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ЕНДАУМЕНТ ЯК ДЖЕРЕЛО ПОЗАБЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ
ЗАХОДІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ЙОГО
ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ
У даній статті висвітлена проблематика недостатності фінансування місцевих бюджетів, внаслідок
чого місцеві громади не мають можливості фінансово забезпечувати різноманітні соціальні заходи в
достатній мірі. Запропоновано створити додаткове джерело забезпечення місцевих громад коштами,
яке б дозволило їм стати фінансового самостійними, - ендаумент. Розглянуто сутність ендаументу,
наведено його характеристику, механізм фінансування та управління, а також висвітлено зарубіжний
досвід функціонування ендаументу та способи його застосування в Україні. Окрім цього окреслено
можливі перепони для впровадження ендаументу в Україні та способи їх нівелювання.
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Постановка проблеми. У 2015 році Верховна
Рада України прийняла ряд змін до Податкового
та Бюджетного кодексів, що значно розширило
фінансові можливості місцевого самоврядування.
Однак, незважаючи на те, що ці зміни стали
важливим кроком до економічної самостійності
місцевих громад, практично по всій Україні все
ще гостро стоїть питання недостатності
забезпечення фінансовими ресурсами місцевих
громад. Існуючі джерела наповнення дохідної
частини місцевих бюджетів вже давно вивчені, і
суттєво збільшити надходження з цих джерел не
вбачається можливим. Саме тому постає
необхідність пошуку нових джерел, методів та
інструментів, що забезпечили б соціальний
розвиток місцевих громад достатніми коштами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Зважаючи на актуальність питання наповнення
бюджетів місцевих громад в Україні, його
дослідженням (особливо в останні роки)
займається чимало українських науковців та
журналістів.
Зокрема, І.Сологуб розглянула зміни, що були
внесені до Бюджетного та Податкового кодексу у
2014-2015 роках, проаналізувала їх ефективність
та дієвість. Дещо з іншого ракурсу дослідив та
доповнив це питання О. Слобожан. Можливість
імплементації
зарубіжного
досвіду
функціонування місцевих бюджетів у вітчизняну
практику розглядав О.І. Тулай. Що ж стосується
ендаументу, то інформацію про нього знаходимо,
здебільшого, у російських вчених та журналістів,
серед
яких:
Б.Мокін
та
Н.Желюк,
Т.Ю. Котрикова та І.І. Борисова (розглядають
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ендаумент для джерело фінансування ВНЗ),
М. Калужський
(знайомить
читачів
із
фінансування Національного фонду мистецтв у
США) та ін.
Що ж стосується американських джерел, то
ендаумент в США є настільки популярним, що
навряд чи доцільно говорити про дослідження
науковців, адже цей фінансовий інструмент
функціонує вже не одну сотню років.
Незважаючи на це, в Україні поле для
досліджень дуже велике, адже законодавством не
визначено ні механізму формування ендаументу,
ні функціонування. Не знаходимо і визначення
українськими вченими предмету, об’єкту,
суб’єкту ендаументу, його функцій, завдань і т.д.
Також нема й суттєвої інформації щодо
створення ендаументу місцевих громад.
Формулювання цілей статті. Метою статті є
вивчення зарубіжного досвіду формування та
функціонування ендаументу, а також пошук
способів
впровадити
його
у
систему
позабюджетних джерел фінансування соціальних
заходів.
Робота передбачає виконання наступних
завдань:
- дослідження останніх змін у бюджетному та
податковому законодавстві України та їх впливу
на формування бюджетів місцевих громад;
- вивчення зарубіжного досвіду формування
та функціонування ендаументу;
- аналіз
можливостей
застосування
зарубіжного досвіду в Україні та визначення
позитивних наслідків від цього;
- вивчення перешкод, які можуть виникнути у
процесі функціонування ендаументу, та пошук
способів їх усунення.
Опис основного матеріалу дослідження.
Бюджетна децентралізація, що відбулась у грудні
2014 року, стала довгоочікуваною подією і дала
чимало позитивних результатів.
Зокрема було прийнято нову методику
розрахунку трансфертів з державного до
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місцевого бюджетів, яка передбачає заміну
трансфертів на дотації вирівнювання [13].
Кошти «фонду регіонального розвитку»
повинні бути розподілені не пізніше, ніж через 3
місяці після прийняття Державного бюджету, а
отже місцеві органи влади матимуть вдосталь
часу для їх використання [13].
Право на здійснення зовнішніх запозичень
отримали всі міста обласного значення (178 міст
замість 15 міст, як раніше). В той же час
Казначейство
позбавили
права
надавати
середньострокові
позики
місцевим
бюджетам [13].
