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ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА
ФОРМИ ТА МЕТОДИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ

БАНКІВ В УКРАЇНІ
У статті досліджено теоретичні аспекти, форми та методи реструктуризації та

фінансового оздоровлення банків, їх особливості в сучасній банківській практиці та напрями
зміцнення фінансової стійкості банківської системи.

In the article investigational theoretical aspects, forms and methods of restructuring and
financial making healthy of banks, their feature, in modern bank practice and directions of
strengthening of financial firmness of the banking system.

Ключові слова: реструктуризація, реорганізація, злиття банків, рекапіталізація,
режим тимчасової адміністрації, капіталізація.

Банківська система України поступово інтегрується у світову фінансову систему.
Найбільшим доказом цього є зростання частки іноземних інвесторів у капіталі української
банківської системи, яке спостерігалось упродовж останніх років. Відкритість економіки
України та зростання залежності українського ринку банківських послуг від ресурсів
європейського ринку капіталів зумовлюють уразливість банківської системи від зовнішнього
впливу, що, у поєднанні з незбалансованою діяльністю банків, посилюють кризові явища та
нестабільність банків, зростання ймовірності їх банкрутства. Сьогодні перед окремими
комерційними банками постала проблема щодо неспроможності підтримувати свою
ліквідність, платоспроможність, адекватний розмір капіталу. Це, у свою чергу, вимагає вжиття
з боку НБУ адекватних заходів для підвищення стійкості та ліквідності банків, що досягається
внаслідок здійснення ефективних форм і методів їх реструктуризації та фінансового
оздоровлення.

У зарубіжній науковій літературі проблемам реорганізації та реструктуризації комерційних
банків присвячено праці таких вчених, як Брейлі Р., Брігхема Є., Гроппеллі А., Майєрса С.,
Нікбахта Є., Роуза П., Сінкі Дж., Хорна В., а також російських науковців Горіної С. О,
Ларіонової І. В. та інших. Дослідження вказаних проблем вітчизняними вченими можемо
знайти в наукових працях Барановського О. І., Бланка І. О., Васильченко З. М., Гейця В. М.,
Козьменка С. М., Міщенка В. І., Мороза А. М., Науменкової С. В., Примостки Л. О.,
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Рваерчука С. К., Савлука М. І., Смовженко Т. С., Стельмаха В. С., Суторміної В. М.,
Федосова В. М., Шульги Н. П., Ющенка В. А. та інших.

Оприлюднені на даний час результати праць українських науковців переважно стосуються
окремих аспектів реструктуризації банків, які доводять важливість розгляду даної проблематики
та визначають напрями дії і роль учасників таких процесів.

Водночас комплексного дослідження особливостей та механізмів здійснення
реструктуризації та фінансового оздоровлення банків в умовах світової фінансової кризи на
сьогодні немає. Поки що в Україні є незначний, хоча й вагомий, досвід подолання наслідків
фінансових криз у банківській системі.

Нові ж виклики, що зумовлюють світову фінансову глобалізацію, євроінтеграційні процеси
та лібералізація фінансових ринків у зв’язку із вступом України до СОТ, суттєво відрізняються
за своїм походженням, сутністю та проявами від попередніх. Сьогодні для реалізації покладених
на банки завдань банківська система України виявилася малопотужною, характеризується
низьким рівнем капіталізації та ліквідності, слабко пов’язана з реальним сектором економіки,
є дуже чутливою до коливань на фінансово-кредитному ринку, має низький рівень банківського
менеджменту. Це й призвело свого часу до банкрутства кількох великих банків і суттєвого
реформування невеликих. Крім того, українська банківська система вимагає постійного
збільшення залучених і розміщених коштів, що є джерелом виникнення ризиків банкрутства.
Причому стало очевидним, що останнім часом проблеми вітчизняної банківської системи
накопичувалися, а їх вирішення відбувалося  дуже повільно.

Усі перераховані вище проблеми та загрози банківській системі України потребують
ґрунтовних наукових досліджень, що актуалізує дану проблематику.

Метою даної статті є дослідження теоретичних аспектів, форм і методів реструктуризації
та фінансового оздоровлення банків, а також особливостей їх використання в сучасній
банківській практиці  для запобігання банкрутства окремих банків і зміцнення фінансової
стійкості банківської системи.

Аналіз сучасного стану банківської системи України дає підстави стверджувати, що
сьогодні вона практично сформована і загалом відповідає розвитку суспільства та є важливою
складовою фінансової системи держави. За перше півріччя 2009 р. загальні чисті збитки
банківської системи України становили 14,321 млрд грн і зокрема: Укрпромбанк – 4,6 млрд
грн, Райфайзен Банк Аваль – 1,085, Надра – 1,041, Укрсиббанк – 0,831, ПУМБ – 0,604, ОТП
Банк – 0,565 млрд грн. Водночас найбільший чистий прибуток отримав „Державний ощадний
банк України” – 754 млн грн, а Приватбанк – 405 млн грн [1].

Своєрідною ознакою банківської кризи є зростання заставного майна на балансах банків.
У червні 2009 р. сума заставного майна становила майже 1 млдр дол, яка вилучена з
проблемних кредитів, а до кінця 2009 р. може зрости мінімум удвічі [2]. Створення резервів
під погіршення якості кредитних портфелів є головною причиною негативних фінансових
результатів вітчизняних банків. Так, на 01.06.2009 р. частка витрат на формування резервів у
загальній структурі банківських витрат перебувала на рівні 38–40 % [2], що у 4 рази менше,
ніж на цей час у минуло році. Внаслідок цього в Україні на 01.07.2009 р. зафіксовано 64 збиткові
банки, а у стадії ліквідації перебувало 9 банків (20,8 % від загальної кількості в Державному
реєстрі банків) [1].

Агресивна кредитна стратегія великих банків, концентрація значних обсягів комерційних
кредитів, не забезпечених реальними заставами, зниження якості банківських послуг, нестійка
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ресурсна база, низька платоспроможність спричиняє падіння ліквідності і платоспроможності
окремих банків. Дотепер залишаються без належної уваги середні та малі банки. Заходи,
спрямовані на покращання ситуації, такі як: удосконалення управління, продаж активів,
зниження витрат, скорочення чисельності персоналу, призупинення виплати дивідендів і навіть
додаткове влиття капіталу, не дають очікуваних результатів. Водночас Національний банк та
Кабінет Міністрів України намагаються не допустити банкрутства жодного з банків. Тому
держава вдається до реструктуризації банківської системи та реорганізації окремих
банків [3, c. 46–56].

У зв’язку із тим, що постала необхідність суттєво вдосконалити банківську систему шляхом
реструктуризації вітчизняних банків з метою приведення їх діяльності у відповідність з новими
кризовими умовами економічного розвитку України, узгодженості з реальними потребами
економіки і суспільства та попередження і уникнення банкрутства банків, уточнимо сутність
дефініції самої реструктуризації та реорганізації банків.

Законодавчим підґрунтям щодо визначення конкретних шляхів реорганізації та
реструктуризації комерційних банків вважається Закон України „Про банки і банківську
діяльність”. Ним визначено, що метою реструктуризації та реорганізації насамперед є
фінансове оздоровлення проблемних банків, підвищення рівня капіталізації та ліквідації
окремих комерційних банків, запровадження для банків у стані фінансової скрути тимчасової
адміністрації, вдосконалення банківського менеджменту, статистичної і фінансової звітності,
для попередження банкрутства банків. Законом вперше у вітчизняній практиці врегульовано
питання реорганізації банків, зокрема у ньому зазначено, що  чітке врегулювання цих процесів
на сучасному етапі розвитку банківської системи України покликано сприяти забезпеченню
стабільного фінансового стану банків і проведенню ефективної політики їх реструктуризації
та реорганізації [4].

Однак, незважаючи на законодавче врегулювання,  в економічній літературі немає єдиного
підходу до визначення понять реструктуризації та реорганізації банків. Так, Васильченко З. М.
визначає реорганізацію банків, як „підвищення надійності та стійкості банківської системи
України та окремого комерційного банку, забезпечення капіталізації банківської системи та
стабільної роботи платіжної системи, захист інтересів кредиторів та вкладників, поліпшення
фінансового стану комерційних банків” [5, c. 102].

Відомий фінансист М. Бунге реструктуризацію банківської системи визначив як комплекс
заходів, який передбачає покращання фінансової стійкості банківської системи, підвищення
ліквідності і платоспроможності з урахуванням соціально-економічних завдань, змін у
національній макросистемі та на світовому фінансовому ринку внаслідок створення нових
банків (спеціалізованих, універсальних), реорганізації діючих (злиття, приєднання, поділу,
виділення), зміни юридичного статусу банківських установ або їх ліквідації” [6, c. 132–134].
Він довів, що у критичні хвилини банки не лише бувають змушені поступатися вимогам
держави, а й самі потребують її допомоги, а тому не можуть обійтися без реорганізації та
реструктуризації.

Загалом реструктуризація банківської системи означає зміну структури банківського
сектора, відновлення умов і функцій, необхідних для забезпечення ефективного банківського
обслуговування потреб економіки. На нашу думку, першочерговими цілями реструктуризації
банківської системи України в нинішніх умовах є:

1) посилення здатності банківської системи запобігати банкрутству окремих її установ;
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2) збільшення капіталу банківської системи насамперед за рахунок покращання якості
активів великих банків, формування надійної ресурсної бази, що дозволить створити фінансову
основу для виконання банками своїх основних функцій;

3) реструктуризація окремих неплатоспроможних банків з групи „малих” і „середніх”,
ліквідація яких може спричинити серйозні соціальні й економічні наслідки;

4) проведення комплексу заходів для посилення довіри до банків з боку приватних
вкладників, кредиторів, клієнтів, у тому числі іноземних партнерів;

5) підвищення рівня банківського управлінського персоналу, покращання банківських
технологій.

Кінцевою метою реструктуризації банківської системи повинно стати відновлення
діяльності усіх зареєстрованих банківських установ на комерційних принципах і створення
умов для їх активної роботи з реальним сектором економіки. Адже банкрутство банку
обходиться суспільству дуже дорого і лягає тягарем на плечі платників податків. Порівняно
безболісно може пройти банкрутство дрібного банку. Великі банки, як правило, не підлягають
ліквідації, тому що цей процес може викликати ефект доміно, тобто банкрутство десятків
банків і їх клієнтів. Це, безумовно, негативно позначиться на економіці і поглибить кризову
ситуацію в банківській системі. Великі банки потребують особливого підходу. Вони можуть
бути приватизовані, може бути рекомендована зміна власників, „погані” активи цих банків
можуть бути передані іншим банкам чи спеціально створеним організаціям.

Найбільш поширеною формою реорганізації і реструктуризації банків, як свідчить
зарубіжний досвід, є процес злиття та поглинання комерційних банків як закономірне явище
у світовій банківській конкуренції, що започаткований ще на початку XX століття. Органи
банківського нагляду більшості зарубіжних країн одностайно визнали доцільним оздоровлення
„хворих” банків шляхом їх приєднання до фінансово стійких банків, які виступили з такою
ініціативою.

Формальною, а відтак і головною причиною глобалізації світових фінансових ринків і
злиття банків, є, на нашу думку, необхідність у концентрації  капіталу та використанні переваг,
що випливають із неї. З огляду на це головними шляхами розв’язання даної проблеми є
злиття, приєднання та об’єднання банків.

Показовим у зв’язку з цим є процес консолідації банків у США, там упродовж 50-х років
XX століття спостерігалося різке зростання злиття банків, причому в деяких випадках у них
брали участь навіть великі банки, розташовані в одних районах міста. Побоюючись того, що
розвиток цієї тенденції негативно позначиться на конкуренції в банківській справі і призведе
до надмірної концентрації фінансової потужності, у 1960 р. Конгрес США прийняв Закон про
злиття банків [7, c. 49].

Специфічність досвіду США полягає в тому, що американське законодавство істотно
обмежує територіальне розширення банківської діяльності, а кожний штат має своє
законодавство, яке поділяється на три групи, що: 1) дозволяє мати філії по всій території;
2) дозволяє відкривати їх на обмеженій території; 3) взагалі забороняє відкриття філій. Однак
найбільші банки давно вимагають скасування цих обмежень і нині вже окремі штати  змогли
лібералізувати свої закони, дозволивши відкривати філії на всій території країни. Внаслідок
розглянутих процесів консолідації в банківській системі США тільки в період з 1980 по 1996 рр.
кількість банківських установ скоротилася з 14 435 до 9 500 [8, c. 24–30].



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  1(48) 2010  7

Міжнародний досвід свідчить, що внаслідок злиття банків розширюється доступ до
капіталізації внесків через зростання довіри вкладників до добре капіталізованого
новоствореного банку, а також підвищується стійкість останнього до подолання будь-яких
фінансових ускладнень. Крім того, великі банки можуть забезпечувати економію, пов’язану
з масштабом операцій. Наприклад, за півроку після злиття Могgаn Stanlеу з Dеаг Wittег,
DISCOVER & Со ринкова капіталізація групи зросла майже на 50 % [9, c. 128]. Завдяки цьому
банки отримали  доступ до більшої кількості клієнтів і, отже, стали менш уразливі як до окремих
безповоротних боргів, так і до втрати важливих клієнтів.

В Україні встановлений мінімальний розмір статутного капіталу банку, який  становить
еквівалент до 10 млн євро [4], що зменшує кількість банків, які вже існують, тому банки
намагаються зберегти свою ресурсну базу внаслідок злиття з іншими банківськими
установами. Зазначимо, що нарощування капіталу банків за рахунок об’єднання може
розв’язати проблему щодо досягнення мінімального розміру капіталу в окремих банках, але
загалом рівень капіталу банків у банківській системі не зросте. У даному випадку менші
банки просто приєднаються до більших, тобто нарощувати власний капітал методами
поповнення ресурсної бази вони не будуть. Отже, можемо стверджувати, що при реорганізації
банків внаслідок злиття чи приєднання сама проблема нарощування капіталу у банківській
системі не зникає.

Водночас завдання органів банківського нагляду полягає в тому, щоб не допустити
виникнення внаслідок злиття чи приєднання проблемного банку. На базі двох чи більшої
кількості банків повинний обов’язково виникнути новий, „здоровий” банк. Такою в більшості
випадків є сучасна міжнародна практика.

При створенні банку органи банківського нагляду і контролю повинні прискіпливо вивчати
походження заявленого капіталу, платоспроможність засновників чи акціонерів
новостворюваного банку, жорстко підходити до дотримання висунутих вимог щодо керівників
банку з погляду їх кваліфікації, формування чіткої реальності стратегії в банківській діяльності,
потенційних фахових можливостей цих банкірів і їх потенційних клієнтів.

Залежно від мети виділимо три основні напрями оздоровлення банків:
– рекапіталізація (націоналізація);
– впровадження нової системи менеджменту;
– залучення нових вкладників через відновлення довіри до банків.
Рекапіталізація передбачає поповнення капіталу і усунення „поганих” активів. Останні є

причиною кризи, що призводить до втрати банківського капіталу. Тому рекапіталізація
допускає звільнення банку від „поганих” активів. У даному випадку йдеться не тільки про
списання з балансу банку втрат, а й про очищення кредитного портфеля від безнадійних
кредитів.

Крім того, завершальними умовами реабілітації банківського бізнесу повинні бути такі,
як:

– відмова від виплати дивідендів акціонерам;
– припинення сплати податків за наявності збитків;
– заморожування виплат на вклади (депозити);
– звільнення від „поганих” активів.
Зазначимо, що на даний час у банківській системі України не відбулося масової

націоналізації банків. Так, станом на 01.10.2009 р. в Україні було рекапіталізовано тільки три
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банки: „Укргазбанк”, банк „Родовід” і банк „Київ”, що становить всього 1,6 % від загальної
кількості діючих в Україні банків (тал. 1). Питома вага цих банків у сукупних активах банківської
системи України станом на 01.07. 2009 р. становила всього 2,2 % [10].

Таблиця 1
Участь держави в статутному капіталі рекапіталізованих банків станом на

01.10.2009 р. [10]

Загалом на рекапіталізацію цих банків держава витратила 9,553 млрд. грн, тоді як у
державному бюджеті на 2009 рік на рекапіталізацію банків в Україні передбачено 44 млрд. грн.

Станом на 01.07.2009 р. режим тимчасової адміністрації діяв у 10 банках, що становило на
цю дату 5,8 % від загальної кількості діючих на той час у країні банків. Упродовж липня–
жовтня 2009 р. цей режим був застосований ще до 7 банків і їх кількість на сьогодні становить
17 або 11 % від діючих в Україні банків [10].

Загалом за опублікованими на офіційному сайті даними НБУ можна вважати, що сума
коштів, потрібних для порятунку банківської системи, становить менше ніж 2 % ВВП.
Зауважимо, що проектом бюджету на 2010 р. на рекапіталізацію банків планується виділити
50 млрд. грн.

Одним із дієвих заходів повинно було б стати припинення виплат акціонерам у вигляді
дивідендів. Відомо, що навіть за наявності збитків банки продовжують виплачувати дивіденди
власникам. Тому вихідні грошові потоки повинні бути призупинені.

Можна передбачити й такий захід, як заморожування виплат за вкладами. Як правило,
воно негативно позначається на ставленні до банку з боку кредиторів і вкладників. Однак чим
раніше буде вжито цей захід, тим швидше при ефективних діях менеджменту банк зможе
виправити ситуацію.

Особливої уваги потребує проблема ліквідації „поганих” активів. Частково можна
передбачити надання допомоги банкам з боку держави. Однак центральний банк і держава
також можуть переживати серйозні проблеми, наприклад, мати великі внутрішні і зовнішні
борги. У такій ситуації недоцільно перекладати борги банків-банкрутів на їх плечі. Виходом із
ситуації може стати створення спеціальної організації, яка надаватиме допомогу комерційним
банкам у проведенні реструктуризації їх активів, реалізації майна ліквідованих банків і
здійснюватиме тимчасове керівництво такими банками [11, c. 94–100]. Відповідно до світової
практики може бути створена спеціальна агенція з реструктуризації банківських активів (при
Національному банку України або Асоціації українських банків).

Реабілітація банку неможлива при збереженні колишнього керівництва. Тому неодмінною
умовою успішного виходу з кризи є заміна колишнього керівництва банку на нове. Поява
нового керівництва банку призведе до зміни його власників. Так, можуть бути вирішені два
завдання: зміна стратегії і політики банку, спрямованих на вихід із кризи, і рекапіталізація
банку у зв’язку з приходом нових власників.

Державні кошти
Назва банку млрд. грн частка в статутному

капіталі
Родовід банк 2,809 99,97
Банк „Київ” 3,563 99,93
Укргазбанк 3,1 81,57

Усього 9,553 Х
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Ще одним потенційним напрямом підвищення капіталізації вітчизняної банківської системи
є прихід на вітчизняний ринок іноземних банків. Але такий напрям не дасть очікуваних
результатів, оскільки іноземні банки є зі значним капіталом і зможуть витіснити з ринку
вітчизняні. Отже, залучення досвідчених іноземних банків за наявності не розв’язаних
внутрішніх проблем призведе до негативних наслідків щодо підвищення капіталізації
вітчизняних банків, а отже, ускладнить подальший розвиток вітчизняної банківської системи
загалом.

Отже, реструктуризація та реорганізація комерційних банків розглядається як один із
напрямів підтримки стабільності банківської системи та нарощування її потенціалу.

Враховуючи, що становлення банківської системи України відбувається у складних
макроекономічних умовах, не позбавлених ознак періодичної економічної кризи в Україні та
світової фінансової кризи, особливого значення набуває створення динамічної, гнучкої
банківської системи, яка б завчасно реагувала на негативні зміни в макроекономічному
середовищі країни і в світовій фінансовій системі.

Ефективне використання основних форм реструктуризації банківського сектора є
запорукою зростання ефективності роботи банківської установи. Мобілізація внутрішніх
резервів за рахунок зростання ефективності банківської діяльності та продуктивності праці і
збільшення на цій основі прибутку стануть основним джерелом підвищення рівня капіталізації
банківської системи.
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СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ АНТИКРИЗОВОГО
ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Розглянуто та узагальнено світовий досвід податкового регулювання в контексті
антикризових програм. Визначено тенденції та пріоритети антикризового податкового
регулювання з урахуванням специфіки прояву кризи та національних особливостей економіки
різних країн.

The world experience of tax regulation in context of anti-crisis programs is considered and
colligated. Drifts and priorities of anti-crisis tax regulation are detected, peculiar displays of
crisis and  national distinction adjusted.

Ключові слова: криза, податкова політика, податкове регулювання.

Сучасна фінансово-економічна криза висуває на передній план проблему доцільності та
глибини антикризового податкового регулювання в рамках коригування національної
податкової політики. Впливу кризи на процеси оподаткування присвячені роботи вітчизняних
фахівців: З. Варналія, В. Вишневського, І. Луніної, А. Соколовської та ін. Але в цих роботах
недостатньою мірою врахований сучасний досвід антикризового податкового регулювання.

Метою цієї статті є узагальнення досвіду антикризової податкової політики, накопиченого
протягом другої половини 2008–2009 років зарубіжними країнами для подальшого
обґрунтування конкретних напрямів податкового регулювання економіки України.

На початку 2009 року в США була оприлюднена антикризова програма уряду
Б. Обами [6, 10], яка являє собою дворічний „План відновлення та реінвестування в
американську економіку” (American Recovery and Reinvestment Plan, ARRP) загальною
вартістю 775 млрд. дол. Основними заходами антикризового податкового регулювання в
рамках ARRP визначено:

– надання будь-якій компанії тимчасового (протягом 2009 та 2010 років) податкового кредиту
з податків, що нараховуються на заробітну плату, у розмірі 3000 дол за кожного додатково
працевлаштованого найманого робітника за умови повної його зайнятості. Специфікою такого
інструменту податкового регулювання є те, що сума податків із заробітної плати зменшується
на фіксовану суму (розмір податкового кредиту) незалежно від прибутковості компанії, що є
особливо важливим в умовах кризи;

© Іванов Ю. Б., 2010
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– застосування суб’єктами малого бізнесу прискореної амортизації основних засобів за
рахунок списання частки їх вартості (загальна сума пільгових інвестицій – 250 тис. дол) у
період здійснення інвестицій;

– звільнення будь-якої компанії від сплати податку на приріст вартості капіталу за умови
цільового використання вивільнених коштів на інвестиції в підприємства малого бізнесу;

– введення постійно діючого рівня неоподатковуваного доходу фізичних осіб у розмірі
500 дол для кожної особи та 1000 дол на сім’ю. Ця пільга має зворотну силу та застосовується
до доходів, задекларованих за підсумками 2007 року. Одночасно вводяться вирахування витрат
на освіту, при придбанні нового автомобіля (в сумі податку з продажу) та першого житла (до
10 % від ціни, але не більше 8 000 дол). Для компенсації бюджетних втрат з 2011 року планується
підвищення двох ставок індивідуального прибуткового податку (на великі й надвеликі доходи)
з 33 та 35 % до 36 та 39,6 % відповідно;

– звільнення від оподаткування коштів, які достроково знімаються з пенсійних рахунків у
розмірі до 15 % накопичень, але не більше 10 тис дол.

У цілому податкова складова дорівнює майже 40 % бюджету ARRP (близько 300 млрд.
дол), але, на думку нобелевського лауреата Дж. Стиглиця, вона є завищеною, а урядові США
доцільно більше сконцентруватися на збільшенні прямих бюджетних витрат в економіку [7].

Антикризова програма дій уряду Австралії [12] основну увагу приділяє державним
інвестиціям та адресній допомозі соціально незахищеним верствам населення, а в сфері
оподаткування передбачає комплекс заходів щодо підтримки малого бізнесу (20-відсоткове
зниження авансових платежів) та стимулювання інвестицій (введення інвестиційної податкової
знижки за ставками 10 або 30 % від суми інвестицій на придбання нових та в реконструкцію
існуючих основних засобів зі зменшенням порогу застосування пільги для малих підприємств).

У Німеччині [11] на сьогодні прийнято два пакети антикризових заходів (листопад 2008 р.
та березень 2009 р.), загальна вартість реалізації кожного з них протягом 2009–2010 років
становить 50 млрд. Основними напрямами використання асигнувань є заходи податкового
регулювання та бюджетної  підтримки, а витрати на державні інвестиції становитимуть всього
5 % загального бюджету. Антикризова програма передбачає використання таких податкових
заходів [1]:

– подовження дії податкової знижки для самозайнятих осіб на суми витрат і технічне
обслуговування та модернізацію обладнання та подвоєння спеціального податкового бонусу
для таких платників (до 1 200 євро);

– розширення сфери застосування спеціального порядку нарахування податкової
амортизації для суб’єктів малого та середнього бізнесу, а також введення 20-відсоткового
списання вартості майна в перший рік його експлуатації, що дозволяє протягом першого
року списати до 45 % вартості основних фондів;

– можливість застосування для нарахування амортизації рухомого майна будь-якою
компанією методу зменшуваного залишку (норма амортизації – 25 %);

– зниження з 01.01.2009 р. початкової ставки індивідуального прибуткового податку з 15 до
14 % з одночасним збільшенням неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (до 7,834
євро в 2009 р. та до 8,004 євро в 2010 р.) та введенням вирахувань при оподаткуванні допомоги
на кожну дитину (100 євро);

– зниження ставки внесків на обов’язкове медичне страхування (з 15,5 до 14,9 %) та тарифу
на страхування від безробіття (з 6,5 до 3,0 в 2009 та 2,8 – в 2010 р.). Одночасно з 2009 р. малі
підприємства (чисельністю до 10 осіб) звільняються від нарахувань на фонд оплати праці на
додатково залучених найманих працівників;
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– розширення сфери дії відрахувань у цільові фонди інвестиційного спрямування;
– відстрочення податкових платежів і скорочення термінів повернення надмірно сплачених

податків;
– розширення переліку витрат, що зменшують базу оподаткування податком на прибуток

підприємств.
Крім того, з 2009 р. передбачено звільнення від транспортного податку всіх покупців нових

автомобілів, що спрямоване не тільки на стимулювання споживчого попиту в цьому сегменті
ринку, але й на захист навколишнього природного середовища.

Головним напрямом податкового регулювання в рамках антикризової програми
Великобританії [7] є стимулювання споживання внаслідок суттєвого (з 17,5 до 15 % зниження
ставки ПДВ, що одночасно зменшує ризики втрат платників податків, пов’язані з касовими
розривами.

Загальним напрямом податкових заходів, питома вага вартості яких в антикризовій програмі
Франції [12] перевищує 44 %, є покращання фінансового стану виробників, що реалізується
за допомогою: прискореного повернення бюджетного відшкодування ПДВ (щомісяця замість
щокварталу) й надмірно сплачених прямих податків, а також податкових кредитів на інвестиції
в основні засоби та НДДКР; відстрочення податкової заборгованості будь-яких підприємств
(строком на 3 роки); надання 4-місячної відстрочки сплати податку на прибуток. Малі та
середні підприємства отримують право на зменшення бази оподаткування з податку на
прибуток на суму збитків іноземних філій. Пільги в сфері оподаткування доходів фізичних
осіб спрямовані на підтримку малозабезпечених верств населення: платники, що сплачують
прибутковий податок за найменшою ставкою 5,5 %, звільняються від сплати 2/3 річної суми
податку.

Проектом плану стимулювання економіки Італії [7] також передбачається податкова
підтримка реального сектора економіки за рахунок скасування авансових внесків по основних
податках, застосування податкових канікул та податкових кредитів, а також податкова підтримка
малозабезпечених верств населення.

В Японії [12] для малих і середніх підприємств введено механізм перенесення операційних
збитків на зменшення податкових зобов’язань попереднього податкового року.

Протидія кризі в Грузії [2], в аспекті оподаткування, забезпечується такими інструментами
податкового регулювання, як зменшення податкових ставок за прямими податками. Починаючи
з 2009 року, зменшені ставки податку на прибуток підприємств (з 10 до 5 %) та єдиного
прибуткового податку (який об’єднав власне прибутковий податок із громадян і соціальні
податки) – з 25 до 20 %.

Разом з тим деякі країни в умовах кризи збільшують податковий тиск. До таких країн
відносяться [3]: Литва (ставка ПДВ зросла з 18 до 19 % з одночасним звуженням сфери
застосування зниженої ставки та підвищенням ставок акцизів на деякі товари) і Латвія (ставка
ПДВ підвищена в 2009 році з 18 до 21 % з перспективою подальшого зростання до 24 %).
Разом з тим у Латвії збільшено період перенесення „податкових” збитків із 5 до 8 років, що
спрямовано на підтримку реального сектора економіки [12].

В Іспанії [4] підвищення ставок ПДВ, акцизів на бензин, алкоголь, тютюн та податку на
доходи від банківських вкладів громадян компенсовано зменшенням ставок на прямі податки
(індивідуальний прибутковий, деякі корпоративні), а податок на богатство – скасований
(починаючи з 2008 року). У результаті очікуване зменшення податкового навантаження
становитиме 2,3 % від ВВП.



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  1(48) 2010  13

Основним напрямом податкової політики Китаю [7], спрямованої на нейтралізацію наслідків
світової фінансової кризи, є комплекс заходів щодо податкового стимулювання інвестицій.

Протягом 2009 року в Російській Федерації [8, 9] реалізовано комплекс заходів з протидії
негативним проявам кризи, які стосуються реформування основних податків.

Так, в оподаткуванні прибутку організацій знижено з 24 % до 20 % ставку податку, а також
зменшено базу оподаткування за рахунок: вирахування повної суми витрат на навчання та
професійну підготовку, сум відшкодування витрат працівників зі сплати відсотків по позиках
на придбання й (або) будівництво житлового приміщення в розмірі до 3 % від суми виплат на
оплату праці (діє до 2012 року) та внесків роботодавців на додаткове пенсійне страхування.
Перші дві групи витрат також не оподатковуються податком на доходи фізичних осіб та єдиним
соціальним податком. Крім того, з 10 до 30 % збільшена амортизаційна премія (початкове
списання) з окремих груп основних засобів.

У сфері оподаткування доходів фізичних осіб збільшені розміри стандартних і соціальних
вирахувань та граничного доходу, який дає право на їх застосування, витрати на освіту
вираховуються з бази оподаткування в повному обсязі, вдвічі (до 2 млн руб) збільшено майнове
вирахування на нове будівництво або придбання на території Російської Федерації житла (ця
норма поширена на правовідносини, що виникли з 1 січня 2008 р.).

З 2009 року тривалість податкових періодів із ПДВ (з квартальних на місячні) та реалізовано
ряд заходів щодо прискорення бюджетного відшкодування.

Підтримка малого бізнесу реалізована внаслідок надання дозволу суб’єктам Федерації
диференціювати податкові ставки в діапазоні від 5 до 15 % (замість застосовуваної 15-відсоткової
ставки) для суб’єктів, що використовують спрощену систему оподаткування.

Узагальнення основних напрямів антикризового податкового регулювання, реалізованого
у цих країнах, наведено в табл.

Таблиця
Напрями податкового регулювання в сучасній світовій практиці антикризового

регулювання економіки
Країни

Напрями податкового
регулювання а рамках
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програм С
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Стимулювання ефективної
зайнятості + +

Прискорена амортизація + + +
Стимулювання інвестицій + + + + + + +
Зменшення податкового
навантаження на доходи
домогосподарств

+ + + + + + +

Зменшення навантаження на
фонд оплати праці + + +

Стимулювання виробництва + + + + +
Підтримка малого бізнесу + + + + + +
Захист навколишнього
природного середовища +

Стимулювання споживання +
Підтримка ліквідності
підприємств реального сектора + + + + + + +

Підвищення податкового тиску
на споживання + + +



14                                                                                                             Економіка

За результатами аналізу досвіду використання засобів податкової політики в антикризових
програмах регулювання економіки 13 країн потрібно виділити деякі загальні риси податкового
регулювання.

1. Більшість досліджуваних країн віддають перевагу застосуванню засобів податкового
стимулювання та підтримки, тобто в умовах кризи ставлять наголос на реалізації регуляторної
функції податків. Винятком у цьому аспекті є Литва, яка в умовах кризи збільшує фіскальну
складову оподаткування для фінансування бюджетних витрат, а також частково – Латвія та
Іспанія, які поєднують заходи податкового стимулювання (підтримки) зі збільшенням
бюджетних надходжень.

2. Найбільш поширеними в досліджуваних країнах є заходи щодо:
– податкової підтримки ліквідності підприємств реального сектора економіки (7 країн з 13)

внаслідок зменшення податкового навантаження та протидії вимиванню обігових коштів;
– податкової підтримки домогосподарств (7), серед яких переважають заходи щодо

зменшення податкового навантаження на малозабезпечені та соціально уразливі групи
фізичних осіб (збільшення сум стандартних і спеціальних податкових вирахувань);

– стимулювання інвестиційної активності підприємств (7) переважно внаслідок надання
інвестиційних податкових кредитів і знижок;

– підтримки та стимулювання розвитку малого підприємництва (6).
3. Заходи щодо прямого стимулювання ефективної зайнятості населення реалізуються

лише в двох країнах (США та Німеччина), але інші країни широко використовують заходи
непрямого впливу, до яких можна віднести стимулювання інвестицій та зменшення податкового
навантаження на виплати з оплати праці. З урахуванням цього податкове стимулювання
зайнятості також може бути віднесено до пріоритетів антикризової податкової політики.

4. Відносно рідко (3 випадки) у досліджуваних країнах застосовуються стимулюючі заходи,
які передбачають зміну порядку нарахування прискореної амортизації (введення або
збільшення початкового списання вартості основних засобів), що частково пояснюється
наявністю відлагоджених механізмів податкової амортизації в інших країнах. Але в умовах
України потрібно враховувати перспективність використання цього інструменту податкового
регулювання.

5. Різноманітність і масштаби застосування різними країнами заходів податкового
регулювання визначаються специфікою національних умов соціально-економічного розвитку,
пріоритетами економічної політики, а також рівнем впливу наслідків світової фінансової кризи
(так, у Китаї податкове регулювання обмежено тільки стимулюванням інвестицій.

Тому розробка конкретних податкових заходів антикризового характеру в Україні повинна
не тільки враховувати світовий досвід, але й бути жорстко позв’язаною із причинами й
специфікою української фінансово-економічної кризи. Виходячи з цього, основними
напрямами антикризової податкової політики повинні бути: раціоналізація структури
податкової системи; зменшення податкового тиску на вітчизняних виробників товарів і послуг
(реальний сектор економіки); податкова підтримка розвитку малого підприємництва;
обмежений податковий протекціонізм; податкове стимулювання ефективної зайнятості
населення; стимулювання попиту внаслідок зменшення податкового навантаження на
споживання; податкове стимулювання інвестиційно-інноваційних процесів.
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РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ КАПІТАЛУ:
ПРОБЛЕМА ТАРГЕТУВАННЯ КРЕДИТУ

У статті розглянуто таргетування кредиту як спосіб управління обсягами і вартістю
запозичень, визначено державні „амортизатори” для протидії негативному впливу
світової фінансової кризи на розвиток фінансової системи України.

The article deals with the targeting of credit as a method of management of amounts and
costs of borrowings. State „system of amortization” for counteraction of negative influence of
world financial crisis on the development of financial system of Ukraine is determined.

Ключові слова: кредит, ринок капіталу, таргетування, фінансова криза.

Інструментарій посткризового відновлення в узагальненому виді зводиться до відновлення
циркуляції кредиту. Причина цього очевидна: наявний кредитний тиск і нестача ліквідності
після попередньої кредитної експансії загрожує поглибленням рецесії.

Небезпека незабезпеченого кредитування, яке нещодавно широко практикувалося,
полягала в тому, що попит визначався і стимулювався не  доходами, а можливостями
кредитуватися, тобто залежав від новоутвореної і майбутньої заборгованості. Такий хибний
короткостроковий орієнтир розвитку проявляється у всьому. Внаслідок цього актуалізується
проблематика визначення економічних меж кредиту, тобто оновлено „таргетування кредиту”.
Останнє словосполучення вживається в окремих дослідженнях з апеляцією до робіт Б. Бернанке
та М. Гетлера з очікуваними первинними (збільшення кредитів) і вторинними (зростання
інвестицій) результатами [1].

Таргетування кредиту як форма грошового таргетування передбачає контроль обсягів
грошової маси у короткостроковому періоді, який здійснює центральний банк у межах
реалізації грошово-кредитної політики. На макрорівні таргетування кредиту реалізується через
стимулювання ділової активності з використанням оперативної кредитної підтримки,
обмеження кредитування чи реструктуризації минулих запозичень на узгоджених умовах.
На мікрорівні таким обмеженням може слугувати норма внутрішньої окупності різних
проектів, що методично визначається відповідним показником у програмах проектного та
інвестиційного менеджменту. У цій статті розглянуті окремі аспекти макрорівневого
таргетування кредиту.

До цього часу міжнародні ринки капіталу, незважаючи на окремі сигнали посткризової
стабілізації (наприклад, у країнах ЄС та Японії), продовжують перебувати у стані вже тривалої
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рецесії. За оцінками МВФ та ЄЦБ, процес економічного оздоровлення є нерівномірним і
поки що не здатний до самопідтримки [2], а ризики, як і раніше, залишаються значними [3].

Оцінки втрат внаслідок кризи і потреби фінансування відновлення необхідного статус-кво
постійно збільшуються: тільки в групі країн G–20  на початку серпня 2009 р. втрати сягнули 10
трлн. дол, у т.ч. 9,2 трлн. дол припадало на розвинені країни. Дефолти за корпоративними
облігаціями у світовій економіці досягли рекордних обсягів – 463 млрд. дол [4]. Іншими словами,
сучасна криза проявляється як криза ліквідності.

При цьому регуляторна спрямованість відповідних дій інколи є протилежною. Наприклад,
попри наміри адміністрації президента США „згорнути” ключові проекти в рамках програми
допомоги проблемним активам (TARP) [5] та ЄЦБ щодо відмови від окремих заходів надання
ліквідності [6], Великобританія навпаки у листопаді 2009 р. збільшила до 200 млрд. фунтів
стерлінгів (приблизно 330 млрд. дол) обсяги фінансової підтримки економіки, зокрема в частині
державної програми придбання активів [7]. Таким чином, таргетування кредиту може
проявлятися не тільки у збільшенні позикового фінансування, а й у зменшенні його обсягів.
Також при цьому можливе доповнення кредитних рестрикцій методом прямого бюджетного
фінансування, що може надаватися на  безповоротній основі.

