08 03.11.11 

Вінницька міська рада  РЗ Рейтинг заемщика  uaBBB- Стабильный 12.04.07 03.11.11 
Донецька міська рада  РДИ Рейтинг долгового инстру-

мента: 
Облигации процентные серии D 

на сумму 75 000 000 грн  

uaAA Позитивный 17.04.08 22.11.11 

Донецька міська рада  РДИ Рейтинг долгового инстру-

мента: 
Облигации процентные серии F 

на сумму 60 000 000 грн  

uaAA Позитивный 07.06.10 22.11.11 

Донецька міська рада  РЗ Рейтинг заемщика  uaAA Позитивный 06.05.04 22.11.11 
Донецька міська рада  РДИ Рейтинг долгового инстру-

мента: 
Облигации процентные серии E 

на сумму 60 000 000 грн  

uaAA Позитивный 04.06.09 22.11.11 

Енергодарська міська 

рада  
РДИ Рейтинг долгового инстру-

мента: 
Облигации процентные серии A 

на сумму 10 000 000 грн  

uaA+ Стабильный 01.09.08 12.10.11 

Енергодарська міська 

рада  
РЗ Рейтинг заемщика  uaA+ Стабильный 01.09.08 12.10.11 

Івано-Франківська 

міська рада  
РЗ Рейтинг заемщика  uaBBB+ Стабильный 07.05.09 29.11.11 

Іллічівська міська рада  РЗ Рейтинг заемщика  uaA Стабильный 11.10.07 03.12.10 
Краматорська міська 

рада  
РЗ Рейтинг заемщика  uaBBB Стабильный 14.12.07 02.12.11 

Краматорська міська 

рада  
РДИ Рейтинг долгового инструмен-

та: 
Облигации процентные серии В, С, 

D на сумму 15 000 000 грн  

uaBBB Стабильный 17.09.10 02.12.11 

Луцька міська рада  РЗ Рейтинг заемщика  uaBB Стабильный 15.03.07 09.12.11 
Луцька міська рада  РДИ Рейтинг долгового инструмен-

та: 
Облигации процентные серии 1В-
1D на сумму 30 000 000 грн  

uaBB Стабильный 06.03.08 09.12.11 

Луцька міська рада  РДИ Рейтинг долгового инстру-

мента: 
Облигации процентные серии Е 

на сумму 10 000 000 грн  

uaBB Стабильный 13.03.09 09.12.11 

Львівська міська рада  РДИ Рейтинг долгового инструмен-

та: 
Облигации процентные серии A на 

сумму 50 000 000 грн  
 

uaA Стабильный 21.07.10 16.12.11 
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1 2 3 4 5 6 
Львівська міська рада  РДИ Рейтинг долгового инстру-

мента: 
Облигации процентные серии C 

на сумму 200 000 000 грн  

uaA Стабильный 21.07.10 16.12.11 

Львівська міська рада  РЗ Рейтинг заемщика  uaA Стабильный 21.07.10 16.12.11 
Львівська міська рада  РДИ Рейтинг долгового инстру-

мента: 
Облигации процентные серии B 

на сумму 42 000 000 грн  

uaA Стабильный 21.07.10 16.12.11 

Миколаївська міська 

рада  
РЗ Рейтинг заемщика  uaBBB Стабильный 11.09.06 12.10.10 

Миколаївська міська 

рада  
РДИ  Рейтинг долгового инструме-

нта: 
Облигации процентные серии A, B 

на сумму 50 000 000 грн  

uaBBB Стабильный 27.09.07 12.10.10 

Сімферопольська місь-

ка рада  
РЗРейтинг заемщика  uaA Стабильный 14.09.07 14.12.10 

Сімферопольська місь-

ка рада  
РДИ Рейтинг долгового инструмента: 

Облигации процентные серии A на 

сумму 20 млн грн  

uaA Стабильный 14.09.07 14.12.10 

1 2 3 4 5 6 
Сумська міська рада  РДИ Рейтинг долгового инстру-

мента: 
Облигации процентные серии 1-
A на сумму 50 000 000 грн  

uaA- Стабильный 16.10.08 24.11.11 

Сумська міська рада  РЗ Рейтинг заемщика  uaA- Стабильный 16.10.08 24.11.11 
Харківська міська рада  РДИ Рейтинг долгового инстру-

мента: 
Облигации процентные серии D 

на сумму 99 500 000 грн  

uaA Позитивный 23.04.10 16.09.11 

Харківська міська рада  РЗ Рейтинг заемщика  uaA Позитивный 03.12.04 16.09.11 
Черкаська міська рада  РДИ Рейтинг долгового инстру-

мента: 
Облигации процентные серии В 

на сумму 70 000 000 грн  

uaBBB Стабильный 12.10.07 06.12.11 

Черкаська міська рада  РЗ Рейтинг заемщика  uaBBB Стабильный 21.06.07 06.12.11 
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Додаток Ж 
Таблиця Ж.1 - Фінансовий потенціал домогосподарств в розрахунку на 1 особу і на 1 зайняту особу у 2005-2010 рр. 