Місцева влада тепер збирає 100% плати за
надання адмінпослуг, 100% державного мита,
10% податку на прибуток підприємств [1].
Разом з тим, у місцеві бюджети надходять
збори з роздрібного продажу підакцизних
товарів за ставкою 5% вартості реалізованого
товару. Також їхні доходи поповнилися
податком на нерухомість, яким відтепер
оподатковується і комерційне (нежитлове)
майно, податком на автомобілі з великим
об’ємом двигуна, 80% екологічного податку
(замість 35%) та 25% плати за надра [7].
І, що важливо, - тепер місцева влада має
можливість самостійно вирішувати, на що
витрачати ці кошти.
Розширено
права
органів
місцевого
самоврядування по встановленню ставок та пільг
з місцевих податків та зборів. Економія місцевих
бюджетів за відсутності загальнодержавних пільг
може скласти 1 млрд грн. [12].
Однак існує і ряд новацій, що викликає
питання щодо їх доцільності, і недопрацювань.
З одного боку доходи і витрати між
бюджетами перерозподілили, а з іншого –
функції органів місцевого самоврядування
залишились тими ж, а отже рішення, як і раніше,
приймаються
переважно
місцевими
адміністраціями
(тобто
представниками
центрального уряду), а не місцевими радами.
Таким чином виходить, що прийнятими змінами
лише збільшили кількість ресурсів, що
знаходяться
у
розпорядженні
місцевих
адміністрацій [13].
Згідно нової редакції Бюджетного кодексу
громада як найнижчий рівень місцевого
самоврядування ліквідується, що у свою чергу
призводить до зменшення демократії, адже на
районному чи обласному рівні навряд чи більше
турбуватимуться про інтереси, наприклад
населення села, аніж на рівні сільської ради.
Бюджетний
кодекс
передбачає,
що
професійна й середня освіта, а також сфера
охорони здоров’я фінансуються з Державного
бюджету через надання субвенцій, сума яких
залежить від кількості школярів/студентів та
пацієнтів. З одного боку такий механізм мав би

забезпечити однаковий розподіл коштів на
кожного школяра/студента, пацієнта, але з
іншого боку центральна влада не може оцінити
необхідність і доцільність фінансування закладів
освіти та медицини на районних рівнях, рівнях
міст чи сіл, а також розміри цього фінансування
у кожному конкретному випадку.
Таким чином очевидною є необхідність
наявності у місцевих громад власного джерела
фінансового забезпечення, що дало б їм справді
відчутну фінансову автономію, а також
дозволило фінансувати необхідні напрямки
розвитку міста, села чи району, які центральна
влада може недофінансовувати в силу своєї
необізнаності та браку коштів.
У зарубіжних країнах доволі поширеним та
ефективним
джерелом
самофінансування
організацій та спільнот є ендаументи.
Ендаумент (англ. Endowment) – цільовий
фонд, призначений для використання в
некомерційних
цілях,
як
правило,
для
фінансування закладів освіти, медицини,
культури [17].
Схема організації ендаументу дуже проста:
фонд формується переважно за рахунок
благодійницьких внесків. Отримані кошти він
передає управляючій компанії, котра їх інвестує.
Дохід від інвестицій ендаумент направляє на
користь тих організацій, для підтримання яких
був створений.
Формування фонду цільового капіталу
дозволяє забезпечити часткову незалежність
некомерційних організацій від індивідуальних та
разових
пожертв,
інших
добровільних
нерегулярних поступлень за рахунок отримання
гарантованого доходу [4].
Відмінністю ендаумента від звичайної
благодійної
організації
являється
строго
цільовий характер діяльності і націленість на
отримання доходу за рахунок інвестування
коштів [17].
Ендаументи існують достатньо давно і
поширені закордоном. Найбільші з них –
Нобелівський і Гарвардський фонди [17].
Нобелівський фонд заснований у 1900 році, і на
сьогодні номінальна вартість його активів
складає 3,1 мільярда шведських крон ($369 млн)
[15]. Гарвардський фонд – один з найстаріших у
світі, він був створений ще у 1643 році, а його
розмір у 2014 році сягнув $36.4 мільярдів [6;19].
У США (де, власне, і виник ендаумент)
«Національний фонд мистецтв» фактично
виконує функції відсутнього Міністерства
культури [9]. Іншими відомим ендаументами тут
є цільові фонди Єльського, Прінстонського та
Стенфордського університетів [18]. Загалом же
близько 80 західних університетів володіють
ендаументами, які перевищують мільярд доларів.