У 2009 р. були спроби координації регулятивних дій на міжнародному рівні. На засіданні
G-20 наприкінці вересня 2009 р. у м. Пітсбурзі (у руслі продовження попереднього саміту у
квітні у м. Лондоні) була ухвалена спільна заява учасників про цілеспрямований рух до
безкризового розвитку на підставі Рамкової угоди про впевнене, стійке і збалансоване
зростання. За експертними оцінками, саме в рамках цього саміту G-20 спостерігалося фактичне
формування своєрідного „Світового уряду” чи „Ради директорів” світової економіки, які ще
не стали повною реальністю (оскільки узгодженість дій різних держав і органів є довготривалим
процесом), але тенденція до цього досить очевидна. На заснований новий орган – Раду з
фінансової стабільності, покладаються завдання координації міжнародних зусиль у боротьбі
з кризою та розробки правил наднаціонального фінансового регулювання і нагляду з
виробленням попереджувальних антикризових заходів.

Останні два роки – при ускладненні завдань посткризової стабілізації, саміти G-20
переформатовуються у головний міжнародний економічний форум на постійній основі,
який у цьому статусі, як передбачається, може замінити зустрічі у форматах G-7 та G-8.
Незаперечним фактом при цьому є зростання ролі та регулятивних можливостей країн, що
розвиваються.

Таким чином, перебіг останньої фінансової кризи показав обмеженість концепції
„саморегулювання” і, відповідно, необхідність у використанні регулятивного ресурсу
державних інституцій для стабілізації ринків капіталу, коли „ключовим фактором стає сила та
своєчасність реакції державної влади на кризу” [8].

Світова фінансова криза досить негативно відображається на фінансовому секторі України.
Зокрема, через унеможливлення більш-менш точної оцінки вартості грошей та інших активів,
падіння інвестиційної привабливості цінних паперів (акцій та облігацій) вітчизняних емітентів
на світових ринках (у т.ч. і держави). Зовнішні ринки закриті через їх стагнацію, а на внутрішніх
при звуженні депозитної бази очікується загроза неповернення наданих кредитів. Має місце
практична зупинка механізму рефінансування минулих запозичень через нові ланцюгові
позики. Низькі суверенні та корпоративні рейтинги відображають наявність підвищених
(порівняно з минулими) кредитних ризиків.
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Суттєво зменшились обсяги надходжень прямих і портфельних інвестицій. Якщо у 2008 р.
в економіку України іноземними інвесторами було вкладено понад 10,9 млрд. дол прямих
іноземних інвестицій, а приріст сукупного обсягу іноземного капіталу становив 6,2 млрд. дол,
то за січень-вересень 2009 р. відповідні показники становили 3,9 млрд. дол (46,3 % від обсягу
надходжень за відповідний період 2008 р.) та 2,9 млрд. дол (36,8 %)[9].

Проте для вітчизняних підприємств багатьох галузей питання дорожнечі ресурсів стоїть
не так гостро, як питання відсутності замовлень на їх продукцію. Тобто першочерговою постала
проблема збуту (не тільки для підприємств-експортерів, а й щодо недобудованих чи
побудованих (але не розпроданих) об’єктів будівництва саме на внутрішньому ринку, реалізації
банками заставленого майна та ін.).

У банківській системі України станом на 1.12.2009 р. у 17 банках введені тимчасові
адміністрації для покращання менеджменту і ліквідації затримок із виконанням зобов’язань,
у стані ліквідації перебуває 12 банків. У 2009 р. зростають збитки банківської діяльності: якщо
за січень-травень негативний фінансовий результат становив 12 млрд. грн, то станом на
1.11.2009 р. зазначений показник перевищив 23,5 млрд. грн. Кількість проблемних кредитів у
банках з початку року зросла до 8,1 %, зокрема, кількість проблемних кредитів фізичних осіб
– до 6,6 %, це фактично вдвічі порівняно з початком року. З початку року кредити населенню
скоротилися на 13,9 % , водночас обсяги кредитування суб’єктів господарювання зросли на 2
млрд. грн, або на 0,4 % порівняно з попереднім періодом.

Протягом 2008–2009 рр. для стабілізації банківської системи (а разом і всієї економіки)
регулятивні дії НБУ спрямовувалися на забезпечення необхідного рівня ліквідності. Серед
таких дій – антикризова переорієнтація грошово-кредитної та валютно-курсової політики через
активізацію механізмів рефінансування, зміни в політиці резервування, стримування відпливу
коштів за межі банківської системи з варіативним використанням інтервенційних інструментів
для підтримки стабільності гривні.

Важливість використання інструментів рефінансування для забезпечення  стабільності
банківської системи, сприяння відновленню кредитування економіки та керованості обмінним
курсом пояснюється тим, що „головним каналом грошової пропозиції потрібно зробити
рефінансування комерційних банків, а основним регулятором – ставку процента
(рефінансування)” [10].

Розглянемо прогнозні оцінки та очікування стабілізації економіки. Початок відновлення
практично всі міжнародні організації очікують у 2010 р. ООН опублікувала доповідь
„Міжнародний економічний стан і перспективи на 2009 р.”, де оприлюднено дані та прогнози
щодо ВВП країн і регіонів світу (див. табл. 1).

Згідно з трьома наведеними у табл. 1 сценаріями економічного розвитку (песимістичний,
основний, оптимістичний), найнижчі темпи зростання ВВП очікуються саме у розвинених
країнах (відповідно: – 1,5 %, – 0,5 %, 0,2 %). Країни, що розвиваються, навіть при
песимістичному сценарії можуть забезпечити 2,7 % зростання, де лідером є Китай: не менше
7 % зростання (що відповідає офіційній позиції прем’єр-міністра Китаю на форумі Давос-
2008 про можливість забезпечити зростання близько 8 %).

МВФ за результатами 2009 р. прогнозує зростання світового ВВП всього на 3 %, що
ненабагато перевищує показник 2,5 %, який вважається пороговим значенням для настання
глобальної рецесії.
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Таблиця 1
ВВП країн та регіонів світу: факт і прогноз на 2009 р., %

Прогнози МВФ щодо відновлення економіки базуються на припущенні, що уряди країн
G-20 будуть реалізовувати бюджетне стимулювання економіки розміром 2 % ВВП у 2009 р. та
1,5 % у 2010 р. За прогнозами МВФ, в Україні очікується падіння ВВП у 2009 р. на 8 %, проте
у 2010 р. – зростання ВВП на 1 %. Середньорічний курс гривні буде у 2009 р. – 8,68 грн/дол, у
2010 р. – близько 9 грн/дол. Проте інші експертні оцінки не такі оптимістичні, і суттєво
перевищують щойно зазначені.

Щодо розширення ресурсної бази для відновлення ліквідності поки що Україна та
субсуверенні позичальники фінансових ресурсів можуть їх отримувати в основному з двох
джерел: кредити МФО, міждержавні кредити. В обох випадках – ці ресурси поза межами
відкритих ринків. Відзначені вище факти погіршення суверенних рейтингів і рейтингів дефолту
емітента однозначно підвищують вартість запозичень через будь-які інструменти (за оцінками
– на 0,5–1 %). Проте державний дефолт малоймовірний, більш чітким є вплив валютних ризиків
на платоспроможність держави і корпоративних позичальників.

Уряд України для розширення доступу вітчизняних позичальників до міжнародних ринків
капіталу 18.11.2009 р. відмінив обов’язкове узгодження залучення позик держпідприємствами

2009 – сценарні прогнози
Показники 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Основний

(базовий)
Песиміс-
тичний

Оптиміс-
тичний

Світовий ВВП 2,7 4,0 3,5 4,0 3,8 2,5 1,0 – 0,4 1,6
Розвинені країни 1,8 3,0 2,4 2,9 2,5 1,1 – 0,5 – 1,5 0,2
Сполучені Штати
Америки 2,5 3,6 2,9 2,8 2,0 1,2 – 1,0 – 1,9 –0,5

Країни єврозони 0,8 2,1 1,7 2,8 2,6 1,1 – 0,7 – 1,5 0,3
Японія 1,4 2,7 1,9 2,4 2,1 0,4 – 0,3 – 0,6 0,5
Країни з перехідною
економікою 7,4 7,7 6,5 7,8 8,3 6,9 4,8 2,7 6,1

Російська Федерація 7,3 7,2 6,4 7,4 8,1 7,1 4,8 2,5 6,1
Країни, що
розвиваються 5,2 7,1 6,8 7,1 7,2 5,9 4,6 2,7 5,1

Африка 4,9 5,9 5,7 5,7 6,0 5,1 4,1 0,1 4,7
Східна Азія 6,9 8,0 7,7 8,6 9,0 6,9 5,9 4,6 6,4
Китай 10,0 10,1 10,4 11,6 11,9 9,1 8,4 7,0 8,9
Південна Азія 6,9 6,7 9,5 6,9 7,9 7,0 6,4 4,0 6,6
Індія 7,3: 7,1 11,5 7,3 8,9 7,5 7,0 4,7 7,1
Західна Азія 4,9 8,2 6,8 5,9 4,7 4,9 2,7 1,6 3,3
Латинська Америка і
регіон Карибського
моря

1,8 5,9 4,6 5,5 5,5 4,3 2,3 – 0,2 2,7

Бразилія 1,1 5,7 2,9 3,7 5,4 5,1 2,9 0,5 3,0
Мексика 1,4 4,2 3,0 4,8 3,2 2,0 0,7 – 1,2 1,5
у тому числі:
Найменш розвинені
країни 5,2 7,2 7,9 7,7 7,8 6,4 5,1 2,0 6,1

Світова торгівля 5,6 11,2 8,0 8,8 6,3 4,4 2,1 – 3,1 3,1
Зростання продукції у
світі з урахуванням
ПКС

3,6 4,9 4,5 4,9 4,9 3,7 2,3 1,3 3,0
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з Мінфіном, Мінекономіки та ФДМУ (Розпорядження КМ України № 1372). Водночас
господарські товариства (крім банків) з державною часткою понад 50 % у статутному капіталі
повинні узгоджувати з Мінфіном України внутрішні і зовнішні позики (Розпорядження КМ
України № 1217).

Внаслідок наростання групи пов’язаних проблем на корпоративному рівні очікується
збільшення угод злиття і поглинання компаній (М&А) – як в Україні, так і на зарубіжних
ринках, чого вимагає посткризова реакція на необхідність переділу і реструктуризації власності
та бізнесу. Реструктуризація бізнесу й активізація угод злиття і поглинання можуть суттєво
змінити фінансовий і економічний „ландшафт” світу та окремих країн (крім ісламських,
фінансові ринки яких розвиваються не на кредитній основі). Довгострокові наслідки краху
інвестиційних банків поки що чітко не проявляються, проте мають вагомі підстави очікування
консолідації різних фінансових сегментів на основі універсалізації діяльності фінансових
установ.

Таким чином, ринки капіталу потребують постійного  антикризового моніторингу – як
превентивного, так і під час кризи. Зростання ринків (у т.ч. і з використанням боргових
інструментів) повинні підтримуватись і балансуватися реальними заощадженнями, а не
спекулятивно-фіктивним зростанням вартості активів, що при кредитному стисненні
призводить до обвалу ринків і девальвації національної валюти. При цьому залишається
актуальним застереження Л. фон Мізеса: „... якщо влада бажає уникнути необхідності
проводити девальвації знову і знову в прискореному темпі, то вона повинна організувати
внутрішню кредитну політику так, щоб не випереджати в кредитній експансії ті країни, з
якими є наміри підтримувати паритет своєї валюти”[12].

Таргетування кредиту як спосіб управління обсягами і вартістю запозичень набуває
центрального значення в концепції оцінки вартості грошей (а також інших фінансових  і
матеріальних активів). З практичного погляду співставлення реальної динаміки монетарної
бази і грошової маси із заданими орієнтирами (в Україні, наприклад, в Основних засадах
грошово-кредитної політики на відповідний рік) дозволяє визначити час і період, коли державне
регулювання цих процесів є необхідним (інколи регулювання є не чим іншим, як втручанням).
Проте проблема таргетування кредиту не є самоціллю і може бути розв’язана тільки у руслі
вирішення комплексу питань загального оздоровлення економіки.

Основу регулятивної протидії негативному впливу світової фінансової кризи на розвиток
фінансової системи України повинні складати група відповідних „амортизаторів”, і переважно,
– державних. Зокрема:

– підвищення ліквідності банківської, і через неї всієї фінансової системи (відповідні
інструменти: використання коштів кредиту МВФ, активізація монетарних інструментів НБУ
при проведенні девізної і дисконтної політики);

– розвиток ініційованих попередньо спеціальних угод з підприємствами основних галузей
економіки України щодо особливих режимів їх функціонування у кризових умовах;

– націоналізація потенційних банкрутів через придбання державою акцій нових випусків
таких претендентів (тут обов’язково треба встигнути до офіційного оголошення
неплатоспроможності, оскільки акції ніяк не можна випускати за наявності збитків);

– підтримка внутрішнього попиту через стимулювання внутрішнього виробництва
(наприклад, через адресні держзамовлення для вітчизняних підприємств).
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У міжнародному середовищі режим наднаціонального регулювання та координації ринків
капіталу, перші риси якого окреслилися на згаданому вище саміті у м. Пітсбурзі, потребує
швидкого практичного впровадження. У цьому руслі доцільно модифікувати систему
міжнародного права і в першу чергу – забезпечити належне розкриття інформації щодо
операцій на глобальних ринках та інтеграцію міжнародної фінансової статистики (на сьогодні
розрізненої).

Найвагомішим засобом утримання стабільності є збереження довіри вкладників (для
банківської системи) та інвесторів (для фондового ринку). Керована поведінка цих та інших
економічних контрагентів є основою стабілізації фінансової системи.
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С. І. Лекарь,
ДПА України

ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ
НА НЕРУХОМІСТЬ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

У статті розглянуто відповідність існуючого механізму адміністрування податку на
землю потребам адміністративного податку на земельні поліпшення.

In the article an accordance of existent mechanism of administration of tax on earth to the
necessities of administrative tax on the land improvements is considered.

Ключові слова: земельні поліпшення, адміністрування плати за землю, механізм
оподаткування.

Нерухомість фізичних осіб є усталеним об’єктом оподаткування в розвинених
європейських країнах. Відповідно функціонують і механізми адміністрування цього податку.
Подальший розвиток національної системи оподаткування нерухомості (щодо введення
податку на будівлі і споруди) неможливий без з’ясування того, наскільки сучасне
адміністрування буде придатне для розв’язання нових завдань.

Адміністрування податку на землю не є новою проблемою, вона добре вивчена у першу
чергу в працях М. Азарова, С. Гавриша, К. Гривнак, Є. Грищенко.

Метою статті є визначення відповідності існуючого механізму адміністрування податку
на землю потребам адміністрування податку на земельні поліпшення, оскільки, незважаючи
на загальну дискусійність змісту податку на земельні поліпшення, його майбутнє
адміністрування на цей час не досліджується.

Розглянемо проблематику адміністрування плати за землю, при цьому будемо
досліджувати базу оподаткування, режими оподаткування, порядок визначення ставок плати
за землю, механізм оподаткування.

1. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, виражена у нормативній грошовій
оцінці, під якою  розуміється капіталізований рентний дохід із земельної ділянки. Грошова
оцінка проводиться Державним комітетом України по земельних ресурсах та його органами
на місцях із залученням експертів за методиками, затвердженими Кабінетом Міністрів України.
Однак ще не всі землі „охоплені” грошовою оцінкою – її просто не встигли зробити. З огляду
на це законодавець встановив два режими оподаткування.

2. Чинним законодавством передбачено два варіанти визначення розміру оподаткування
землі.

Перший варіант використовується за наявності грошової оцінки землі.
У цьому випадку сума податкових зобов’язань визначається внаслідок множення грошової

оцінки одиниці площі земельної ділянки на її розмір і на ставку податку; остання встановлена
у відсотках від грошової оцінки землі. Коли відсутня грошова оцінка землі, застосовується
другий режим оподаткування – використання фіксованих ставок плати за землю, встановлених
у гривнях за одиницю площі земельної ділянки. При цьому податкові зобов’язання
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визначаються як добуток площі земельної ділянки на встановлену ставку з урахуванням
коригувальних коефіцієнтів.

3. Ставки земельного податку диференційовано для земель: сільськогосподарського
призначення; населених пунктів, для яких встановлено грошову оцінку; населених пунктів,
для яких не встановлено грошову оцінку; несільськогосподарського призначення за межами
населених пунктів.

Ставки земельного податку для земель сільськогосподарського призначення
розподіляються за видом сільськогосподарських угідь (рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні
насадження) і мають розміри: для ріллі, сіножатей, пасовищ – 0,1 % від нормативної грошової
оцінки землі; для багаторічних насаджень – 0,03 %.

Ставки земельного податку для земель населених пунктів, яким встановлено грошову
оцінку, становить 1 % від їх нормативної грошової оцінки. Вони коригуються відповідно до
використання земель на спеціальні коефіцієнти (табл. 1). Ставки земельного податку для земель
населених пунктів, яким не встановлено грошову оцінку, наведено у табл. 2.

Таблиця 1
Значення коефіцієнта використання земель для коригування ставок податку на землі

населених пунктів, яким встановлено нормативну грошову оцінку

Джерело: [1]
Таблиця 2

Ставки земельного податку на земельні ділянки населених пунктів, яким не
встановлено грошову оцінку

Джерело: [1]
У табл. 2 подано ставки, що коригуються залежно від того, як відносяться оподатковувані

землі до курортних, природоохоронних, оздоровчого, рекреаційного або історико-культурного

Використовувані землі Коефіцієнт
Земельні ділянки, зайняті житловим фондом, кооперативними

автостоянками для, зберігання власних транспортних засобів громадян,
гаражно-будівельними, дачно-будівельними кооперативами, індивідуальними
гаражами й дачами громадян, а також земельні ділянки, надані для потреб
сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства,
зайняті виробничими, культурно-побутовими та господарськими будовами і
спорудами

0,03

Земельні ділянки, надані для Збройних сил України та інших військових
формувань, створених згідно із законодавством України, залізниць,
гірничодобувних підприємств, а також водойми, надані для виробництва
рибної продукції

0,25

Групи населених пунктів із
чисельністю населення (тис. чол.)

Середня ставка
податку

(коп. за 1 м2)

Коефіцієнт для Києва,
Сімферополя, Севастополя та

міст обласного
підпорядкування

До 0,2 1,5
Від 0,2 до 1 2,1
Від 1 до 3 2,7
Від 3 до 10 3,0
Від 10 до 20 4,8
Від 20 до 50 7,5 1,2
Від 50 до 100 9,0 1,4
Від 100 до 250 10,5 1,6
Від 250 до 500 12,0 2,0
Від 500 до 1000 15,0 2,5
Від 1000 і більше 21,0 3,0
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призначення. Величина коригувань визначається відповідними коефіцієнтами, значення яких
подано у табл. 3–4.

Таблиця 3
Значення курортного коефіцієнта коригування ставок податку для земель населених

пунктів, яким не встановлено нормативну грошову оцінку

Джерело: [1]
Таблиця 4

Значення коефіцієнта земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного
призначення та історико-культурного призначення для коригування ставок податку для

земель населених пунктів, яким не встановлено нормативну грошову оцінку

Джерело: [1]
Ставки земельного податку для земель несільськогосподарського призначення за межами

населених пунктів подано у табл. 5.
Таблиця 5

Ставки земельного податку (у відсотках до грошової оцінки)   на земельні ділянки
несільськогосподарського призначення за межами населених  пунктів

1 Крім земель військових сільгосппідприємств, до яких застосовуються ставки, передбачені для
земель сільськогосподарського призначення.

2 При використанні ділянок не за призначенням – ставка 5 %.
3 Податок справляється у складі плати за використання лісових ресурсів. 
Джерело: [1]

Територія розташування населеного пункту Коефіцієнт
Південне узбережжя Автономної Республіки Крим 3,0
Південно-східне узбережжя Автономної Республіки Крим 2,5
Західне узбережжя Автономної Республіки Крим 2,2
Чорноморське узбережжя Миколаївської, Одеської та Херсонської областей 2,0
Гірські та передгірські райони Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та
Чернівецької областей, крім населених пунктів, які Законом України „Про статус
гірських населених пунктів України” віднесено до категорії гірських

2,3

Узбережжя Азовського моря та інші курортні місцевості 1,5

Територія розташування земельної ділянки Коефіцієнт
Земельні ділянки на територіях та об’єктах природоохоронного, оздоровчого
та рекреаційного призначення, зайняті виробничими, культурно-побутовими,
господарськими будівлями та спорудами, які не пов’язані з функціональним
призначенням цих об’єктів

5,0

Земельні ділянки, зайняті виробничими, культурно-побутовими,
господарськими будівлями чи спорудами, розташованими на територіях та
об’єктах історико-культурного призначення, які не пов’язані з
функціональним призначенням цих об’єктів, відповідно на:
територіях міжнародного значення 7,5
територіях загальнодержавного значення 3,75
територіях місцевого значення 1,5

Вид земель Ставки податку
Земельні ділянки для підприємств промисловості, транспорту, зв’язку та
іншого призначення 5,00

Земельні ділянки для залізничного транспорту, Збройних сил України та
інших військових формувань1 0,022

Земельні ділянки на землях природоохоронного, оздоровчого,
рекреаційного та історико-культурного призначення 50,00

Земельні ділянки земель лісового фонду відсутня3

Земельні ділянки лісового фонду, зайняті виробничими, культурно-
побутовими, жилими будинками та господарськими будовами і спорудами 0,30

Земельні ділянки земель водного фонду 0,30
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4. Організаційний механізм оподаткування. Порядок справляння плати за землю різний
для фізичних та юридичних осіб (рис. 1).

Оперативний облік земельного податку та орендної плати за землю, що надходять до
місцевого бюджету, ведеться підрозділами обліку та звітності органів державної податкової
служби відповідно до порядку, установленого для справляння платежів до бюджету. Основними
нормативними документами, якими керуються підрозділи обліку та звітності органів державної
податкової служби для забезпечення обліку плати за землю, є закони України „Про державну
податкову службу в Україні” [2], „Про порядок погашення зобов’язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами” [3] та Інструкція про порядок ведення
органами державної податкової служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль
за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби України [4].

Рис. 1. Відмінності у нарахуванні і справлянні плати за землю юридичними та фізичними
особами

Джерело: [1]
Органи державної податкової служби відкривають особові рахунки платників земельного

податку та орендної плати за землю за платниками, які перебувають на податковому обліку та
взяті на податковий облік протягом поточного року. Інформація про реквізити рахунків
платників – юридичних осіб – доводиться органами державної податкової служби до них
внаслідок розміщення на дошці податкових оголошень, а номери карток особових рахунків
фізичних осіб – суб’єктів господарювання, та фізичних осіб – власників земельних ділянок, не
зареєстрованих як суб’єкти господарювання, відповідають їх ідентифікаційним номерам. У

НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТА ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ
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1 крім виробників сільськогосподарської і рибної продукції, які сплачують податок рівними частками
до 15 серпня і 15 листопада.
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разі, якщо платник податку переходить на облік з одного органу державної податкової служби
до іншого, новий особовий рахунок не відкривається, а передається з попереднього місця
реєстрації платника.

Облік земельного податку ведеться відповідно до наказу Державної податкової адміністрації
України „Про затвердження форм Зведеного розрахунку суми земельного податку, Довідки
до уточненого Розрахунку та Порядку їх подання до органу державної податкової служби” [5].

Відповідно до названого наказу формалізуються: відомості про наявність документів на
землю; дані про пільги із земельного податку; розрахунки сум земельного податку на земельні
ділянки сільськогосподарського призначення, населених пунктів, яким встановлено грошову
оцінку, населених пунктів, проте не встановлено грошову оцінку, несільськогосподарського
призначення за межами населених пунктів; податковий розрахунок земельного податку.

У свою чергу, облік орендної плати проводиться відповідно до наказу Державної податкової
адміністрації України „Про затвердження форми податкової декларації орендної плати за
земельні ділянки державної і комунальної власності” від 20.12.2005 р. № 588 [6], яким
формалізуються: форми податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної
і комунальної власності; відомості із договору оренди землі; перерахунок податкового
зобов’язання орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Основним документом, на підставі якого здійснюється облік плати за землю, є платіжні
доручення та квитанції щодо перерахування через банківські установи платниками сум
земельного податку та орендної плати за землю.

Для забезпечення контролю за повнотою та своєчасністю розрахунків із місцевим
бюджетом платників земельного податку та орендної плати за землю органи державної
податкової служби відповідно організовують власну роботу, в якій насамперед беруть участь
підрозділи з обробки та  ведення податкових документів, оподаткування фізичних та юридичних
осіб, обліку та звітності, автоматизації процесів оподаткування. Взаємодію цих підрозділів і
принципові функції кожного з них подано на рис. 2.

Рис. 2. Взаємодія підрозділів органів державної податкової адміністрації (ДПА) в процесі
оподаткування землі

Джерело: документи із структурної організації ДПА України.
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рознесення розрахунків по земельному податку і
орендній платі за землю
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ПЛАТИ
ЗА ЗЕМЛЮ



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  1(48) 2010  27

Отже, як підсумок, зазначимо, що, на нашу думку, на цей час склалася досить ефективна
система оподаткування, яка характеризується такими основними ознаками: обґрунтованістю
підходів до диференціації ставок оподаткування; урахуванням реального стану процесів
проведення нормативної грошової оцінки земель; зрозумілістю податкового навантаження
для платників; відпрацьованістю документальної бази оподаткування землі; наявністю дієвої
взаємодії внутрішніх структурних підрозділів органів державної податкової адміністрації із
нарахування і справляння плати за землю.
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Приоритетным направлением совершенствования национальной системы хозяйствования
является формирование и вживление в ее „организм” принципиально нового механизма
экономико-правовых отношений, устойчивых к побочным проявлениям
интернационализации хозяйственной жизни*, трансформированной на девятнадцатом году
рыночных реформ в прогрессирующую глобализацию.

Примечательно, что, осознавая а priori необратимость глобализационных процессов,
протекающих под фанфары свободной торговли и являющихся своеобразным катализатором
взаимопроникновения различных сфер мировой экономики, ряд отечественных и зарубежных
ученых заняли позицию яростных противников тотальной либерализации некоторых сфер
экономических отношений.

*
 Довольно точно, на наш взгляд, понятие интернационализация хозяйственной деятельности

определено Владимировой И. Г. Автор подразумивает под интернационализацией хозяйственной
деятельности усиление взаимосвязи и взаимозависимости экономик отдельных стран, влияние
международных экономических отношений на национальные экономики, участие стран в мировом
хозяйстве [1]

© Бурбело О. А., Андросов С. М., 2010
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Так, по мнению профессора Пенсильванского университета, лауреата Нобелевской премии
по экономике Лоуренса Клейна, вопросы, связанные со свободным движением финансовых
инструментов и капиталов, требуют особого рассмотрения и не могут обходиться без особых
ограничений [2]. Следует заметить, что наряду с прямым отрицанием возможности тотальной
дерегуляции рынка финансовых услуг, указанный автор категорически не приемлет
реализации в рамках глобализационной модели методов, напоминающих шоковую терапию
при переходе от плановой экономики к рыночной.

Не меньшего внимания, с учетом непосредственного предмета данного исследования,
заслуживает более категоричная позиция профессора Колумбийского университета и
лауреата Нобелевской премии 2001 года Джозефа Стиглица, согласно которой „реальная и
эффективная банковская система требует жесткого банковского регулирования” [3].

Как это ни странно, но указанные выше и схожие по своей сути концепции жесткого
опозиционирования дерегуляции рынка финансовых услуг были провозглашены и признаны
международным научным сообществом в США – стране, создавшей серьезные предпосылки
для выведения на международную авансцену внешнеэкономической деятельности механизма
рыночного фундаментализма. В данной ситуации сущность экономического антагонизма,
подмеченная Джозефом Стиглицом, проявлялась в непримиримой противоречивости
политики президентской администрации и действий Американского казначейства. В то время
как администрация Клинтона всячески содействовала политике: „…активного участия
правительства в содействии экономическому росту, в действиях Американского казначейства
на международной арене (непосредственно и через МВФ) отражались с незначительными
вариациями традиционный рыночный фундаментализм и идея экономики постепенного
стимулирования, т.е. те идеи, которые были отвергнуты в самой Америке” [4].

Вполне очевидно, что политика отказа от чрезмерной либерализации рынка финансовых
услуг более чем оправдана. Череда мировых экономических кризисов, разразившихся,
отчасти, вследствие провозглашения и стараний последующего воплощения в жизнь идеи
рыночного фундаментализма, а главное низкая эффективность реформ по их преодолению,
сплотило мировое сообщество общей идеологией проектирования нового механизма
хозяйствования антидерегуляционной направленности.

Примечательно, что на фоне отмеченной делиберализации зарубежных рынков
финансовых услуг, отечественный законодатель продолжает придерживаться своих
дерегуляционных взглядов. В частности, это проявляется в неоправданно либеральном
отношении к стремительному поглощению нерезидентами уставного капитала банковской
системы Украины. Так, по состоянию на 01.05.2009 г., официально подтверждаемая утрата
37,2 % национального контроля в уставном капитале банковской системы [5], представляет
собой серьезную угрозу не только для отечественного финансового сектора, но и для
национальной безопасности Украины в целом.

В свете указанной статистики арифметически прогрессирующее увеличение иностранного
контроля в банковской системе Украины уже не выглядит триумфальным шествием мирных
глобализационных процессов, а скорее напоминает затерянную в туманных далях раннего
средневековья процессию аутодафе. В роли „жертвы” такого инквизиционного процесса
вполне может оказаться экономический суверенитет Украины.

Анализ последних научных исследований и публикаций свидетельствует о наличии
повышенного интереса теоретиков и практиков к общим проблемам глобализации. К числу
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данных авторов можно отнести Д. Бхагвати, С. А. Бурцева, И. И. Лукашук, Д. Стиглицa,
А. Н. Чумаковa [6–10]. Следует признать, что большинство указанных исследований имеет
ярко выраженный социологический либо экономический оттенок, в то время как юридическая
составляющая глобализационных процессов исследована недостаточно.

Особая заслуга в общетеоретическом анализе иностранного присутствия в уставном
капитале банковской системы принадлежит Академику НАН Украины В. М. Геецу. По его
убеждению, полезность и „безболезненность” присутствия иностранного капитала в
банковской системе Украины зависит от быстроты определения и готовности к защите
национальных интересов в данном интеграционном процессе [11; с. 4].

Не подвергая сомнению актуальность данных исследований, следует все же обратить
внимание на наличие теоретического вакуума в области анализа хозяйственно-правовой
стратегии глобализационных процессов в банковской системе Украины. Кроме того, не в
полной мере исследованы география и угрозы присутствия нерезидентов в уставном капитале
отечественного банковского сектора. Особые опасения вызывает и отсутствие комплексной,
прежде всего, социально- и экономически-ориентированной правовой модели допуска
нерезидентов в уставной капитал национальной банковской системы. Вместе с тем именно
эти проблемы являются важными с точки зрения эффективного развития финансового сектора
Украины, а также обеспечения ее национальной безопасности.

Целью статьи является анализ современного характера, перспектив и угроз иностранного
присутствия в уставном капитале банковской системы Украины в условиях либерализации
рынка финансовых услуг.

В контексте исторического развития человеческой цивилизации, насчитывающей уже не
одно тысячелетие, глобализация, со своей менее чем полувековой историей существования,
аллегорически выражаясь, ассоциируется с „новорожденным младенцем”. Однако это вовсе
не слабое и беззащитное дитя. За непродолжительное время своего существования
глобализация проникла в большинство приоритетных сфер общественных отношений. Данное
обстоятельство настолько очевидно, что признается как сторонниками глобализационных
процессов, так и ее ярыми противниками. В то же время в процессе анализа сущности
глобализации и природы ее развития, отмеченного выше, единства мнений не существует.

В центре современной научной полемики оказался и вопрос зависимости
глобализационных процессов от политики отдельных представителей либо институтов
общества. В данной связи можно выделить, как минимум, два теоретических подхода,
определяющих объективную и субъективную природу глобализационных процессов
соответственно.

Выступая в защиту первого подхода, известный российский ученый В. Л. Иноземцев
отмечает: „Глобализация – … это не столько политический или экономический проект, сколько
объективный процесс, мало подверженный влиянию отдельных людей, социальных групп и
даже целых народов” [6, с. 7]. С указанным подходом можно согласиться, однако с определенной
долей условности. Действительно, трудно подвергнуть критике утрату общественного
контроля в отношении некоторых „плодов” глобализации, а именно: резкого ухудшения
экологической ситуации в планетарном масштабе, глобальных финансовых кризисов – как
результата чрезмерной либерализации рынка финансовых услуг, международной миграции
и прочего. Как следствие, это создает благоприятную почву для острой, причем зачастую
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оправданной, антиглобализационной критики, основанной на концепции отсутствия
„человеческого лица” у глобализации [12].

В то же время вряд ли уместно отождествление глобализации во всех ее ипостасях с
беспорядочным броуновским движением частиц. Очевидно, что возникновение и
последующее развитие глобализационных процессов – заслуга международной политики
транснациональных финансовых групп. Отмечая данное обстоятельство, профессор
Колумбийского университета Джагдиш Бхагвати остро подмечает: „…от нынешней социально
деструктивной глобализации больше всего выигрывают ТНК (транснациональные компании
– курсив наш), выступающие ее главными носителями … „Б-52 глобализации” [6; с. 1]. При
этом мировая практика хозяйствования свидетельствует, что в качестве первоочередных целей
указанного „бомбардирования глобализации” оказались банковские системы большинства
развивающихся государств. Не стало исключением и наше государство, о чем свидетельствует
факт стремительного увеличения доли иностранного капитала в активах банковской системы
Украины. Следует признать, что указанная ситуация была спровоцирована политикой
последовательной дерегуляции рынка финансовых услуг. Субъективная природа данных
управленческих решений в области финансовой политики государства может быть признана
в качестве серьезного контраргумента концепции объективной природы глобализации.

В целях детализации географии иностранного присутствия в уставном капитале банковской
системы Украины обратимся к информации о владельцах существенного участия банков.
Обобщение указанной информации дает представление об основных иностранных лидерах,
разместивших свои активы в уставном капитале банковской системы Украины (таблица 1).

Таблица 1
Доля и характер иностранного участия в уставном капитале банковской системы

Украины (по состоянию на 01.01.2009 г.)
П/
н

Иностранное
государство-

донор

Отечественный банк-реципиент и доля прямого
участия в нем иностранного государства-донора (в т.ч.

100 % иностранный банк)

Суммарные
активы

государства-
донора в
уставном
капитале

банковской
системы
Украины
(тис. грн)

Соотношени
е активов

государства-
донора к

уставному
капиталу

банковской
системы
Украины

(%)
1. Кипр ЗАО „Международный Ипотечный банк” (100 %), ЗАО

КБ „Кредит-Днипро” (100 %), ЗАО „Альфа-Банк”
(99,9989 %), ОАО КБ „Надра” (91,7373 %), АБ „Киевская
Русь” (51,0000 %), ОАО „Кредитпромбанк” (45,2766 %),
ОАО „Морской транспортный банк” (2,1965 %)

4 449 491,086 5,3963

2. Австрия ОАО „Ерсте Банк” (100 %), ОАО „Фольксбанк”
(99,8444 %), ОАО „Райффайзен Банк Аваль” (95,9300 %),
АКБ социального развития „Укрсоцбанк” (82,1245 %),
АКБ „Индустриалбанк” (16,5009 %)

4 134 092,377 5,0138

3. Российская
Федерация

ОАО „Банк Русский Стандарт” (100 %), ЗАО „Дочерний
Банк Сбербанка России” (100 %), ОАО Банк „Траст”
(100 %), ОАО ВТБ Банк (99,8902 %), АБ „Энергобанк”
(96,2381 %), ЗАО „Банк Петрокоммерц-Украина”
(90,0616 %), ЗАО АБ „Радабанк” (90 %) ОАО
„Всеукраинский Акционерный Банк” (ВиЭйБи Банк)
(5,8660 %)

3 802 604,056 4,6117

4. Франция АО „Калион Банк Украина” (100 %), АО
„Индустриально-экспортный банк” (99,9881 %), ОАО
„Банк Профессионального Финансирования”
(Профинбанк, Икар Банк) (94,7886 %), Акционерный
коммерческий инновационный банк „УкрСиббанк” (51 %)

2 648 607,410 3,2122
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Источник: данные НБУ „Информация о владельцах существенного участия в банках Украины”.
Следует заметить, что современная тенденция практически бесконтрольного

стремительного увеличения доли иностранного участия в уставном капитале банковской
системы Украины, являющейся, несомненно, приоритетной отраслью экономики,
представляет реальную угрозу национальным интересам и национальной безопасности
Украины в экономической сфере. Данная точка зрения подтверждается диспозицией статьи
7 Закона Украины № 964, предусматривающей в качестве реальных и потенциальных угроз
национальной безопасности Украины в экономической сфере опасное для экономической
независимости Украины увеличение доли иностранного капитала в стратегических отраслях
экономики. К сожалению, отечественный законодатель уклонился от детализации понятия
„опасность для экономической независимости Украины”, выступающего единственным
квалификационным критерием соотнесения чрезмерного роста инвестиционной активности
нерезидентов к числу угроз национальной безопасности в экономической сфере. Вполне
очевидно, что указанный пробел законодателя может быть восполнен соответствующим
исследованием хозяйственно-правовой отраслевой принадлежности.