Область 
Значення показника в розрахунку на 1 особу Ранг,  

2010 р. 
Значення показника в розрахунку на 1 зайняту особу Ранг,  

2010 р. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
АР Крим 7,51 9,81 14,10 19,86 21,12 23,80 11 16,41 21,23 30,11 42,22 45,65 51,42 19 

Вінницька 7,42 9,51 13,15 18,10 19,15 22,55 14 17,65 22,41 30,50 41,71 45,83 53,61 13 

Волинська 6,91 9,08 12,59 18,01 18,59 21,68 22 16,79 21,95 30,11 42,56 45,00 51,85 16 

Дніпропетровська 10,04 13,43 19,23 27,20 27,48 31,63 2 22,18 29,26 41,59 58,50 60,31 68,83 3 

Донецька 9,32 12,28 16,88 24,18 25,23 29,52 4 20,50 26,62 36,22 51,31 57,30 66,46 4 

Житомирська 7,43 9,53 13,28 18,46 18,97 22,51 15 17,51 22,32 30,66 42,42 44,22 51,65 18 

Закарпатська 6,63 8,80 12,33 17,48 18,05 20,13 24 15,02 20,17 28,02 39,34 42,77 47,13 25 

Запорізька 9,35 12,23 16,84 23,85 24,83 28,35 6 20,74 26,76 36,57 51,41 54,87 62,21 6 

Івано-Франківська 6,95 9,06 12,62 18,17 18,43 22,14 19 18,53 24,08 32,64 46,35 48,36 57,64 8 

Київська 15,18 22,27 33,91 52,23 51,54 57,54 1 31,49 45,79 68,88 105,52 108,43 120,85 1 

Кіровоградська 16,21 9,24 12,58 17,53 18,08 21,72 20 38,41 21,50 28,65 39,70 42,91 51,27 20 

Луганська 7,66 10,00 13,66 19,24 20,44 24,07 10 17,73 22,84 30,50 42,41 46,45 54,79 11 

Львівська 8,12 10,24 14,32 20,61 21,17 24,64 9 19,73 24,65 34,13 48,28 49,81 57,28 9 

Миколаївська 8,14 10,54 14,87 21,26 21,85 25,45 7 18,54 23,69 32,94 46,64 48,83 56,40 10 

Одеська 8,59 12,24 18,14 26,34 26,92 30,28 3 20,19 28,29 41,00 59,10 61,91 69,30 2 

Полтавська 8,60 11,01 15,05 20,90 21,47 25,43 8 19,58 24,72 33,36 46,09 50,15 59,14 7 

Рівненська 7,15 9,25 12,59 17,82 18,32 21,69 21 17,97 22,99 30,79 42,95 45,69 53,01 14 

Сумська 7,60 9,87 13,66 19,03 19,40 22,94 12 17,31 22,32 30,48 41,88 45,94 54,12 12 

Тернопільська 6,57 8,65 11,90 16,65 16,96 19,98 25 17,30 23,37 31,06 43,06 43,92 50,43 22 

Харківська 8,73 11,43 16,30 24,10 24,48 28,73 5 19,18 24,77 34,94 51,31 53,81 62,77 5 

Херсонська 7,24 9,40 13,05 18,72 19,22 22,36 17 16,49 20,98 28,82 40,86 43,39 50,01 23 

Хмельницька 7,51 9,64 13,36 18,98 19,51 22,89 13 17,78 22,63 30,88 43,12 45,20 52,60 15 

Черкаська 7,31 9,57 13,25 18,56 18,98 22,26 18 17,15 22,10 30,06 41,87 44,08 51,04 21 

Чернівецька 6,86 8,99 12,58 17,76 17,29 20,58 23 17,29 22,48 30,32 42,17 41,53 48,67 24 

Чернігівська 7,60 9,59 13,11 18,04 18,86 22,40 16 17,43 22,30 29,96 40,87 44,07 51,79 17 
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Додаток К 
Таблиця К.1 - Фінансовий потенціал суб’єктів господарювання в розрахунку на 1 особу і на 1 зайняту особу у 2005-2010 рр. 