При
цьому
довгострокова
середньорічна
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дохідність інвестицій ендаументів складає
близько 7-12% річних, розмір виплат на основні
цілі діяльності фонду – близько 5% від суми його
активів,
приблизно
половина
доходів
реінвестується. Частина реінвестованих доходів
поглинається інфляцією, що при ефективному
управлінні цільовим капіталом забезпечує річний
приріст активів в межах 4-5% у реальному
вираженні [4].
Ендаумент має ряд вагомих переваг:
 фонд не має можливості самостійно
розпоряджатися капіталом, це робить професійна
керуюча компанія;
 витрачається лише дохід від інвестованих
коштів, а не самі пожертви, отже ресурси фонду
не можуть вичерпатись;
 фонд зобов’язаний надавати прозору
звітність про рух коштів, з якою може
ознайомитись кожен благодійник;
 діяльність фонду є довгостроковою: у
світовій практиці більшість фондів створюються
навічно (зокрема, деякі ендаументи існують вже
більш, ніж пів тисячоліття);
 дохід від управління фондом може
використовуватися тільки на цілі, визначені при
створенні фонду [9].
Таким чином створення ендаументу гарантує
фінансову
стабільність
некомерційній
організації, її незалежність від кон’юнктурних
коливань та будь-яких факторів зовнішнього
впливу [9].
Однак існує і ряд недоліків та перепон, що
заважають розвитку ендаументу в Україні, серед
них:
 мізерний рівень ознайомленості населення
з цим фінансовим інструментом;
 складнощі, пов’язані з формуванням
такого розміру фонду, який гарантував би
суттєвий прибуток від інвестування [9];
 відсутність швидкого результату від
пожертви, оскільки модель розрахована на
довготерміновий ефект і не може задовольнити
нагальні потреби [9];
 можливість використання моделі для
діяльності фінансових шахраїв, що спричинено
високим рівнем корупції у нашій державі та
особливостями національного менталітету [9];
 відсутність податкового стимулювання
жертводавців [9];
 недосконалість
законодавчого
забезпечення
механізму
формування
та
функціонування ендаументу;
 обмеженість напрямів інвестування коштів
фонду в умовах складної політико-економічної
ситуації та ін.
На нашу думку впровадження ендаументу у
систему джерел фінансування соціальних потреб
місцевих громад дасть ряд переваг:
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1. Забезпечення на належному рівні закладів
освіти і медицини. Зважаючи на незадовільний
стан фінансування більшості таких закладів, це
було б доцільно, адже місцеві громади набагато
краще знають про стан та потреби шкіл і
лікарень.
2. Фінансування навчання, стажування та
виплати премій працівникам органів соціальної
сфери. Висока кваліфікація та рівень знань –
необхідні умови для ефективної роботи
працівників, а достатня фінансова винагорода –
найкраща мотивація для чесної та якісної праці.
3. Благоустрій міст, сіл та селищ. Ремонт
доріг, забезпечення належного освітлення,
прибирання вулиць, побудова дитячих та
спортивних майданчиків, реставрація історичних
будівель…. – список необхідних справ, що
потребують значного фінансування можна
продовжувати довго.
4. Сприяння розвитку туризму. Цей напрямок
особливо актуальний для Закарпатської області,
що є рекреаційною зоною. До того ж це
забезпечить додатковий приплив коштів.
5. Розвиток закладів культури і, таким чином,
підвищення культурного рівня населення.
Окрему увагу варто приділити напрямам
інвестування коштів ендаументу.
Зокрема, зарубіжні організації, що володіють
ендаументами, інвестують кошти у цінні папери
(акції, облігації), нерухомість, приватні фонди та
інші
фінансові
інструменти.
Вони
диверсифікують
свої
інвестиції
шляхом
інвестування у різні ринки, різні країни та різні
фінансові інструменти з метою зменшення
ризику [6].
В українському ж законодавстві знаходимо
досить мало інформації щодо ендаументу і
багато білих плям.
В Податковому кодексі країни зазначається,
що ендавмент – це сума коштів або цінних
паперів, які вносяться благодійником у банк або
небанківську фінансову установу, завдяки чому
набувач благодійної допомоги отримує право на
використання
процентів
або
дивідендів,
нарахованих на суму такого ендавменту [10].
Можна бачити, що визначення ендаументу
доволі віддалено від суті, адже передбачається,
що благодійник сам керує коштами, тоді як
згідно зарубіжної моделі він лише передає кошти
до фонду, котрий надає право управління ними
спеціальній управляючій компанії.