К числу наиболее очевидных угроз стремительного проникновения иностранного капитала
в уставной капитал банковской системы Украины относятся:

– утрата экономического суверенитета;
– критическая зависимость национальной экономики от характера предоставляемых услуг

банков-нерезидентов;
– потенциальная возможность массового оттока банковских средств вследствие

последующего развития финансового кризиса;

Продолжение табл. 1
5. Нидерланды ООО "Банк Ренессанс Капитал" (100%), АБ "ІНГ Банк

Украина" (100%), ЗАО "Кредит Европа Банк" (100%),
ЗАО "Хоум Кредит Банк" (100%), ОАО "Универсал Банк"
(99,9183%), ОАО АБ "Приватинвест" (99,7418%), ОАО
"Всеукраинский Акционерный Банк" (ВиЭйБи Банк)
(48,9087%)

2 324 369,709 2,8189

6. Швеция ОАО „Сведбанк” (99,9991 %), АБ „Факторіал-Банк”
(99,7897 %) 2 260 977,828 2,7421

7. Венгрия ЗАО „ОТП Банк” (100 %) 2 068 195 2,5082
8. Греция ОАО „Пиреус Банк МКБ” (99,9482 %), ОАО Астра Банк

(93,3333 %), АКБ „Форум” (10,0194 %) 1 542 206,924 1,8703

9. Польша ООО УниКредит Банк (100 %), ОАО „Плюс Банк”
(99,0604 %), ОАО „Кредобанк” (98,5619 %) 1 318 418,885 1,5989

10. Германия ЗАО „ПроКредит Банк” (60,0010 %), АКБ „Форум”
(60,0411 %), АКБ „Золотые ворота” (13,4566 %) 1 078 237,352 1,3076

11. Италия АКБ „Правекс-Банк”(100 %) 991 499 1,2024
12. Казахстан ОАО „БТА Банк” (49,9883 %) 749 824,5 0,9093
13. Ирландия ОАО „Кредитпромбанк” (34,0038 %) 459 051,3 0,5567
14. Британия ОАО „Морской транспортный Банк” (97,4868 %), ЗАО

„ПроКредит Банк” (19,9990 %) 352 358,840 0,4273

15. Грузия ОАО „БГ Банк” (99,3950 %) 263 396,75 0,3194
16. США ЗАО „ПроКредит Банк” (20 %) 96 500 0,1117
17. Турция ЗАО „Вэст Файненс Энд Кредит Банк” (Кредитвест Банк)

(100 %) 72 175 0,0875

18. Канада ЗАО Акціонерний комерційний промислово-
інвестиційний банк (19,8044 %) 39 643,4577 0,0480

19. Швейцария ЗАО „Український будівельно-інвестиційний банк”
(47,6900 %) 28 030,7513 0,0339

Итого: 28 679 680,22 34,7825
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– зависимость хозяйственной деятельности государства от субъективной политики
владельцев существенного участия банка с иностранным капиталом;

– вытеснение нерезидентами отечественных банков с наиболее прибыльных
операционных позиций;

– уменьшение объемов кредитования малоприбыльных или низколиквидных
стратегически важных секторов экономики.

Не менее опасна и потенциальная возможность осуществления банками с иностранным
капиталом необоснованно рискованных операций. Обратив внимание на данную угрозу,
профессор Г. Л. Знаменский в одной из своих работ отмечал, что „иностранному инвестору
в чужой стране хочется встретить знакомый и привычный правовой климат, а может быть,
более мягкий, чем в своей стране” [10; с. 7].

Невзирая на чрезвычайную актуальность глобализационных экономических процессов,
в том числе между участниками Всемирной торговой организации (далее – ВТО), толерантный
либерализм в сфере санкционирования и регламентации допуска нерезидентов на
национальный рынок банковских услуг является чрезвычайно опасным. Очевидно, что при
некоторой осторожности не будет чрезмерно категоричным утверждение, согласно которому
недавнее вступление Украины в ВТО отнюдь не обязывает ее к беспрепятственному допуску
нерезидентов, в том числе иных членов ВТО, в сферу контроля над национальным рынком
банковских услуг. В подтверждение вышеуказанной позиции следует привести точку зрения
французских исследователей международного экономического права Д. Карро и П. Жюйар,
согласно которой ВТО присущ характер „воинственного либерализма”. Уточняя данную
позицию, указанные авторы определяют ВТО не иначе, как „инструмент самоотстранения
государств от участия в международных хозяйственных связях” [11, с. 32].

Проанализировав современный характер, перспективы и угрозы иностранного
присутствия в уставном капитале банковской системы Украины, можно сделать следующие
выводы. В условиях отсутствия стратегии и механизма нормативно-правового сдерживания
проникновения иностранного капитала в уставной капитал банковской системы Украины
характер и стремительный размах данной активности иностранных инвесторов приобрел
черты ярко выраженной экономической экспансии. Процесс масштабного вхождения
иностранного капитала в банковскую систему может быть оправданным лишь при условии
сильной конкурентоспособности отечественных банков, а также наличия экономически
обоснованной нормативно-правовой стратегии допуска нерезидентов в банковскую систему.
В обратном случае отсутствие контроля над данным процессом может обусловить прямую
зависимость национальной экономики от иностранного капитала и создать серьезные угрозы
для национальной безопасности. Вместе с тем, активное проникновение глобализационных
процессов в банковскую систему Украины обуславливает возникновение множества
трудноразрешимых интеграционных проблем, что обусловливает актуальность последующих
научных изысканий в данной сфере.
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ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ
СИСТЕМИ УКРАЇНИ

У статті проаналізовано вплив фінансової глобалізації на розвиток вітчизняної
банківської системи. Метою статті є аналіз проблем, пов’язаних з процесами глобалізації
та інтеграції банківської системи країни, шляхів збільшення рівня власного капіталу та
виявлення напрямів його ефективного функціонування, зростання іноземного банківського
капіталу та його вплив на банківську систему.

The influence of financial globalization on the development of banking system was in this
work analyzed, is opened the special feature of the development banking system of the Ukraine
under the condition of globalization, it is determined a number of the indices, which favorably
affect the process of concentration in the banking system of the Ukraine after the conditions of
the globalization the world financial space.

Ключові слова: інтернаціоналізація, глобалізація, інтеграція, іноземний капітал, рух
міжнародного капіталу, капіталізація.

Однією з передумов сучасного економічного розвитку є процес інтернаціоналізації
господарського життя – загальна інтеграція національних суб’єктів господарювання.
Інтернаціоналізація призводить до створення світового господарства, а у фінансовій сфері –
глобального або світового фінансового ринку.

Середовище міжнародних економічних відносин має особливі форми та закономірності
розвитку, пов’язані з різноманітністю політичних та економічних систем, наявністю відмінних
валют, різним рівнем економічного розвитку країн світу.

Теорія та практика свідчить про очевидні переваги, які несе з собою інтеграція ринків
капіталу. Країни, які мають тимчасові потреби, пов’язані з економічними кризами або
стихійними лихами, можуть отримати позики у міжнародних банківських груп і світових
фінансових організаціях. Більшість країн, що розвиваються, за умови обмеженості інвестиційних
ресурсів залучають іноземні капітали, не обмежуючи цим споживання матеріальних благ,
необхідних для функціонування. Інвестори, отримуючи контроль над активами різних країн,
мають можливість знизити свої цінові ризики. На  глобальному рівні міжнародний ринок
капіталів оптимізує використання фінансових ресурсів і заощаджень з акумульованих на
світовому фінансовому ринку.
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Участь іноземного капіталу відіграє важливу роль у розвитку банківської системи та
економіки будь-якої країни. Адже в останні роки іноземний капітал у більшості країн світу є
важливим джерелом фінансування економіки. За умов нестабільного розвитку економіки
України, спричиненого переважно відсутністю стабільних джерел фінансування, присутність
іноземного капіталу в банківській системі України дає можливість залучати необхідні ресурси
на внутрішні фінансові ринки. Доповнення та сприяння розвитку національних фінансово-
кредитних інститутів є головною передумовою ефективного функціонування іноземного
капіталу в банківській системі.

Розвиток країни в сучасних умовах залежить від рівня інтеграції її економічної системи в
світовий господарський комплекс. Це призводить до зростання взаємозалежності економік
країн світу, формування єдиного загальносвітового ринку товарів, послуг, капіталів і робочої
сили. Тому зовнішні фактори активно впливають не лише на транснаціональний бізнес, але й
на національні господарства. Особливої уваги потребує регулювання руху міжнародного
капіталу, який прискорює динамічний рух ресурсів, формування глобальної системи
виробництва, фінансової і господарчої інфраструктури.

Розглянемо особливості банківського бізнесу, який функціонує в нематеріальній площині
та швидше адаптується до нових умов інтеграції. Більш глибоко вивчимо процеси впливу
зовнішніх факторів на банківську систему, зокрема з позиції руху міжнародного капіталу.
Передумовою розвитку банківської системи України є розбудова стійкої,
конкурентоспроможної, прозорої системи, яка б сприяла довгостроковому економічному
зростанню країни і була спроможна без загрози національним інтересам інтегруватися у
світовий економічний простір.

У цьому процесі трансформація банківської системи України повинна ґрунтуватися на
таких засадах: світових умовах глобального розвитку, національних пріоритетах, реальному
стані економіки та суспільства. При цьому участь банківського капіталу (в тому числі
іноземного) повинно забезпечити ефективне функціонування національного господарського
комплексу.

Останнім часом питання глобалізації та проникнення іноземного капіталу в банківський
сектор України стало предметом дискусій багатьох вітчизняних економічних шкіл. Дискусії
ведуться з питань вартості кредитів і депозитів, поступового витіснення з окремих сегментів
ринку банківських послуг банків з національним капіталом, виведення капіталу за межі держави,
зменшення податкових надходжень до бюджету країни. Детальному аналізу наслідків діяльності
банків з іноземним капіталом присвятили свої праці відомі науковці та економісти, такі як:
В. Геєць [1], В. Міщенко [6], М. Савлук [4], М. Диба [5], О. Дзюблюк [2, 3].

Незважаючи на значну кількість наукових праць, які тією чи іншою мірою пов’язані з
проблемами інтеграції вітчизняного ринку банківських послуг у глобальне середовище,
залишається ряд невирішених завдань саме щодо збільшення власного капіталу банківських
установ ефективного функціонування іноземного капіталу в банківській системі України.

Інтенсивність та швидкість, із якими іноземні банки останнім часом опановують
український фінансовий ринок, вимагають поглибленого дослідження питань, пов’язаних як
із присутністю, так і з можливими напрямами впливу цих банків на розвиток національної
банківської системи та економіки в цілому. З огляду на зарубіжний досвід присутність іноземних
банків в Україні можна вважати наслідком такого процесу у світовій системі господарювання,
як міжнародна інтернаціоналізація.
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Даний процес набув розвитку наприкінці XX століття, і його вплив на національні економіки
стає дедалі відчутнішим. Уже сьогодні можна констатувати, що жодна держава світу не змогла
його уникнути. Питання лише в тому, якими будуть наслідки та масштаби цього впливу.

Ринкова економіка потребує побудови якісно нової системи господарювання, що
функціонує на підґрунті сучасних елементів і принципів. Її головною складовою є банківська
система, з розвитком якої пов’язують стійке зростання економіки країни в цілому. Нині багато
уваги приділяється визначенню перспектив і пріоритетів національної банківської системи,
спрямованих на оптимізацію її структури, а саме: чи потрібно стимулювати реорганізацію
банків і створення банківських об’єднань; чи варто відкривати вітчизняний банківський ринок
для іноземної конкуренції та якою мірою тощо.

Інтернаціоналізація банківської системи – це процес виходу за рамки вітчизняного ринку
або входження закордонних інвесторів до вітчизняних банків. Вони трактують закордонні
банки як форму, що має характер правового інституту, яка переносить тенденції, наявні на
світових фінансових ринках, до вітчизняної банківської системи.

Своєрідне визначення інтернаціоналізації банківських систем дав Європейський
Центральний Банк, а саме виділено інтернаціоналізацію – внутрішню і зовнішню. Перший
тип інтернаціоналізації вимірюється кількістю відділів і філій, відкритих у даній країні
закордонними банками, а також сумою активів цих осередків, віднесеною до спільних активів
сконсолідованого банківського балансу. Зовнішня інтернаціоналізація вимірюється кількістю
відділів і філій, відкритих за кордоном вітчизняними банками, а також сумою активів,
нагромаджених цими філіалами, віднесеною до спільних активів сконсолідованого банківського
балансу. Процес інтернаціоналізації має серйозні наслідки для банківських систем. Він впливає
на вирівнювання умов конкуренції, змушуючи удосконалювати системи безпеки та контролю
для всіх банків.

Інтернаціоналізація банківських систем стала причиною значної концентрації в банківських
системах, покращуючи конкурентні позиції універсальних банків стосовно банків
спеціалізованих. У результаті цього процесу значні зміни відбулися в організаційних формах
закордонної діяльності багатонаціональних банків. Перед тим як почати інтернаціоналізацію
банківських систем, банки, які хотіли розпочати діяльність за кордоном, повинні були знайти
закордонний банк-кореспондент. Тільки процес інтернаціоналізації сприяв безпосередній
присутності банків за кордоном.

Інтернаціоналізація тісно пов’язана з глобалізацією банківських систем. Глобалізація
банківських систем допомагає створенню світового ринку універсальних банківських послуг,
прискорюючи темпи технологічних змін, які особливо впливають на умови здійснення
банківської діяльності.

Ці процеси проявляються у тенденції прискорення лібералізації і прозорості доступу на
фінансові ринки, що є обов’язковою умовою членства у багатьох міжнародних організаціях.

Вивезення капіталу притаманне сучасній моделі економічного розвитку і передбачає певні
передумови:

1) необхідним є динамічне економічне зростання, що забезпечувало б високі темпи
накопичення внутрішніх заощаджень для формування надлишку капіталу;

2) за кордоном повинно бути ряд державних або приватних підприємств, що хочуть і
готові позичати – необхідна наявність значної кількості привабливих можливостей для
здійснення іноземних інвестицій;
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3) повинний функціонувати певний механізм, який забезпечував би максимальну
узгодженість процесу руху капіталу від його власників в одній країні до осіб, які потребують
його, у іншій – необхідним був достатньо диверсифікований ринок капіталів, який міг би
опосередковувати іноземні інвестиції. Зрештою, повинні були з’явитися стимули для здійснення
іноземного інвестування. Перспектива отримання за кордоном вищого прибутку, ніж на
національному ринку, стала визначальною детермінантою обсягів і масштабів іноземного
інвестування. Міжнародний рух капіталу призвів до прискорення економічного зростання у
багатьох країнах, а також збільшення обсягів торгівлі.

Характерними ознаками прояву глобалізації та інтернаціоналізації у сфері фінансових
відносин є створення міжнародних фінансових інституцій, входження іноземного капіталу в
національні фінансові ринки й посилення його впливу на розвиток національних фінансових
систем.

В Україні наслідком впливу глобалізації й міжнародної фінансової інтеграції стало входження
іноземних банків у вітчизняні фінансові ринки шляхом купівлі, поглинання українських банків,
створення нових банків із іноземним капіталом.

Тому роль іноземного капіталу заслуговує особливої уваги, адже його частка у банківській
системі нашої країни поступово збільшується. Динаміка присутності іноземного капіталу в
банківській системі України за останні три роки демонструє стрімке зростання і на початку
2008 р. частка іноземного капіталу становила 35,0 %. Щоправда в 20082009 роках цей процес
був уповільнений фінансовою кризою та небажанням іноземних інвесторів вкладати кошти в
українську банківську систему. Тому в 2009 році частка іноземного капіталу зменшилась і
становила 34,5 % (див. таблицю 1).

Таблиця 1
Показники розвитку банківських установ з іноземним капіталом [7, с. 48]

Для розуміння процесів, які відбувалися в сфері функціонування банківського капіталу,
важливо проаналізувати найістотніші зрушення в нинішньому розвитку банківської системи
України ( таблиця 2). Якщо розглядати динаміку в номінальному вираженні, то щорічний
приріст основних показників розвитку банківського сектора (капітал, активи і кредити)
становить 60–80 %, а за окремими напрямами і більше. Протягом 2008 року за багатьма
показниками темпи приросту були вищими, ніж у середньому за минулі сім років. Так,
протягом 2008 року відносна величина активів банків зросла на 54,5 %, власного капіталу – на
71,4 %, кредитів – на 63,2 %.

Показники 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р.
Кількість зареєстрованих банків 179 181 186 193 198 198
Кількість діючих банків 158 160 165 170 175 185
Кількість банків з іноземним капіталом 19 19 23 35 47 49
Кількість банків зі 100-відсотковим
іноземним капіталом 7 7 9 13 17 17

Частка іноземного капіталу в
статутному капіталі банків, % 11,3 9,6 19,6 27,6 35,0 34,2
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Таблиця 2
Основні показники діяльності банків України за період 2002–2009 роки [7, с. 48]

За останні сім років рівень функціонального розвитку українських банків істотно
підвищився. Однак, незважаючи на загальну тенденцію до збільшення банківського капіталу
в Україні, порівняння обсягів власного капіталу вітчизняних банків з обсягами банків провідних
країн світу засвідчує істотну різницю. Так, сукупний обсяг власного капіталу всіх діючих
банків в Україні на 01.10.2009 р. становив 119,2 млрд. грн, що не можна порівняти з обсягами
власних капіталів іноземних банків.

Питання реалізації конкретних заходів щодо підвищення рівня капіталізації банків України
можна вважати необхідними умовами зміцнення стійкості банківського сектора, підвищення
довіри до нього з боку інвесторів, вкладників і кредиторів, а також підвищення ролі соціально-
економічної ефективності банківської системи.

Таким чином, банківська система будь-якої країни першою зазнає впливу процесів
інтернаціоналізації, а з урахуванням масштабів тієї ролі, яку вона відіграє у всьому розвитку
національної економіки, можна без перебільшення стверджувати, що банківська система
виступає основною передавальною ланкою впливу глобалізаційних процесів на національне
господарство. Відтак оцінка основних напрямів впливу інтернаціоналізації на національну
банківську систему країни і визначення шляхів оптимізації цього впливу шляхом розробки
відповідних регулятивних заходів є одним із головних завдань зниження рівня ризиків, що
мають глобалізаційні процеси для національної економіки.

Унаслідок інтернаціоналізації ринки стають більш взаємозалежними, у всіх сферах
спостерігається постійне зростання глибини та масштабів міжнародної інтеграції, яка
перетворилася на багатоканальний процес. Загалом процеси інтернаціоналізації охоплюють
різні сфери світової економіки, а саме:

– зовнішню, міжнародну, світову торгівлю товарами, послугами технологіями, об’єктами
інтелектуальної власності;

– міжнародний рух засобів виробництва (робочої сили, капіталу, інформації);
– міжнародні фінансово-кредитні та валютні операції;
– виробничу, науково-технічну, технологічну, інжинірингову й інформаційну

співпрацю [8, с. 53].

Роки
Показники,

млн грн 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Темп
зростання
за 2009 p.,

%

Приріст
за 2002–
2009 pp.,

рази
Кількість
зареєстрованих
банків (одиниці)

182 179 181 186 193 198 198 100,0 1,1

Чисті активи 63 896 100 234 134 348 213 878 340 179 599 396 926 086 154,5 14,5
Власний капітал
банків 9 983 12 882 18 421 25 451 42 566 69 578 119 263 171,4 11,9

Зобов’язання банків 53 913 87 352 115 927 188 427 297 613 529 818 806 823 152,2 15,0
Кредитний портфель 46 736 73 442 97 197 156 385 268 688 485 507 792 384 163,2 16,9
Депозити фізичних
осіб 19 092 32 113 41 207 72 542 106 078 163 482 213 219 130,4 11,2



40                                                                                                             Економіка

Забезпечення необхідної капіталізації банків на рівні, адекватному потребам
трансформаційної економіки, постає нині важливим завданням для банківської системи на
найближчі роки, оскільки капітальна база вітчизняних банків і всієї банківської системи
залишається недостатньою – на рівні близько 9 % від ВВП. Недокапіталізація вітчизняних
банків відображає недокапіталізацію економіки в цілому, а тому необхідна розробка системи
заходів щодо регулювання та нагляду у сфері спеціалізації діяльності та концентрації капіталу
комерційних банків.

Концентрація капіталу і пошук шляхів його примноження та збереження від інфляції були
основними факторами, які підштовхнули процеси глобалізації, розширення присутності
іноземних банківських установ у країнах з перехідною економікою. Ці процеси проявляються
у тенденції прискорення лібералізації доступу на фінансові ринки, що є обов’язковою умовою
членства у багатьох міжнародних організаціях.

Таким чином, щодо можливості проведення ефективної монетарної політики необхідно
відстоювати українські банківські установи, а з позиції підвищення ефективності
посередницької ролі банківської системи необхідно стимулювати залучення відносно дешевого
іноземного капіталу. Проте не можна стверджувати, що ці дві стратегії цілком виключають
одна одну. Дійсно, українські банківські установи можуть служити посередниками у
кредитуванні українських суб’єктів ринку за рахунок кредитних ресурсів іноземних банківських
установ. Як свідчить практика, така стратегія реалізується досить ефективно вже зараз на
багатьох прикладах. Безумовно, іноземним банківським установам більш вигідно здійснювати
кредитування через банки, які вони повністю контролюють. Але в існуючих об’єктивних
умовах високоризикового вітчизняного ринку банківських послуг вони досить часто діють
через вітчизняних фінансових посередників.

Дослідження взаємозв’язку проблем забезпечення фінансової стійкості, концентрації
капіталу та капіталізації комерційних банків України повинно базуватися на обґрунтуванні
пропорцій складових відповідних процесів, визначення кількісних співвідношень, напрямів і
механізмів, що забезпечують перехід банківської системи України на якісно новий рівень. Це
стимулюватиме розвиток реального сектора економіки і створить умови для стабільного
конкурентного середовища у банківській сфері.
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ДЖЕРЕЛА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНО-
ПОДАТКОВИХ ВАЖЕЛІВ В УМОВАХ КРИЗИ

ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН
Статтю присвячено дослідженню основних причин недостатньої ефективності

застосування бюджетно-податкових важелів у практиці державного регулювання.
Акцентовано увагу на теоретико-методологічних прорахунках, що не дозволяють
максимально використати потенціал цих важелів для мінімізації наслідків фінансової
кризи та забезпечення подальшого розвитку.

The article is devoted research is devoted to the research of the main problems of insufficient
application of budget and tax levers in the practice of government control. Theoretical and
methodological estimation which unable maximum use of budget and tax levers for minimizing
fallout of financial crisis and providing their future development is analyzed in the article.

Ключові слова: фінансова криза, державне регулювання, бюджетно-податкові важелі,
ефективність, фінансовий потенціал держав,

Фінансова криза, що суттєво ускладнила економічні відносини на всіх рівнях їх
функціонування та між усіма їх учасниками як у національних, так і міжнародних масштабах,
вкотре загострила питання про місце і роль держави у запобіганні виникненню таких криз, а
в ширшому підході – в перспективах економічного розвитку. У цьому контексті, зважаючи,
що основними важелями впливу держави на розв’язання тих чи інших соціально-економічних
питань є бюджетно-податкові та відповідно до потреб урахування існуючих реалій, знову
постало питання ефективності бюджетно-податкових важелів щодо формування умов
максимізації позитивних і мінімізації негативних явищ у соціально-економічному розвитку.

Різні аспекти використання бюджетно-податкових важелів для розбудови суспільного життя
завжди були предметом досліджень наукової спільноти. На усіх етапах розвитку економічної
системи їх потенціал посідав визначальне місце не лише як інструмент регулювання, а
одночасно й джерело економічного зростання, зважаючи на взаємозалежність і
взаємообумовленість таких напрямів використання даних інструментів. Вагомий внесок у
дослідження потенціалу бюджетно-податкових важелів зробили вчені В. Андрущенко,
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О. Василик, В. Вишневський, С. Буковинський, В. Геєць, О. Данілов, Ю. Іванов, І. Луніна,
П. Мельник, С. Онишко, В. Опарін, К. Павлюк, Ю. Пасічник, Л. Тарангул, В. Тропіна, В. Федосов
та інші. Незважаючи на ґрунтовний аналіз зарубіжними і вітчизняними науковцями бюджетно-
податкової проблематики, завжди існував досить широкий перелік проблем, що не мали або
однозначного трактування їх сутності, або залишали значні прогалини у розумінні конкретних
кроків щодо їх практичного розв’язання. До сьогодні не має єдиної думки щодо поняття
фінансових ресурсів, їх змісту, джерел формування. Це стосується й розуміння інструментарію,
що використовується державою в процесі регулювання нею окремих процесів соціально-
економічного розвитку суспільства. Зокрема, існує розмаїття думок щодо сутності фінансових
важелів, фінансових стимулів, механізму їх використання. У сучасних умовах, з огляду на
окреслені вище проблеми, постало ряд нових завдань, які потребують в окремих випадках
поглиблення загальноприйнятих трактувань, а в інших – навіть перегляду усталених підходів.
Особливо це торкається бюджетних і податкових важелів, що за покладеними на них функціями
відіграють вагоме місце в системі фіскального регулювання процесів протікання та протидії
наслідкам фінансової кризи.

Тому метою даної статті визначено пошук джерел ефективності бюджетно-податкових
важелів із метою максимізації позитивних і мінімізації негативних явищ у соціально-
економічному розвитку країни. Хоча в переліку провісників кризових явищ безпосередньо
виділяється лише значний бюджетний дефіцит [1, с. 556–559], без сумніву, й інші бюджетно-
податкові індикатори розвитку національної економіки посідають значно вагоміше місце серед
інших показників, здатних спровокувати чи посилити потужність кризових явищ. Про це можна
зробити висновок, уже виходячи із ролі держави, що відводиться їй у виникненні та подоланні
криз. Зокрема, на відсутність активної позиції держави як чинника, що разом з іншими зумовив
нагромадження серйозних системних суперечностей у фінансовій сфері, звертається увага в
дослідженнях, присвячених визначенню її місця в розвитку національних економік [2, с. 14–
15]. Досить також поглянути й на узагальнені підходи світової економічної думки і практики
щодо виходу із кризи. Незважаючи на їх полярність, їх конкретні заходи містяться саме в
площині бюджетно-податкових важелів. Перша концепція   кейнсіанська Дж. Стігліца, друга
альтернативна О. Бланкарта, що підтримується МВФ. Згідно з першою допустим вважається
зростання бюджетного дефіциту, емісії грошей, масштабне фінансування державних програм,
що в перспективі повинно стримати рецесію та пожвавити ділову активність. Сьогодні цими
рецептами користуються зокрема уряди Китаю та Індії, нарощуючи інвестиції в соціально-
економічні проекти. Адекватним проявам кризи визнається реформування за кейнсіанською
концепцією лише в стабільних економіках, зокрема таких, як Китай, Індія. Друга концепція,
викладена в документі „Fiscal Policy for the Crisis” (2008), обґрунтовує необхідність обмеження
бюджетних інвестицій, скорочення боргової залежності країн, „заморожування” багатьох
соціальних програм, диверсифікації фіскальної політики тощо.

Як відомо, вплив держави на протікання тих чи інших соціально-економічних процесів
може бути прямим і опосередкованим. Разом з тим не можна заперечити, що характер такого
впливу залишається провідним. Достатньо поглянути на перелік заходів, які уряди і
центробанки різних країн використовують для протидії наслідкам фінансових криз [1, с. 565].
Серед них: суттєве зниження облікової ставки, заморожування відсоткових ставок банків,
адресна допомога проблемним банкам, запровадження податків на продаж житла, якщо
власник розстається з нерухомістю раніше, ніж через два роки після її покупки, на розкішну
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нерухомість, надання податкових пільг, запровадження механізмів, що регулюють постачання
короткострокового капіталу з метою покращання структури інвестицій за рахунок зростання
питомої ваги довгострокових іноземних інвестицій тощо. Не важко помітити, що серед
перерахованих заходів наявні як безпосередні, прямі впливи держави (введення нових податків,
надання податкових пільг), так і опосередковані (вплив на зміну відсоткових ставок). Водночас
реалізація останніх часто вимагає відповідних фінансових ресурсів держави, що здатні
перетворити її вплив у безпосередній. Йдеться про задіяння бюджетних важелів, пов’язаних із
формуванням видаткової частини бюджету, а також податкових – пов’язаних із формуванням
дохідної частини бюджету. При цьому обсяги регуляторного впливу держави можуть бути
надто значними, що потребує адекватних фінансових ресурсів. Розглядаючи так питання, ми
впритул підходимо до необхідності пошуку додаткових, незадіяних резервів формування
фінансових ресурсів, тобто до фінансового потенціалу держави.

Нами вже зазначалося, що поняття „фінансовий потенціал держави” досить обмежено
вживане в науковій літературі та фінансовій практиці [3]. Переважно поняття „фінансовий
потенціал” розглядалося на мікрорівні, зокрема як складова загального економічного
потенціалу підприємства та визначався як здатність до оптимізації фінансової системи із
залучення та використання фінансових ресурсів [4, с. 127]. С. Онишко, одна з тих учених, хто
починає досліджувати фінансовий потенціал на рівні держави, вважає, що коли йдеться про
фінансовий потенціал, то повинно йтися про комплекс характеристик, здатних забезпечити
його цілісну оцінку. По-перше, фінансового стану на макро- та мікрорівні, по-друге, факторів
чи умов зміни цього стану, і нарешті, перспектив стійкого економічного зростання на
макрорівні чи успішності фінансово-економічної діяльності на мікрорівні [5, с. 152].

В. Опарін та С. Шумська фінансовий потенціал країни узагальнено визначають як
сукупність фінансових ресурсів (що є у наявності та можуть бути мобілізовані) усіх сфер і
ланок фінансової системи, які утворюються за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел, запасів
і нагромадження, які в процесі виробництва перетворюються у товар чи капітал, а також
ресурсів з джерел, які з різних причин поки що є недоступними чи незадіяними (але які за
наявності необхідних механізмів та правового поля можуть стати джерелом формування
реальних фінансових ресурсів), що на визначеному часовому проміжку характеризують
фінансові можливості як окремих суб’єктів економіки, так і країни в цілому [6, с. 86].

Погоджуючись із наведеними визначеннями можна додати, що досліджуючи сутність
фінансового потенціалу, важливо виділяти й наступну його особливість. Фінансовий потенціал,
з одного боку, джерело функціонування держави, її перспективного розвитку, однак, з іншого
– він результат і минулої діяльності. Саме в такому ракурсі повніше прослідковується існуючий
взаємозв’язок між фінансовим потенціалом і фінансовими ресурсами, що є його складовою
і фактично становлять спожиту його частку. Тобто фінансовий потенціал держави необхідно
розглядати як здатність її фінансової системи до залучення й ефективного використання
фінансових ресурсів з метою забезпечення сталого економічного зростання. Для більш
активного використання фінансових ресурсів у економічному процесі важливо залучити
відповідні рушійні сили: бюджетно-податкові важелі регулювання економічного розвитку.

Відштовхуючись від такого розуміння фінансового потенціалу держави окреслюється і
його місце в забезпеченні розв’язання сучасних назрілих проблем, у даному випадку –
зупинення кризових явищ і мінімізації їх негативних наслідків. При цьому, зважаючи на
неминучість кризових явищ у принципі, про що зазначають результати досліджень світової
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економічної думки [7], можна очікувати, що необхідність нарощування й ефективної реалізації
фінансового потенціалу держави лише посилюватиметься у зв’язку з подібними тенденціями.

Повертаючись безпосередньо до бюджетно-податкових важелів впливу держави на
соціально-економічний розвиток із метою забезпечення його ефективності і особливо в
кризових умовах, виняткового значення набуває їх системне дослідження. У втіленні такого
підходу міститься й основне джерело успішності їх практичного застосування. При всій
очевидності такого висновку, на жаль, в реальній дійсності він належно не реалізується, що
суттєво знижує її результативність. Одна з основних причин цієї ситуації лежить у площині
двох обставин: 1) практичної недооцінки системного підходу, завдяки якому досягається
можливість урахування всіх взаємозв’язків окремих складових як єдиного цілого; 2)
неврахування особливостей кожної із цих складових у загальній системі регулювання
фінансових відносин.

Щодо першої, то ні підгрупа податкових, ні підгрупа бюджетних важелів, якщо взяти їх
окремо, не можуть вважатися єдиними і найголовнішими. Досвід переконує, що лише їх
цілісна взаємодія здатна призвести як до успіхів, так і провалів у державній політиці. Напевно,
це одна із причин того, що в західній економічній думці на противагу вітчизняній замість
поняття „фінансова політика” використовується поняття „фіскальна політика”, що практично
об’єднує бюджетну і податкову політику та свідчить про їх нерозривність.

Стосовно другої обставини, то той факт, що на певних етапах розвитку національної
економіки вплив кожної із підгруп бюджетно-податкових важелів постійно змінювався, а саме
провідні позиції займали то бюджетні, то податкові важелі, вже може слугувати підтверджуючим
фактором щодо відмінностей і можливостей кожного із них. Саме потреба у врахуванні
останніх визначає кінцевий результат, а тому становить джерело ефективності бюджетно-
податкових важелів, а відтак   стрижневий елемент нового етапу відновлення економічного
зростання.

Продовжуючи думку щодо об’єктивної потреби розмежування у межах єдиної цілісності
впливу бюджетних і податкових важелів на досягнення поставлених цілей, доцільно звернути
увагу й на ті відмінності, що виявляються при застосуванні таких важелів у конкретних
регуляторних сферах. У цьому контексті важливо звернути увагу на наступне.

Фінансові кризи, які переживала Україна за роки незалежності, розпочиналися з кризи
державних фінансів. Унаслідок зменшення надходжень до державних фондів країна не в змозі
була вчасно здійснювати платежі за взятими на себе зобов’язаннями і перед внутрішніми, і
перед зовнішніми кредиторами. Це призводило до стрімкого поглиблення негативних процесів
у бізнес-середовищі, зростання інфляції та поширювало кризу на корпоративні фінанси і
доходи громадян. Завершення фінансової кризи в країні відбувалося лише після адекватних
змін у сфері державних фінансів і відновлення платоспроможності державного сектора. Таким
чином, постає завдання першочергового теоретичного з’ясування сутності й меж
використання як бюджетних, так і податкових важелів у загальній системі державного
регулювання процесів, що охоплюють розв’язання як економічних, так і соціальних проблем,
оскільки фінансова криза торкнулася і економічної, і соціальної сфер суспільного життя.
Подібна постановка питання зумовлена тим, що не всі вчені поділяють можливість
застосування податкових і бюджетних важелів до всіх сфер суспільного життя. Особливо це
торкається податкових важелів, в яких часто переважає економічний аспект. Наприклад, побутує
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думка, що „забезпечення соціальної підтримки… взагалі не має відношення до податків, а
належить до функції державного бюджету” [8, с.164].

Незважаючи на взаємопов’язаність бюджетно-податкових важелів, з’являється все глибше
усвідомлення того, що вони характеризуються відносною самостійністю і специфікою щодо
сфер їх використання. Тому намагаючись проводити послідовну фіскальну політику важливо
її зміцнювати обґрунтуванням відмінностей і практичною реалізацією взаємозв’язку
бюджетно-податкових важелів щодо економічних і позаекономічних сфер суспільного життя,
що також становить важливе джерело їх ефективної реалізації.

При всій важливості перерахованих джерел підвищення ефективності бюджетно-податкових
важелів державного регулювання вони не здатні дати очікуваного ефекту через відсутність
адекватного теоретичного обґрунтування вихідних понять та термінів, а також, зважаючи на
їх багаточисельність, відповідної систематизації. Такий висновок пояснюється тим, що сьогодні
в науковій літературі поширена існуюча неоднозначність підходів до переліку бюджетно-
податкових важелів, що використовуються у вітчизняній практиці (табл. 1).

Можна дискувати із окремими положеннями, наведеними в табл. 1, однак, на нашу думку,
багато із них ілюструють саме неадекватне трактування деяких понять і, насамперед, „важіль”,
що в загальному розумінні постає як спосіб або метод, за допомогою якого здійснюється
певна дія. Разом з тим, наприклад, В. Базилевич вважає, що фінансові важелі – це конкретні
форми здійснення процесів розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту та
національного доходу, а саме: податки, збори, обов’язкові платежі, проценти за кредит, дотації,
субсидії, субвенції, штрафи тощо [9, с. 20]. На нашу думку, зведення змісту сутності фінансових
важелів тільки до перерозподілу валового внутрішнього продукту є спрощеним, необхідно
обов’язково враховувати мету такого розподілу.

Таблиця 1
Відмінності у підходах до переліку бюджетно-податкових важелів державного впливу на

економіку

Джерело: таблиця складена автором.

Перелік важелів, що входять у
групу бюджетно-податкових

важелів
Авторська позиція та літературне джерело

податкова і видаткова політика,
політика фінансування
бюджетного дефіциту тощо

Золотько І. А. Податкова система / Золотько І. А. – Режим
доступу: http://readbookz.com/book/115/3023.html.

структура видаткової частини
бюджету та податки, вплив яких
реалізується через ставки
оподаткування і механізм
селективного визначення об’єктів
пільгового оподаткування

Турчанинова Т. В. Роль государства в экономическом и
социальном развитии общества/ Т. В. Турчанинова,
В. Е, Храпов // Вестник МГТУ. – 2007. –Т. 10. – № 3. –
С. 490–495.

структура доходів і видатків
бюджету

Льовочкін С. В. Макрофінансова стабілізація в Україні у
контексті економічного зростання : автореф. дис. на
здобуття наук. ступ. док. ек. наук.: спец. 08.04.01
„Фінанси, грошовий обіг, кредит” / С. В. Льовочкін. –
Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/articles.

бюджетний кредит, субсидії і
субвенції, бюджетні інвестиції,
пільги по податках і зборах,
спеціальні податкові режими,
зміни строків сплати податку

Горст М. Налоговые и бюджетные инструменты
промышленной политики (законодательный аспект):
аналитическая записка / Горст М.; Институт комплексных
и стратегических исследований. – Режим доступа:
www.icss.ac.ru.

http://readbookz.com/book/115/3023.html
www.nbuv.gov.ua/articles
www.icss.ac.ru
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Із наведеної таблиці виявляється також необґрунтованість співвідношення понять „важіль”
і „політика”. Очевидно, що політика є набагато ширшим поняттям, ніж важіль. Засобом
реалізації політики є механізм, який, у свою чергу, діє за допомогою інструментів і важелів.

Узагальнюючи результати теоретичних напрацювань у сфері дослідження бюджетно-
податкових важелів, на нашу думку, їх доцільно класифікувати так (табл. 2).

Як свідчить наведена таблиця, фінансова практика має великий арсенал бюджетно-
податкових важелів, більшість яких використовується в Україні. І разом з тим їх регуляторний
вплив залишається недостатньо реалізованим, у тому числі й для усунення негативних наслідків
фінансової кризи. Тобто завдання полягає не у розширенні переліку бюджетно-податкових
важелів, а саме у підвищенні їх результативності. Про це може свідчити, зокрема, факт
невикористання важелів інвестиційного спрямування, що закладають основи економічного
розвитку й зростання.

Таблиця 2
Бюджетно-податкові важелі та їх використання в Україні

Джерело: таблиця складена автором.