Область 
Значення показника в розрахунку на 1 особу Ранг,  

2010 р. 
Значення показника в розрахунку на 1 зайняту особу Ранг,  

2010 р. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
АР Крим 8,02 9,26 12,19 15,50 15,78 18,22 16 17,52 20,03 26,01 32,96 34,12 39,36 20 
Вінницька 8,53 10,26 12,33 16,04 16,29 18,60 14 20,29 24,17 28,62 36,96 39,00 44,23 13 
Волинська 9,93 11,30 16,63 19,29 16,05 17,74 18 24,14 27,34 39,77 45,59 38,85 42,42 16 
Дніпропетровська 26,60 34,57 44,26 62,32 56,35 79,71 2 58,75 75,32 95,75 134,04 123,70 173,46 2 
Донецька 25,65 28,90 38,56 52,21 43,40 57,71 3 56,39 62,65 82,73 110,79 98,58 129,94 3 
Житомирська 7,29 8,36 10,11 13,37 13,18 15,02 22 17,18 19,58 23,34 30,72 30,73 34,46 22 
Закарпатська 5,54 7,24 9,21 11,33 9,67 10,52 24 12,56 16,60 20,91 25,50 22,92 24,62 24 
Запорізька 23,30 27,67 36,30 46,31 38,11 46,41 5 51,71 60,54 78,85 99,81 84,21 101,83 5 
Івано-Франківська 8,81 12,82 14,21 16,49 14,75 15,50 20 23,50 34,09 36,74 42,08 38,71 40,36 19 
Київська 35,16 46,64 69,58 106,25 109,68 125,47 1 72,93 95,91 141,32 214,65 230,72 263,55 1 
Кіровоградська 8,34 9,75 11,03 15,07 15,29 18,40 15 19,75 22,67 25,13 34,13 36,30 43,44 14 
Луганська 17,06 20,55 26,83 35,93 29,54 36,34 6 39,49 46,94 59,90 79,19 67,13 82,74 6 
Львівська 9,36 11,57 14,44 19,11 17,79 19,62 11 22,75 27,87 34,43 44,77 41,86 45,61 12 
Миколаївська 12,47 14,24 16,48 23,03 24,97 27,27 10 28,41 32,01 36,51 50,54 55,78 60,44 10 
Одеська 13,72 15,58 19,65 30,25 28,98 32,88 7 32,23 36,01 44,41 67,88 66,64 75,26 7 
Полтавська 20,43 26,35 32,44 37,47 35,23 47,97 4 46,55 59,14 71,88 82,61 82,28 111,57 4 
Рівненська 8,47 10,28 12,58 15,77 14,21 17,68 19 21,30 25,55 30,78 38,00 35,44 43,21 15 
Сумська 10,11 11,90 13,85 18,28 17,14 19,46 12 23,03 26,91 30,89 40,24 40,57 45,90 11 
Тернопільська 5,73 6,97 8,48 10,93 11,07 11,27 23 15,09 18,82 22,12 28,27 28,66 28,45 23 
Харківська 13,46 16,03 20,55 26,98 26,44 29,95 8 29,56 34,73 44,07 57,46 58,12 65,44 9 
Херсонська 8,17 9,23 11,47 15,37 16,59 18,80 13 18,59 20,61 25,33 33,55 37,44 42,06 17 
Хмельницька 7,29 8,78 11,71 14,65 13,77 15,22 21 17,27 20,62 27,07 33,28 31,90 34,96 21 
Черкаська 10,57 12,75 16,68 24,83 23,66 29,59 9 24,79 29,44 37,84 56,01 54,93 67,84 8 
Чернівецька 4,94 5,93 7,72 9,82 9,30 9,50 25 12,44 14,83 18,62 23,30 22,34 22,47 25 
Чернігівська 9,68 11,25 13,41 16,75 16,80 17,97 17 22,20 26,17 30,66 37,94 39,25 41,52 18 
 



427 

 

Додаток Л 
Таблиця Л.1 - Фінансовий потенціал банків в розрахунку на 1 особу і на 1 зайняту особу у 2005-2010 рр. 