Про управління ендаументом (хоч знову ж
таки доволі розмито і узагальнено) зазначається
в Законі України «Про благодійну діяльність та
благодійні організації». Згідно цього закону
проценти
та
дивіденди
від
управління
благодійними ендавментами призначені для:
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 надання
благодійної
допомоги
бенефіціарам, визначеним благодійниками або
уповноваженими ними особами;
 виконання благодійних програм;
 спільної благодійної діяльності [3].
Але з цього визначення не зрозуміло, чим
відрізняється
український
ендаумент
від
звичайної благодійності та який передбачений
механізм захисту від корупційних схем і
відмивання коштів.
Також доволі обмеженими є напрями
інвестування коштів. Згідно Податкового
кодексу України їх є три:
 вкладення в банк;
 вкладення в небанківські фінансові
установи;
 вкладення у цінні папери.
Банківські депозити в українців останнім
часом перестали викликати довіру, і в ситуації
суттєвого скорочення числа банків у зв’язку з
банкрутством цей напрямок вкладення коштів не
вбачається малоризиковим. Тому як напрям
інвестування
коштів
його
можна
використовувати лише в невеликій відсотковій
частці, для диверсифікації ризиків.
До небанківських фінансових установ в
Україні належать: кредитні спілки, ломбарди,
лізингові компанії, довірчі товариства, страхові
компанії, установи накопичувального пенсійного
забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та
інші юридичні особи, виключним видом
діяльності яких є надання фінансових послуг [8].
Фондовий ринок в Україні навряд чи можна
назвати високорозвиненим, а державні цінні
папери
(що
вважаються
безризиковими
інвестиціями у розвинутих країнах світу) в
Україні не викликають довіри. Що ж до надійних
іноземних акцій, то їх на вітчизняному ринку
майже немає.
Придбати цінні папери на зарубіжних ринках
не дуже просто, але можливо – для цього
потрібно отримати ліцензію Національного
банку України на інвестування за кордон [11].
Таким чином, на нашу думку, ендаумент в
Україні може мати два напрями вкладення
коштів: інвестування в нерухомість та в цінні
папери зарубіжних емітентів, а також у
невеликій частині – банківські депозити.
Окрім цього можна визначити перелік питань,
які потребують висвітлення в українському
законодавстві:
1) мінімальний розмір капіталу ендаументу;
2) термін, протягом якого керівництво
ендаументу має право формувати капітал;

3) мінімальний період, на який створюється
ендаумент (у більшості законодавств зарубіжних
країн – довічно, в Росії – 10 років);
4) термін, на який може укладатися договір
між фондом та управляючою компанією;
5) частота
надання
управляючими
компаніями звітів щодо своєї діяльності з
управління активами фонду та багато інших.
Що ж до джерел наповнення ендаументу (чи
простіше – хто захоче жертвувати кошти
місту/селу/селищу), то на нашу думку це можуть
бути:
 вихідці з міста/села/селища (серед тих, хто
народився у певному населеному пункті може
бути чимало відомих громадських та політичних
діячів, успішних підприємців);
 жителі міста (вони зацікавлені в тому, щоб
жити в хороших умовах та отримувати якісні
соціальні послуги);
 випускники навчальних закладів, для
фінансування потреб яких створено ендаумент;
 підприємства та організації, які ведуть
свою діяльність на відповідній території (чим
вищий рівень життя населення, тим більш
платоспроможні потенційні покупці продукції);
 громадські організації;
 політичні діячі.
Наповнювати ендаумент можна й за рахунок
коштів фонду розвитку.
Висновки і перспективи подальших
досліджень. Ендаумент має цілий ряд очевидних
переваг
і
успішно
використовується
у
розвинених країнах протягом століть. Ми
вважаємо, що в Україні поширення практики
створення ендаументів для фінансування
соціальних потреб місцевих громад може стати
гарантією фінансового забезпечення останніх і їх
незалежності від державних субвенцій. Однак
існує ряд перепон, перш за все – недостатнє
законодавче забезпечення. Наявна інформація
про ендаумент в нормативно-правових актах не
розкриває його суті, як і не регламентує чітко
механізму й умов створення та функціонування.
Все ж при правильному підході й управлінні
ендаумент може бути створений і стати навіть
певного роду панацеєю для місцевих громад.
Перспективи подальших досліджень у даному
напрямку полягають у формуванні чіткої
системи знань про ендаумент українськими
науковцями (предмет, об’єкт, суб’єкт, функції,
принципи і т.д.) та внесенні конкретних
пропозицій щодо змін у законодавстві, що
дозволить використовувати ендаумент у сфері
місцевих фінансів.
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