Важелі Види Підвиди
Застосування
в Україні (+),
відсутність (–)

Бюджетний кредит +-
Бюджетні інвестиції +

Субсидії, субвенції, дотації +Бюджетні видатки
Структура видатків (питома вага

видатків на економічний розвиток,
соціальні програми тощо)

+

Розмір дефіциту +

Бюджетні
важелі

Бюджетний дефіцит Спосіб фінансування дефіциту +
Податкові ставки Податкове навантаження +

Інвестиційний податковий кредит -
Інвестиційна податкова знижка -
Зниження ставки оподаткування +

Зменшення величини об’єкта
оподаткування +

Податкові канікули -
Звільнення від оподаткування

окремих операцій +

Податкові пільги

Звільнення від оподаткування
окремих платників податків +

Спрощена система оподаткування +Альтернативні
режими

оподаткування
Спеціальні (вільні) економічні зони +

Відстрочення платежу +Зміна строків
сплати податків Розстрочення платежу +

Штрафи +
Пеня +

Податкові
важелі

Податкові санкції Відміна пільгового режиму
оподаткування +
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У зв’язку з цим особливого значення набуває співставлення потенційних можливостей
бюджетно-податкових важелів із проблемами, які потребують першочергового вирішення.
Незважаючи на очевидність такого висновку, на жаль, достатньо втілити зазначені думки не
можна, оскільки у вітчизняній практиці не проводиться регулярний моніторинг
результативності застосовуваних бюджетно-податкових важелів. Як засвідчує сучасна ситуація,
подібний моніторинг повинний здійснюватися не лише із урахуванням внутрішніх, а також
зовнішніх факторів з метою мінімізації ризиків, що виникають через інтеграційні та
глобалізаційні процеси у світовій системі господарювання.

Таким чином, переорієнтації потребує власне методологія застосування бюджетно-
податкових важелів у практиці розв’язання соціально-економічних проблем. Зважаючи, що
бюджетно-податкові важелі – це конкретні методи і способи реалізації цілей бюджетно-
податкової політики (фіскальної політики), для забезпечення їх ефективності першочергового
значення набуває обґрунтування цілей та мети фіскальної політики, реалізацію яких покликані
забезпечувати бюджетно-податкові важелі. Крім того, така методологія повинна ґрунтуватися
на чіткому концептуальному розумінні регулятивного значення бюджетно-податкових важелів
як способу, методу конкретної спрямованої дії, що однак не допускає нехтування їх вагомим
значенням як джерела формування фінансового потенціалу. У підсумку врахування
запропонованих положень слугуватиме розв’язанню надскладного завдання мінімізації
негативних наслідків кризових явищ і максимізації позитивів для відновлення економічного
зростання.
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ПРОГНОЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
БАНКІВСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ НА ОСНОВІ
МЕТОДУ ІМОВІРНІСНО-АВТОМАТНОГО

МОДЕЛЮВАННЯ
У статті описано модель діяльності банківського відділення на підставі методу

імовірнісно-автоматного моделювання. Функціонування відділення в моделі було описано
на основі здійснення ним депозитних, кредитних операцій, а також обслуговування
поточних рахунків.

The article describes a model of bank branches on the basis of probabilistic-automaton
model. Operations Branch in the model was described on the basis of its deposit, lending
operations, and maintenance of current accounts.

Ключові слова: автоматне моделювання, відділення банку, депозити, кредити, поточні
рахунки.

Банківське відділення є основним каналом збуту банківських послуг і центральним місцем
взаємодії фінансової установи з клієнтами. У 2008 р. до середини 2009 р., перед кризою, в
Україні спостерігався стрімкий розвиток банківського сектора в цілому та мереж банківських
відділень зокрема. Сьогодні актуальним для кожного банку є питання про систему оцінки
аналізу діяльності кожного відділення для оптимізації функціонування філіальної мережі банку
в цілому.

У статті розглянуто модель, побудовану за допомогою методу автоматного моделювання.
Інструмент автоматного моделювання дозволяє побудувати модель будь-якої економічної
системи, у тому числі і банківських відділень, що дає можливість більш об’єктивно оцінювати
і оптимізувати діяльність банку в цілому. Дана модель демонструє не тільки відповідний
інструментарій, але й може бути основою для серйозних систем прийняття рішень в умовах
невизначеності.

Питання про моделювання складних економічних систем за допомогою методу
автоматного моделювання досліджувалося багатьма науковцями. Сучасний метод
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автоматного моделювання був розроблений в Інституті кібернетики НАН України
Бакаєвим А. А., Костіною Н. І., Яровицьким Н. В. [1]. Даний метод широко використовують
для моделювання банківських процесів і систем.

Розглянемо діяльність відділення комерційного банку, що здійснює депозитні, кредитні
операції, а також обслуговує поточні рахунки. Нехай через випадкові проміжки часу до
відділення банку приходять клієнти за різними операціями, яких можна розділити на декілька
сегментів. Перший сегмент – це вкладники банку, які приходять у відділення, щоб покласти
гроші на депозит, або зняти гроші зі свого депозитного рахунку. Оскільки банки пропонують
депозитні вклади зазвичай різні по строках, то відсоткова ставка по вкладах до 3-х місяців буде

1 , по вкладах від 3-х місяців до 1 року – 2 , по вкладах строком понад 1 рік – 3 . Другий
сегмент – це позичальники банку, які приходять у відділення для взяття кредиту, або для
оплати чергового платежу по кредиту. Оскільки відсоткова ставка за користування кредитом

залежить від виду кредиту, то відсоткова ставка за кредитом придбання житла буде 1 , по

кредитах на купівлю авто 2 , по кредитах на побутові товари 3 . Третій сегмент клієнтів – це
користувачі поточним рахунком. Вони можуть поповнювати рахунок, знімати з нього кошти
та робити безготівкові перекази. При цьому банк бере комісію за переказ у розмірі  % від
суми. Суми, що клієнти вносять чи забирають зі своїх рахунків для усіх сегментів, є випадковими
величинами, розподіленими за своїми законами. Усі відсотки нараховуються та знімаються в
кожну одиницю часу. Кредити клієнтам видаються у тому випадку, коли сума коштів у відділенні
перевищуватиме деяке резервне значення R. Якщо відділенню не вистачає власних коштів для
виконання своїх зобов’язань, то йому перечисляють кошти з інших відділень даного банку, де
є надлишок, без сплати відсотка за користування ними.

Передбачається, що розподіл випадкових величин, які описують прихід клієнтів у відділення,
і суму, що вони збираються вкласти або зняти, залежить від процентних ставок, запропонованих
банком.

Опишемо внутрішні стани автоматів.
а1(t) – час від моменту t до моменту приходу клієнта-вкладника для поповнення чи відкриття

депозиту строком до 3-х місяців;
а2(t) – час від моменту t до моменту приходу клієнта-вкладника для поповнення  чи

відкриття депозиту строком від 3-х місяців до 1 року;
а3(t) – час від моменту t до моменту приходу клієнта-вкладника для поповнення  (чи

відкриття) депозиту строком понад 1 рік;
а4(t) – час від моменту t до моменту приходу клієнта-вкладника для зняття грошей зі свого

депозиту, відкритого строком до 3-х місяців;
а5(t) – час від моменту t до моменту приходу клієнта-вкладника для зняття грошей з

депозиту, відкритого строком від 3-х місяців до 1 року;
а6(t) – час від моменту t до моменту приходу клієнта-вкладника для зняття грошей зі свого

депозиту, відкритого строком понад 1 рік;
а7(t) – час від моменту t до моменту приходу клієнта-позичальника для взяття кредиту на

житло у відділенні банку;
а8(t) – час від моменту t до моменту приходу клієнта-позичальника для взяття кредиту на

авто у відділенні банку;
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а9(t) – час від моменту t до моменту приходу клієнта-позичальника для взяття кредиту на
придбання побутових товарів у відділенні банку;

а10(t) – час від моменту t до моменту приходу клієнта-позичальника для здійснення платежу
по кредиту на житло у відділенні банку;

а11(t) – час від моменту t до моменту приходу клієнта-позичальника для здійснення платежу
по кредиту на авто у відділенні банку;

а12(t) – час від моменту t до моменту приходу клієнта-позичальника для здійснення платежу
по кредиту на придбання побутових товарів у відділенні банку;

a13 (t) – час від моменту t до моменту приходу клієнта-користувача поточним рахунком
для поповнення свого рахунка;

a14(t) – час від моменту t до моменту приходу клієнта-користувача поточним рахунком
для зняття грошей зі свого рахунка;

a15(t) – час від моменту t до моменту приходу клієнта-користувача поточним рахунком
для здійснення безготівкового переказу грошей зі свого рахунка;

b1(t) – випадкова величина
1 , реалізація якої на момент t являє  собою суму коштів, на

яку клієнт-вкладник поповнить/відкриє депозитний рахунок строком до 3-х місяців;

b2(t) – випадкова величина
2 , реалізація якої на момент t являє  собою суму коштів, на

яку клієнт-вкладник поповнить/відкриє депозитний рахунок строком від 3-х місяців до 1 року;

b3(t) – випадкова величина
3 , реалізація якої на момент t являє  собою суму коштів, на

яку клієнт-вкладник поповнить/відкриє депозитний рахунок строком понад 1 рік;

b4(t) – випадкова величина
4 , реалізація якої на момент t є сумою коштів, на яку клієнт-

позичальник візьме в банку кредит на житло;

b5(t) – випадкова величина 5 , реалізація якої на момент t є сумою коштів, на яку клієнт-
позичальник візьме в банку кредит на авто;

b6(t) – випадкова величина
6 , реалізація якої на момент t є сумою коштів, на яку клієнт-

позичальник візьме в банку кредит на придбання побутових товарів;

b7(t) – випадкова величина
7 , реалізація якої на момент t є сумою коштів, на яку клієнт-

користувач поточним рахунком поповнить свій рахунок;

с1(t) – випадкова величина
1 , реалізація якої на момент t є сумою коштів, що клієнт-

вкладник зніме зі свого депозиту, відкритого строком до 3-х місяців;

с2(t) – випадкова величина
2 , реалізація якої на момент t є сумою коштів, що клієнт-

вкладник зніме зі свого депозиту, відкритого строком від 3-х місяців до 1 року;

с3(t) – випадкова величина
3 , реалізація якої на момент t є сумою коштів, що клієнт-

вкладник зніме зі свого депозиту, відкритого строком понад 1 рік;

с4(t) – випадкова величина
4 , реалізація якої на момент t є сумою коштів, що клієнт-

позичальник поверне як частину даного кредиту на житло;
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с5(t) – випадкова величина
5 , реалізація якої на момент t є сумою коштів, що клієнт-

позичальник поверне як частину даного кредиту на авто;

с6(t) – випадкова величина
6 , реалізація якої на момент t є сумою коштів, що клієнт-

позичальник поверне як частину даного кредиту на придбання побутових товарів;

с7(t) – випадкова величина
7 , реалізація якої на момент t є сумою коштів, що клієнт-

користувач поточним рахунком зніме зі свого рахунка;

с8(t) – випадкова величина
8 , реалізація якої на момент t є сумою коштів, що клієнт-

користувач поточним рахунком перечислить безготівково;
d1(t) – описує залишок коштів на депозитному рахунку клієнта-вкладника, відкритого

строком до 3-х місяців на момент t;
d2(t) – описує залишок коштів на депозитному рахунку клієнта-вкладника, відкритого

строком від 3-х місяців до 1 року на момент t;
d3(t) – описує залишок коштів на депозитному рахунку клієнта-вкладника, відкритого

строком від 1 року на момент t;
d4(t) – описує суму заборгованості по кредиту на житло на рахунку клієнта-позичальника

на момент t;
d5(t) – описує суму заборгованості по кредиту на авто на рахунку клієнта-позичальника

на момент t;
d6(t) – описує суму заборгованості по кредиту на придбання побутових товарів на рахунку

клієнта-позичальника на момент t;
d7(t) – описує залишок власних коштів на рахунку клієнта-користувача поточним рахунком

на момент t;
k(t) – представляє загальний капітал відділення банку на момент t.
Система функцій виходів даної імовірнісно-автоматної моделі буде складатися з таких

сигналів:









1)(,0
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)(
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1 ta

ta
tx  – даний сигнал приймає одиничне значення у випадку, коли в

наступний момент часу в банк прийде клієнт-вкладник, щоб поповнити (чи відкрити) депозит
строком до 3-х місяців. Аналогічно моделюються сигнали х2(t) та х3(t), які залежать від значень
а2(t) та а3(t) і свідчать про поповнення (чи відкриття) депозитів від 3-х місяців до 1 року та
строком понад 1 рік відповідно.
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ta
tx  – сигнал приймає одиничне значення у випадку, коли в наступний

момент часу в банк прийде клієнт-позичальник, щоб взяти кредит на житло. Аналогічно
моделюються сигнали х5(t) та х6(t), які залежать від значень а8(t) та а9(t) і свідчать про видачу
кредиту на авто та на придбання побутових товарів відповідно.



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  1(48) 2010  53









1)(,0
1)(,1

)(
13

13
7 ta

ta
tx  – сигнал приймає одиничне значення у випадку, коли в

наступний момент часу в банк прийде клієнт – користувач поточним рахунком, щоб поповнити
свій рахунок.
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ta
ty  – сигнал приймає одиничне значення у випадку, коли в наступний

момент часу в банк прийде клієнт-вкладник, щоб зняти гроші зі свого депозиту, відкритого
строком до 3-х місяців. Аналогічно моделюються сигнали у2(t) та у3(t), які залежать від значень
а5(t) та а6(t) і свідчать про поповнення (чи відкриття) депозитів від 3-х місяців до 1 року та
строком понад 1 рік відповідно.
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ty  – сигнал приймає одиничне значення у випадку, коли в

наступний момент часу в банк прийде клієнт-позичальник, щоб повернути частину даного
банком кредиту на житло. Аналогічно моделюються сигнали у5(t) та у6(t), які залежать від
значень а11(t) та а12(t) і свідчать про видачу кредиту на авто та на придбання побутових
товарів відповідно.
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ty  – сигнал приймає одиничне значення у випадку, коли в наступний

момент часу в банк прийде клієнт – користувач поточним рахунком, щоб зняти гроші зі свого
рахунка.
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ta
ty  – сигнал приймає одиничне значення у випадку, коли в наступний

момент часу в банк прийде клієнт – користувач поточним рахунком, щоб здійснити
безготівковий переказ грошей зі свого рахунка.
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)(,0
)(,1

)( – сигнал приймає одиничне значення у випадку, коли капіталл

відділення перевищує резервне значення R, тобто банк видаватиме кредити клієнтам, якщо ж
капітал відділення менше резервного значення, то сигнал приймає нульове значення і,
відповідно, кредит не видаватиметься.

Для інших автоматів значення вихідного сигналу збігається з внутрішнім станом.
Ще одним елементом імовірносно-автоматної моделі є таблиця умовних функціоналів

переходів (ТУФП), у якій відображається взаємозв’язок між внутрішніми станами автоматів
моделі. Для даної моделі таблиця умовних функціоналів переходів матиме такий вигляд:
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а1(t) > 1 а1(t) = 1
А1 а1(t) – 1  1

а2(t) > 1 а2(t) = 1
А2 а2(t) – 1  2

а3(t) > 1 а3(t) = 1
А3 а3(t) – 1  3

а4(t) > 1 а4(t) = 1
А4 а4(t) – 1  4

а5(t) > 1 а5(t) = 1
А5 а5(t) – 1  5

а6(t) > 1 а6(t) = 1
А6 а6(t) – 1  6

а7(t) > 1 а7(t) = 1
А7 а7(t) – 1  7

а8(t) > 1 а8(t) = 1
А8 а8(t) – 1  8

а9(t) > 1 а9(t) = 1
А9 а9(t) – 1  9

а10(t) > 1 а10(t) = 1
А10 а10(t) – 1  10

а11(t) > 1 а11(t) = 1
А11 а11(t) – 1  11

а12(t) > 1 а12 (t) = 1
А12 а12(t) – 1  12

а13(t) > 1 а13(t) = 1
А13 а13(t) – 1  13

а14(t) > 1 а14(t) = 1
А14 а14(t) – 1  14

а15(t) > 1 а15(t) = 1
А15 а15(t) – 1  15

В1  1
В2  2
В3  3
В4  4
В5  5
В6  6
В7  7
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С2  2

С3  3
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Обґрунтуємо автомати даної моделі.
Автомати А1–А15. Якщо до приходу клієнта в банк залишилося більше ніж одиниця

автоматного часу (аk(t) > 1), то в наступний момент часу залишиться на одиницю менше
(ak(t + 1) = ak(t) – 1), якщо ж у наступний момент клієнт прийде в банк (ak(t) = 1), то до
наступного його приходу залишиться проміжок часу, що задається відповідною випадковою
величиною.

Автомати В1 – В7 і С1 – С8. Значення внутрішнього стану кожного з цих автоматів у
момент часу t +1 дорівнюватиме реалізації випадкової величини.

Автомат D1. Значення коштів на рахунках клієнта-вкладника визначається як сума коштів
на усіх його депозитних рахунках різної строковості. Розглянемо депозити, строком до 3-х
місяців. Обсяг вкладених коштів може збільшитися за рахунок поповнення клієнтом депозиту
на суму b1(t) за умови, що настав момент приходу клієнта, щоб поповнити даний рахунок
(x1(t) = 1). У протилежному випадку (x1(t) = 0) такого поповнення не буде. Якщо клієнт
прийшов, щоб зняти гроші зі свого депозиту (y1(t) = 1), то значення коштів зменшиться на
суму, зняту клієнтом (c1(t)). Функція максимуму використовується для того, щоб обмежити
зняття грошей клієнтами у випадку, коли на рахунку грошей немає, тобто завжди повинна
виконуватися умова d1(t) + x1(t)b1(t)   y1(t)c1(t). Для вкладів іншої строковості розрахунки
аналогічні.

Автомати D2, D3. Для них справедливі ті само розрахунки, що до автомата D1.
Автомат K. Капітал банківського відділення може збільшуватися за рахунок грошових

надходжень щодо збільшення коштів на депозитних рахунках клієнтів (
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здійснення безготівкових операцій )()( 88 tcty .
Фактори зменшення капіталу банку наступні: зняття вкладниками коштів з депозитних

рахунків 
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Для аналізу та вивчення поведінки системи в часі необхідно задати початкові умови, до
яких належать: вектор початкових станів системи – значення, які набувають імовірнісні
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автомати в початковий момент часу; система розподілів незалежних випадкових величин

( kk   ) – необхідно визначити закони розподілів, за якими розподілено ці випадкові
величини; значення констант моделі, до яких належать процентні ставки по депозитах різної

строковості ( 321 ,,  ), процентні ставки по різних видах кредитів ( 321 ,,  ), комісія
банку за здійснення безготівкових переказів (і); інтервал часу, протягом якого буде проводитися
вивчення поведінки системи (t); необхідна система індикаторів, що буде допомагати при
аналізі системи.

Дана модель дозволить змоделювати грошові потоки та капітал відділення, подивитися, в
яких випадках відділення буде потребувати додаткових ресурсів, а в яких буде мати надлишковий
ресурс. Це дасть змогу приймати більш об’єктивні та результативні управлінські рішення на
рівні діяльності відділення.

Побудована модель може бути розширена врахуванням додаткових параметрів послуг,
які надає банківське відділення: розширення асортименту кредитів (наприклад, за рахунок
кредитних карток) і депозитів (наприклад, з можливістю поповнення та без неї), градація комісій
банку за здійснення безготівкових платежів залежно від виду та адресата платежу тощо. Також,
як подальше удосконалення, на основі побудованої моделі діяльності відділення можна
будувати модель діяльності банку в цілому, об’єднуючи такі моделі по кожному відділенню
банку в єдину систему.
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ВИРІШЕННЯ
Проаналізовано методологічні труднощі економічного аналізу енергетичної складової

в системі компонентів вартості і споживчих властивостей будівельної продукції.
Показано невизначеність факторів, що впливатимуть на ефективність у довгостроковому
періоді експлуатації будівель. Зроблено висновок про необхідність у ретельному
економічному обґрунтуванні програмних і проектних рішень з енергозбереження у галузі.

Methodological difficulties of economic analysis of energy component within the system of
components of cost and consumer properties of building products are analysed. The uncertainity
of factors which will influence on efficiency in the long-term period of building operation is
demonstrated.  The conclusion about careful economic ground of enrgy saving programmes and
project decisions in the sector is stipulated.

Ключові слова: енергоефективність, будівництво.

В умовах зменшення запасів органічного палива у світі та його подорожчання для
споживачів необхідність скоротити енергоспоживання будівель, а це до 40 % загального
енергоспоживання, в принципі, не викликає сумніву, особливо якщо врахувати, що „ціна
питання” для України може сягати щорічно понад 10 млрд. дол економії при імпорті
енергоносіїв. На практиці цю проблему для нового будівництва і реконструкцій об’єктів
вирішують спрощено: держава вводить нормативи теплоізоляції конструкцій, а забудовник
обирає варіанти в межах нормативів, порівнюючи техніко-економічні показники конструкцій,
наприклад, їх вартості. Якщо ж забудовник прагне оптимізувати енергоспоживання за рахунок
проведення додаткових заходів, порівнюються теплоізоляційні характеристики матеріалів і
конструкцій базового і покращеного варіантів, визначається відносне скорочення
енергоспоживання при експлуатації об’єкта, економія на експлуатаційних енерговитратах,
що порівнюється з вартістю запланованих заходів.

Розглянемо методи і фактори, які використовуються при таких оцінках, оцінимо їх
обгрунтованість з погляду визначення дійсного ефекту для споживача і національної економіки.

Аналіз проектних рішень, що відповідають нормативам. Проблема економічної
обґрунтованості нормативів. На стадії проектування нового будівництва для вибору
конструктивних варіантів, які відповідають вимогам державних будівельних норм, альтернативні
рішення порівнюють між собою за допомогою ряду техніко-економічних показників. При
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цьому пріоритет може віддаватися вартісним, часовим або іншим показникам. Методика
грунтується на порівнянні вартості будівельних робіт, термінів їх виконання, а також термінів
подальшої експлуатації конструкцій.

Першим проблемним питанням при цьому є обґрунтованість нормативів, тобто
впевненість у тому, що подорожчання будівництва для дотримання нормативів дасть суб’єкту
фінансовий ефект від енергозбереження на стадії експлуатації будівлі, а державі – ефект від
того, що норматив спрацював.

Очевидно, що встановленню нормативів повинна передувати велика і довготривала робота
з накопичення й аналізу фактичної експлуатаційної та проектної техніко-економічної
інформації щодо енергоспоживання різних типів будівельних об’єктів, що складаються з певних
конструктивних елементів, прогнозування факторів, які впливатимуть у майбутньому на
вартість енергоносіїв, будівництва і експлуатації конструкцій з тими чи іншими
теплоізоляційними характеристиками в конкретних географічних умовах країни, обробки даних
щодо вартості та ефективності реалізованих проектів енергозбереження як для забудовника,
так і для національної економіки.

Така робота в обсязі, необхідному для обґрунтування нормативів у нашій країні, проведена
не була. Були використані зарубіжні аналоги, отримані на основі інших національних стратегій
енергоспоживання, інших факторів впливу, виконані спрощені розрахунки. Так, на основі
багаточисельних випробувань стінних матеріалів і конструкцій, зовнішніх спостережень за їх
станом учені провідних профільних дослідницьких інститутів СНД з’ясували, що нові
нормативи енергозбереження і теплового захисту будівель, відповідно до яких здійснюється
проектування і будівництво, можуть і не забезпечувати необхідний фінансовий ефект.

З’ясувалося також, що із урахуванням деградації властивостей елементів у багатошарових
конструкціях, їх довговічність стає набагато нижчою, ніж в однорідних конструкціях. А з
урахуванням таких факторів, як вартість енергоносіїв, ставки за кредитами, рівень інфляції,
витрати на додаткове утеплення стінових конструкцій не окупляться [1].

З іншого боку, якщо ми говоримо про технічну мету – нормування і обмеження
енергоспоживання для надзавдання зменшення споживання палива, то недостатньо проводити
економічну оцінку енергозберігаючих заходів лише з погляду кінцевого споживача енергії.
Треба враховувати повну енергоємність протягом життєвого циклу будівлі, яка включає
енерговитрати на стадії проектування, виробництва матеріалів, конструкцій, будівництва,
експлуатації та утилізації споруди або її елементів.

Із зазаченого можна зробити висновок, що не можна без спеціального обгрунтування
використовувати зарубіжний досвід теплозахисту будівель та готові нормативи, оскільки в
наших умовах це не завжди дає очікуваний ефект. Такий ефект в наших умовах потрібно
розраховувати. Але як?

Відносна енергоефективність конструкцій і комплексних заходів з енергозбереження.
Термін окупності. Теплоізоляційні характеристики конструкцій описують лише одну з їх
властивостей водночас з конструктивними, архітектурними та іншими технологічними та
споживчими якостями, які можуть стати визначальними при виборі варіантів будівництва. Це
часто робить необхідним вирішити зворотне завдання – знаходження для обраних архітектурно-
конструктивних рішень варіанта додаткових енергозберігаючих заходів, які дають максимальне
скорочення енерговитрат при експлуатації.
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У роботі [2] розглядається приклад застосування найбільш повної методики оцінки
енергоспоживання будівель, що дозволяє врахувати всі основні види енерговитрат і їх
с к о р о ч е н н я  з а  р а х у н о к  в п р о в а д ж е н н я  о с н о в н и х  е н е р г о з б е р і г а ю ч и х  з а х о д і в  у  б у д і в н и ц т в і .
Враховуючи різноманіття енергозберігаючих технологій та можливість їх застосування у різних
конструкціях і інженерному обладнанні будинків, на базі тієї ж методики розглядається завдання
вибору оптимального поєднання різних энергозберігаючих заходів, що забезпечують
зниження енергоспоживання з максимальним фінансовим ефектом для замовника, який
експлуатуватиме об’єкт.

На підставі цього автори вважають, що внесок кожного заходу у відносне зниження
енергоспоживання може бути різним, терміни окупності кожного окремо взятого заходу
також можуть бути різні. Найбільш швидкоокупними виявляються утилізація теплоти в системах
вентиляції і автоматизація системи опалювання. Що стосується утеплення стін, покриттів і
перекриттів, то з урахуванням дисконтування витрат такий захід часто виявляється економічно
невиправданим.

Обійтися без утеплення стін не можна, якщо прагнути знову-таки до нормативного
зниження енергоспоживання, наприклад, не менше, ніж у два рази, орієнтуючись на
європейські показники. Але такий неекономічний критерій видається нам досить
суперечливим.

Ефективність енергозбереження в умовах ринкової економіки визначається у першу чергу
для замовника, який фінансуватиме заходи і експлуатуватиме об’єкт. Здебільшого
використовують при цьому як в Україні, так і, наприклад, у Польщі, показники простого
терміну окупності. Для попереднього прикладу був розрахований більш складний показник
терміну окупності дисконтованих капітальних і поточних витрат (СДВ). Обчислення по варіантах
залежно від горизонту проекту проводилося за цінами, які були на матеріали, устаткування,
теплову енергію та з дисконтом 14 %. Термін окупності комплексу заходів для будівлі 1 становив
приблизно 4,7 років, для будівлі 2 – близько 2,7 років, причому з урахуванням утеплення
несвітлопрозорих стінових конструкцій.

Якщо ж впроваджувати енергозберігаючі заходи за рахунок кредитів міжнародних
фінансових структур і вітчизняних банків, то необхідно здійснювати повноцінний фінансовий
та економічний аналіз ефективності інвестицій на основі науково обґрунтованої та адаптованої
до умов України методики.

Розглянутий методичний підхід визначення терміну окупності має певні недоліки. Так, для
замовника, який фактично інвестує енергозберігаючі заходи, насправді важливий не лише
термін окупності, але і фінансова ефективність його інвестиційного проекту в деякому
часовому горизонті, що робить доцільними розрахунки показників NPV, IRR та інших, що
передбачено рядом інших методик.

Фінансова ефектівність інвестицій у енергозбереження. При проведенні розрахунків
ефективності інвестицій  можуть використовуватися  „Методичні рекомендації оцінки
економічної ефективності інвестицій у енергозберігаючі проекти на підприємствах житлово-
комунального господарства” .

Методика, на відміну від інших, у яких порівнювалися проектні характеристики існуючих
та менш енергоємних конструкцій, передбачає порівняння фактичних (не паспортних
проектних) характеристик об’єкта з новими проектними характеристиками.
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Попри те, що розглянута методика дійсно поглиблює розуміння фінансового ефекту
замовника від проведення енергозберігаючих заходів, потрібно зауважити, що
енергозбереження є лише одним зі шляхів можливого скорочення сумарних витрат того ж
замовника на будівництво і експлуатацію будівлі в певному періоді. Не знаючи всіх майбутніх
ремонтно-експлуатаційних витрат, пов’язаних з наслідками проведення заходів
енергозбереження, не можна оцінити ефективність останніх. А це вимагає докорінного
перегляду змісту і якості підготовки проектно-кошторисної документації, введення показника
вартості (періодів) життєвого циклу будівлі та вартості енергії як складової загальних витрат.

Тобто оптимальна енергоефективність досягається не нормуванням теплозахисних
характеристик конструкцій, і навіть не вибором до цього енергетичного обладнання, а якісним
фінансовим обґрунтуванням проекту як системи архітектурно-конструктивних, технологічних
та інженерних рішень, частиною яких є рішення з енергоспоживання. Відповідну регламентацію
змісту і якості проектування необхідно у першу чергу впровадити і методично закріпити.

Економічний ефект та економічна ефективність. На відміну від фінансового ефекту,
економічний ефект внаслідок реалізації суб’єктами господарювання енергозберігаючих заходів
формується на регіональному та макрорівнях, а в даному питанні – і на рівні світового
господарства.

На сьогодні енергозбереження розглядається як засіб зменшення викидів парникових газів
у атмосферу. Одна тонна зекономленого палива (що еквівалентно економії до 450 дол у прив’язці
до нафти), за деякими оцінками, запобігає викидам двох тонн СО2. Середня шкоди для світового
господарства від викидів однієї тонни СО2  оцінюється по-різному: від 2 до 33 дол./т, а витрати
на зменшення викидів однієї тони – до 20 дол. Тобто за одними оцінками витрати окупляються,
за іншими – ні.

Урахування фактора викидів не підвищує значно міжнародний ефект енергозберігаючих
проектів. Крім того, середня шкода конкретно проявляється у різних сферах діяльності (підйом
рівня моря – 68,6 %, сільське господарствао – 2,4 %, екстремальні кліматичні явища – 22,7 %,
вплив на біорізновиди – 0,6 %, поширення малярії – 6,7 %) та у різних регіонах (Південно-
Східна Азія – до 50 %, Африка – до 31,7 %, Латинська Америка – до15,8 %). Очевидно, що це
майже не стосується України.

Можна розглянути економічний ефект власне всередині лише національної економіки.
Економічна ефективність інвестиційних проектів з енергозбереження відображає
співвідношення між витратами держави та результатами, отриманими на
народногосподарському рівні.

Сюди можна віднести створення робочих місць під час здійснення робіт з
енергозбереження, відповідні податкові надходження, які, однак, імовірно компенсуються
скороченням робочих місць на стадії експлуатації будівель і виробництва або імпорту
енергоносіїв.

В умовах України основний акцент робиться на необхідності скоротити імпорт нафти і
газу, що ніби випливає з енергетичної стратегії країни.

Визначальна роль енергетичної стратегії. Затверджена енергетична стратегія України до
2030 р. передбачає направити до 90 % інвестицій на модернізацію енергетики, а економію
отримати в секторах енергоспоживання. Розвиток економіки вимагатиме пропорційного
збільшення споживання енергоресурсів на основі енергії вугілля і урану, запаси яких в Україні
досить великі. Розвиток поновлюваної енергетики в цей період практично не планується.
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Енергозбереження при цьому підході розглядається лише як чинник споживання
енергоресурсів. Цей варіант стратегії екстенсивний, а роль енергозбереження – допоміжна.

Така енергетична стратегія викликає серйозні дискусії. Існує альтернативний варіант
німецького типу, коли розвиток економіки забезпечуватиметься при неухильному зниженні
обсягів споживання енергоресурсів. При цьому підході розвиток енергетики здійснюється
переважно за рахунок поновлюваних джерел, атомні електростанції поступово виводяться з
експлуатації. Вугільні технології розвиваються виключно в межах строгих екологічних вимог,
що фактично заборонятиме існуючі технології прямого спалювання. Цей варіант стратегії
інтенсивний, а роль енергозбереження є основною. При такому підході значна частка
інвестицій скеровується у сектор енергоспоживання, як і у модернізацію енергетики для
заміщення газу і нафти іншими джерелами палива і енергії.

Цікаво, що і в першому, і в другому варіанті на модернізацію економіки потрібні приблизно
однакові інвестиції – понад 200 млрд. дол. Джерелом інвестицій, особливо на стадії повернення,
є їх ціна. З цього можна уявити собі, які зміни у ціноутворенні можливі внаслідок реалізації
тієї чи іншої стратегії [5].

Очевидно, що зміна видів енергоресурсів і цін на енергоносії, що відбуватиметься протягом
життєвого циклу існуючих і нових об’єктів, суттєво вплине на проектні рішення у будівництві,
норми теплоізоляції, типи інженерного обладнання тощо.

Відповідність національної стратегії світовим тенденціям у енергоспоживанні. Протягом
тисячоліть темпи енергоспоживання випереджували зростання населення і економіки,
наприклад, за останні 100 років – приблизно удвічі [6]. Наприкінці ХХ століття під впливом
політики енергозбереження і зменшення викидів у атмосферу ця небезпечна тенденція
змінилася і питоме споживання енергії на 1 чол. стабілізувалося. Проявилася тенденція до
скорочення енергоємності ВВП: 1 % зростання якого потребує тепер лише 0,5 % зростання
енергоспоживання і за кілька десятиліть дійде до 0,25 – 0,3 %. Чітко проявилася закономірність
якісної зміни домінуючого енергоресурсу кожні 40–50 років з подвоєнням його продуктивності
і при збереженні диверсифікації енргоресурсів. Очевидною стала інтеграція виробництва і
розподілу енергії в системах на міжнародному рівні і водночас – індивідуалізація
енергоспоживання. І, що найбільш важливо, у світі спостерігається тенденція відносного
здешевлення енергії (при її абсолютному подорожчанні). Тобто у близькій перспективі більший
ефект матиме енергозбереження, а у подальшому – тип енергоресурсів.

У такому контексті із урахуванням національних географічних і економічних особливостей
необхідно розробляти національну енергетичну стратегію.

Із зазначеного вище можна зробити такі висновки:
1. Нормативний метод енергозбереження у будівництві, а саме, вибір конструктивного

рішення в межах нормативних теплоізоляційних характеристик, повинний передбачати
попередню обгрунтованість нормативів щодо ефекту для забудовника. Експериментальні
дослідження в наших умовах, з одного боку, як і розуміння того, що нормативи, отримані на
основі зарубіжних аналогів, свідчать про доцільність проведення додаткових техніко-
економічних розрахунків при плануванні ефективності заходів з енергозбереження і при
застосуванні нормативів. Достовірність таких розрахунків залежить від методів, що
використовуватимуться.

2. Найпростіший метод визначення термінів окупності заходів з енергозбереження
розглядає, як правило, період за кілька років і показує неоднакову ефективність тих чи інших
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заходів, вимагаючи комплексного підходу. При цьому стає зрозуміло, що такий комплекс не
обмежується заходами з утеплення. Він повинний охоплювати і широкий спектр інженерних
рішень і технологій опалення, вентиляції, водопостачання, пов’язаних із ще більш широким
комплексом архітектурно-конструктивних рішень, що формують споживчі якості об’єкта, які
для забудовника мають загальну цінність. Метод не дає відповіді на питання і про наскрізну
енергоефективність з урахуванням ланцюжка енерговитрат від проектування, виробництва
матеріалів, конструкцій до будівництва, і далі – до експлуатації і утилізації об’єкта. Метод не
дозволяє визначити і повну фінансову ефективність заходів за межами терміну окупності.

3. Метод визначення повної фінансової ефективності інвестицій в енергозбереження за
системою показників ROI, NPV, IRR та інших дозволяє обрати будь-який горизонт  інвестування
проекту та комплекс заходів з енергозбереження, але при цьому стає очевидною необхідність
у врахуванні фінансових наслідків за межами енергоспоживання, тобто визначення фінансової
ефективності інвестицій у проект у цілому. Метод стає дійсно дієвим для оцінки вартості
(ефективності) життєвого циклу будівлі, де енергетичні витрати є однією зі складових сукупних
витрат на проектування, будівництво, експлуатацію та ліквідацію об’єкта. Крім того,
достовірність розрахунків залежить від обґрунтованості параметрів, що використовуються у
прогнозах: вартості капіталу, праці, матеріалів та енергії протягом життєвого циклу споруди.
Особливе значення має прогноз цін на енергоресурси.

4. Ціни на енергоресурси у довгостроковій перспективі, яка порівнюється із життєвим
циклом будівельних об’єктів, залежать від структури енергетичного балансу у країні, що
пов’язано з обраною державою енергетичної стратегією, від попиту і пропозиції на
енергоринку, що зумовлюється економічною динамікою та економічною стратегією, від запасів
палива і появи нових джерел енергії у світі.

5. Відтак вимальовується наступний алгоритм обгрунтування енергоефективності у
будівництві. На основі аналізу тенденцій у світовій енергетиці, прогнозів економічного розвитку
країни на міжнародному фоні обгрунтовується національна енергетична стратегія, структура
енергетичного балансу та очікувана вартість енергоресурсів. З урахуванням потенційних
джерел енергії та її цін, а також інших цін на ресурси у будівництві розробляються проектні
рішення для будівель і конструкцій, які оптимізують фінансову ефективність – вартість
життєвого циклу споруд. На основі цілей і механізму реалізації енергетичної стратегії додатково
визначається і економічна ефективність заходів з енергозбереження: витрати (дотації, пільги)
і результати (робочі місця, податки, зменшення імпорту, збільшення експорту). Коли усі ці
фактори враховані, появляються і відповідні теплоізоляційні та інженерно-технологічні
енергетичні параметри ефективних будівель і конструкцій, які приймаються як нормативні.

6. Складність обгрунтування енергоефективності у будівництві викликана довготривалим
життєвим циклом продукції галузі, протягом якого відбуватимуться зміни у технологіях
будівництва, виробництва і споживання енергії,  у макроектномічних процесах. Це, одак, не
заважає застосовувати апробовані спрощені методи вибору ефективних рішень з
енергозбереження у короткостороковій та середньостроковій перспективі.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ
ОСВІТИ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Розглянуто проблеми вдосконалення організації фінансування вищої освіти за рахунок

підприємницької діяльності ВНЗ і використання ваучерних програм. Проаналізовано досвід
державної підтримки вищої освіти федеральним урядом США.