Область 
Значення показника в розрахунку на 1 особу Ранг,  

2010 р. 
Значення показника в розрахунку на 1 зайняту особу Ранг,  

2010 р. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
АР Крим 2,98 5,06 9,42 15,35 14,16 16,09 8 6,51 10,94 20,11 32,63 30,60 34,76 10 
Вінницька 1,86 3,27 6,20 10,07 8,43 8,06 25 4,43 7,71 14,38 23,20 20,17 19,16 25 
Волинська 2,11 3,52 6,58 10,43 9,30 10,51 20 5,12 8,52 15,75 24,64 22,51 25,12 19 
Дніпропетровська 5,02 7,86 12,38 18,14 16,62 18,37 4 11,08 17,13 26,78 39,03 36,49 39,98 6 
Донецька 4,04 6,11 9,93 15,51 15,60 19,32 2 8,87 13,25 21,30 32,91 35,44 43,50 2 
Житомирська 1,97 3,25 6,65 11,46 10,05 9,63 23 4,64 7,61 15,35 26,33 23,42 22,09 24 
Закарпатська 1,84 3,70 7,09 12,09 11,05 9,61 24 4,18 8,49 16,11 27,21 26,18 22,49 23 
Запорізька 3,15 5,01 9,35 13,84 12,01 11,96 15 6,99 10,96 20,31 29,83 26,55 26,24 17 
Івано-Франківська 2,50 5,18 8,15 13,46 12,28 13,27 12 6,67 13,77 21,08 34,35 32,23 34,55 11 
Київська 1,77 3,45 6,61 11,35 40,38 47,88 1 3,67 7,10 13,42 22,93 84,95 100,57 1 
Кіровоградська 2,28 4,15 8,09 13,48 11,91 11,92 16 5,41 9,65 18,42 30,53 28,27 28,14 15 
Луганська 2,25 3,73 6,96 12,01 12,01 14,27 11 5,21 8,53 15,55 26,48 27,30 32,47 12 
Львівська 3,53 5,62 9,44 15,78 14,89 17,34 6 8,59 13,54 22,50 36,98 35,04 40,32 5 
Миколаївська 3,17 5,77 10,65 18,55 16,92 16,54 7 7,21 12,97 23,59 40,70 37,79 36,65 8 
Одеська 3,52 6,02 10,46 17,11 16,12 18,98 3 8,28 13,93 23,65 38,39 37,08 43,45 3 
Полтавська 3,35 5,53 10,08 17,30 15,61 17,99 5 7,63 12,42 22,34 38,14 36,47 41,84 4 
Рівненська 2,02 3,60 6,85 10,51 10,44 10,67 19 5,08 8,95 16,77 25,32 26,03 26,08 18 
Сумська 2,51 4,38 8,77 15,23 14,18 15,04 10 5,72 9,90 19,55 33,53 33,57 35,47 9 
Тернопільська 2,31 4,20 8,02 13,73 11,30 9,76 22 6,10 11,34 20,93 35,51 29,28 24,63 22 
Харківська 3,01 5,02 8,26 11,97 10,90 12,97 13 6,61 10,87 17,70 25,50 23,96 28,33 14 
Херсонська 2,82 5,11 9,19 15,46 10,71 11,75 17 6,43 11,40 20,30 33,75 24,18 26,28 16 
Хмельницька 2,30 4,13 7,83 12,68 11,56 10,77 18 5,46 9,69 18,09 28,80 26,79 24,75 20 
Черкаська 2,75 4,86 9,33 15,39 14,01 16,03 9 6,45 11,22 21,18 34,73 32,54 36,74 7 
Чернівецька 1,98 3,63 7,11 13,21 11,63 10,42 21 4,99 9,06 17,14 31,35 27,95 24,65 21 
Чернігівська 2,24 3,99 7,58 13,27 13,40 12,44 14 5,13 9,29 17,33 30,06 31,32 28,76 13 
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Додаток М 
Таблиця М.1 -  Інвестиційний потенціал територій в розрахунку на 1 особу і на 1 зайняту особу у 2005-2010 рр. 

Область 
Значення показника в розрахунку на 1 особу Ранг,  

2010 р. 
Значення показника в розрахунку на 1 зайняту особу Ранг,  

2010 р. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
АР Крим 1,19 1,50 1,87 1,71 2,91 3,31 8 2,61 3,25 4,00 3,64 6,29 7,15 9 
Вінницька 0,24 0,32 0,46 0,51 0,87 1,02 21 0,56 0,76 1,06 1,17 2,07 2,43 21 
Волинська 0,56 1,32 1,91 1,37 2,50 2,63 11 1,35 3,20 4,57 3,23 6,05 6,30 11 
Дніпропетровська 2,57 3,46 4,33 4,14 16,29 17,71 2 5,68 7,54 9,36 8,90 35,76 38,53 2 
Донецька 0,67 0,99 1,49 1,76 2,83 3,66 7 1,48 2,15 3,21 3,73 6,44 8,25 7 
Житомирська 0,34 0,47 0,67 0,72 1,43 1,52 17 0,81 1,09 1,54 1,64 3,34 3,50 17 
Закарпатська 1,07 1,20 1,40 1,51 2,28 2,31 13 2,43 2,74 3,18 3,40 5,40 5,41 13 
Запорізька 1,50 1,65 2,08 2,42 3,92 4,12 4 3,32 3,60 4,52 5,21 8,66 9,03 5 
Івано-Франківська 0,50 0,67 1,40 1,83 3,58 3,12 9 1,34 1,77 3,63 4,67 9,40 8,12 8 
Київська 5,27 7,65 12,16 17,38 35,98 41,31 1 10,93 15,74 24,71 35,11 75,69 86,77 1 
Кіровоградська 0,24 0,25 0,27 0,32 0,63 0,51 24 0,57 0,58 0,60 0,73 1,49 1,21 24 
Луганська 0,56 0,60 0,66 0,75 2,13 2,17 14 1,31 1,36 1,46 1,66 4,84 4,93 15 
Львівська 0,85 1,01 1,52 1,83 3,66 3,96 5 2,05 2,43 3,62 4,30 8,61 9,22 4 
Миколаївська 0,52 0,47 0,57 0,71 1,06 1,21 19 1,17 1,05 1,26 1,55 2,37 2,68 19 
Одеська 1,27 1,51 1,86 2,13 3,39 3,73 6 2,99 3,49 4,20 4,79 7,80 8,55 6 
Полтавська 0,91 1,03 1,21 1,78 2,32 2,81 10 2,07 2,30 2,67 3,93 5,43 6,54 10 
Рівненська 0,34 0,49 1,02 1,24 2,08 2,10 15 0,86 1,22 2,50 3,00 5,19 5,13 14 
Сумська 0,68 0,65 0,75 0,70 1,60 2,42 12 1,55 1,46 1,68 1,53 3,79 5,71 12 
Тернопільська 0,18 0,20 0,23 0,28 0,47 0,47 25 0,47 0,55 0,61 0,73 1,23 1,20 25 
Харківська 0,87 1,76 2,30 3,03 5,83 7,75 3 1,92 3,80 4,92 6,46 12,82 16,94 3 
Херсонська 0,41 0,49 0,71 0,83 1,40 1,47 18 0,94 1,10 1,56 1,82 3,16 3,29 18 
Хмельницька 0,29 0,34 0,48 0,54 1,28 1,09 20 0,68 0,80 1,11 1,22 2,96 2,51 20 
Черкаська 0,37 0,44 0,67 0,67 1,33 1,76 16 0,88 1,01 1,51 1,52 3,09 4,03 16 
Чернівецька 0,16 0,20 0,29 0,35 0,53 0,55 23 0,40 0,51 0,69 0,83 1,28 1,29 23 
Чернігівська 0,42 0,35 0,38 0,44 0,62 0,68 22 0,97 0,82 0,87 0,99 1,44 1,57 22 
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Додаток Н 
Таблиця Н.1 - Експортний потенціал територій в розрахунку на 1 особу і на 1 зайняту особу у 2005-2010 рр. 

Область 
Значення показника в розрахунку на 1 особу Ранг,  

2010 р. 
Значення показника в розрахунку на 1 зайняту особу Ранг,  

2010 р. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
АР Крим 0,94 0,92 1,07 1,18 1,85 2,04 7 2,06 1,99 2,28 2,50 4,00 4,41 7 
Вінницька 0,14 0,12 0,41 0,13 0,90 0,90 12 0,33 0,28 0,96 0,30 2,16 2,14 12 
Волинська -0,80 -1,40 -3,09 -4,37 -0,85 -1,03 20 -1,95 -3,39 -7,38 -10,32 -2,06 -2,47 20 
Дніпропетровська 4,75 4,93 6,54 6,89 3,65 5,99 4 10,50 10,74 14,16 14,81 8,02 13,04 5 
Донецька 6,29 6,55 6,87 11,07 13,01 18,06 1 13,83 14,20 14,73 23,49 29,56 40,66 1 
Житомирська 0,32 0,42 0,43 0,28 -0,49 -0,23 15 0,76 0,99 1,00 0,63 -1,14 -0,53 15 
Закарпатська -0,53 -1,09 -1,59 -2,66 0,00 -1,16 21 -1,21 -2,49 -3,61 -5,98 0,00 -2,72 21 
Запорізька 2,81 2,95 2,63 4,92 6,91 8,34 2 6,22 6,46 5,71 10,60 15,26 18,31 2 
Івано-Франківська 0,90 0,46 0,81 -0,01 0,47 -0,51 17 2,41 1,21 2,09 -0,03 1,22 -1,33 17 
Київська -10,55 -16,23 -22,31 -34,35 -24,63 -34,38 25 -21,89 -33,37 -45,31 -69,39 -51,82 -72,22 25 
Кіровоградська 0,47 0,48 0,50 0,84 0,84 1,24 11 1,12 1,12 1,15 1,89 2,00 2,94 11 
Луганська 3,36 4,83 5,13 10,16 3,63 7,92 3 7,77 11,04 11,45 22,40 8,25 18,02 3 
Львівська -0,57 -0,56 -0,75 -3,19 -2,42 -3,16 24 -1,39 -1,34 -1,79 -7,47 -5,71 -7,34 24 
Миколаївська 2,03 2,77 2,78 3,82 5,76 5,86 5 4,61 6,23 6,15 8,39 12,87 12,99 6 
Одеська 0,32 -0,92 -1,18 -2,51 -0,26 -2,90 23 0,75 -2,14 -2,66 -5,63 -0,61 -6,64 23 
Полтавська 4,26 3,81 3,85 4,08 3,09 5,67 6 9,71 8,55 8,53 9,01 7,21 13,19 4 
Рівненська -0,17 -0,57 0,02 -0,23 0,59 0,00 13 -0,44 -1,41 0,04 -0,54 1,47 0,00 13 
Сумська 1,04 0,73 1,06 1,09 1,87 1,73 9 2,38 1,65 2,36 2,40 4,43 4,08 8 
Тернопільська -0,08 -0,15 -0,18 -0,92 -0,35 -0,56 18 -0,20 -0,40 -0,47 -2,39 -0,91 -1,41 18 
Харківська -1,32 -1,97 -2,06 -2,11 -0,88 -1,49 22 -2,91 -4,27 -4,42 -4,48 -1,94 -3,26 22 
Херсонська 0,84 0,60 0,81 0,76 2,00 1,67 10 1,90 1,35 1,78 1,66 4,51 3,73 10 
Хмельницька -0,32 -0,23 0,05 -0,44 -0,16 -0,98 19 -0,77 -0,55 0,12 -1,00 -0,38 -2,25 19 
Черкаська 0,09 0,30 0,72 -0,66 1,12 1,75 8 0,20 0,70 1,64 -1,49 2,61 4,01 9 
Чернівецька -0,34 -0,35 0,13 -0,17 0,15 -0,03 14 -0,87 -0,88 0,32 -0,40 0,36 -0,06 14 
Чернігівська -0,03 0,20 0,31 0,13 -0,26 -0,50 16 -0,07 0,47 0,72 0,31 -0,60 -1,15 16 
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Додаток П 
Таблиця П.1 - Розподіл загальнодержавного фінансового потенціалу за територіями в розрахунку на 1 особу і на 1 зайняту осо-