The problems of improvement of organization of higher education financing due to
entrepreneurial activity of higher educational establishments and use|utillizing|| of the voucher
programs are considered. Experience of higher education state support of the U.S. Federal
government is analyzed.

Ключові слова: вища освіта, підприємницька діяльність ВНЗ, фінансування освітніх
послуг, освітні ваучери, ваучерні програми, інновації економічно-ринкового типу, корупція.

У 1998 році професор Каліфорнійського університету з США Бартон Кларк опублікував
книгу „Утворення підприємницьких університетів: організаційні шляхи трансформації” [1]. У
ній він увів у науковий обіг поняття „підприємницький університет”. Автор мав на увазі
посилення ядра управління університетом (керівництво і менеджмент), диверсифікацію
джерел доходів, розвиток гнучкої периферії через структури комерціалізації інтелектуального
капіталу, стимулювання академічних підвалин (основ) університетської діяльності й створення
загальноуніверситетської  підприємницької культури.

Підприємницькі ідеї пронизують усю статутну діяльність як зарубіжних університетів і
коледжів [2–5], так і сучасних вітчизняних вищих навчальних закладів (ВНЗ) [6–7].
Найголовнішим завданням підприємницької  діяльності ВНЗ є його виживання в сучасних
ринкових умовах із обмеженою фінансовою допомогою з боку держави. До активного
підприємництва ВНЗ також спонукають світова економічно-фінансова криза, загострення
конкурентної боротьби на ринку освітніх послуг, а також багато інших факторів.

Процеси реформування національної вищої освіти у зв’язку з приєднанням до Болонського
процесу і подальшої інтеграції в світову систему освіти вимагають впровадження нових рішень
і підходів у статутній діяльності ВНЗ [8]. Розглянемо нагальні проблеми вдосконалення
організації фінансування ВНЗ у зв’язку з необхідністю у підвищенні ефективності навчально-
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виховного процесу, підготовки фахівців міжнародного рівня і їх подальшої інтеграції в
міжнародне співтовариство. Проаналізуємо деякі позитивні риси з досвіду міжнародної освіти
(на прикладі США).

Відомо, що вища освіта в усіх розвинених кранах світу має державну фінансову
підтримку [9; 10]. Значний вплив на розвиток освіти здійснює й приватний капітал: міжнародних
корпорацій, фірм, бізнес-структур, громадян [11; 12]. Набуваючи все більшої залежності від
приватного інвестування при загальному зменшенні частки бюджетного (державного)
фінансування, вища освіта вимушена орієнтуватися на ринкові запити замовників освітніх
послуг, виграючи у прикладних аспектах навчання і НДДР і втрачаючи у продукуванні
фундаментальних знань.

Вдосконалення національної системи вищої і післядипломної освіти „потребує подальшого
покращання фінансового забезпечення освіти і науки, що позитивно позначиться на їх
матеріально-технічній базі” [9, с. 130]. Нові методики, підходи і рішення з фінансування освітніх
послуг належать до інновацій економічно-ринкового типу. Вони об’єднують викликані
науково-технічним і промислово-економічним розвитком суспільства нововведення щодо
типів і форм фінансування освіти й кредитування освітніх послуг: закладів освіти різних типів,
освітніх послуг, статутної (у тому числі – освітньо-наукової й просвітницько-культурної)
діяльності закладів освіти тощо. Такі нововведення є інноваціями економічно-промислового
розвитку, що залежать від сучасних ринкових вимог і утворюють нові можливості, форми і
джерела для подальшого розвитку й підтримки як всієї системи освіти, її структурних елементів
і складових, відкриття у навчальних закладах нових професій і спеціальностей, сприяють
відповідності системи освіти, науково-освітнього та просвітницько-культурного
обслуговування ринковим потребам суспільства. До інновацій економічно-промислового
розвитку можна віднести:

– урізноманітнення форм і методів фінансування (бюджетного, галузевого) державного
замовлення, впровадження прогресивних рішень щодо цільового використання державних
коштів на підготовку і перепідготовку фахівців для народного господарства країни;

– участь приватного капіталу у створенні та фінансуванні закладів освіти різних рівнів,
освітньо-наукових програм, кредитуванні навчання студентів і науковців. (У тому числі:
поєднання бюджетного фінансування – державного замовлення або муніципального
замовлення (замовники: держава або муніципалітет) з приватним фінансуванням на
контрактній основі (замовники: батьки або самі діти; фірми, компанії, виробництва; спеціальні
освітні фонди (у тому числі – благодійні); спонсори або меценати);

– створення при корпораціях, компаніях, виробництвах і підприємствах нових (власних)
навчальних закладів із професійної підготовки, підвищення кваліфікації, надання суміжних
професій;

– створення новітніх навчально-науково-виробничих комплексів (за участю різних типів
ВНЗ, наукових установ і промислових підприємств), технопарків тощо.

У зв’язку з ринковими трансформаціями і реформами в економіці, народному
господарстві, в тому числі – системі освіти, очевидно поступово змінюватимуться й принципи
фінансування вищої освіти. Державне бюджетне замовлення на підготовку фахівців для різних
галузей народного господарства поступово трансформуватиметься в  галузеве замовлення,
замовлення фірм, компаній, виробництв, причому бюджетні форми фінансування
зберігатимуться для підготовки кадрів для невиробничої сфери, випереджаючих
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фундаментальних наукових досліджень, розробки нової техніки, технологій, наукового
обслуговування суспільства, соціально-гуманітарних досліджень, а також виховної роботи і
фізичного виховання. Кошти на такі цілі можуть направлятися як з державного
(муніципального) бюджету, так і з галузевих відрахувань, виробничих фондів, приватного
характеру. Все більше занурюючись у підприємницьку діяльність, з метою отримання
додаткових фінансових надходжень ВНЗ винаходять інноваційні методи і технології пошуку
позабюджетних коштів, застосовуючи у своїй роботі основи менеджменту, маркетингу,
інформаційно-рекламної діяльності, нові комп’ютерні технології, дистанційне навчання,
інтернаціоналізацію освітньої діяльності з метою залучення якомога більшої кількості іноземних
студентів.

Очевидно, одним із подальших можливих варіантів фінансування вищої освіти мають
стати спеціальні освітні ваучери [10; 13; 14], а в системі вищої освіти належне місце посідатиме
так звана „ваучерна вища освіта”. У цьому контексті „освітній ваучер” – це сертифікат, який
засвідчує право його власника на отримання освітньої послуги на визначену суму для здобуття
певного обсягу знань із обраної спеціальності (професії) з подальшим присвоєнням (або ні)
відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня (за результатами складання екзаменів, іспитів,
тестування). Ваучери можуть випускатися ВНЗ будь-якої форми власності (в межах, визначених
ліцензіями спеціальностей, і обсягу набору студентів) і реалізовуватися державним (за бюджетні
або позабюджетні кошти), муніципальним і приватним структурам (юридичним і фізичним
особам). Ваучери, придбані за кошт державного або місцевого бюджету, будуть мати назву
„державні (або бюджетні) ваучери”, інші – „приватні ваучери”.

Відомо, що ваучерні програми [13] або ваучерна освіта [14] існує з початку 80-х рр. ХХ
століття для участі держави в освіті громадян, у фінансуванні їх освітніх потреб. Насамперед
вона призначалася для надання за державні (бюджетні) кошти середньої освіти в умовах
обмеження втручання держави в процес вибору навчального закладу власником ваучера і
поширювалась у Великобританії, США, англомовних і деяких європейських країнах.

Розглянемо принцип організації, мету і соціально-економічну доцільність впровадження
ваучерної вищої освіти (ваучерних програм у сфері вищої освіти).

Принцип організації ваучерної вищої освіти (ваучерних програм у вищій освіті).
1. Усі ліцензовані й акредитовані ВНЗ України (усіх форм власності) випускають певну

кількість ваучерів, що не перевищує кількості місць для навчання в цих ВНЗ (не більше від
ліцензованого обсягу набору абітурієнтів).

Паралельно до держзамовлення (яке доцільно призначати для фінансування непопулярних,
але об’єктивно необхідних для народного господарства професій (спеціальностей), виконання
фундаментальних і прикладних наукових досліджень і пошукових робіт, підтримки матеріально-
технічної бази провідних дослідницьких ВНЗ і їх інфраструктури, виплати стипендій тощо)
МОН України і державні структури закуповують визначену кількість ваучерів – сертифікатів.
Ці ваучери, підкріплені державним (бюджетним) фінансуванням, призначаються на підготовку
фахівців:

– з гостродефіцитних спеціальностей (професій) із наданням можливості абітурієнтам
самостійно обирати для навчання ВНЗ (його тип і форму власності);

– з не дуже популярних, але важливих для держави (регіону, області, міста) спеціальностей
(професій) з наданням можливості абітурієнтам самостійно обирати для навчання заклад
освіти ВНЗ (будь-якого типу і форми власності);
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– з популярних спеціальностей (професій) – для абітурієнтів з багатодітних і
малозабезпечених родин і пільгових категорій – з наданням можливості вступникам самостійно
обирати для навчання заклад освіти ВНЗ (його тип і форму власності).

2. Вартість ваучера вочевидь повинна дорівнювати середній вартості навчання за
визначеною спеціальністю (професією), розрахованою на одержання необхідного освітньо-
кваліфікаційного рівня.

3. Ваучер повинний належати організації, установі, закладу, підприємству, юридичній або
фізичній особі, що його оплачує і стає його власником. Тому ваучер може засновуватися на
бюджетні, місцеві, виробничі або приватні кошти.

4. На відміну від кредиту або позики на навчання, ваучер є безоплатним для адресата
(абітурієнта), якому він надається, і не потребує повернення його вартості після завершення
навчання.

5. Власники ваучерів можуть їх надавати як найкращим випускникам шкіл – відмінникам,
переможцям шкільних олімпіад і конкурсів, так і тим, хто має особливі пільги і потреби:
абітурієнтам з багатодітних або малозабезпечених родин, з різними вадами фізичного та
розумового розвитку, а також іншим пільговикам.

6. Ваучери призначаються для навчання на контрактній основі в закладах, які мають відповідні
ліцензії та акредитації. Надання ваучера може здійснюватися за угодою між його власником і
його отримувачем із погодженням і закріпленням відповідних умов щодо його отримання,
використання й подальшого працевлаштування або відпрацювання.

7. Ваучери можуть бути:
– навчальні бюджетні (державні або галузеві) – для оплати навчання у класичному

університеті або навчальному ВНЗ (фінансуються МОН України);
– дослідницькі бюджетні (державні або галузеві) – для оплати навчання в університеті

дослідницького типу з одночасним виконанням завдань з НДДКР (фінансуються МОН, НАН
України, галузевими міністерствами, відомствами);

– навчальні або дослідницькі галузеві (фінансуються зі спеціальних фондів) – для підготовки
фахівців для різних галузей народного господарства (фінансуються галузевими міністерствами,
відомствами, закладами і установами з галузевого бюджету або спеціальних фондів);

– навчальні або дослідницькі місцеві (фінансуються з місцевого бюджету або місцевих
спеціальних фондів);

– навчальні або дослідницькі виробництв і підприємств;
– навчальні або дослідницькі з освітніх і наукових фондів;
– навчальні або дослідницькі приватного характеру (від спонсорів і меценатів).
Обґрунтуємо далі соціально-економічну доцільність впровадження ваучерного принципу

оплати вищої освіти (ваучерних програм у сфері вищої освіти).
Мета ваучерних програм у сфері вищої освіти є такою:
1. Боротьба з корупцією. Для цього державні (бюджетні) ваучери розподіляються

державними центральними і галузевими органами (установами, міністерствами, комітетами,
відомствами тощо) на адресній основі (персонально, є іменними і не можуть бути використані
іншими особами). Так само і з приватними ваучерами (які також є іменними і не можуть бути
передані або реалізовані іншим особам).

2. Надання абітурієнтові можливості самостійного, демократичного, вільного вибору
спеціальності (професії) і навчального закладу будь-якої форми власності.
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3. Підвищення конкуренції між ВНЗ на ринку освітніх послуг у боротьбі за право надавати
„ваучерну освіту” (оплатну).

4. Ефективне і цілеспрямоване використання ваучерних коштів на підготовку потрібної
для держави кількості фахівців необхідних:

– професій, спеціальностей, спеціалізацій;
– професійно-кваліфікаційних рівнів.
5. Диверсифікація вищих навчальних закладів, посилення їх конкуренції на ринку освітніх

послуг і, як наслідок, підвищення ефективності діяльності ВНЗ,  покращання якості вищої
освіти.

Для ефективного впровадження ваучерних програм у сфері вищої освіти ваучери необхідно
розподіляти на конкурсній основі, демократично, надавати переможцям конкурсу, а також
пільговим категоріям громадян України. Для інтернаціоналізації вищої освіти України ваучери
можуть надаватися студентам з інших країн світу.

Ваучеризація послуг у галузі вищої освіти має привести: до посилення ринкової конкуренції
як ВНЗ, так і спеціальностей (професій); до більш стабільного стану ВНЗ; до чіткого визначення
кон’юнктури спеціальностей (професій) на ринку освітніх послуг (на ринку праці). Функція
держзамовлення зведеться до підтримки:

– непопулярних, але необхідних для народного господарства професій (спеціальностей);
– фундаментальних і прикладних наукових досліджень і пошукових робіт;
– матеріально-технічної бази провідних дослідницьких ВНЗ, їх інфраструктури.
Частина коштів державного замовлення може витрачатися на виплату стипендій, у першу

чергу тим студентам, які опановують необхідні для господарства країни (гостродефіцитні й
непопулярні) професії (спеціальності). Так, може здійснюватися функція державного впливу
на підготовку фахівців потрібних народному господарству спеціальностей (професій). МОН
України, інші повноважні державні органи освіти разом з місцевою владою зможуть
накопичити необхідні кошти і вирішити питання з будівництвом у кожному місті, де є ВНЗ і
вчаться студенти, сучасних студентських містечок – для студентів всіх місцевих закладів. Таких
студмістечок, які існують в усіх розвинених країнах світу і які відображають реальний рівень
турботи держави про свою молодь і стан вищої освіти в державі.

В Енциклопедії освіти [13, с. 74] А. А. Сбруєва зазначає, що ваучерна програма – це участь
держави в освіті громадян, фінансування їх освітніх потреб. Саме поняття „ваучер” прийшло
в освіту з фінансової сфери, в якій означає „документ, що підтверджує оплату товарів і послуг,
видачу кредиту, отримання грошей” тощо. У сфері освіти ваучер є фінансовим документом,
наданим державою або приватною особою (організацією) на право отримання споживачем
(учнем, студентом) певного обсягу освітніх послуг за власним вибором. Маючи ваучер, який
є еквівалентом певної суми грошей, споживач освітніх послуг (учень, студент, його батьки)
можуть звернутися за власним вибором до будь-якого виконавця освітніх послуг – державного,
муніципального чи приватного середнього або вищого навчального закладу.

В Економічній енциклопедії [14, с. 659] І. Каленюк зазначає, що ваучерна освіта в різних
країнах (у Великобританії, певною мірою у США, країнах Латинської Америки) реалізується
в межах загальної концепції освітнього вибору у сфері початкової та середньої освіти. Сутність
цієї концепції полягає в тому, що уряд сприяє у першу чергу збільшенню фінансових
можливостей родини оплачувати освіту своїх дітей через систему ваучерів або освітніх
податкових пільг. Родини, які мають дітей віком від 5 до 16 років, отримують на кожну дитину
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ваучер (вартість одного ваучера дорівнює середній вартості навчання дитини в державній
школі), якими батьки розплачуються у школах за навчання. Відтак ваучери викуповує у школи
уряд. Таке непряме державне фінансування освіти поєднується із стимулюванням
конкурентних відносин в освітній діяльності. Водночас підтримується відкриття багатьох
новітніх навчальних закладів, що розширює можливості батьків у виборі школи. Посилення
конкуренції між школами за залучення учнів позитивно впливає на якість навчання.
Диверсифікація навчальних закладів зумовлює пошук та вибір кращого з них батьками, а
ваучер надає приблизно однакове право вибору для всіх, тоді як ринковий механізм встановлює
неоднакові права вибору для населення. Таким чином, в основі ваучерної освіти – свобода
вибору освітніх послуг споживачами, що, по суті, передбачає і посилює конкуренцію між
постачальниками цих послуг. Держава є покупцем, вона оплачує навчання кожної дитини
шкільного віку за ваучером, і кошти за ваучери надходять школам відповідно до кількості
набраних дітей, а отже, ваучерів. Це призводить до конкуренції шкіл за учнів і підвищує якість
навчання. Ефективне застосування ваучерних систем залежить від здатності споживачів
оцінювати якість наданих освітніх послуг, вичерпної інформації щодо діяльності закладів освіти,
їх рейтингу, освітнього, кадрового і матеріально-технічного потенціалу. Ваучерна освіта
поєднує суспільний спосіб фінансування з конкурентно-ринковим способом виробництва
освітніх послуг, необхідних для забезпечення відповідного розвитку системи освіти.
Оптимальний варіант розвитку системи освіти передбачає врахування можливих наслідків
різних альтернатив і визначення раціонального співвідношення між ринковим і державним
механізмами управління [14].

Іншими напрямами державної і приватної підтримки вищої освіти, поряд із бюджетним
фінансуванням державних і муніципальних ВНЗ, є встановлення грантів, іменних стипендій,
надання позичок, кредитування, пільгове оподаткування або звільнення від оподаткування
освітніх фондів і фінансової допомоги юридичних і фізичних осіб, спрямованої вищим
навчальним закладам на здійснення останніми статутної діяльності, надання стипендій і оплати
навчання студентів (відмінників, обдарованої молоді, студентів з незаможних і багатодітних
родин, з фізичними і розумовими вадами, інвалідів тощо).

Як позитивний приклад державної підтримки вищої освіти, розглянемо роль Федерального
уряду США, що відіграє важливу роль у забезпеченні студентів стипендіями, позиками та
надає допомогу у їх працевлаштуванні [15–17]. Щорічно для цього виділяються десятки
мільярдів доларів, у тому числі – більше мільярда доларів на оплату навчання у ВНЗ США
іноземних студентів. Найбільш важливими програми фінансової підтримки студентів вищих
навчальних закладів, установленої федеральним урядом США, є:

– Стипендія (або грант) Пелла (Pell Grants); вона відома ще як головна серед можливих
освітніх стипендій (Basic Educational Opportunity Grants – BEOG) і призначається, щоб
допомогти студентам оплатити своє навчання після середньої школи з урахуванням
фінансового становища їх сім’ї. Це найбільша федеральна програма надання допомоги, і
вона може досягти 1900 доларів на рік;

– Додаткова програма для забезпечення студентів стипендіями освіти (The Supplemental
Educational Opportunity Grants Program – SEOG) надає можливість одержати грант до 2 000
доларів на рік. Сума цієї стипендії не може перевищувати 50 % розрахованих на рік фінансових
потреб студента;
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– Національна програма прямого надання позик студентам (The National Direct Students
Loan Program – NDSL) забезпечує позиками деяку частину тих осіб, які мають відмінні та
хороші показники. Під час навчання у вищому закладі освіти вони відсотків за позику не
сплачують. Після того як студент закінчив або перервав навчання, він починає повертати
позику з банківським відсотком у 5 % річних;

– Програма „Робота-навчання” коледжів (The College Work-Study Program – CWS) надає
роботу тим студентам, яким необхідна фінансова допомога. Вона дає шанс заробити гроші
на витрати, пов’язані зі здобуттям вищої освіти;

– Страхова програма позик для студентів (The Guaranteed Student Loan Program - GSL)
дозволяє студентам позичати гроші під невеликий відсоток у комерційних структурах шляхом
страхування позичок державними агентствами та подальшого повторного страхування
(перестрахування) з гарантіями федерального уряду. При цьому федеральний уряд виплачує
замість студентів, які досягли успіхів у навчанні, їх відсотки за позикою протягом усього їх
навчання у коледжі. Після того як студент закінчив навчання, починається повернення грошей.
Причому він повинний повернути одержану позику разом із відсотками;

– Програма батьківських позик для студентів ВНЗ, які здобувають ступінь бакалавра, (The
Parent Loan to Undergraduate Students Program – РLUS), надає можливість родинам отримати
для навчання дітей позики із невисокими відсотками. Уряд при цьому не виплачує відсотків за
програмою РLUS, і батьки несуть відповідальність за виплату позики із нарахованими за час
навчання відсотками відразу ж після закінчення вищого закладу освіти їх дітьми.

Коледжі можуть також надавати й інші федеральні програми довгострокової та
короткострокової фінансової допомоги, в першу чергу надаючи підтримку тим студентам,
які планують після закінчення навчання йти в сферу дошкільного виховання, доглядати за
хворими та людьми похилого віку, працювати в різних галузях охорони здоров’я (санітарно-
гігієнічні напрямки) тощо. Федеральний уряд та місцева влада штатів і округів спрямовують
фінансову допомогу на підтримку навчання студентів за непрестижними, але досить
необхідними для американського суспільства спеціальностями та професіями. Так, штати
призначають різні стипендії та гранти і допомагають студентам вступити на навчання до
обраних ними закладів. Мешканці штату мають багато привілеїв (насамперед – фінансових)
при вступі до ВНЗ, що розміщується на території цього штату. У США існує майже 40 видів
стипендій, премій, винагород і позик, які можуть витрачатися на фінансування вищої освіти
студентів-американців і деяких категорій іноземців. Американці вважають, що починати
самостійне життя молодь повинна відразу після закінчення школи – тому й надаються їй для
цього необхідні можливості.

Для фінансової підтримки і заохочення найкращих і успішних своїх студентів приватні
ВНЗ США також надають фінансову підтримку. Наприклад, Міжнародний Університет
Шиллера запроваджує власні гранти і стипендії (більше 30 видів). Так, на 2008–2009 навчальний
рік університетом заплановано на такі цілі близько 2 мільйонів доларів США [18, с. 227]. Цікаво,
що існує і стипендія імені О. Пушкіна – для студентів із пострадянських країн (знижка в оплаті
за навчання до 30 %).

Отже, із зазначеного вище видно, що вдосконалення форм фінансування вищої освіти є
необхідним для її подальшого розвитку в умовах ринкових перетворень в Україні. Важливими
є як підприємницька діяльність ВНЗ, так і залучення приватних інвестицій, участь приватного
капіталу в підготовці фахівців для народного господарства країни і в укріпленні загального
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інтелектуального потенціалу нації. З позицій майбутньої євроінтеграції, подальшої
демократизації національної вищої школи і наближення її до світових норм, ваучеризація
вищої освіти, впровадження принципів міжнародної вищої освіти повинні стати наступними
після зовнішнього незалежного оцінювання реальними кроками з подолання  корупції і
зловживань у сфері освіти, спрямованими на підвищення її ефективності, якості, іміджу.
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ОБЛІК, ОРІЄНТОВАНИЙ НА ПОТРЕБИ
ЗАБЕЗПЕЧЕНЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ

ПІДПРИЄМСТВА
У статті розкрито  підходи до тлумачення сутності управлінського обліку для

подальшого розвитку його як частини загальної інформаційної системи підприємства,
основи управління бізнесом.

The approaches to the interpretation of management accounting for its further development
as a parts of general information system of the enterprise, basis of management business are
discovered in the article.

Ключові слова: управлінський облік, концепції управлінського обліку, стратегічний
управлінський облік.

З метою виявлення особливостей функціонування фінансової системи у сучасних умовах
існуючі внутрішні та зовнішні проблеми підприємства доцільно розглядати комплексно.
Важливим є дослідження ролі інформаційної підтримки, яку у провідних зарубіжних фірмах
відіграє облік, орієнтований на потреби управління у всіх його проявах. На сьогодні
продовжуються дискусії щодо сутності управлінського обліку; особливостей  його прояву як
науки в соціально-економічних системах, ролі вищої школи у формуванні знань про
організацію та методику управлінського обліку. Яким терміном означити ту складну діяльність,
яку десятиріччями реалізують і удосконалюють зарубіжні економісти та з успіхом
запроваджують вітчизняні професіонали: „управлінський”, „виробничий”,
„внутрішньогосподарський”, „аналітичний” облік чи „контролінг”? Нехтування теоретичним
надбанням економічної науки може призвести до помилок при тлумаченні поняття
„управлінський облік” на законодавчому рівні та при  побудові суб’єктами господарювання
такої системи обліку на підприємстві, яка б відповідала реальним потребам зменшення
невизначеності в умовах ризику та поглиблення процесів глобалізації.

Розвитку теорії та практики управлінського обліку сприяють праці вітчизняних і зарубіжних
авторів, зокрема К. Друрі, І. Білоусової, М. Вахрушиної, З. Задорожного, Т. Карпової,
В. Моссаковського, В. Озерана, Л. Сухаревої, Дж. Фостера та Ч. Хорнгрена,О.Шеремета.
Особливу роль у становленні управлінського обліку як науки відіграють такі вчені, як С. Голов,
Л. Нападовська, М. Пушкаря, М. Чумаченко. Кожний з них має своїх послідовників та опонентів.
Про актуальність управлінського обліку свідчить підготовка монографій (Л. Нападовська –
2000 р., О. Карпенко – 2005 р), ряд дисертаційних досліджень за галузевим спрямуванням,
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видання підручників та навчальних посібників з аналогічною назвою. Окремі дослідники
вперше вивчали ці питання, інші, такі як:  Чумаченко М. Г.,Нападовська Л. В., є авторами
власних методик.

Метою написання статті є розкриття еволюції підходів до тлумачення сутності
управлінського обліку для подальшого розвитку його як частини загальної інформаційної
системи підприємства, основи управління бізнесом.

Історії виникнення і розвитку спочатку калькуляційної справи, а потім і управлінського
обліку присвячені праці Саттубалдіна С. С., Соколова Я. В., Яругової А., Ткача В. І. та
Ткача М. В., Нападовської Л. В., Пушкаря М. С. Історичною спадщиною сучасних дослідників
управлінського обліку є роботи академіка Чумаченка М. Г. [14], професора
Саттубалдіна С. С. [12] та Яругової А. [15], які описали методику обліку економічно розвинених
країн. Книга Яругової А. була написана та видана польською мовою у 1986 р., а за редакцією
проф. Соколова Я. В., знайшла своїх російськомовних читачів у 1991 р. Незважвючи на те, що
вже були написані роботи Татура С. К., Аксьоненко А. Ф., Зуділіна А. Б., Івашкевича В. Б.,
Новиченка П. П., Поклада І. І., присвячені ролі обліку та калькулювання, зокрема, в управлінні
виробництвом, вона залишається актуальною в умовах глобалізації економіки, оскільки
дозволяє під іншим кутом подивитися на завдання і можливості бухгалтерії. У ній описана
практика обліку та аналізу витрат, калькулювання собівартості готової продукції та методів
прийняття управлінських рішень за даними бухгалтерського обліку. Автор ілюструє нову
роль обліку  на підприємстві.

Нині все більше прихильників думки про те, що бухгалтерський облік необхідно поєднувати
з інформаційною системою управління, а на практиці бухгалтери широко залучаються до
підготовки інформації для вирішення багаторівневих завдань управління.

Яругова А. висловлює ідею класифікації завдань бухгалтерського обліку за трьома типами
рішень та двома рівнями їх використання. Розглядаючи бухгалтерський облік як засіб
визначення відповідальності за економічну ефективність господарської діяльності, вона виділяє
два рівні його використання – рівень підприємства і рівень суспільства взагалі. Цей підхід
дозволяє розмежувати завдання обліку за трьома типами: операційні, тактико-стратегічні,
політичні. Оперативні рішення зумовлені завданнями обліку як засобу відображення повноти
та правильності реалізації у процесі господарської діяльності прийнятих раніше управлінських
рішень. Вони становлять методику бухгалтерського обліку. На рівні підприємства – це
констатація фактів, контроль збереження власності та внутрішній контроль. На рівні суспільства
– це розрахунки статистичних даних, податків, бюджетних виплат тощо.

Тактико-стратегічні рішення зумовлюються прийнятою на підприємстві обліковою
політикою. Вони впливають на методологію обліку, а облік, у свою чергу, виступає засобом
організації та контролю господарської діяльності. На рівні підприємства вирішуються завдання
використання потенціалу. На рівні суспільства здійснюється збалансування ресурсів, розподіл
інвестиційних ресурсів.

Політичні рішення залежать від соціального устрою суспільства і відображають ступінь
відповідальності осіб, що приймають рішення, за соціальні зміни, зумовлені ними. Облік
розглядають як засіб активізації людського фактора і завдяки йому вирішують соціальні завдання
щодо встановлення, обліку відповідальності на рівні підприємства, мотивації участі у
господарському процесі, встановленні та обліку економічної відповідальності на рівні
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суспільства, використанні обліку як засобу зв’язку людини та суспільства, тобто як
соціотехнічної мови.

Удосконалення управління сучасним підприємством закономірно викликало у бізнес-
середовищі потребу змінити підходи до створення інформації і поставило питання теоретичного
характеру, пов’язані з розумінням обліку як частини загальної інформаційної системи
підприємства.

Незважаючи на те, що як у Росії, так і в Україні є багато наукових праць, які стосуються
місця обліку в системі управління та його сутності, вважаємо, що немає підстав видозмінювати
визначення, яке дано у публікаціях американського інституту управлінських бухгалтерів
(1981 р.) та Міжнародної федерації бухгалтерів (1989 р.) : „Управлінський облік – це процес
виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтеграції та передачі економічно
значимої інформації, що використовується управлінською ланкою для планування, оцінки і
контролю всередині організації та для забезпечення відповідного підзвітного використання
ресурсів”.

Порівнюючи думки різних авторів, бачимо, що більшість із них підкреслюють роль обліку
в підготовці інформації для менеджерів. Вона повинна бути певного змісту, подана у зазначений
термін, мати адресний характер та слугувати процесу прийняття обґрунтованих рішень.

Даючи визначення поняття „управлінський облік”, як зарубіжні, так і вітчизняні науковці
акцентують увагу на проблемі обліку витрат та доходів підприємства. Це значною мірою
пов’язано з тим, що управлінський облік модифікувався з калькуляційного, виробничого, але
це не означає, що він може функціонувати лише у виробничій сфері і бути обмеженим лише
обліком витрат і деталізацією інформації за аналітичними рахунками в межах системи
фінансового обліку.

У широкому розумінні управлінський облік розрахований на постійне порівняння витрат
і вигід (доходів), з метою максимального забезпечення прибутковості постачальницько-
заготівельної, виробничої, збутової, фінансової, організаційної діяльності. Саме завдяки йому
створюється інформація у розрізі центрів відповідальності та сегментів діяльності
господарюючого суб’єкта, контролюється рух грошових потоків, і тому він може бути
корисним у регулюванні відносин, що зазвичай включають у поняття „фінансова система
підприємства”.

Окремі автори називають його управлінським бухгалтерський обліком [2]., а основною
його сутності розглядають внутрішньофірмове планування. Існують підходи, згідно з якими
складовою управлінського обліку виділяють контрогінг [6, с. 35], з чим не можна погодитися,
або навпаки, управлінський облік розглядають як частину контролінгу. Є думка, що
управлінський облік – це окремий розділ контролінгу. Інколи його тлумачать як синонім
виробничого [10], що є некоректним і вузьким тлумаченням.

У теорії і практиці німецьких підприємств відсутнє поняття „управлінський облік”.
Бухгалтерія часто поділяється на фінансову і виробничу, тому німці, запозичивши з англійської
мови термін „controlling”, визначили ним якісно нове явище в управлінні
підприємством [8, с. 8]. Існують публікації, у яких, опираючись на німецькі джерела,
управлінський облік і контролінг трактують як синоніми. Французи використовують термін
„аналітичний облік” („le comptabilite analitique”). В. В. Сопко ототожнює управлінський облік
з внутрішньогосподарським. Серед визначень термінів Закону України „Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні” ми знаходимо наступне: „Внутрішньогосподарський
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(управлінський) облік – система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства
для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством”. На нашу думку, це
визначення є вузьким, не розкриває сутності управлінського обліку, тому його необхідно
змінити, ураховуючи при цьому накопичений міжнародний досвід.

Ґрунтовне вивчення „Концепції управлінського обліку”, розробленої Міжнародною
федерацією бухгалтерів, дозволяє виділити чотири категорії концепцій:

– концепції, пов’язані з функцією (орієнтація управлінського обліку на продуктивність
ресурсів, створення доданої вартості, бізнес-процесів, командні цілі та дії);

– концепції, пов’язані з використанням результатів (щодо підзвітності, результативності та
порівняння з еталоном („benchmarking”);

– концепції, пов’язані з процесом і технологією (пояснює зв’язок управлінського обліку з
іншими процесами управління та є основою чи керівництвом для розробки технологій, що
використовуються в управлінському обліку);

– концепції, пов’язані з потенціалом функції (розгляд потенціалу, необхідного для
ефективного виконання функції управлінського обліку з позиції компетенції, безперервного
вдосконалення, розвитку найкращих особистністних характеристик, креативного мислення).

Саме ці концепції становлять підґрунтя управлінського обліку і використовуються вченими
для удосконалення методик управлінського обліку, інтеграції управлінського обліку в систему
управління витратами. Навіть на батьківщині управлінського обліку (США), починаючи з
2000 р., підручники з управлінського обліку видаються під назвою „Управління витратами”
(Cost manamgement). Ми схильні вважати, що термін „Managerial Accounting” доцільно
перекладати українською як інформація для управління, особливо якщо враховувати, що у
практичній діяльності головним є те, чи задовольняє система обліку потреби менеджерів у
релевантній, доцільній, своєчасній інформації з метою привернення їх уваги до
невідповідностей (відхилень). При цьому можна послатися на відомих фахівців з управлінського
обліку, підручники яких вважаються базовими при підготовці професіональних бухгалтерів у
багатьох країнах світу. Автори загострюють увагу читачів на тому, що в системі обліку на
основі регулярної звітності необхідно створити інформацію про відхилення та їх інтерпретацію
за окремими сегментами діяльності.

Отже, управлінський облік – це не стільки облік, скільки одержання, обробка та
інтерпретація релевантної інформації, потрібної для прийняття рішень щодо поступального
розвитку підприємства.

Інформація, яка надається управлінським обліком, орієнтована на задоволення потреб як
стратегічного, так і тактичного (поточного) управління, на оптимізацію використання всіх
ресурсів, матеріальних запасів, забезпечення об’єктивної оцінки діяльності підрозділів та
окремих менеджерів. Тому можна стверджувати, що управлінський облік є складовою процесу
управління, яка надає інформацію, важливу для визначення стратегії та планування майбутніх
операцій, контролю поточної діяльності, оптимізації використання ресурсів, оцінки
ефективності діяльності. У зв’язку з цим постає питання щодо місця управлінського обліку в
інформаційній системі підприємства, яке працює в умовах конкуренції, невизначеності та
ризиків.

Незаперечним є той факт, що частина інформації управлінського обліку у вигляді бюджетів
виконана з використанням аналітичних розрахунків і може надаватися інвесторам, а, відповідно,
коло користувачів розширюється.
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Щодо облікових показників, то до їх складу належать планові та аналітичні дані, які не
можуть бути об’єктом бухгалтерського обліку, тобто інформацію управлінського обліку
можна розглядати як облікову лише в тій частині, що стосується даних про фактичний рівень
витрат і доходів, тобто називати управлінський облік видом бухгалтерського обліку
необґрунтовано. Управлінський облік є окремим видом обліку. Історично склалося так, що
спочатку він виник для задоволення інформаційних потреб, пов’язаних із операційною
діяльністю, а вже потім – з фінансовою та інвестиційною. Тому самостійно розвиваються дві
його гілки: поточний (оперативний) і стратегічний управлінський облік, відмінностями між
якими є сфера функціонування, що ще раз підтверджує твердження про те, що управлінський
облік не може бути складовою бухгалтерського обліку і є самостійною частиною
інформаційної системи. З цього випливає, що поточний управлінський облік повинний
забезпечити надання керівниками якісно підготовленої оперативної інформації для прийняття
оперативних рішень за різними напрямами.

Стратегічний управлінський облік – це забезпечення та аналіз даних управлінського обліку
про підприємство, його конкурентів і чинників бізнес-середовища для використання при
розробці стратегії та контролі за рівнем і тенденціями в формуванні витрат, цін, обсягів
діяльності, часткою ринку, потоками грошових коштів. Вивчення завдань цього виду обліку
свідчить, що вони здебільшого стосуються прийняття рішень на перспективу через вивчення
можливостей взяття підприємством відповідних зобов’язань і передбачення наслідків їх
прийняття. Основою вирішення цих завдань є, по суті, вже існуючі інформаційні системи.
Б. Райан щодо цього зазначає, що в стратегічному обліку фінансова звітність і, відповідно,
фінансовий облік та інформаційна система управлінського обліку розглядаються як єдине
ціле [11, с. 30].

Стратегічним управлінським обліком Б. Райан називає певний спосіб відображення
фінансових та облікових проблем підприємства. Він проводить паралелі з фінансовим аналізом
проблем, пов’язаних із чотирма чинниками: зобов’язаннями (домовленість між двома або
більше сторонами для здійснення відповідної діяльності, що має економічну доцільність; за їх
допомогою відбувається обмін економічними цінностями, вони є центром, навколо яких
будуються ділові операції); контролем (бюджетуванням) (здійснення бюджетного контролю
забезпечується шляхом аналізу відхилень бюджету від фактичних показників); наявними
коштами (витратами); потенціалом (визначають, якою діяльністю підприємство може
займатися успішно, а від якої слід відмовлятися) [11].

Стратегічний управлінський облік виокремлюється як окрема частина системи
управлінського обліку підприємства, ґрунтуючись на стратегічній орієнтації інформаційної
системи як важливому принципі цього виду обліку.

Стратегічним управлінським обліком зацікавилися теоретики після досліджень, проведених
британськими аналітиками Бромвіч та Бхімані [3, с. 861]. Значна увага його методикам
присвячена в роботах К. Друрі [3], П. Атрилла та Е. Маклейні [1], К. Уолта [7].