бу у 2005-2010 рр. 

Область 
Значення показника в розрахунку на 1 особу Ранг,  

2010 р. 
Значення показника в розрахунку на 1 зайняту особу Ранг,  

2010 р. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
АР Крим 5,67 6,66 8,60 11,40 13,94 18,24 – 12,37 14,41 18,36 24,23 30,14 39,41 24 

Вінницька 5,67 6,66 8,60 11,40 13,94 18,24 – 13,48 15,68 19,96 26,27 33,37 43,37 5 

Волинська 5,67 6,66 8,60 11,40 13,94 18,24 – 13,77 16,11 20,58 26,93 33,75 43,62 4 

Дніпропетровська 5,67 6,66 8,60 11,40 13,94 18,24 – 12,51 14,51 18,61 24,52 30,60 39,70 23 

Донецька 5,67 6,66 8,60 11,40 13,94 18,24 – 12,46 14,44 18,46 24,19 31,66 41,08 18 

Житомирська 5,67 6,66 8,60 11,40 13,94 18,24 – 13,36 15,59 19,86 26,19 32,49 41,86 14 

Закарпатська 5,67 6,66 8,60 11,40 13,94 18,24 – 12,84 15,27 19,54 25,65 33,03 42,70 9 

Запорізька 5,67 6,66 8,60 11,40 13,94 18,24 – 12,57 14,57 18,68 24,57 30,80 40,03 21 

Івано-Франківська 5,67 6,66 8,60 11,40 13,94 18,24 – 15,11 17,71 22,25 29,08 36,58 47,50 1 

Київська 5,67 6,66 8,60 11,40 13,94 18,24 – 11,75 13,70 17,47 23,03 29,32 38,32 25 

Кіровоградська 5,67 6,66 8,60 11,40 13,94 18,24 – 13,42 15,49 19,59 25,81 33,08 43,06 7 

Луганська 5,67 6,66 8,60 11,40 13,94 18,24 – 13,11 15,21 19,21 25,12 31,67 41,53 17 

Львівська 5,67 6,66 8,60 11,40 13,94 18,24 – 13,77 16,04 20,51 26,71 32,80 42,41 11 

Миколаївська 5,67 6,66 8,60 11,40 13,94 18,24 – 12,90 14,97 19,05 25,01 31,14 40,43 20 

Одеська 5,67 6,66 8,60 11,40 13,94 18,24 – 13,31 15,39 19,45 25,58 32,06 41,76 16 

Полтавська 5,67 6,66 8,60 11,40 13,94 18,24 – 12,90 14,95 19,06 25,13 32,56 42,43 10 

Рівненська 5,67 6,66 8,60 11,40 13,94 18,24 – 14,24 16,55 21,05 27,46 34,76 44,58 3 

Сумська 5,67 6,66 8,60 11,40 13,94 18,24 – 12,91 15,06 19,19 25,09 33,00 43,03 8 

Тернопільська 5,67 6,66 8,60 11,40 13,94 18,24 – 14,92 17,99 22,45 29,47 36,10 46,06 2 

Харківська 5,67 6,66 8,60 11,40 13,94 18,24 – 12,44 14,43 18,44 24,27 30,64 39,86 22 