Більшість авторів-дослідників формують такі напрями, які характеризують сутність
стратегічного управлінського обліку:

– вихід за межі внутрішньої інформаційної системи і збір інформації про конкурентів;
– визначення залежності між стратегічною позицією, обраною підприємством, і змістом

управлінської звітності;
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– одержання конкурентних переваг завдяки використанню результатів проведеного аналізу
способів скорочення витрат, оптимізації чинників ефективної діяльності, в т. ч. чинників
формування витрат.

Поступово стратегічний управлінський облік стане підґрунтям для фінансового
менеджменту. Опанування його методиками сприятиме внесенню до ГСВО МОНУ теми 12 з
назвою „Основи стратегічного управлінського обліку”.

Із зазначеного вище можна зробити такі висновки:
1. Серед існуючих в економічній літературі понять (управлінський, виробничий,

експлуатаційний, внутрішньогосподарський, аналітичний, контроллінг), що ідентифікуються
з обліком корисної інформації для прийняття рішень, доцільним є використання терміна
„управлінський облік” як більш вживаного у ринковому бізнес-середовищі та можливим є
використання словосполучення – „інформація для управління”. Управлінський облік – це не
стільки облік, скільки одержання, обробка та інтерпретація  релевантної інформації, потрібної
для прийняття рішень щодо поступального розвитку підприємства в умовах невизначеності
та ризику.

2. Для внутрішньонаукового спілкування, міжнаукової комунікації та практичної діяльності
важливою залишається проблема уточнення термінів цієї науки. Наявність „різночитань”
перекладів категорій та понять, пов’язаних із управлінським обліком, зумовлюють необхідність
підготувати відповідний тлумачний словник.

3. Особливої уваги потребує розкриття сутності та методик стратегічного управлінського
обліку. Він спрямований на розробку стратегічних управлінських рішень, орієнтованих на
майбутнє, має високий рівень невизначеності, має глобальний характер і характеризується
важливістю наслідків стратегічних рішень для підприємства.

4. Пропонується для обговорення включення дисциплін „Управлінський облік – 2” та
„Стратегічний управлінський облік” до програм магістерської підготовки.

Окреслені пропозиції відносяться до компетенції вчених, які працюють у галузі
управлінського обліку.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОЦЕСУ
СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ ІПОТЕЧНИХ АКТИВІВ

У статті розглянуто історичні аспекти розвитку сек’юритизації активів.
Проаналізовано вплив сек’юритизації іпотечних активів на глобальну фінансову кризу.

The historical aspects of development of assets securitization are considered in the article.
Influence of mortgage assets securitization on a global financial crisis is analysed.

Ключові слова: сек’юритизація, іпотечні активи, іпотечні кредити, цінні папери,
ліквідність.

Сучасний міжнародний фінансовий ринок відрізняється високою нестабільністю і
волатильністю. Американська криза низькоякісних іпотечних кредитів вважається серйозним
тестом для потужної фінансової інновації – сек’юритизації. Адже практично вся фінансова
преса останнім часом була наповнена повідомленнями про те, яких великих збитків зазнають
великі американські і європейські банки від стрімкого зниження вартості цінних паперів,
забезпечених іпотекою класу субпрайм, а також інших структурованих цінних паперів, що
входили до складу інвестиційних портфелів банків або їх фондів. Враховуючи унікальність
причин розвитку і глибину глобальної фінансової кризи, а також небачених дотепер масштабів
втрат, більшість фінансистів зайняті ретельним аналізом причин, що призвели до виникнення
таких явищ на фінансових ринках.

Механізм сек’юритизації, а також його вплив на стан економіки США та інших країн світу
розглядаються в публікаціях зарубіжних авторів, таких як: М. Астраханцева і М. Лещінський [2],
С. Вайн [3], А. Грінспен [4], Дж. Сорос [9], Т. Боері і Л. Гуізо [10], К. Хілл [11], Х. Мінскі [12],
Р. Врей [13] та інших. Дане питання було відображено і в працях вітчизняних науковців:
О. Абакуменко [1], О. Козакова [5], Д. Наумова [6], К. Паливоди [7], А. Пересади [8] та інших.
При цьому зростаючий попит реального сектора економіки України на кредитні ресурси
стимулює українських науковців до пошуку реальних напрямів зростання довгострокового
кредитування і ефективних інструментів рефінансування кредитів. Вважається, що таким
механізмом стане сек’юритизація активів. При цьому потрібно враховувати, що в світі вводиться
новий етап у розвитку сек’юритизації активів – сек’юритизація після іпотечної кризи, який
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буде відрізнятися більш тверезим ставленням до ризиків, пов’язаних з цією технікою
фінансування.

Метою дослідження є висвітлення еволюційного розвитку механізму сек’юритизації активів
у США, а також його впливу на світові фінансові ринки. Окремої уваги вимагають питання
щодо розробки комплексів заходів, які дозволять ефективно використовувати сек’юритизацію
в Україні.

Поява інституту сек’юритизації є однією з підвалин тисячолітнього процесу пошуку
забезпечення, що розпочалося ще з грецької hypotheca (іпотеки) і розвивалося в інститутах
Римського права pignus (застава), feducia (передача титулу) і власне hypotheca. Римські
інститути були відображені в кодифікаціях нового часу, зокрема, у Французькому Цивільному
кодексі 1804 р. і Німецькому цивільному вкладенні 1896 р. Вони були варіаціями застави,
відповідали вимогам ринку для забезпечення виконання зобов’язань протягом тривалого
періоду.

З прискоренням економічного розвитку наприкінці ХІ ст. зростає значення зобов’язальних
прав і пошуку нового інструменту, який дозволяв би використовувати будь-які майнові права
як забезпечення зобов’язання і регулювався нормами про цінні папери. Ці обставини визначили
процес розвитку забезпечення, що досяг рівня структурованих фінансових інструментів
(structured finance).

На прикладі історії американського права можна виділити такі етапи процесу розвитку
забезпечення в другій половині ХІХ ст. і початку ХХ ст.:

1) застава без передачі предмета застави. Цей інструмент вперше з’явився в США у вигляді
застави худоби. Він відповідав інтересам сторін у ситуації, коли передача худоби кредитору
була неможлива чи незручна. Оскільки право володіння залишалося за боржником, вимагалося
дотримання певної процедури, а саме – реєстрація права застави в публічному реєстрі. Згодом
інститут перетворився на сучасну Сhattel рареr – папір, що засвідчує грошове зобов’язання
і забезпечення у вигляді рухомого майна або права оренди такого рухомого майна;

2) договори купівлі/продажу з залишенням права власності за продавцем до повної оплати.
Такі контракти з’явилися в середині XI ст. Як видно з назви інституту, він забезпечував права
продавця на випадок несплати;

3) трастові свідчення. Цей інструмент з’явився на початку XX ст. і став серйозним кроком
уперед у галузі фінансів: використання речей, об’єднаних родовою ознакою як забезпечення.
Трастове свідчення є підтвердженням того, що майно певної вартості перебуває у трасті в
інтересах кредитора – бенефіціарія. При цьому до трасту можуть передаватися цінні папери,
права вимоги тощо; зобов’язанням трасту буде максимальне збільшення вартості майна.
Сьогодні трастові свідчення часто сполучаються з переказним векселем і є зобов’язанням
сплатити певну суму, забезпечену переданим до трасту майном;

4) факторинг. Він з’явився на початку – в середині XX ст. і дозволив використовувати
права вимоги як забезпечення;

5) надходження як забезпечення. Надходження є абстрактною заборгованістю (часто за
індивідуально невизначеними договорами) і визнаються як непомітні активи. Таким чином,
надходження є непомітними активами, визначеними родовою ознакою, переданою як
забезпечення;

6) впровадження єдиного механізму забезпечення. Ст. 9 Єдиного торговельного кодексу
кодифікувала і систематизувала усі відомі на той час види забезпечення виконання зобов’язань.



82                                                                                                             Економіка

Крім того, перелік видів забезпечення, поданий у цій статті, є відкритим. Таким чином, вона
стимулювала подальший розвиток інституту забезпечення виконання зобов’язань і зміцнила
довіру кредитів до цього забезпечення [5].

Цей процес наочно демонструє поступове переміщення структури капіталу і об’єктів
інвестування з нерухомого майна до рухомого і далі до невидимих активів, таких як права на
одержання платежу, що зіграло свою роль в історії сек’юритизації, під якою зазвичай
розуміють трансакцію, в якій особа, яка володіє активами, що генерують дохід, продає їх
третій стороні – покупцю, яким виступає спеціально створена для проведення цією трансакції
цільова компанія.

Першим типом активів в угодах сек’юритизації стали іпотечні кредити через тривалий
період кредитування, низький ризик, передбачувані грошові потоки, а також державну
підтримку іпотечного кредитування і житлового будівництва.

Підкреслимо, що з часів Великої депресії у США головною метою федеральних програм
було надання іпотечним кредитам більшої ліквідності внаслідок створення вторинного ринку,
що знизить вартість кредиту. Так, у 1930 р. Конгресом було створено Адміністрацію у справах
ветеранів війни, яка допомагала ветеранам одержати житло, гарантуючи їх іпотечні кредити.
Пізніше, у 1934 р, було прийнято Національний житловий закон, який передбачав створення
Федеральної житлової організації, очолюваної Федеральним житловим адміністратором
(Federal Housing Administrator, FHA). Головною функцією FHA мало стати забезпечення
іпотечних кредитів, наданих приватним позичальникам. Передбачалося також створення
Федеральним житловим адміністратором національних іпотечних асоціацій у формі приватних
корпорацій, які б здійснювали операції з іпотечними кредитами, забезпеченими FHA. Згідно
з цими нормами у 1938 році було створено лише одну асоціацію, яка спершу мала назву
Національної іпотечної асоціації Вашингтона (National Mortgage Association of Washington),
а потім Федеральної національної іпотечної асоціації (Federal National Mortgage Association,
або Fannie Mae).

У 1968 р. рішенням Конгресу США Fannie Mae було розділено на дві юридичні особи –
Урядову національну іпотечну асоціацію (Government National Mortgage Association, або
Ginnie Mae), і власне Fannie Mae, яка стала приватною корпорацією. Ginnie Mae була урядовою
агенцією при Міністерстві житлового будівництва та міського розвитку. Згідно зі своїм
Статутом, корпорація могла придбавати тільки житлові іпотеки. Подібні функції виконувала
ще одна квазідержавна корпорація – Федеральна корпорація іпотечного кредитування (Federal
Home Loan Mortgage Corporation, або Freddie Mac), яка була створена в 1970 р. з метою
стабілізації національного ринку іпотечного кредитування і розширення можливостей
придбання житла.

Таким чином, структура системи іпотечного кредитування включала велику кількість
учасників, які взаємодіяли на двох рівнях. На первинному ринку іпотечних кредитів відбувалося
кредитування придбання житла банками та іншими фінансовими установами. Вторинний
ринок представляв Freddie Mac, Ginnie Mae і Fannie Mae, які купували права вимоги за
кредитами у приватних позикодавців, створювали пули іпотек і випускали на ринок цінні
папери, забезпечені цими пулами. Таким чином, сек’юритизація стала головним інструментом
реалізації політики уряду зі зменшення вартості іпотечного кредитування.

Власне термін „сек’юритизація” вперше з’явився в 1977 році у Wall Street Journal, де
описувалася процедура андеррайтингу першого випуску цінних паперів, забезпечених
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заставою прав вимоги за іпотечними кредитами. Як андеррайтер, виступав Salomon Brothers,
а угода одержала назву „Bank America issue” (Емісія Банку Америки).

Взагалі, в кінці 70-х рр. у банківській системі США відчувався дефіцит довгострокових
коштів на депозитах через дії ФРС, яка підвищила облікову ставку до 20 % з метою послаблення
інфляції. Це призвело до перетікання грошових коштів із банківських рахунків на ринки капіталів
із більш ризикованими інструментами, а „…банки відмовились від традиційного ведення
бізнесу, що був введений ще в рамках Нового курсу Рузвельта: „Сплачуй 3 % за депозитами,
отримуй 6 % за іпотечними кредитами” [2]. Крім збільшення ставки рефінансування були
прийняті закони, що ввійшли пізніше до складу так званого регулювання Q (Regulation Q),
який встановив порядок ціноутворення для традиційних банківських послуг, переважно
залучення депозитів. „Так, були накінець нівельовано і без того скромні конкурентні переваги
позичково-ощадних інститутів перед інвестиційними фондами і страховими компаніями” [11].

Дефіцит ліквідності, що був наслідком зазначених заходів, сприяв концентрації уваги банків
на фондовому ринку, на який вони не мали доступу аж до 1999 року через Закон Гласса-
Стігалла (1933 р.). Все це стимулювало розвиток сек’юритизації, яка „…стала одним із
каталізаторів, частиною процесу глобалізації фінансів і призвела до зниження значення
комерційних банків, які залучали депозити на користь фондового ринку. Так, частка банків у
сукупних фінансових активах знизилася з 50 % у 1950-х рр. до 25 % у 1990-х рр.” [2].

Сьогодні більшість економістів однією з причин кризи, що розпочалась у 2007 р., вважають
політику низької облікової ставки, яку проводив голова ФРС А. Грінспен у 2001–2004 рр.
„Короткострокова ставка рефінансування була знижена до 1 %, що було найнижчим
показником за останні 50 років” [10]. Це зниження було проведено з метою попередження
рецесії американської економіки після подій 11 вересня 2001 р., але через нову грошову
політику рентабельність банківського бізнесу почала стрімко падати.

Зміна облікової ставки двічі в кінці 70-х рр. і на початку ХХІ ст. стимулювала
перепрофілювання банківських доходів від кредитно-депозитної діяльності в комісійну, а також
збільшення обсягів сек’юритизації. Нестандартні іпотечні кредити надавали можливість
отримувати найбільші комісійні для банків і іпотечних брокерів, тому ці суб’єкти ринку почали
пропонувати все більш доступні кредитні продукти, через що зросла частка цінних паперів,
забезпечених низькоякісними кредитами. Як зазначає відомий американський економіст
Х. Мінскі [12], для багатьох низькоякісних позичальників не існує такої відсоткової ставки, яка
б компенсувала кредитний ризик, оскільки зі збільшенням такої ставки збільшується вірогідність
дефолту.

На основі низькоякісних іпотечних кредитів випускалися цінні папери, що траншувалися
згідно з вимогами інвесторів до ризику і дохідності. „…якщо у кредитному портфелі з’являються
дефолти, то в першу чергу не виплачуються вкладення інвесторам у нижні транші (з низьким
рейтингом), тобто їх вкладення можуть бути повністю знищені першою хвилею дефолтів.
Якщо розмір втрат (дефолтів) перевищує розмір траншів з найнижчим рейтингом, то
інвесторам, які вклали в них свої кошти, інвестиції не повертаються. Все, що залишилося після
дефолтів, виплачується інвесторам у наступні за старшинством транші. Так, транші з більш
низьким кредитним статусом захищають від дефолтів транші з більш високою кредитною
якістю” [3, с. 38].

Інвестори щомісяця отримували звіти про поведінку кожної забезпеченої кредитами
облігації і кредитного портфеля в цілому, тобто про виконання зобов’язань позичальником. У
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кінці 2006-початку 2007 р. вони помітили затримання процентних платежів і зростання дефолтів.
Це був той період, коли банки видавали кредити бідному населенню, яке раптово набуло
можливості купити будинок, і спекулянтам, тобто двом групам населення з незадовільним
фінансовим становищем. Такі кредити з назвою „субпрайм” (Subprime) видавалися з 1996 р.,
але предметом масової сек’юритизації вони стали тоді, коли виник значний сегмент ринку
облігацій, забезпечених іпотечними кредитами, який називався „облігації субпрайма”.

Цей механізм призвів до шаленого зростання частки позичкових коштів (співвідношення
позичкових і власних коштів в угодах зі сек’юритизації становило 1:15) [13]. Все було стабільним,
поки цінні папери були ліквідними і цілком забезпеченими, але збитки за низькоризиковими
кредитами стали перевищувати очікування, і ціни на цінні папери почали падати. Закономірно,
що першими, хто припинив платити інвесторам, стали облігації, що були випущені у 2005–
2006 рр. Однак це торкнулося не тільки тих, хто інвестував в облігації, забезпечені невдалими
портфелями, але і всіх інвесторів у цей сегмент облігацій. Вони почали їх позбуватися.

8 лютого 2007 р. англійський банк HSBC оголосив, що обсяг зарезервованих коштів на
покриття можливих дефолтів за американськими кредитами з категорії субпрайму буде
збільшено. Одночасно компанія New Century Financial Corp – третій за розміром кредитор на
ринку субпрайму США – оголосила, що очікує на збиток в ІV кв. 2006 р. Протягом двох
наступних днів спреди за неінвестиційними (молодшими) траншами цінних паперів,
забезпечених активами, і цінними паперами, забезпеченими іпотекою, розширилися більше,
ніж на 200 базисних пунктів (зазвичай 30–50 пунктів), тобто відбувся обвал. Розпродаж цих
облігацій був настільки масштабним і неочікуваним, що чутки про них дійшли до ринку акцій
і призвели до тимчасової корекції зростанням індексу Dow Jones [3, c. 83].

На початку 2007 р. через складнощі на ринку субпрайму банки почали висувати більш
жорсткі вимоги до позичальників і умов видачі кредитів, підняли їх вартість, що вплинуло на
ринок акцій у кінці травня і стало другим шоком для всього ринку. У кінці червня ринок акцій
почав відновлюватися, але 18 липня інвестиційний банк Bear Streans повідомляє інвесторів
двох своїх хендж-фондів, що більшу частину їх коштів, якщо не всю, втрачено. При цьому інші
банки-конкуренти відмовилися викупляти його портфелі без істотних знижок, тож ціни на
забезпечені облігації продовжували падати.

Паніка на ринках розпочалася після того, як французький банк BNP Paribas заморозив
кошти трьох своїх фондів у сумі 2,2 млрд, а також тимчасово заборонив інвесторам вилучення
паїв, побоюючись ситуації, що склалася з Bear Stearns. У цей час у Німеччині було оголошено
про те, що регулятори розглядають питання рефінансування за рахунок державних коштів у
розмірі 17,3 млрд SIV – компанії, організованої німецьким державним банком Sachsen LB,
через складність отримання ним короткострокового фінансування на ринку.

Як відповідь на заяву, BNP Paribas було підвищено щоденну ставку LIBOR з 5,35 до 5,86 %,
а EURIBOR – з 4,11 до 4,3 %. ФРС була вимушена дати банкам можливість позичати до $ 24
млрд для підтримання короткострокової ліквідності. Його прикладом скористався Банк Канади,
який також надав ліквідність канадським банкам. Європейський центральний банк здійснив
велике вливання через видачу банкам одноденних кредитів на суму Є94,8 млрд ($ 131 млрд).
Він також оголосив про те, що протягом наступних днів планує додатково надати банкам
$ 108,7 млрд. Це були безпрецедентні в історії заходи [3, с. 90].

Восени 2007 р. на ринках прокотилася хвиля збитків, пов’язаних із облігаціями субпрайма.
Goldman Sachs втратив $ 1,71 млрд, Швейцарський банк UBS – $ 3,4 млрд, Citigroup – $ 3,1
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млрд, потім $ 5,9млрд і $ 8-11млрд, Merril Lynch – $ 8,4 млрд. Негативна динаміка іпотечного
ринку і складних фінансових інструментів підтвердила впевненість ринку у подальшому
зниженні ставок ФРС, що 7 листопада призвело до зниження курсу долара проти євро до
рекордної відмітки 1,4700, а фунт стерлінгів зріс до $ 2,10, встановивши 26-річний рекорд [10].

ФРС і Європейські банки проводили постійні вливання ліквідності в ринок. Підтримуючи
ліквідність, вони позбавляли банки необхідності ліквідувати свої портфелі облігацій. Припинився
продаж старих облігацій, тому не розміщувались і нові. Знижувалася кількість покупців житла,
тому криза ринку житла набувала більших масштабів. „З метою покращання ситуації в грудні
2007 р. Казначейство США підготувало план із заморожування ставок за іпотечними кредитами,
які були видані з 2005 по липень 2007 р., що мало торкнутися близько 580 000 позичальників із
загальним обсягом кредитів у Bear Stearns $ 141 млрд [10].

2008 р. відзначився такими головними подіями: подальшим зниженням облікових ставок у
США і Європі; поглинанням банку Bear Stearns групою J.P. Morgan Chase у результаті угоди,
що була забезпечена позикою від ФРС на суму $ 30 млрд; арештом 406 осіб, які були пов’язані
з іпотечною кризою; крахом американського іпотечного банку IndyMac; націоналізацією
найбільшого страховика США – AIG, а також Freddie Mac і Fannie Mae, у яких в умовах
системних неповернень кредитів не було капіталу, про який вони звітували з величезною
затримкою; банкрутством інвестиційного банку Lehman Brothers і падінням курсів акцій інших
таких банків (наприклад, Goldman Sachs втратив 50 % вартості акцій, а Morgan Stanley – майже
75 %).

Помилок і прорахунків такого масштабу, вочевидь, не очікували регулятори і США, і
Європи, що видно із заяв, які були зроблені на початку кризи. Втрата довіри призвела до
порушення основного принципу функціонування сучасного ринку капіталу: припинили
працювати механізми перерозподілу ризиків через сек’юритизацію і кредитні деривативи. У
підсумку міжнародні ринки втратили ліквідність.

Поточна криза не зупинила процесу ускладнення фінансового світу, а затримала і змінила
його напрям. Щодо механізму сек’юритизації, то він, напевне, не зникне, а зазнає певних змін.

Оскільки Україна потрапляє під дію глобальних фінансових криз, тож висновки, що були
зроблені регуляторами інших країн у галузі сек’юритизації, будуть корисними і нашими
фахівцями. У цілому, потрібно удосконалювати систему ризик-менеджменту, розширювати
інформаційну базу щодо операцій на іпотечному ринку, використовувати велику кількість
незалежних юридичних і аудиторських експертиз, вводити планування при формуванні
резервів, висувати високі вимоги до кваліфікації і досвіду персоналу структурних підрозділів
регуляторів, які відповідають за сек’юритизацію активів.

Подальші дослідження у цьому напрямі потрібно концентрувати на пошуку ефективних
механізмів сек’юритизації активів, що будуть прийнятні для вітчизняної економіки, адже в
Україні створено всі умови для успішного розвитку цих процесів.
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ДОСЛІДЖЕННЯ КОН’ЮНКТУРИ
ФІНАНСОВОГО РИНКУ ЯК НЕОБХІДНА

ПЕРЕДУМОВА ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Розглянуто поняття, показники, фактори кон’юнктури фінансового ринку,

кон’юнктурних коливань. Розкрито роль досліджень кон’юнктури фінансового ринку в
регулюванні та прогнозуванні їх розвитку.

A concept, indexes, factors of the state of affairs of financial market, is considered, conjuncture
vibrations. The role of researches of the state of affairs of financial market is exposed in adjusting
and prognostication of their development.

Ключові слова: фінансові ринки, кон’юнктура  фінансового ринку, показники кон’юнктури
фінансового ринку.

Актуальність проблеми полягає у посиленні ролі фінансових механізмів у регулюванні
економічних процесів і важливості кон’юнктурного регулювання фінансового ринку в умовах
глобалізації.

Розвиток економічних процесів в умовах фінансової кризи викликав великий резонанс у
дискусіях економістів, політиків. Проблема стабілізації фінансового сектора економіки у
контексті глобалізаційних економічних процесів є предметом аналізу іноземних і вітчизняних
учених та практиків Ж.-П. Бетбеза, Дж. Сороса, М. Назарчука, М. Бондаренко,
О. Барановського, I. Лютого, Т. Єгорової. Дослідженням кон’юнктури ринку присвячені праці
Б. Артемонова, В. Гейця, М. Кондратьєва, І. Іванченка, I. Лукінова, Л. Ліпича, О. Кощія.

Питання, пов’язані з удосконаленням фінансового ринку та його інфраструктури,
фінансових механізмів господарювання, вивчаються постійно, але поки що в наукових дискусіях
не відображена проблема дослідження кон’юнктури фінансового ринку, не існує єдиного
підходу до оцінки стану кон’юнктури фінансового ринку та динаміки кон’юнктури з метою
ефективного регулювання як фінансового, так і реального секторів економіки.

Метою статті є дослідження кон’юнктури ринку та кон’юнктурних коливань в умовах
стабілізації ситуації на фінансовому ринку в період світової фінансово-економічної кризи.

У сучасних умовах господарювання, поглиблення фінансової та економічної глобалізації
роль фінансових механізмів у регулюванні економічних процесів стрімко зростає. Фінансовий
ринок є одним із тих секторів економіки, який поєднує роль ринкових механізмів
господарювання з акумулюванням капіталу для інвестицій у виробничу і соціальну сфери,
сприяє перебудові економіки, позитивній динаміці основних макроекономічних показників,
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стабілізації національної валюти, зосереджує попит і пропозицію на різні за своїм характером
платіжні засоби, синтезує в собі певну групу економічних відносин, що взаємопов’язані між
собою в рамках єдиної системи.

У країнах зі стабільною економікою фінансовий ринок завжди суттєво впливає на зростання
ВВП, на розвиток національної економіки на матеріальний стан різних верств населення.
Зокрема, відлагоджений грошово-кредитний механізм дозволяє регулювати масштаби
виробництва, скорочуючи виробничий цикл. Несприятлива кон’юнктура фінансового ринку,
навпаки, негативно впливає на розвиток виробництва і економіки в цілому. Тому важливо
з’ясувати, що необхідно розуміти під кон’юнктурою фінансового ринку і як вона взаємодіє з
економічною.

Перші визначення кон’юнктури в нашій країні з’явилися ще в радянські часи. У радянській
енциклопедії кон’юнктура трактувалася, як процес відтворення в конкретних історичних умовах
у сукупному і ринковому виявленні [1]. Необхідно звернути увагу на те, що термін
„кон’юнктура” в сучасній економічній літературі є досить широко вживаним. Так, в
економічній енциклопедії за редакцією Л. І. Абалкіна [2] економічна кон’юнктура визначається
як тимчасова економічна ситуація, що характеризується рядом показників, які відображають
стан світового господарства країни, регіону, ринку товарів у певний період. Такими
показниками є: динаміка виробництва, рух внутрішньої і зовнішньої торгівлі, товарних запасів,
цін, курсів валют і цінних паперів, прибутків, ступінь завантаженості виробничих потужностей,
витрати виробництва і обігу, чисельність безробітних, заробітна плата тощо. Тобто важливе
значення у визначенні кон’юнктури ринку має система показників. Цей підхід підтримують
сучасні вчені Л. Г. Ліпич та О. В. Кощій [3]. Вони наголошують на тому, що вибір системи
показників економічної кон’юнктури є важливим етапом у її дослідженні. Від вибору показників
залежить повнота і правильність відображення стану кон’юнктури, її аналіз та прогнозування.
Отже, система показників кон’юнктури повинна враховувати всі особливості ринку, який
вона характеризує. Звичайно, в різний період одне і те само економічне явище буде
характеризуватися різними значеннями сукупних ознак, тобто кон’юнктура буде змінюватися.
Тут можуть бути відхилення від попередніх показників, або так звані кон’юнктурні коливання.
З погляду математики, коливання – це рух, для якого характерно тією чи іншою мірою
повторюваність у часі, відхилення характеристик об’єкта від деяких середніх величин. Коливання
притаманні майже всім економічним процесам і змінним, вони є основним елементом
економічної кон’юнктури, її особливою ознакою [2]. Аналіз кон’юнктури означає отримання
інформації раніше, ніж це зробить конкурент з метою впливу на ту чи іншу ситуацію в
економіці. Спроможність скласти той чи інший прогноз динаміки економічного фактора
може попередити негативні явища та отримати вигоду на перспективу.

На противагу економістам, які вивчали економічну кон’юнктуру, на жаль, поняття
„кон’юнктура фінансового ринку” в Україні – є категорією малодослідженою. На нашу думку,
під поняттям кон’юнктури фінансового ринку потрібно розуміти ситуацію, що склалася під
дією попиту і пропозиції, і характеризується сукупністю показників, що показують кількісні і
якісні зміни фінансових інструментів на цьому ринку.

Тоді логічно можна бути визначити коливання кон’юнктури фінансового ринку як
безперервно змінювані у часі рівні показників кон’юнктури. Кон’юнктурні коливання
фінансового ринку виявляються певною мірою в існуванні циклів економічної активності
різної амплітуди і протяжності. Причини виникнення більшості таких коливань, на думку
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російських і українських економістів [5, 3], необхідно шукати в кредитній специфіці сучасних
товарно-грошових відносин: коли продаж одного товару не супроводжується в цей момент
купівлею іншого. Таким чином, виникає пролонгований процес ліквідності. Гроші
породжують ризик збуту продукції на макрорівні, що негативно впливає на обсяги
виробництва. Але, з іншого боку, інфляційне зростання цін, якщо його правильно трактують
економісти, сприймається як сигнал для нарощування товарного виробництва, незважаючи
на те, що реальний попит залишився на попередньому рівні.

Тому, термін „кон’юнктура фінансового ринку” є складовою економічної кон’юнктури,
оскільки і фінансовий ринок є складовою економічного ринку. У цьому контексті необхідно
акцентувати увагу на тому факті, що існує взаємозалежність кон’юнктури фінансового ринку
і динаміки промислового виробництва [5], оскільки відомо, що попит і пропозиція грошової
маси, ступінь її збалансованості впливають на динаміку товарної маси. Обсяги грошової
маси впливають на величину банківських відсоткових ставок, а також частково на інфляцію і
валютний курс. Звичайно, на нашу думку, існує і зворотний зв’язок: промислове виробництво
може впливати на інфляцію і валютний курс, що потребує детального вивчення. Отже,
досліджувати кон’юнктуру фінансового ринку не можна без формування попиту і пропозиції
на фінансові інструменти і цін на них.

Методологія дослідження кон’юнктури фінансового ринку повинна містити: детальне
дослідження фінансового ринку і його складових; аналіз коливань його змінних параметрів;
дослідження взаємозалежності і взаємообумовленості  кон’юнктурних коливань на
фінансовому ринку і динаміки розвитку промислового виробництва; моделювання окремих
ситуацій з метою регулювання фінансового ринку та прогнозування тенденцій його розвитку
на перспективу. Дослідження кон’юнктури фінансового ринку необхідно для:

– комплексної оцінки стану фінансового ринку;
– дослідження співвідношення попиту і пропозиції на фінансовому ринку і окремих його

сегментах;
– визначення основних чинників, які провокують негативні тенденції на споживчому

ринку;
– попередження негативних явищ у короткостроковому та середньостроковому періодах,

у тому числі в період кризових ситуацій в економіці країн;
– прогнозування тенденцій розвитку економіки на перспективу.
Зважаючи на той факт, що всі економічні процеси в суспільстві є нестабільними, тому для

ефективності досліджень необхідно всі кон’юнктурні показники фінансового ринку розглядати
в динаміці.

Динаміка кон’юнктури фінансового ринку характеризується постійними коливаннями
окремих її елементів. Ці коливання можуть бути різними за своїм характером. Кон’юнктурні
коливання класифікують за такими ознаками [6]: за масштабом коливань, за стадіями
кон’юнктурного циклу, за періодом коливань.

У зв’язку з цим, на нашу думку, коливання кон’юнктури фінансового ринку в цілому
доцільно розглядати, по-перше, за певною системою індикаторів, за окремими елементами,
видами та фінансовими інструментами; по-друге, динаміку таких коливань досліджувати під
впливом факторів мікро- та макросередовища. По-третє, результати досліджень необхідно
розглядати у взаємозв’язку з економічними процесами.
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З метою визначення основних характеристик кон’юнктурних коливань пропонуємо
розглядати зміни кон’юнктури фінансового ринку за такими стадіями циклу:

1. „Підйом кон’юнктури” – пов’язаний з пожвавленням економічних процесів, що
супроводжуються зростанням попиту на окремі фінансові інструменти, підвищенням рівня
цін (відсоткової ставки) на них, зростанням конкуренції серед фінансових посередників тощо.

2. „Кон’юнктурний бум” – характеризується, як правило, різким зростанням попиту на
основні фінансові інструменти.

3. „Послаблення кон’юнктури” фінансового ринку – пов’язано зі зниженням інвестиційної
активності, відносно високою пропозицією різних фінансових інструментів при зниженні
попиту на них. Така ситуація може супроводжуватися спочатку несуттєвою стабілізацією цін
з подальшим зниженням цін на більшість фінансових інструментів.

4. „Кон’юнктурний спад” – це найбільш невдалий період на фінансовому ринку з позицій
інвестиційної активності, обсягів продажу фінансових інструментів і рівня їх дохідності (крім
боргових цінних паперів і депозитів), який супроводжується зниженням цін на об’єкти
інвестування.

Аналіз динаміки кон’юнктури ( кон’юнктурних коливань) дозволить: виявляти
непередбачувані фактори, які провокують зміни на фінансовому  ринку у короткостроковому
періоді; виявляти спекулятивну позицію окремих учасників ринку, пов’язану із завищенням
чи заниженням курсової вартості окремих фінансових інструментів; попереджувати негативні
явища на національному фінансовому ринку, пов’язані зі змінами кон’юнктури на світовому
фінансовому ринку; визначати вплив сезонних та інших чинників; виявлення змін стадій
кон’юнктурного циклу окремих фінансових інструментів. Але основним завданням аналізу,
на нашу думку, є відпрацювання системного підходу до регулювання фінансового ринку з
елементами моделювання. З цією метою необхідно визначити систему індикаторів
фінансового ринку, які є невід’ємною складовою макроекономічних індикаторів, і важливим
параметром яких є параметр часу. Дана обставина пов’язана з тим, що на різних інтервалах
один і той само індикатор може по-різному впливати на стан фінансового ринку.

На фінансовому ринку характер усіх форм коливань кон’юнктури відображають різні
індикатори [7]. Наприклад, індикаторами стану фінансових ринків, що визначають інтерес до
руху основних мас капіталу між країнами, є:

– фондові індекси;
– поточна прибутковість державних цінних паперів;
– прибутковість по вкладеннях у банківські депозити;
– рівень процентних ставок по кредитах;
– значення форвардних і опціонних валютних курсів тощо.
З огляду на викладене вище, до індикаторів фінансового ринку потрібно віднести агреговані

індекси динаміки поточних ринкових цін, які відображають стан кон’юнктури в розрізі окремих
її видів і сегментів.

Найбільш широко система таких індикаторів представлена на фондових ринках країн з
розвиненою економікою: США (індекси Доу-Джонса), Франції (САС-40), Японії ( Ніккей-225,
ТОПІКС), інші [6]. Із усього різномаїття індексів фондового ринку, які використовуються у
світовій практиці найбільш вживаним є індекс Доу-Джонса (промисловий). Він характеризує
усереднений показник динаміки поточних курсів акцій тридцяти промислових компаній США.
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Це означає, що цей показник є основним індикатором кон’юнктури фінансового ринку  США,
на який орієнтуються інвестори багатьох країн.

Таким чином, зважаючи на циклічний розвиток, волатильність фінансового ринку в розрізі
окремих його сегментів з метою формування ефективної фінансової стратегії, коригування
фінансової політики у контексті розвитку реального сектора економіки необхідно
систематизувати підходи до вивчення стану його кон’юнктури (рис.1).

Рис. 1. Схема дослідження стану кон’юнктури фінансового ринку
Здійснювати спостереження за станом фінансового ринку необхідно насамперед у тих

сегментах, в яких підприємства здійснюють свою фінансову діяльність. Для цього потрібно
визначити систему індикаторів з постійним їх моніторингом.

Аналіз поточної кон’юнктури фінансового ринку і виявлення сучасних тенденцій її розвитку
полягає у виявленні особливостей функціонування конкретних сегментів фінансового ринку
і тих змін, які на них відбуваються щодо до попереднього періоду. Для цього на основі
проведеного попереднього спостереження необхідно провести розрахунки системи
аналітичних показників, які характеризують поточну кон’юнктуру фінансового ринку.
Результатом даного етапу є виявлення передумов до змін, пов’язаних з волатильністю
фінансового ринку з метою його подальшого ефективного регулювання.

Прогнозування кон’юнктури фінансового ринку проводиться з метою вибору основної
стратегії діяльності фінансового ринку з урахуванням економічної кон’юнктури.

Непрогнозованість економічної і фінансової кон’юнктури в короткостроковому,
середньостроковому та довгостроковому періодах веде до непередбачуваних наслідків в
економіці. Відсутність системного підходу до дослідження кон’юнктурних коливань у
взаємозалежних сегментах ринку унеможливлює його регулювання з боку держави,
провокуються перекоси в розвитку економік країн. Так, порушення співвідношення попиту і
пропозиції на взаємозалежних сегментах  фінансового ринку (грошово-кредитному та ринку
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капіталів) може призвести до негативних наслідків кон’юнктурних коливань. На ринку капіталів
існує тенденція до прискореного нарощування капіталів. Капітал, при цьому, існує не стільки
в грошовій формі, скільки у формі активів. А вартість активу, з погляду економічної теорії,
визначається як спроможність ринку його придбати, що рано чи пізно приводить його в
залежність від попиту держави чи попиту покупців. Таким чином, на ринку може створитися
ситуація, коли зростання попиту на капітал може відставати від зростання самого капіталу. І
якщо не впливати на таку ситуацію, то це призведе до зменшення обсягів прибутків на кожну
одиницю капіталу. Ця проблема виникла у США ще в XIX столітті.

У США відповідно був вжитий комплекс заходів для вирівнювання даної ситуації, а саме:
ініціювався вивіз капіталу за межі країни на не освоєнні території, в тому числі і в СРСР, та
нарощувалося виробництво товарів, що створювало „кризу перевиробництва”. Тому кризова
ситуація в 70-х роках у США супроводжувалася певною мірою „утилізацією” надлишкового
капіталу та вичерпністю регіонів для вивозу капіталу. При цьому відсутність зростання ринків
збуту стримувала розвиток НТП. Відповідним чином на це відреагував валютний ринок: у
1971 році відбувся дефолт долара і відповідно падіння виробництва (депресія), що призвело до
стагфляції.

Для виходу з економічної кризи, стабілізації економічної ситуації необхідно вжити комплекс
заходів, що змінив би кон’юнктурні коливання, а саме забезпечив би стримання інфляції,
заохочення інвестицій та прискорив би розвиток НТП.

Але відсутність комплексного підходу, на нашу думку, не дозволило США відрегулювати
ситуацію на довгострокову перспективу. Скорочення інфляції у споживчому секторі,
корегування попиту споживачів, забезпечення стимулювання інноваційних процесів,
урівноваження попиту на капітал відбулося за рахунок збільшення кількості грошей в обігу за
рахунок емісії долара, яка була спрямована на стимулювання споживчого попиту, тобто в
США збільшився показник ефективності кожного споживача. Кредитний ринок відреагував
на це необхідністю підняття облікової ставки майже до 20 %, що дало можливість призупинити
інфляцію, зміцнило долар на світовому ринку та стимулювало розвиток інститутів фінансового
ринку у середньостроковому періоді.

Основною проблемою американської економіки є наявність „надлишкової” її частини,
яка „нарощена” за останні 30 років за рахунок постійного і постійно зростаючого емісійного
стимулювання споживчого попиту. Ситуація, яка склалася, не дозволяє фінансувати цю
частину, оскільки вона надто велика.

Таким чином, на прикладі США, можна зробити висновок, що окремі складові грошово-
кредитного кон’юнктурного механізму можуть ефективно впливати на ситуацію на
фінансовому ринку в короткостроковому і середньострокових періодах в окремій країні, але
без дієвого комплексного підходу не слугують засобом ефективного регулювання фінансового
ринку на перспективу, але світова фінансова криза 2008 року є наслідком саме таких
неврегульованих кон’юнктурних підходів США до виходу з економічної кризи в XIX ст.

Отже, для упередження кризових явищ в економіці, розробки ефективної фінансової
стратегії розвитку фінансового ринку, його регулювання необхідно досліджувати кон’юнктуру
фінансового ринку та його сегментів, зокрема розглядати в комплексі кон’юнктурні коливання
основних показників фінансового ринку, які забезпечать вирівнювання попиту і пропозиції
на грошово-кредитному ринку та ринку капіталів при врахуванні економічної кон’юнктури
споживчого ринку.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО
КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Досліджено економічну сутність власного капіталу підприємства та визначено його
функції. Розкрито особливості формування окремих складових власного капіталу
підприємства та їх вплив на його динаміку і структуру.

The economic essence of property asset of enterprise is investigated and its functions are
determined. The special features of separate constituens of property asset of enterprise and their
influence on its dynamics and structure are exposed.

Ключові слова: власний капітал підприємства, статутний капітал, пайовий капітал,
додатковий вкладений капітал, інший додатковий капітал, резервний капітал,
нерозподілений прибуток (непокритий збиток), неоплачений капітал, вилучений капітал.

Власний капітал є економічною категорією, яка значно поширена в системі фінансового
менеджменту підприємства. Водночас економічна сутність та еволюція цієї категорії свідчить
про те, що вона була відома ще задовго до зародження механізму управління фінансами
підприємств. Власний капітал становить фінансову основу створення і розвитку підприємства
будь-якої форми власності та організаційно-правової форми. Він виступає одним із
найважливіших факторів будь-якої економічної діяльності фірми. Процес інвестування
власного капіталу та залучення позикових коштів для отримання прибутку лежить в основі
фінансової діяльності усіх суб’єктів підприємництва. Динаміка власного капіталу може
засвідчувати про якість фінансового менеджменту на підприємстві. Структура та ефективність
використання власного капіталу підприємства безпосередньо впливають на формування
добробуту його власників. Адже власний капітал підприємства є головним вимірювачем
його ринкової вартості.

Власний капітал виступає одним із найважливіших об’єктів фінансового та управлінського
обліку, які є основою інформаційного забезпечення фінансового менеджменту. Він є також
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об’єктом фінансового аналізу підприємства. Роль показника „власний капітал” для підтримання
нормального фінансового стану підприємства настільки значуща, що він отримав законодавче
підтвердження в Цивільному кодексі України, зокрема в частині вимог щодо співвідношення
статутного капіталу та чистих активів господарських товариств [2]. У зв’язку з цим дослідження
питань формування власного капіталу підприємства має особливу актуальність.

Проблеми власного капіталу завжди були в центрі уваги економістів. Дослідженням його
сутності як економічної категорії в теоретичному і практичному аспектах, його формуванням
та використанням в компанії займалися вітчизняні та зарубіжні вчені в різні часи економічного
розвитку країн. У сучасних умовах найбільш відомими розробками, присвяченими
проблемам власного капіталу підприємства, є праці І. Бланка, Ю. Брігхема, Ю. Воробйова,
О. Єфимової, В. Ковальова, В. Савчука, О. Терещенка, Д. Ван Хорна, Дж. Шима та інших
учених-економістів. Однак ряд питань вимагають нового осмислення та вирішення в теорії і
практиці фінансового менеджменту. Внаслідок цього дослідження теоретичних і практичних
аспектів економічної сутності й особливостей формування власного капіталу підприємства
стало метою наукової статті.

Аналіз різних думок авторів щодо поняття власного капіталу підприємства свідчить, що
сучасна теорія і практика фінансового менеджменту не має його загальноприйнятого
визначення. Власний капітал відповідно до п. 3 П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової
звітності” та п. 4 П(С)БО 2 „Баланс” становить частину в активах підприємства, яка залишається
після вирахування його зобов’язань [3; 4]. Найбільш вдалим, на нашу думку, є підхід професора
І. Бланка, який під власним капіталом розуміє загальну суму засобів, які належать підприємству
на правах власності, та використовується ним для формування активів [6, с. 504].

Згідно з П(С)БО 2 „Баланс” власний капітал підприємства включає такі елементи: статутний
капітал, пайовий капітал, додатковий вкладений капітал, інший додатковий капітал, резервний
капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), неоплачений капітал, вилучений
капітал [4]. Такий склад власного капіталу відображає наявність його частини, інвестованої
засновниками у момент створення підприємства, та частини, одержаної в результаті ефективної
діяльності, насамперед нерозподіленого прибутку, суми дооцінки необоротних активів, а
також додаткового вкладеного капіталу.

Особливості формування окремих складових власного капіталу підприємств зумовлюються
нормами законодавства щодо організаційно-правових форм підприємств та форм їх власності,
а також щодо порядку формування і руху власного капіталу.

Функції власного капіталу підприємства визначаються його економічною сутністю.
Укрупнено можна виділити оперативну, захисну та регулятивну функції власного капіталу,
які спрямовані відповідно на забезпечення безперервної діяльності підприємства,
відшкодування в разі необхідності великих збитків і дотримання встановлених вимог щодо
здійснення фінансової діяльності.

Динаміка та структура власного капіталу підприємства значною мірою залежать від змін,
що відбуваються в окремих його складових. Основу власного капіталу більшості підприємств
становить статутний капітал. Дані про його розмір та зміни, як правило, фіксуються в
установчих документах і вносяться в Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців. У процесі діяльності статутний капітал може бути збільшений або
зменшений. Збільшення статутного капіталу здійснюється за рахунок додаткової емісії
корпоративних прав, додаткових вкладів, реінвестиції дивідендів та прибутку. Згідно зі ст. 86
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Господарського кодексу України вкладами учасників та засновників господарського товариства
можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права
користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, а
також інші майнові права (включаючи майнові права на об’єкти інтелектуальної власності),
кошти, в тому числі в іноземній валюті. Вклад, оцінений у гривнях, становить частку учасника
та засновника у статутному фонді товариства. Порядок оцінки вкладів визначається в
установчих документах господарського товариства, якщо інше не передбачено законом [1].
Збільшення статутного капіталу АТ відбувається завдяки збільшенню кількості акцій за
номінальною вартістю, або збільшенню номінальної вартості акцій. Зменшення статутного
капіталу здійснюється внаслідок зменшення кількості акцій за номінальною вартістю або
зменшення номінальної вартості акцій (внаслідок їх викупу з подальшим анулюванням).

Зміни у структурі статутного капіталу, пов’язані з обміном привілейованих акцій на прості
та з дробленням або консолідацією акцій, як правило, не впливають на стан власного капіталу
підприємства [7].

Основу власного капіталу деяких підприємств (споживчих товариств, колективних
сільськогосподарських підприємств, житлово-будівельних кооперативів, кредитних спілок
тощо) становить пайовий капітал. Він формується за рахунок пайових внесків. На відміну від
статутного капіталу розмір пайового капіталу не фіксується в статуті підприємства. Механізм
формування пайового капіталу окремих підприємств аналогічний механізму формування
статутного капіталу [9].

Підприємство може формувати тільки або статутний, або пайовий капітал. Деякі
підприємства (приватні підприємства, об’єднання підприємств або громадян тощо) не
формують ні статутного, ні пайового капіталу.

Зміни в додатковому вкладеному капіталі можуть мати певний вплив на власний капітал
ряду підприємств. Хоча на більшості підприємств цей елемент власного капіталу взагалі
відсутній або становить мізерну величину [10]. Збільшення додаткового вкладеного капіталу
акціонерних товариств відбувається за рахунок зростання вартості реалізації емітованих акцій
та її перевищення над їх номінальною вартістю. Збільшення цього елементу власного капіталу
в інших підприємств здійснюється за рахунок інвестування капіталу засновниками понад
зафіксований розмір статутного капіталу. Зменшення додатково вкладеного капіталу
відбувається внаслідок списання витрат на випуск або придбання інструментів власного
капіталу.

Величина та структура власного капіталу підприємства може змінюватися в результаті
переоцінки активів. Збільшення іншого додаткового капіталу здійснюється за рахунок дооцінки
основних засобів, незавершеного будівництва, нематеріальних активів, а також за рахунок
безоплатного отримання необоротних активів. До зменшення іншого додаткового капіталу
призводить уцінка зазначених необоротних активів, нарахування амортизації та вибуття
необоротних активів, до яких відноситься додатковий капітал.

Важливим чинником, який впливає на стан власного капіталу, є чистий прибуток (збиток)
підприємства. Чистий прибуток може бути направлений на виплати власникам, у статутний
або пайовий капітал, – у резервний капітал. Виплати дивідендів, або процентів на паї зменшують
власний капітал підприємства. Збільшення статутного (пайового) та резервного капіталу за
рахунок нерозподіленого прибутку спричиняють лише внутрішній перерозподіл сум власного
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капіталу підприємства. Нерозподілений збиток підприємства зменшує розмір його власного
капіталу.

Частина статутного капіталу підприємства певний час, до закінчення його формування,
може залишатися неоплаченою. Неоплачений капітал зменшує загальний розмір власного
капіталу підприємства. Так, за наявності заборгованості власників (учасників) по внесках у
статутний капітал розмір власного капіталу підприємства, або вартість його чистих активів,
буде меншою від статутного капіталу за умови нульової арифметичної суми інших елементів
власного капіталу. Хоча практично така ситуація на сьогодні може виникати нечасто [10].

Відповідно до п. 14 П(С)БО 5 „Звіт про власний капітал” власний капітал підприємства
може зменшуватися в результаті виходу учасника, викупу або анулювання викуплених акцій
акціонерним товариством, зменшення номінальної вартості акцій [5]. За наявності вилученого
капіталу розмір власного капіталу підприємства, або вартість його чистих активів, буде меншою
від статутного капіталу за умови нульової арифметичної суми інших елементів власного
капіталу [10].

Норми частини четвертої ст. 144 та частини третьої ст. 155 Цивільного кодексу України
встановлюють необхідність порівнювати чисті активи, вартість яких дорівнює сумі власного
капіталу, та статутного капіталу підприємства. Перевищення величини статутного капіталу
над величиною власного тягне за собою згідно з вказаними нормами негативні наслідки для
підприємства. Ця проблема на сьогодні до кінця не вирішена і вимагає подальших досліджень.

Певний вплив на розмір власного капіталу можуть мати зміни в обліковій політиці
підприємства та виправлення помилок, допущених при складанні фінансової звітності за минулі
роки, які впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

Таким чином, процес формування власного капіталу характеризується рядом
особливостей як з фінансового, так і з правового погляду, що впливає на управлінський аспект
фінансових рішень на підприємстві. Проблеми фінансового менеджменту щодо впливу
неоплаченого та вилученого капіталу потребують подальшої розробки як у теорії, так і в
практиці.
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В
УМОВАХ СУЧАСНОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

У статті визначено роль інвестиційної політики  в умовах фінансової кризи. Розроблено
комплекс урядових рішень, що визначають основні напрями використання капіталовкладень
в економіку країни та запропоновано стратегічні напрями діяльності уряду.

In the article certainly role of investment policy  in the conditions of financial crisis. The
complex of governmental decisions which determine basic directions of the use of capital
investments in the economy of country and strategic directions of activity of government are
offered is developed.
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Сучасна економічна криза, безумовно, є значною економічною подією, що здатна суттєво
змінити глобальну економіку. Наслідки кризи вийдуть далеко за межі фінансової сфери, а
сама криза досягне свого піку з усіма наслідками в другій половині 2008 – на початку 2009 рр.
Економіка як США, так і країн Західної та Східної Європи зазнає рецесії, що буде глибшою і
тривалішою ніж прогнозується [1].

З’ясуванню місця і ролі інвестиційної політики в процесі суспільного відтворення,
дослідженню можливостей інвестицій в контексті реалізації завдань суспільно-економічного
розвитку присвячені роботи представників найрізноманітніших шкіл і течій у різні епохи та
періоди. Зокрема, вони розглядаються у працях Є. Домара, Дж. Кейнса, В. Леонтьєва.
К. Маркса, А. Сміта, Р. Солоу, М. Туган-Барановського, Е. Хансена, Р. Харрода, Й. Шумпетера
та інших дослідників. Сучасна проблематика інвестиційної політики за умов трансформацій
та криз аналізується в дослідженнях провідних учених України: Ю. Бажала, Є. Бершеди, Л. Борщ,
В. Гейця, А. Гойко, Б. Губського, Б. Кваснюка, І. Кириленка, І. Лукінова, Б. Панасюка,
Ю. Пахомова, А. Пересади, В. Савчука, А. Фукса та інших.

Метою цього дослідження є визначення ролі інвестиційної політики в умовах фінансової
кризи та розробка рекомендацій щодо ефективного використання Україною її інвестиційних
можливостей.

Світова фінансова криза 2007–2008 рр., як і будь-яка інша, проходить кілька етапів свого
розвитку. Попередні ми пережили досить впевнено, хоча й не без помилок.

Перший етап розпочався у 2007 р., коли на світових фондових ринках відбулося перше
падіння індексів провідних банків і фінансових компаній. За таких обставин спекулятивний
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капітал, що шукає стабільні ринки з найвищими прибутками, перейшов із ринків розвинених
країн до країн з економікою, що розвиваються, які продовжували демонструвати високі темпи
зростання та прибутковості. За оцінками фінансових експертів, співвідношення ризику та
прибутковості в таких країнах було досить привабливе. Як наслідок, у 2007 р. фондові ринки
таких країн продемонстрували зростання, а Україна і Китай стали лідерами такого зростання.
Значними були обсяги притоку кредитів. Так, у 2007 р. економіка запозичила 24,3 млрд. дол
США середньо- та довгострокових кредитів.

Другий етап – початок 2008 р., пов’язаний з падінням фондових ринків світу. Індекс Першої
фондової торговельної системи (ПФТС) за сім місяців втратив майже 70 % своїх позицій. Це
пов’язано саме із виходом з українського ринку, як і зі світового, частини іноземних інвесторів,
так званих спекулянтів, а також із нестабільною політичною ситуацією в Україні. У цей період
фондовий ринок не стане насправді найболючішим місцем впливу світової фінансової кризи
на Україну, а лише буде створювати тиск на валютний ринок, оскільки там відбувається відтік
спекулятивного капіталу. Тому значного впливу цього фактора на розвиток реального сектора
в Україні не буде, адже на організованому фондовому ринку укладається незначна частка
угод – у 2007 р. лише 4,66 % , але тут доцільно зазначити, що на частку іноземних інвесторів та
інших джерел фінансування, до яких належать і кошти фондового ринку, припадає лише 5–
7 % усіх інвестицій [2].

Третій етап світової кризи ми спостерігаємо тепер. Наслідками світової фінансової кризи
стала серія банкрутств провідних світових фінансових компаній та поширення фінансової
кризи на реальний сектор світового господарства, падіння попиту на світових ринках та, як
результат, обвал цін на сировинних ринках, стагнація провідних економічних систем (у серпні-
вересні 2008 р. ціна на метал у середньому за вісьмома регіонами світу впали на 18,3 %, ціни
на нафту знизилися на 26,5 %), зростання вартості кредитних ресурсів для споживачів.

Наслідки кризи на економіку України повною мірою лише почали позначатися. Їх тривалість
та глибину важко оцінити. У серпні 2009 р. вперше, починаючи з жовтня 2002 р., відбулося
зменшення обсягів виробництва промислової продукції, зокрема в металургії на 8,6 % (закрито
16 з 36 доменних печей у країні), хімічній промисловості – на 9,1 %, у виробництві коксу,
продуктів нафтопереробки – на 4,9 %. Тобто в експортно-орієнтованих секторах економіки
унаслідок реалізації стратегій, спрямованих на першочерговий пошук ніш на зовнішньому
ринку та недооцінки внутрішнього, на сьогодні спостерігається уповільнення зростання під
впливом комплексів зовнішніх шоків. Зростання ВВП на рівні 7,1 % було забезпечено високою
динамікою інших видів економічної діяльності, і насамперед сільського господарства.

Тому для прийняття рішень, які зможуть пом’якшити вплив світової кризи на економіку
України, необхідно проаналізувати найбільш відчутні сфери впливу на економіку. По-перше,
це банківська система, в якій на сьогодні досить високою є частка присутності іноземного
капіталу у фінансових установах. Так, фінансовий сектор економіки України є одним із лідерів
у залученні прямих іноземних інвестицій (19 % усього накопиченого іноземного капіталу). У
банківському секторі частка іноземного капіталу в загальному обсязі капіталу становить 37,2 %
і перевищує порогове значення межі економічної безпеки на рівні 30 %, у страховому –
наближається до цієї межі і становить 28,1 %.

З огляду на велику частку транснаціональних фінансових корпорацій у банківському
секторі України негативний вплив світової фінансової кризи може поширюватися
опосередковано, тому що найбільші українські банки належать фінансовим інститутам різних



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  1(48) 2010  101

європейських країн. Вірогідність того, що проблеми виникнуть у всіх цих країнах одночасно,
є мінімальною. У цьому аспекті необхідно зазначити, що процеси інвестування та розвитку
вітчизняних виробництв більше залежать від кредитування, ніж від фондового ринку, 16 %
інвестицій в основний капітал фінансується за рахунок кредитів. Подорожчання кредитів
призведе до скорочення інвестицій та уповільнення економічного зростання як у коротко-,
так і довгостроковій перспективі.

І найбільш залежними секторами є сільське господарство, будівництво, переробна
промисловість, зокрема хімічна та нафтохімічна, харчова промисловість, виробництво коксу
і продуктів нафтопереробки.

По-друге, це зовнішньоторговельна залежність. Через поширення проблем на фінансових
ринках уже відбувається зменшення світового попиту. Рецесія у провідних економіках світу
супроводжується насамперед зменшенням інвестиційного попиту, динаміки і обсягу
будівництва і, відповідно, призведе до зниження цін на продукцію металургії та
машинобудування.

Такі тенденції на світовому ринку, зважаючи на високу залежність української економіки
від експорту, частка якого у ВВП становить понад 47 %, негативно позначається на динаміці
розвитку експортного виробництва, а далі – на галузях, які безпосередньо й опосередковано
залежать від експорту.

По-третє, це борг. Наприкінці першого півріччя 2008 р. обсяг валового зовнішнього боргу
становив 59,9 % ВВП, або 100,06 млрд. дол США. При цьому майже 85 % сягає заборгованість
приватного сектора економіки. Згідно із дослідженнями, проведеними МВФ, максимально
допустимою сумою зовнішнього боргу для країн із низьким та середнім рівнем доходів є
сума на рівні 49,7 % ВВП; при перевищенні цього рівня ймовірність розгортання фінансових
криз становить близько 70 %. Погіршення ліквідності світових фінансових ринків може істотно
уповільнити кредитування української економіки. Як наслідок, українські позичальники
зазнають труднощів із рефінансуванням своїх кредитних зобов’язань на зовнішніх ринках [3].

Теперішні умови розвитку вітчизняної економіки істотно відрізняються від тих, які існували
у 1998 р., коли Україна також зазнала впливу потужної світової фінансової кризи. Проте сучасні
реалії не покращують, а погіршують характеристики стійкості національної системи до
фінансових шоків. Так, якщо у 1997–1998 рр. рівень корпоративних боргів був низьким і
корпоративний сектор не настільки залежав від зовнішнього фінансування, то на сьогодні, як
уже зазначалося, національна фінансова система стала більше залежати від зовнішніх потоків
капіталу.

Якщо станеться найгірше й реалізується вплив усіх зазначених сфер впливу на економіку
України одночасно і в повному обсязі, то наслідки світової фінансової кризи будуть досить
відчутними:

– суттєво зросте дефіцит зовнішньоторговельного балансу, перевищивши рівень у 10 %
ВВП, що є критичним для економік, які розвиваються;

– зменшиться додатне сальдо рахунку операцій із капіталом і фінансових операцій, як
наслідок, додатне сальдо платіжного балансу, яке існувало останніми роками, зміниться на
від’ємне.

При такому збігу негативних обставин, значній трансформації буде піддана не тільки система
кредитно-грошових відносин та інвестиційного капіталу, але й значно переглянуті правила
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гри на міжнародному ринку товарів і послуг, що зачепить міжнародні торгово-економічні
організації, у тому числі і СОТ.

Світова економіка в цей час дійсно перебуває в умовах величезних і важко прогнозованих
загроз, і від того, наскільки продуманими і зваженими будуть політико-правові та фінансово-
економічні кроки світових країн-лідерів, у принципі і буде залежати, у яких умовах національна
економіка зможе розвиватися в найближчі роки. Щоб не допустити значної девальвації,
Національний банк буде змушений продавати валюту з резерву, але запобігти девальвації
буде досить важко.

Валютно-фінансова нестабільність в Україні викликана рядом об’єктивних політичних і
економічних чинників, зокрема, зниження інвестиційної активності. За січень-березень 2007 р.
залучено 84 млн дол. США, або 96 % від обсягів залучених інвестицій за відповідний період
2006 р. (87,9 млн дол США) [4]. Тому для зменшення наслідків сучасної фінансової кризи
потрібно проводити грамотну інвестиційну політику, а саме розробити комплекс урядових
рішень, що визначають основні напрями використання капіталовкладень в економіку, різні її
сфери та галузі [5].

В умовах світової кризи держава повинна створити „подушку безпеки”. Для бізнесу такою
„подушкою” можуть слугувати інвестиції, але одночасно з цим потрібно провести певні заходи,
а саме: вирішення проблеми адміністрування податку на додану вартість, обов’язкове
повернення негативного сальдо ПДВ у встановлені строки та у встановленому обсязі,
створення стимулів для реінвестування прибутку в розвиток підприємств, прискорення
амортизації, створення умов для імпорту високотехнологічного обладнання, підтримка
експортерів. Пом’якшити негативний вплив світової кризи вдасться лише за умови
зконсолідованих дій влади. Потрібно виробити зрозумілу інвестиційну стратегію з проведенням
необхідних заходів, адже з 2004 р. практично не проводяться структурні та інституціональні
реформи (Україна показувала певний феномен – зростання без реформ).

Великий фінансово-інвестиційний тягар держава може взяти на себе, пішовши шляхом
США, Росії та інших країн Західної Європи, які роблять націоналізацію фінансової сфери
економіки, щоб не досягти дефолту в країні, але чи потрібно це Україні? Можливо, це певною
мірою виправдано для невеличких банків, щоб вклади населення не „згоріли” та не допустити
паніки в суспільстві, тому що будь-який банк при одночасній вимозі на погашення вкладів не
зможе їх виконати. Потрібно не допустити „фінансової лихоманки”, для цього можна
використати замороження депозитів.

Держави вирішують завдання залучення інвестиційних ресурсів по-різному, хоча основні
підходи в цілому схожі. Більша частина намагається залучити потенційних інвесторів пільгами
з податків, субсидіями та іншим, але, як показує досвід, цей шлях не може бути визнаний
досить ефективним. Більш ефективним є створення умов для успішного розвитку бізнесу –
тобто створення виробничої інфраструктури. У цьому нам може допомогти Євро-2012, що є
певним страховим полісом для України. Якщо запланований комплекс робіт буде виконано,
то ми гарантовано матимемо значний притік капіталу каналами прямих іноземних інвестицій,
середньо- та довгострокових кредитів. Адже така подія у світовому масштабі розглядається
інвесторами як іміджева з невисоким рівнем ризику фінансування.

Отже, в умовах фінансової кризи стратегічним напрямом діяльності уряду є стимулювання
збільшення інвестицій у реальний сектор національної економіки. Для цього, крім активізації
реалізації проектів Євро-2012, необхідно розблокувати приватизаційні процеси, але тут без
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допомоги Верховної Ради не обійтися, адже нагальним є прийняття Державної програми
приватизації. Також необхідно ухвалити ряд законопроектів, розроблених урядом і спрямованих
на підвищення інвестиційної привабливості України.

Потрібно повною мірою використовувати „ефект сусідства” для максимального залучення
прямих іноземних інвестицій, адже давно помітили, що багато фірм більше схильні до
капіталовкладень у сусідніх, ніж далеких країнах [6].

Політика залучення іноземних інвестицій повинна бути під постійним державним
контролем, а ефективне використання інвестиційного капіталу має стати одним із пріоритетних
напрямів державного регулювання [7].

Економіки країн зростають у міру того, наскільки ефективно задіяні більшість факторів
виробництва. Для цього необхідно, щоб інвестиції, які вкладаються в економіку, залучали
робочу силу та об’єкти нерухомості саме цієї країни. Залучення якнайбільше фінансових
ресурсів створить умови для майбутнього економічного зростання, що дозволить не так
болісно вийти з сучасної фінансової кризи. Необхідно розробити чітку інвестиційну політику
економічного розвитку України з макроекономічною та структурною стратегією, що буде
враховувати об’єктивні реалії сучасної економічної кризи, і це повинно стати основним
завданням держави.

З урахуванням розвитку світової кризи і уряд, і Національний банк уже вжили ряд заходів,
які дозволять зменшити ризик істотного впливу. До таких заходів можна віднести
антиінфляційний пакет, заходи з підвищення стійкості банківської системи, комплекс дій із
мінімізації впливу проявів світової фінансової кризи на економіку України і інше. Так, на
початку 2009 р. Національний банк прийняв рішення про підвищення вимог до розрахунку
адекватності регулятивного капіталу, що дало змогу банкам переглянути свої позиції у бік їх
покращання.

З огляду на обмеженість внутрішніх фінансових ресурсів, в умовах погіршення доступу
до зовнішніх кредитів, підприємці повинні зробити нелегкий вибір: або зупинити виробництво
і втратити ринки, тримаючи високі ціни в розрахунку на тимчасові труднощі, або знизити
ціни, тим самим відновивши попит на свою продукцію і зберігши споживача. Другий шлях –
це шлях тих виробників, які дбають про майбутнє, розширюючи та інвестуючи у виробництво
й заробляючи на „обороті”, а перший – шлях спекулянтів, що отримують у короткостроковому
періоді надприбутки і виходять із виробництва, але велика кількість економістів схильні до
думки, що розвиток світового фінансового ринку в майбутньому буде залежати від розвитку
ринків країн, що розвиваються, чий потенціал дотепер повністю не реалізований [7]. Потрясіння
на початку ХХІ ст. на західних фондових біржах і, як наслідок, загальна нестабільність на
ринках, яка продовжує поглиблюватися, примушує інвесторів все більше виходити на ринки
країн, які перебували на стадії трансформації економічної системи, оскільки їх рух у світовий
ринок набуває масового характеру. Керівництво держави в особі Президента, уряду в цьому
напрямі повинно взяти на себе зобов’язання щодо проведення круглих столів стосовно
підписання меморандумів, договорів з інвесторами, представниками великого бізнесу про
зниження цін на товари та послуги і сприянню інвестиційного клімату в країні. Тільки
сконсолідовані дії влади та бізнесу дозволять успішно пройти перевірку на зрілість української
економіки в умовах сучасної фінансової кризи.
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Проаналізовано основні напрями міждержавного регулювання країн СНД в умовах

глобальної фінансово-економічної кризи. Обґрунтовано доцільність впровадження
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The main directions of interstate antirecessionary regulation of CIS under the global financial-
economic crisis are analysed. The expediency to implementation imperatives of antirecessionary
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Глобальна фінансово-економічна криза, що охопила всі країни, включена в міжнародні
господарські відносини, сприяла інтенсифікації міждержавної співпраці щодо подолання
рецесії та продукування спільних перспективних заходів державної політики у посткризовий
період. Сьогодні урядами країн світу впроваджуються як національні антикризові програми,
так і міждержавні програми та заходи, затверджені в межах міжнародних угруповань, зокрема
Європейського Союзу, Великої вісімки, Великої двадцятки, Співдружності Незалежних Держав
тощо. У цьому контексті міждержавне регулювання за участю наднаціональних структур
набуває якісно нового розвитку щодо впровадження державної антикризової політики кожної
окремо взятої країни.

Сьогодні у боротьбі із загрозами глобальної фінансово-економічної кризи регіональними
міжнародними угруповуваннями прийнято ряд історичних рішень, концепцій, програм,
спрямованих на подолання кризових явищ у глобалізованому світі. Зокрема, найбільш
вагомими (з погляду суспільно-політичного та фінансово-економічного впливу на Єврорегіон
та з урахуванням європейської зорієнтованості розвитку України) є:

1) Декларація щодо спільного плану дій країн Єврозони (проголошена на саміті ЄС 12
жовтня 2008 року) [1];.

2) Офіційне комюніке, проголошене за результатами саміту Великої двадцятки – G20 (квітень
2009 року) [2];

3) Декларація, прийнята на саміті Великої вісімки – G8 (липень 2009 року) [3];
4) Європейський план відновлення економіки – European Economic Recovery Plan – EERP

(квітень 2009 року) [4].

© Олешко А. А., 2010
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Крім наведених політичних і економічних рішень, суттєвий вплив як на
зовнішньоекономічних розвиток, так і на внутрішньоекономічну ситуацію в Україні здійснює
спільна антикризова політика, що проводиться у форматі Співдружності Незалежних Держав.

Метою статті є аналіз основних напрямів міждержавного антикризового регулювання,
задекларованих країнами-членами СНД, та визначення їх впливу на процеси подолання
економічної кризи в Україні.

У теоретичному аспекті антикризове регулювання як макроекономічна категорія являє
собою сукупність заходів цілеспрямованого впливу органів державного управління на
попередження та захист соціально-економічної системи й окремих суб’єктів ринкових відносин
від кризових ситуацій з метою стабілізації і адаптації соціально-економічної системи до умов,
що змінюються.

Посилення взаємозалежності та взаємовпливу національних господарських систем у
глобалізованому світі зумовлює необхідність у розвитку скоординованого міждержавного
(багатостороннього) регулювання економічної діяльності між країнами-учасницями
міжнародних економічних відносин і ґрунтується на принципах попередження кризових явищ
і своєчасності прийняття рішень, скоординованості та синхронізованості спільних дій,
взаємоузгодженості інтересів національних урядів [5]. У зв’язку з цим вироблення
антикризової політики у форматі Співдружності Незалежних Держав, що має наднаціональний
характер, є взаємовигідною складовою для всіх її членів.

За результатами першого півріччя 2009 року, падіння ВВП країн СНД  становило 9
відсотків [6]. Зростання темпів ВВП відбулося в Азербайджані (на 3,6 %), Білорусії та Киргизстані
(0,3 %), Таджикистані (2,8 %), Узбекистані (8,2 %). Найсуттєвіше падіння ВВП зафіксовано в
Україні – на 18 %, Вірменії – на 16,3 %, Росії – на 10,4 відсотка. Необхідно зазначити, що від
початку кризи Україна втратила чверть ВВП – це найгірший показник не тільки серед країн
СНД, а й у світовому вимірі.

З метою подолання економічного спаду (див. рис. 1) країнами СНД прийнято ряд заходів
міждержавного та національного рівнів.
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Основним програмним документом СНД щодо міждержавної антикризової політики та
регулювання є План реалізації спільних дій щодо подолання наслідків світової фінансово-
економічної кризи на 2009–2010 роки, рішення про впровадження якого прийнято на засіданні
Ради голів урядів країн СНД у Ялті 20.11.2009 року [8].

Основними напрямами, що пропонуються для реалізації Плану, визначено:
– рекомендувати країнам СНД надавати підтримку системоутворюючим підприємствам

(корпораціям) завдяки викупу частини їх акцій;
– ввести повну гарантію збереження грошових коштів фізичних осіб, розміщених на

рахунках та/або банківських вкладах (депозитах);
– розглянути питання щодо зміни структури золотовалютних резервів у напрямі зростання

в них частки золота та інших дорогоцінних металів;
– розробити в рамках СНД програму максимального забезпечення внутрішнього ринку

продовольчими товарами вітчизняного виробництва;
– переорієнтувати банківську систему на інвестування коштів у перспективні бізнес-

проекти;
– збільшити відсоткові ставки по депозитах;
– з метою обмеження вивезення капіталу за межі країн СНД посилити валютний контроль,

вжити заходів щодо стримування інфляції, у тому числі посилити державний контроль за
цінами на енергоносії;

– забезпечити оперативний обмін інформацією по показниках фінансового сектора;
– кожній країні СНД оцінити потенціальний попит на ліквідність з боку банків та інших

фінансових структур (за короткостроковими зобов’язаннями) та розробити масштаби і
механізми її підтримки з боку центральних банків та урядів;

– полегшити доступ комерційних банків до ресурсів центральних банків, встановити
максимальний рівень баз залогового доступу комерційних банків;

– проводити спільну фіскальну політику для стимулювання попиту на внутрішньому
ринку;

– забезпечити реалізацію прийнятних для кожної країни рекомендацій, запропонованих
на саміті Великої двадцятки;

– утримуватись від впровадження нових обмежень щодо взаємної торгівлі та інвестицій
між країнами СНД протягом наступних 12 місяців;

– узгоджувати підходи країн СНД до розробки і реалізації заходів грошово-кредитної та
фінансово-банківської політики щодо: а) збільшення ліквідності кредитних організацій внаслідок
зниження нормативів обов’язкових резервів, підвищення доступності для банків інструментів
рефінансування, включаючи збільшення термінів і зменшення вимог до забезпечення кредитів,
підвищення ліміту на розміщення бюджетних коштів на банківські депозити тощо; б) підвищення
стійкості банківського і фінансового сектора шляхом збільшення вимог до прозорості і
підзвітності кредитних організацій, а також координації політики держав у сфері нагляду та
контролю на національних фінансових ринках з метою захисту інвесторів і споживачів послуг,
попередження фінансових ризиків, пов’язаних із махінаціями та зловживаннями;

– координувати політику з попередження банкрутства кредитних установ за наступними
напрямами: а) виділення системоутворюючим банкам державних фінансових ресурсів на
підтримку банківської системи шляхом надання субординованих кредитів; б) надання права
спеціалізованим державним структурам, що займаються страхуванням вкладів фізичних осіб,
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надавати фінансову допомогу інвесторам, що придбавають акції в статутному капіталі банків
з ознаками нестійкого фінансового стану;

–  узгоджувати політику між країнами СНД щодо валютного регулювання;
– створювати умови для подальшого розширення сфери використання національних валют

країн СНД для обслуговування взаємних зовнішньоекономічних зв’язків;
– сформувати передумови для створення регіональної резервної валюти – російського

рубля, що передбачає виконання ним таких функцій у міжнародному обороті, як: валюта
ціни контрактів, засіб міжнародних розрахунків (у тому числі по розрахунках за енергоносії),
засіб фінансування і інвестування, а також засіб накопичення (у тому числі використання
рубля як компоненти міжнародних резервів, разом із доларом США, євро та іншими
валютами);

– узгоджувати заходи щодо підтримки економічної активності з метою усунення негативних
наслідків фінансової кризи (зокрема, створювати єдині підходи до внесення змін у національне
законодавство країн СНД, соціальної підтримки громадян, стимулювання внутрішнього попиту
тощо);

– узгоджувати позиції країн СНД щодо посилення вимог до банків при здійсненні кредитних
операцій та діяльності спекулятивних хедж-фондів у країнах з ринками, що формуються;

– виробити між країнами СНД єдиний підхід до реформування світової валютно-фінансової
системи і ролі МВФ та інших структур у фінансовій архітектурі.

Масштаби та механізми впровадження наведених вище напрямів антикризової політики
та антикризового регулювання в різних країнах відрізняються. Разом з тим, антикризові
програми (плани) в усіх без винятку країнах СНД (прийняті наприкінці 2008 – початку 2009
року) зорієнтовані на стимулювання внутрішнього попиту, підтримку реального сектора
економіки інструментами бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики, підтримку
фінансового сектора, соціального захисту населення [9].

Отже, проаналізувавши запропоновані у форматі СНД заходи антикризової політики та
регулювання, можна зробити наступні висновки:

1. Розширення співпраці з СНД відповідає національним інтересам, стратегічним
пріоритетам України та повністю узгоджується з реаліями геополітичної та економічної ситуації
в світовому вимірі.

2. Україна має перспективи для нарощування зовнішньоекономічних зв’язків із країнами
СНД, про що свідчать обсяги зовнішньоторговельних операцій та їх динаміка у кризовий
період. Так, під час падіння обсягу зовнішньоторговельних операцій України на 51 % у першому
півріччі 2009 року відносно першого півріччя 2008 року (найгірший показник серед країн
СНД) частка взаємної торгівлі між країнами СНД у зовнішньоторговельному обороті України
зросла з 39 % до 40 % [6].

3. Зовнішньоекономічні та зовнішньоторговельні зв’язки, сформовані між країнами СНД
протягом останніх десятиліть, мають потенційно взаємовигідний характер і перспективи
розвитку (зокрема, в енергетичній, аграрній сферах, машинобудуванні, авіабудуванні,
металургії, будівництві, транспорті, соціально-культурній, науковій, освітній, інноваційній та
інших  сферах).

4. Узгодження позицій між країнами СНД щодо спільних заходів антикризового
регулювання у фінансовій сфері, з питань підтримки та запобігання банкрутства банків,
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кредитних установ, захисту національних фінансових ринків від зовнішніх збурень дозволить
укріпити національну економіку в цілому.

5. Узгоджена інвестиційна політика країн СНД щодо притоку/відтоку іноземних капіталів,
формування валютної, фінансово-кредитної політики та інше сприятиме покращанню
інвестиційного клімату, розширенню взаємних інвестиційних проектів.