Херсонська 5,67 6,66 8,60 11,40 13,94 18,24 – 12,90 14,87 19,00 24,87 31,47 40,81 19 

Хмельницька 5,67 6,66 8,60 11,40 13,94 18,24 – 13,42 15,64 19,88 25,89 32,29 41,91 13 

Черкаська 5,67 6,66 8,60 11,40 13,94 18,24 – 13,29 15,38 19,52 25,71 32,36 41,83 15 

Чернівецька 5,67 6,66 8,60 11,40 13,94 18,24 – 14,28 16,64 20,73 27,06 33,49 43,14 6 

Чернігівська 5,67 6,66 8,60 11,40 13,94 18,24 – 12,99 15,49 19,66 25,82 32,58 42,17 12 
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Додаток Р 
Таблиця Р.1 - Розподіл фінансового потенціалу місцевих органів влади в розрахунку на 1 особу і на 1 зайняту особу у 2007-
2010 рр. 

Область 
Значення показника в розра-

хунку на 1 особу 
Ранг, 

2010 р. 
Значення показника в розрахунку на 1 

зайняту особу 
Ранг, 

2010 р. 
2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 

АР Крим 1,29 1,64 1,71 2,13 2 2,75 3,49 3,69 4,61 2 
Вінницька 0,73 0,97 1,01 1,17 16 1,70 2,24 2,42 2,78 16 
Волинська 0,77 0,97 0,93 1,03 23 1,84 2,28 2,25 2,46 23 
Дніпропетровська 1,37 1,84 1,86 2,10 3 2,97 3,96 4,07 4,57 3 
Донецька 1,31 1,67 1,66 1,93 4 2,81 3,54 3,77 4,34 4 
Житомирська 0,79 1,07 1,03 1,19 15 1,83 2,46 2,40 2,73 18 
Закарпатська 0,69 0,91 0,84 0,92 24 1,56 2,05 1,99 2,15 25 
Запорізька 1,23 1,61 1,52 1,80 6 2,67 3,46 3,36 3,95 7 
Івано-Франківська 0,77 0,97 0,96 1,06 21 1,98 2,48 2,53 2,77 17 
Київська 4,08 4,29 3,74 4,01 1 8,29 8,68 7,87 8,42 1 
Кіровоградська 0,74 0,99 1,05 1,23 14 1,69 2,24 2,49 2,90 14 
Луганська 0,96 1,28 1,29 1,45 9 2,15 2,83 2,93 3,30 9 
Львівська 0,96 1,27 1,30 1,32 12 2,29 2,97 3,07 3,08 12 
Миколаївська 0,92 1,27 1,26 1,42 10 2,04 2,78 2,81 3,14 10 
Одеська 1,47 1,64 1,48 1,85 5 3,32 3,68 3,41 4,24 5 
Полтавська 1,12 1,47 1,46 1,73 7 2,49 3,23 3,42 4,02 6 
Рівненська 0,82 1,01 1,03 1,15 18 2,02 2,44 2,56 2,80 15 
Сумська 0,82 1,12 1,16 1,30 13 1,83 2,46 2,74 3,07 13 
Тернопільська 0,56 0,74 0,76 0,90 25 1,45 1,92 1,97 2,27 24 
Харківська 1,29 1,47 1,43 1,60 8 2,77 3,13 3,15 3,49 8 
Херсонська 0,77 1,01 0,98 1,14 20 1,70 2,20 2,22 2,56 21 
Хмельницька 0,75 0,98 0,99 1,14 19 1,74 2,23 2,30 2,63 20 
Черкаська 0,83 1,14 1,15 1,35 11 1,89 2,56 2,68 3,10 11 
Чернівецька 0,75 0,97 0,96 1,04 22 1,81 2,29 2,30 2,47 22 
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Чернігівська 0,77 0,99 1,00 1,16 17 1,75 2,23 2,34 2,68 19 
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Додаток С 

Таблиця С.1 – Сумарний фінансовий потенціал територій в розрахунку на 1 

особу  у 2010 р. 

Область 

Значення показників фінансового потенціалу 

Ранг 
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АР Крим 23,80 18,22 16,09 2,13 3,31 2,04 18,24 83,8 11 

Вінницька 22,55 18,60 8,06 1,17 1,02 0,90 18,24 70,5 20 

Волинська 21,68 17,74 10,51 1,03 2,63 -1,03 18,24 70,8 19 

Дніпропетровська 31,63 79,71 18,37 2,10 17,71 5,99 18,24 173,7 2 

Донецька 29,52 57,71 19,32 1,93 3,66 18,06 18,24 148,4 3 

Житомирська 22,51 15,02 9,63 1,19 1,52 -0,23 18,24 67,9 22 

Закарпатська 20,13 10,52 9,61 0,92 2,31 -1,16 18,24 60,6 23 

Запорізька 28,35 46,41 11,96 1,80 4,12 8,34 18,24 119,2 5 

Івано-Франківська 22,14 15,50 13,27 1,06 3,12 -0,51 18,24 72,8 16 

Київська 57,54 125,47 47,88 4,01 41,31 -34,38 18,24 260,1 1 

Кіровоградська 21,72 18,40 11,92 1,23 0,51 1,24 18,24 73,3 15 

Луганська 24,07 36,34 14,27 1,45 2,17 7,92 18,24 104,5 6 

Львівська 24,64 19,62 17,34 1,32 3,96 -3,16 18,24 82,0 12 

Миколаївська 25,45 27,27 16,54 1,42 1,21 5,86 18,24 96,0 9 

Одеська 30,28 32,88 18,98 1,85 3,73 -2,90 18,24 102,9 7 

Полтавська 25,43 47,97 17,99 1,73 2,81 5,67 18,24 119,8 4 

Рівненська 21,69 17,68 10,67 1,15 2,10 0,00 18,24 71,5 18 

Сумська 22,94 19,46 15,04 1,30 2,42 1,73 18,24 81,1 13 

Тернопільська 19,98 11,27 9,76 0,90 0,47 -0,56 18,24 60,1 25 

Харківська 28,73 29,95 12,97 1,60 7,75 -1,49 18,24 97,7 8 

Херсонська 22,36 18,80 11,75 1,14 1,47 1,67 18,24 75,4 14 

Хмельницька 22,89 15,22 10,77 1,14 1,09 -0,98 18,24 68,4 21 

Черкаська 22,26 29,59 16,03 1,35 1,76 1,75 18,24 91,0 10 

Чернівецька 20,58 9,50 10,42 1,04 0,55 -0,03 18,24 60,3 24 

Чернігівська 22,40 17,97 12,44 1,16 0,68 -0,50 18,24 72,4 17 
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Додаток Т  

Таблиця Т.1 – Сумарний фінансовий потенціал територій в розрахунку на 1 за-

йняту особу  у 2010 р. 

Область 

Значення показників фінансового потенціалу 

Ранг 
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АР Крим 51,42 39,36 34,76 4,61 7,15 4,41 39,41 181,1 14 

Вінницька 53,61 44,23 19,16 2,78 2,43 2,14 43,37 167,7 19 

Волинська 51,85 42,42 25,12 2,46 6,30 -2,47 43,62 169,3 17 

Дніпропетровська 68,83 173,46 39,98 4,57 38,53 13,04 39,70 378,1 2 

Донецька 66,46 129,94 43,50 4,34 8,25 40,66 41,08 334,2 3 

Житомирська 51,65 34,46 22,09 2,73 3,50 -0,53 41,86 155,8 22 

Закарпатська 47,13 24,62 22,49 2,15 5,41 -2,72 42,70 141,8 25 

Запорізька 62,21 101,83 26,24 3,95 9,03 18,31 40,03 261,6 5 

Івано-Франківська 57,64 40,36 34,55 2,77 8,12 -1,33 47,50 189,6 13 

Київська 120,85 263,55 100,57 8,42 86,77 -72,22 38,32 546,3 1 

Кіровоградська 51,27 43,44 28,14 2,90 1,21 2,94 43,06 173,0 16 

Луганська 54,79 82,74 32,47 3,30 4,93 18,02 41,53 237,8 6 

Львівська 57,28 45,61 40,32 3,08 9,22 -7,34 42,41 190,6 12 

Миколаївська 56,40 60,44 36,65 3,14 2,68 12,99 40,43 212,7 9 

Одеська 69,30 75,26 43,45 4,24 8,55 -6,64 41,76 235,6 7 

Полтавська 59,14 111,57 41,84 4,02 6,54 13,19 42,43 278,7 4 

Рівненська 53,01 43,21 26,08 2,80 5,13 0,00 44,58 174,8 15 

Сумська 54,12 45,90 35,47 3,07 5,71 4,08 43,03 191,4 11 

Тернопільська 50,43 28,45 24,63 2,27 1,20 -1,41 46,06 151,6 23 

Харківська 62,77 65,44 28,33 3,49 16,94 -3,26 39,86 213,6 8 

Херсонська 50,01 42,06 26,28 2,56 3,29 3,73 40,81 168,7 18 

Хмельницька 52,60 34,96 24,75 2,63 2,51 -2,25 41,91 157,1 21 

Черкаська 51,04 67,84 36,74 3,10 4,03 4,01 41,83 208,6 10 

Чернівецька 48,67 22,47 24,65 2,47 1,29 -0,06 43,14 142,6 24 

Чернігівська 51,79 41,52 28,76 2,68 1,57 -1,15 42,17 167,3 20 

 
 

 

 

 