6. Вибір інструментарію антикризового регулювання, його дієвість і сила впливу залежать
від умов, у яких перебувала держава до початку кризи, ступеня інтеграції країни в глобальну
економіку, а також глибини падіння національної економіки, механізму розгортання і
протікання кризи. Тому адаптація заходів міждержавного регулювання до національних
стратегій виходу з кризового стану повинна враховувати національну специфіку.

7. Продукування взаємоузгодженої, скоординованої, синхронізованої антикризової
політики дозволить укріпити позиції СНД як потужного гравця на світовій арені та сприятиме
посиленню інтеграційних процесів України у пострадянському просторі, прискоренню її
виходу з кризи за рахунок взаємовигідної фінансово-економічної співпраці з країнами СНД і,
у першу чергу, з Російською Федерацією.
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СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ В УМОВАХ
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

У статті виявлено проблеми, притаманні сучасному страховому ринку України,
розкрито питання впливу фінансово-економічної кризи на страхову діяльність.

In the article found out problems, inherent the modern insurance market of Ukraine, the
question of influence of фінансово-економічної crisis is exposed on insurance activity.

Ключові слова: страховик, страхувальник, страховий ринок, фінансово-економічна
криза.

Розвиток ринку страхування відображає усі реалії і тенденції розвитку вітчизняної
економіки. Створення дієвої системи страхового захисту є основою для забезпечення
стабільності та ефективності економічних відносин, підвищення рівня життя населення,
соціальної стабілізації. У сучасних умовах негативного впливу світової фінансово-економічної
кризи виникла необхідність у створенні ефективної системи захисту як фінансів держави, так
й інтересів окремих громадян та підприємництва, що неможливо без розвиненого,
конкурентоспроможного, страхового ринку.

Актуальність дослідження сучасного страхового ринку України зумовлена його низькою
ефективністю, незначними обсягами капіталізації, неможливістю виконувати свої зобов’язання
перед страхувальниками, необхідністю розвитку процесів перестрахувальної цесії, активізації
інвестиційної діяльності та повноцінної інтеграції страхового ринку України до світового.

Вивченню питання проблем і перспектив розвитку вітчизняного страхового ринку
присвятив свої праці В. Фурман [1], теоретичні та емпіричні аспекти аналізу фінансової кризи
на ринках, що розвиваються, досліджували Н. Шелудько та А. Шкляр [2], сутність і різновиди
фінансових криз дослідив у серії статей О. Барановський [3, 4]. Але питання впливу сучасної
кризи на вітчизняний страховий ринок недостатньо вивчено, тому є актуальним.

Метою статті є вивчення впливу сучасної фінансово-економічної кризи на розвиток
вітчизняного страхового ринку.

З метою дослідження тенденцій розвитку вітчизняного страхового ринку проаналізуємо
основні показники його діяльності за достатньо тривалий термін – з 2001 по 2008 рр. Основними
показниками, що характеризують ефективність діяльності страхового ринку, є надходження
страхових премій та виплати страхових сум / відшкодувань за укладеними договорами
страхування. Динаміка цих показників за 2001–2008 рр наведена на рис.1.

© Позднякова Л. О., 2010
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Рис. 1. Динаміка страхових премій та виплат страхових сум / відшкодувань за 2001–
2008 рр. [5]

Аналізуючи показники надходження страхових премій та виплати страхових сум /
відшкодувань, можна зробити висновок, що, починаючи з 2001 року, відбувається стрімке
нарощування обсягів надходження страхових премій: з 3 031,0 млн грн у 2001 році до 19431,0
млн грн у 2004 році, в абсолютних цифрах у 6,4 раза. Така ситуація пояснюється появою в
грудні 2002 року Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, одним з основних
завдань якої є державне регулювання та контроль за страховим бізнесом, що сприяло активізації
роботи на страховому ринку України в багатьох напрямках, а саме:

– ліцензування страхових компаній;
– формування Єдиного державного реєстру страховиків;
– підвищення вимог щодо формування статутних фондів страховиків;
– скорочення обсягу перестрахувальних платежів за кордон;
– боротьба з „псевдостраховими” схемами з відмивання грошей в офшорних зонах;
– збільшення капіталу страховиків за рахунок злиття;
– поява двох перестрахувальних пулів – за ядерними та сільськогосподарськими ризиками.
Інша ситуація спостерігається при аналізі страхових виплат: 2001 рік – 424,0 млн грн; 2002

рік – незначне підвищення – 543,0 грн; 2003 рік – 861,0 млн грн.; 2004 рік – 1 540,0 млн грн.
Показником, що наочно демонструє ефективність діяльності страхових компаній є брутто-

норма збитковості, яка визначається як відношення обсягу сплачених страхових виплат до
зібраних страхових премій. Збитковість страхової суми (З.с.с., ймовірність збитку) –
економічний показник, що характеризує рентабельність, результативність страхової діяльності.
Обчислюють його діленням виплаченого страхового відшкодування (компенсації) на страхову
суму всіх об’єктів страхування. Показники З.с.с., взяті за декілька років, є основою для
визначення страхових нетто-ставок і дають змогу виявити зони високої збитковості та вжити
заходів для її ліквідації [6, c. 172].

Аналіз показників брутто-норми збитковості, що характеризують рентабельність страхових
операцій, показав, що за період з 2001 по 2004 рік цей показник мав тенденцію до постійного
зниження і досяг найменшого значення у 2004 році: рівень валових виплат становив 9,4 %,
рівень чистих виплат – 11,6 %.
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Можна зробити висновок, що страховиками використовуються так звані „не страхові
схеми”, маніпулювання грошовими потоками, що не мають відношення до класичних процесів
страхування.

Окремого аналізу потребують основні показники вітчизняного страхового ринку за 2008
рік, так як з другої половини цього року страховий ринок зазнав впливу світової фінансово-
економічної кризи.

Зростання основних показників діяльності вітчизняних страховиків за 2008 рік вказувало
на збереження тенденцій щодо зростання ділової активності порівняно із 2007 роком. Вплив
світової фінансово-економічної кризи у другій половині року призвів до уповільнення темпів
зростання основних показників діяльності вітчизняного страхового ринку.

Валова сума страхових премій, отриманих страховиками від страхування та
перестрахування ризиків за 2008 рік становила 24 008,6 млн грн. Від страхувальників – фізичних
осіб, надійшло 7 630,4 млн грн (31,8 % – від валових премій та 48,7 % – від премій, отриманих
від страхувальників). Більшість (52,2 %) премій від фізичних осіб надійшла за договорами
страхування наземного транспорту. Така ситуація пояснюється загальнодоступною кредитною
політикою банків у 2008 році. У зв’язку із введенням в дію ЗУ „Про обов’язкове страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” за договорами
обов’язкової цивільної відповідальності власників транспортних засобів надійшло 1019,1 млн
грн (13,4 % відповідно). За договорами добровільного особистого страхування від
страхувальників – фізичних осіб, було отримано 814,0 млн грн. (10,7 % відповідно). Структура
валових страхових премій за 2008 рік подана на рис. 2.

Рис. 2. Структура валових страхових премій за 2008 рік [5]
Аналіз структури валових страхових премій показав, що найбільшу питому вагу

продовжують займати надходження від договорів добровільного майнового страхування –
61,2 %. Від страхування фінансових ризиків надійшло 3 705,5 млн грн, що становить у загальній
структурі валових страхових премій 15,4 %. Найменші показники продовжують мати державне
обов’язкове страхування – 17,7 млн грн (0,1%) і договори зі страхування життя, відповідно –
1 095,5 млн грн (4,6 %).

Структуру чистих страхових премій (без договорів внутрішнього перестрахування) подано
на рис. 3.
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Рис. 3. Структура чистих страхових премій за 2008 рік [5]
У структурі чистих страхових премій найбільшу питому вагу також займає добровільне

майнове страхування – 60,7 %. Питома вага чистих страхових премій за договорами фінансових
ризиків майже удвічі менша за відповідний показник валових страхових премій і становить
8,7 %, що вказує на значний розмір внутрішнього перестрахування даних ризиків.

За договорами страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів,
надійшло 1425,1 млн грн страхових премій, що в структурі чистих премій становить 8,9 %, що
на 2,8 % більше, ніж у структурі валових страхових премій. Така само ситуація із договорами
страхування життя: в структурі чистих страхових премій такі договори становлять 6,9 %, що на
2,3 % більше, ніж у валових страхових преміях. Отже, структурний показник страхових премій
прямо пропорційно залежить від перестрахувальної цесії.

Необхідно зазначити, що поквартальний приріст страхових премій протягом 2008 року
мав постійну тенденцію до зниження, а у першому кварталі 2009 року продовжувалося
скорочення обсягів ринку, що пояснюється впливом фінансово-економічної кризи. На думку
фахівців, при безперервному зростанні розмірів страхових відшкодувань скорочення ринку
буде становити майже 30 %. Ситуація ускладнюється тим, що на вітчизняний страховий ринок
негативно впливають банківська криза, криза фондового, валютного ринків, а також ринку
нерухомості.

Проаналізуємо рівень виплат страхових сум / відшкодувань за перший квартал
2007–2009 рр. (рис. 4).

Рис. 4. Валові страхові премії / виплати за 1кв. 2007–2009 рр. [5]
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Як видно із рис. 4, валові страхові премії у першому кварталі 2008 року збільшилися
порівняно з відповідним періодом 2007 року на 1 854,2 млн грн і становили 5 360,0 млн грн.
Якщо порівняти величину валових страхових премій за перший квартал 2008 та 2009 рр., то
спостерігається тенденція до зниження: з 5 360,0 млн грн до 5 077,2 млн грн.

Діаметрально протилежна ситуація із динамікою виплат страхових сум / відшкодувань за
період з 2007 по 2009 рр. За перший квартал 2008 року порівняно з відповідним періодом 2007
року було здійснено страхових виплат на суму 1 543,1 млн грн, що майже у двічі більше; за
перший квартал 2009 року було здійснено виплат страхових сум / відшкодувань на 35,9 млн
грн менше, ніж за відповідний період 2008 року. Але аналіз рівнів валових і чистих виплат
вказує на значну позитивну динаміку даних показників, а саме:

– рівень валових виплат з першого кварталу 2007 по відповідний період 2009 рр. збільшився
на 17 в.п. і становив 44,4 %;

– рівень чистих виплат, відповідно, збільшився на 10,1 в.п. і становив 32,2 %.
Показники рівнів валових і чистих виплат, на перший погляд, мають позитивну тенденцію

і поступово наближаються до показників, що існують на розвинених страхових ринках Європи.
Але, якщо врахувати стрімку динаміку зменшення кількості укладених договорів і надходження
страхових премій, то сучасну ситуацію на страховому ринку можна визначити як кризову.

За оцінками Держфінпослуг, характерними ознаками сучасного страхового ринку України
є такі:

– суттєве зменшення попиту на страхування з боку потенційних страхувальників (загальна
кількість укладених договорів у четвертому кварталі 2008 року була меншою, ніж у попередні
квартали – 162 417 818 договорів, що на 10 % менше, ніж у другому кварталі, та на 51 %
менше, ніж у першому кварталі);

– загострення конкуренції між страховиками: набувають розвитку нові види зниження
страхової премії за рахунок введення бонусів, розстрочок платежів, нових видів і умов
страхування;

– виникнення проблеми відсутності нових договорів і можливості подальшого виконання
своїх зобов’язань за укладеними договорами (на ринку намітилася тенденція передачі частини
зобов’язань іншим страховикам, об’єднання та злиття невеликих страховиків, скорочення
витрат через реорганізацію та скорочення підрозділів, представництв, філій; протягом 2008
року скоротилося 77 філій страховиків і налічувалося 1 379);

– перед вітчизняними страховиками виникло ряд проблем щодо недостатності ліквідних
активів, що необхідні, насамперед, для виконання своїх зобов’язань перед страхувальниками
(за результатами 2008 року три компанії були не платоспроможними – фактичний запас
платоспроможності був меншим за нормативний; тільки у 441 страховика був сформований
гарантійний фонд на загальну суму 13,2 млрд грн, з них у 43 компаній він був меншим – 5
тисяч грн);

– неможливість повернення коштів з депозитних рахунків банків внаслідок різкого зниження
ліквідності банківської системи; зниження дохідності та ліквідності цінних паперів у активах
страховиків (за результатами 2008 року величина сформованих страхових резервів становила
10,9 млрд грн, активи, сформовані відповідно до статті 31 ЗУ „Про страхування”, становили
23,9 млрд грн, з них інвестовано активів у цінні папери – 9,4 млрд грн, на банківські депозити
– 6,7 млрд грн);
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– зростання виплат страхових сум / відшкодувань та підвищення збитковості процесів
страхування (наслідком зростання темпів страхових виплат при зниженні темпів зростання
страхових премій є погіршення загального стану забезпеченості страховиків, насамперед
ліквідними активами, які забезпечують формування страхових резервів);

– використання на страховому ринку різних тіньових схем, маніпулювання грошовими
потоками, використання страхування з метою уникнення від оподаткування (аналізуючи
показник брутто – норми збитковості за 2008 рік, виявлено, що 70,2 % усіх вітчизняних
страховиків здійснили страхових виплат менше 15 % щодо річних надходжень).

Сучасна фінансово-економічна криза загострила старі та виявила нові проблеми
вітчизняного страхового ринку. Основними ознаками страхового ринку на сучасному етапі
стали: зменшення кількості укладених договорів; невиконання страховиками своїх зобов’язань
перед страхувальниками за укладеними договорами; значне зростання виплат страхових сум
/ відшкодувань та підвищення збитковості процесів страхування; неможливість повернення
коштів страхових резервів, що були розміщені на депозитних рахунках банків внаслідок
банківської кризи; маніпулювання грошовими потоками страховиків, використання договорів
страхування життя з метою уникнення оподаткування, використання на страховому ринку
різних тіньових схем.
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СВІТОВИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ
РИНКУ ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

У статті розглядаються особливості регулювання та функціонування ринку державних
цінних паперів у розвинених країнах.

Particularities of the regulation and operation market state bonds are considered in the
article in developed country.

Ключові слова: фондовий ринок, ринок державних цінних паперів, державне
регулювання, державні зобов’язання, державний борг.

Успішне функціонування економіки в умовах ринку та її подальше зростання не можливе
без достатнього обсягу фінансових ресурсів. У розвинених країнах фондовий ринок, а саме
його складова – ринок держаних цінних паперів (РДЦП), є одним із інструментів досягнення
урядом поставленої мети. Виступаючи джерелом фінансових ресурсів, цей ринок дозволяє
уряду вивести країну з незадовільного фінансового стану, забезпечуючи розширене
відтворення шляхом залучення та „переливу” коштів. Ефективність функціонування останнього
насамперед залежить від особливостей його роботи та механізму регулювання. Загалом,
умови функціонування та методи регулювання вітчизняного РДЦП засвідчують наявність як
індивідуальних особливостей, пов’язаних із непростим переходом від жорсткого регулювання
економіки до ринкових методів її управління, так і традиційних проблем ринків, що
розвиваються.

У вітчизняних економічних дослідженнях проблемам функціонування ринку державних
запозичень присвячені праці таких науковців, як О. Барановський, Т. Вахненко, О. Гаврилюк,
Т. Ковальчук, В. Козюк, В. Корнєєв, Г. Кучер, І. Лютий, О. Мозговий, Л. Новосад та ін. У своїх
дослідженнях науковці приділяють увагу різноманітним аспектам як функціонування, так і
регулювання ринку держаних цінних паперів. Проте, на нашу думку, необхідно визначити
стратегію подальшого розвитку вітчизняного РДЦП, яка повинна базуватися на науково
обґрунтованих засадах, що, в свою чергу, надасть можливість забезпечити збалансований
бюджет, стабільне економічне зростання й потужну фінансову систему.

Метою статті є визначення основних особливостей функціонування ринку державних
цінних паперів у розвинених країнах і напрямів подальшого розвитку цього ринку в Україні.

Сучасне ринкове господарство при всіх його різноманітних моделях функціонування, що
відомі світовій практиці, характеризується тим, що являє собою змішану економіку, де ринкові
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інструменти доповнюються механізмами державного регулювання. У теоретичних
дослідженнях, присвячених функціонуванню ринку цінних паперів, прийнято виділяти англо-
американську (англосаксонську) та романо-німецьку (євроконтинентальну) моделі організації
ринку цінних паперів [1].

Від того, яка модель використовується у функціонуванні ринку цінних паперів, певною
мірою залежать особливості, склад і повноваження органів-регуляторів РДЦП. У країнах, де
депозитарно-позичкові й емісійно-засновницькі функції банків інституціонально не
відокремлені (Австрія, Німеччина, Швейцарія), вирішальну роль у нагляді за професійними
учасниками відіграють органи банківського нагляду, що регулюють діяльність комерційних
банків. Так, у Німеччині Федеральне відомство банківського нагляду видає ліцензії всім
учасникам, що проводять операції з цінними паперами, також певну роль у регулюванні
відіграють Федеральне управління з нагляду за операціями з цінними паперами і провінційні
біржі.

У ряді країн англосаксонського типу (США, Канаді) банківські і небанківські дилери
державних цінних паперів є об’єктом регулювання з боку різних відомств. У Канаді банківські
дилери регулюються Федеральним відомством банківського нагляду, а небанківські дилери
державних цінних паперів регулюються Комісіями з цінних паперів провінцій. У США
регулювання банківських дилерів здійснюють органи банківського нагляду: федеральна
резервна система; апарат контролера грошового обігу; федеральна корпорація зі страхування
депозитів. Небанківські дилери (як ті, що підлягають реєстрації, так і ті, що не підлягають
реєстрації) підпадають під контроль з боку Комісії з цінних паперів і бірж.

Необхідно зазначити, що таке регулювання банківських і небанківських дилерів характерно
не для всіх країн, які відносяться до тієї чи іншої моделі. Наприклад, у Нідерландах
Амстердамська фондова біржа є єдиним органом, що здійснює регулювання професійних
учасників ринку державних паперів. У свою чергу у Франції банківські учасники регулюються
Банківською комісією, а комісія з нагляду за біржовими операціями здійснює контроль за
іншими професійними учасниками.

У цілому, регулювання ринку цінних паперів (у тому числі і державних) має дворівневу
структуру: державний рівень і регулювання ринку професійними учасниками
(саморегулювання). Виходячи з функціонального призначення державного сектора РДЦП,
головна роль у регулюванні цього сегмента ринку у всіх країнах надається державним органам.

Розподіл повноважень між державними органами і саморегулюючими організаціями (СРО)
у процесі нагляду за професійними учасниками залежить як від прийнятої моделі організації
фондового ринку, так і від ступеня централізації державного управління в країні.

Загальною рисою регулювання РДЦП у розвинених країнах є активна участь у цьому
процесі СРО. Ступінь повноважень щодо нагляду, контролю, встановлення правил, переданих
державою СРО, значно відрізняться не залежно від того, до якої організаційної моделі ринку
цінних паперів відноситься країна. Однак, незважаючи на відсутність єдиної структури
регулятивних органів, різний рівень розвитку СРО, істотні розбіжності в їх контрольних функціях
за професійними учасниками ринку все ж таки спостерігається багато спільних рис в організації
і функціонуванні ринку державних зобов’язань.

Насамперед, це проявляється у діяльності відомств, що регулюють РДЦП у розвинених
країнах через схожий порядок управління державною заборгованістю.
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Як правило, на первинному ринку міністерство фінансів приймає основні рішення, що
полягають у визначенні виду, величини, дати випуску і строку розміщення державних цінних
паперів. Однак у ряді країн міністерство фінансів уступає частину своїх повноважень
спеціальному відомству, що керує державним боргом. Як відомо, такі відомства існують у
США, Німеччині, Англії, Франції (але зазначимо, що повноваження цих відомств мають
розбіжності).

Так, у Франції, виконання зазначених вище функцій покладено на Комітет з емісії, до
складу якого входять представники Казначейства, Міністерства економіки, керуючі банків.
Натомість у США, Бюро державного боргу, яке є підрозділом Казначейства, у встановленому
законом статусі здійснює всеосяжний облік усіх видів боргів, побудований на єдиних
принципах. Проте бюро не має владних повноважень щодо прийняття рішень у процесі
управління державною заборгованістю [2].

Також до спільних рис у діяльності органів, що здійснюють регулювання РДЦП у розвинених
країнах, слід віднести тенденцію до підвищення рівня незалежності центральних банків та їх
ролі у регулюванні даного ринку.

Як відомо, роль Центрального банку (ЦБ) на РДЦП пов’язана з тим, що він виступає як
фіскальний агент уряду (організовує первинний ринок, на вторинному здійснює викуп і
погашення зобов’язань від імені казначейства), так і професійним учасником ринку,
використовуючи операції з державними паперами при проведенні грошово-кредитної
політики, а також і регулятивним відомством, яке відповідає за стан ринку урядових зобов’язань
у цілому.

Потрібно зазначити, що в даний час більшість країн не використовує мандатне регулювання
інвестицій на користь держави, а діяльність ЦБ як професійного учасника первинного РДЦП
законодавчо заборонена. Так, у Європейському Союзі фінансування уряду центральним
банком, що є мірою монетарного фінансування, відноситься до законодавчо забороненої
практики (стаття 104 Маастрихтського договору) [2].

Таким чином, функції ЦБ на первинному ринку зводяться до обслуговування та
розміщення державних паперів, а не до підтримки ринку (в умовах існування системи
первинних дилерів саме на них покладається відповідальність за підтримку ринку). На
вторинному ринку центральному банку (згідно з Маастрихтською угодою) дозволено
здійснювати операції лише за умови, що вони проводяться в інтересах грошово-кредитної
політики.

Проте на сьогодні у ряді країн з меншим ступенем незалежності ЦБ, в тому числі і в
Україні, і понині існує практика викупу ним не розміщеної частини державних паперів на
первинному ринку, що в свою чергу забезпечує необмежене фінансування уряду.

Так, у країнах, фінансові системи яких орієнтовані на фондовий ринок, основну частку
активів ЦБ становлять боргові цінні папери уряду: у США – 88 %, у Канаді – 85 %. В активах
ЦБ країн з банкоцентричною фінансовою системою основну частку становлять кредити
фінансовим установам. Їх частка у чистих внутрішніх активах центральних банків країн
європейської зони становить 77 %, Ісландії – 83 %, Швеції і Швейцарії – 62 % і 84 % відповідно
(табл. 1).

Також зазначимо, що, крім трансфертних функцій, ЦБ у деяких країнах виконують і
кастодіальні функції на РДЦП. Такі спеціалізовані депозитарії, що обслуговують первинний і
вторинний РДЦП, існують при Банку Англії (Центральний депозитарно-кліринговий центр по



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  1(48) 2010  119

„гілтам”) і при Федеральному резервному банку Нью-Йорка (Federal Reserve bank of New
Yorк’s Book Entry System) [2].

Основна мета створення центрального депозитарію (ЦД) державних цінних паперів –
дематеріалізація цінних паперів і подальше обслуговування угод з цінними паперами у формі
безготівкових розрахунків, що в свою чергу знижує витрати обігу. Найважливіша риса методу
безготівкових розрахунків – переказ фондових цінностей з одного рахунку на інший шляхом
дебетно-кредитних операцій на рахунках у ЦД. Як правило, банки зазвичай підтримують
кілька рахунків у ЦД для здійснення трансакцій з державними паперами.

Таблиця 1
Структура активів центральних банків провідних країн світу, %

Джерело: складено автором за даними [3].
З трансферного погляду, ЦД є розрахунково-платіжною системою, що здійснює розрахунки

в режимі реального часу (угода завершується через кілька хвилин після її початку), у суворій
відповідності з принципом „постачання проти платежу” (delivery-versus-payment). Зазначимо,
що даний принцип розрахунків між учасниками ринку є однією з рекомендацій Групи 30 [4].
Проте в роботі НБУ використовується система нетто-розрахунків.

Ще однією спільною рисою у діяльності органів, які здійснюють регулювання РДЦП, є те,
що всім розвиненим країнам притаманний високий рівень інтегрованості державних відомств
і СРО.

Прикладом такої співпраці є робота Банку Англії і Лондонської фондової біржі, які спільно
розробили комп’ютеризовану систему реєстрації угод з цінними паперами на основі їх
занесення в реєстр без використання сертифікатів для проведення розрахунків за угодами з
державними цінними паперами. У результаті в січні 1986 р. виник Центральний депозитарно-
кліринговий центр по „гілтам” (ЦДКЦГ), що функціонує під керівництвом Центрального
бюро операцій з першокласними цінними паперами, яке є підрозділом Банку Англії [2].

Робота ЦДКЦГ дозволила значно розширити кількість учасників ринку державних
зобов’язань, так як з грудня 1987 членство у даній системі відкрите для всіх учасників ринку.
Наступні великі зміни в роботі ЦДКЦГ відбулися в 1995 р., коли її членами стали міжнародні
депозитарно-клірингові системи цінних паперів Euroclear і Cedel [2].

Разом з тим спільні риси на ринку державних цінних паперів можна також спостерігати не
лише на рівні регулятивних органів, а й у самій структурі ринку урядових зобов’язань.

Безумовно, перевага ринкових зобов’язань у структурі держаних цінних паперів (ДЦП) є
характерною рисою розвинених РДЦП, а це в свою чергую дозволяє ЦБ проводити гнучку

Активи

Боргові цінні папери, випущені
Кредити

фінансовим
установам

Інші
кредитиКраїна Чисті

іноземні
активи урядом фінансовими

установами
іншими

установами РЕПО інші

Країни
Єврозони

39 10 1 1 47 0 2

Ісландія 23 5 4 0 64 3 1
Норвегія 94 2 0 0 0 4 0
Ш веція 66 13 0 0 21 0 0
Японія 4 60 0 12 19 1 4
Канада 4 85 4 0 5 2 0
Великобританія 0 5 0 2 52 2 39
СШ А 5 88 0 0 7 0 0
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грошово-кредитну політику (саме ринкові випуски застосовуються при проведенні операцій
на відкритому ринку і використовуються як забезпечення при видачі ломбардних кредитів).

Так, дані табл. 2 свідчать про те, що незалежно від організаційної моделі ринку в структурі
державних зобов’язань абсолютно переважають ринкові випуски.

Таблиця 2
Співвідношення ринкових і неринковихвипусків державних цінних паперів у структурі

внутрішнього державного боргу, %

Джерело: складено автором за даними [5].
Крім того, спільним для більшості розвинених країн є абсолютне домінування небанківських

власників (значення банківських власників у довгостроковому аспекті має тенденцію до
зниження), а це в свою чергу знижує інфляційні наслідки в країні, оскільки даний процес
залежить від того, які сектори фінансової системи виступають як покупці ДЦП.

На нашу думку, купівля державних зобов’язань приватними чи небанківськими
інвесторами (а отже, і можливий продаж державних зобов’язань), безпосередньо не впливає
на стан банківських резервів і грошових агрегатів. У цьому випадку відбувається лише зміна
власників депозитів: із приватних рук вони переходять у державні. Прямий же вплив на процес
розширення грошової маси робить лише та частина державного боргу, що осідає в
банківському секторі. Не випадково в довгостроковому аспекті для більшості країн характерне
зниження питомої ваги комерційних банків у структурі власників державних паперів. Так, у
США, Великобританії частка банків помітно скоротилася за останні десятиріччя (табл. 3).
Навіть у Німеччині, де у фінансовій системі домінуючу роль відіграють банки, небанківські
інвестори становлять 66 % власників.

Таблиця 3
Частка державних цінних паперів у власності комерційних банків США і Великобританії

у 1980-90-і рр., (%).

Джерело: складено автором за даними [6, 7].

У  тому числі
К раїна Б орг усього

ринкові неринкові
С Ш А 100,00 62 38

Великобританія 100,00 73,7 26,3
Н імеччина 100,00 80,1 19,9

Ф ранція 100,00 76,01 23,99
К анада 100,00 91,35 8,65

Роки США Великобританія
1980 27,2 11,2
1985 24,3 9,2
1990 18,1 5,8
1982 13,9 5,5
1983 10,3 5,2
1994 9,1 4,5
1995 10,6 5,5
1996 9,3 6,3
1997 8,8 7,7
1998 7,5 8,1
1999 7,8 5,4
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Наступною спільною рисою, що ми можемо виділити у структурі ринку ДЦП, є перевага
довгострокових і середньострокових випусків урядових зобов’язань. Питання ж конкретної
тимчасової структури випусків, що перебувають в обігу, є національною особливістю
конкретного ринку.

Серед англосаксонських країн найбільш спільний період обігу державних цінних паперів
мають США і Канада (близько 6 років). У Європі більш розвинені ринки (Великобританія,
Німеччина, Франція) мають дещо тривалий середній період обігу державних цінних паперів
(близько 10 років) порівняно з менш розвиненими ринками (Італія, Іспанія близько 3 років) [2].

Ще одним спільним елементом є поширення американської системи первинних дилерів.
Зазначимо, що сьогодні на розвинених РДЦП як агенти емітента на первинному ринку
виступають лише первинні дилери. Хоча вони можуть по-різному називатися в різних країнах
(primary dealers, primary distributors, primary participants, market-makers, registered dealers),
однак їх основні функції на ринках державних цінних паперів є подібними в усьому світі.

Отже, проведений аналіз практики організації та регулювання ринку ДЦП у розвинених
країнах дає можливість стверджувати про зменшення розбіжностей у регулюванні ринків
урядових зобов’язань. Причиною цього, на нашу думку, є тенденція інтернаціоналізації
фінансових ринків, які ми можемо спостерігати в останні десятиріччя, і, як наслідок, маємо
стирання істотних розбіжностей між англосаксонською та євроконтинентальною моделлю.

Ми вважаємо, що запозичення зарубіжного досвіду в цьому аспекті є важливим напрямом
подальшого розвитку РДЦП в Україні, оскільки саме комерційні банки є основними
держателями державних облігацій. Тому сьогодні потрібно здійснити спробу диверсифікувати
джерела залучення фінансових ресурсів, підвищити частку запозичень у нефінансовому
секторі і збільшити роздрібну базу ринку ДЦП. Як зазначалося вище, продаж державних
зобов’язань приватним небанківським інвесторам (як і іноземним інвесторам) прямо не
впливає на стан банківських резервів, зміну грошової бази чи грошових агрегатів, що в свою
чергу не впливає на рівень інфляції в країні.

Певними кроками у вирішенні цього питання могло б стати заохочення дрібних інвесторів
за допомогою зниження їх витрат при проведенні операцій з ДЦП. Для цього можна було б
використати досвід США, коли у липні 1986 р. Казначейством була запроваджена система
„Treasury Direct Book-entry Securities System”, що дозволяє дрібним інвесторам купувати
державні цінні папери з незначними витратами. Крім того, система також передбачає і
спеціальні можливості реінвестування, що дозволяють обмінювати старі облігації на нові за
вигідним курсом. У Великобританії дрібні інвестори можуть купувати і продавати „гілти” за
допомогою Національного ощадного облігаційного реєстру (National Savings Stock Register),
що також знижує рівень їх витрат [2].

На нашу думку, недостатній рівень диверсифікованості ринку облігацій України за
строками погашення знижує його конкурентоспроможність порівняно з іншими РДЦП. Тому
для України як країни, що має заборгованість, переважно сформовану за рахунок державних
облігацій з невеликим строком обігу, першочерговим завданням є збільшення середнього
строку погашення цих цінних паперів, що перебувають в обігу. Збільшення середньої
строковості державних зобов’язань може відбуватися, здебільшого, за рахунок зменшення
частки короткострокових зобов’язань з строком погашення менше одного року, і збільшення
частки „наддовгих” ДЦП. Результатом такої політики стане зміна співвідношення частки
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коротко-, середньо- і довгострокових випусків у структурі українського боргу, яка стане більш
рівномірною, що в свою чергу полегшить його обслуговування.
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ФІСКАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОДАТКУ З
ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПРИ

ФОРМУВАННІ БЮДЖЕТІВ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ

У статті проведено аналіз недоліків функціонування податку на доходи фізичних осіб
з погляду його фіскальної ефективності. Запропоновано шляхи реформування підвищення
фінансової самостійності територіальних громад, формування державою дохідних
джерел, які б гарантували фінансове забезпечення мінімального рівня послуг, надання яких
передбачається самоврядними повноваженнями.

In the article the lacks of functioning  of tax are analyzed on the profits of physical persons.
Directions of reformation this constituent of the tax system of Ukraine are offered.

Ключові слова: податок на доходи фізичних осіб, місцеві бюджети, фіскальна
ефективність.

Процеси, що відбуваються нині у вітчизняній економіці, вимагають від держави перегляду
застосовуваного фінансового інструментарію, більш активного його використання з метою
переломлення наявних негативних тенденцій. Особливо це стосується фінансових проблем
місцевого самоврядування, адже місцеві бюджети в Україні переважно дотаційні, що в умовах
відсутності державних трансфертів ставить їх на межу виживання. При цьому місцеве
самоврядування не використовує наявний податковий потенціал.

Одним із бюджетоутворюючих податків на рівні муніципалітетів є податок з доходів фізичних
осіб. Проте нині порядок його адміністрування зумовлює ряд проблем, викликаних зміною
підходів до формування механізму оподаткування доходів громадян. Відповідно нині є
актуальною оцінка сучасного стану та з’ясування можливостей покращання фінансового
забезпечення місцевого самоврядування за рахунок удосконалення механізму справляння
податку з доходів фізичних осіб.

Зокрема, велику спадщину з питань оподаткування доходів громадян становлять
фундаментальні праці П. П. Гензеля, Д. Боголєпова, О. О. Ісаєва, В. О. Лебедєва, І. Х. Озерова,
М. І. Тургенєва, Ф. Нітті. Значний внесок у розвиток теорії та практики оподаткування зробили
російські вчені: О. В. Бризгаліна, О. М. Горбунова, В. В. Гриценко, В. І. Гурєєва,
Є. Н. Євстигнєєва, О. В. Мещерякова, Д. Г. Черник. Серед українських учених, які досліджують
питання оподаткування доходів фізичних осіб, доцільно виділити публікації В. Андрущенка,
О. Василика, В. Вишневського, Ю. Іванова, А. Крисоватого, М. Кучерявенка, С. Онишко,
В. Опаріна, Л. Тарангул, В. Федосова. Проте в цілому вивченню фіскального значення податку
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на доходи фізичних осіб при формуванні місцевих бюджетів приділено недостатньо уваги.
Саме враховуючи це, при дослідженні фіскальної ефективності податкової системи доцільно
зосередити увагу на справлянні податку з доходів фізичних осіб.

Як засвідчив проведений аналіз літературних джерел, податок на доходи фізичних осіб за
своїм фіскальним значенням у дев’яності роки минулого століття займав другорядні позиції,
що обумовлювалося недосконалістю конструкції його фіскального механізму, низьким рівнем
доходів більшості громадян та неготовністю платників до сплати податку через недовіру до
держави стосовно ефективного використання податків. Тому цей податок посідав лише друге–
третє місця серед податкових надходжень до бюджетів, що й стало однією з причин його
реформування [5, с. 38; 7, с. 27].

Необхідно зазначити, що, на думку багатьох науковців, які досліджують проблеми
справляння податку на доходи фізичних осіб, даній податковій формі однаково притаманні як
фіскальні, так і регулятивні властивості [7 с. 27]. Зокрема, за твердженням В. М. Суторміної,
податок на доходи громадян виконує у фінансовій системі роль макроекономічного
стабілізатора та мікроекономічного регулятора, що впливає на прибутковість господарювання
та реальні доходи населення [8, с. 189].

Податок з доходів фізичних осіб в Україні належить до загальнодержавних платежів, а
згідно з бюджетною класифікацією надходження від його адміністрування є закріпленим
джерелом доходів місцевих бюджетів за розташуванням місця роботи платників податку.

Стосовно відношення надходжень від справляння податку з доходів фізичних осіб до
валового внутрішнього продукту, то, як видно з даних рис. 1, після реформування механізму
справляння податку воно також зростає, проте рівня дореформеного 2003 р. поки що не
досягнуто – у 2007 р. даний показник становив лише 4,9 %, тоді як у 2003 році він перевищував
5 % від ВВП.

Наявна тенденція свідчить, зокрема, про покращання рівня адміністрування податку з
доходів та про певне зменшення рівня тінізації доходів громадян. Крім того, однією із суттєвих
передумов таких змін є реформування податкового законодавства, спрямоване на збільшення
податкової бази, на налагодження чіткої, максимально тісної співпраці податкових органів із
платниками податку з доходів фізичних осіб.

Рис. 1. Податок з доходів фізичних осіб у структурі доходів бюджету, податкових
надходженнях та щодо ВВП

*Складено за даними Міністерства фінансів України та Державного комітету статистики України.
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Вирішення проблеми подальшого зростання частки податку з доходів фізичних осіб у
сукупних податкових надходженнях перебуває у прямій залежності від збільшення їх реальних
доходів, зокрема, збільшення рівня заробітної плати та забезпечення своєчасності її виплати.
У зв’язку з цим доцільно зазначити, що збільшення розміру мінімальної заробітної плати
автоматично зумовлює зростання рівня доходів працюючих громадян.

Необхідно також наголосити, що бюджет муніципалітету повинний слугувати інтересам
його мешканців і бути надійним джерелом фінансових ресурсів із метою забезпечення
проведення заходів і виконання функцій, які здійснюються місцевою владою та направлені на
економічний та соціальний розвиток місцевої території.

З цією метою розглянемо фіскальні характеристики податку з доходів фізичних осіб (табл. 1,
рис. 1).

Таблиця 1
Частка ПДФО у доходах місцевих бюджетів України (без урахування трансфертів), %*

* Складено автором за даними Держказначейства та Міністерства фінансів України.

Як видно з даних табл. 1, ПДФО відграє основну роль при формуванні доходів місцевих
бюджетів. Його частка у загальній сумі податкових надходжень місцевих бюджетів у цілому
по Україні має тенденцію до зростання після реформування механізму справляння податку
(у 2004 р.). Так, за останні п’ять років вона зросла більше ніж на 10 відсоткових пунктів і у
2008 р. становила понад 80 %.

Рис. 2. Роль ПДФО при формуванні доходів місцевих бюджетів України (без урахування
трансфертів)*

*Складено за даними Міністерства фінансів України та Державного казначейства України.
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Отже, можна констатувати, що понад 4/5 усіх податкових надходжень до місцевих бюджетів
України забезпечує саме податок з доходів фізичних осіб. Окремо необхідно зазначити, що
частка ПДФО у власних надходженнях місцевих бюджетів у цілому по Україні у 2007–2008 рр.
становила в середньому 60 %, перевищивши показник 2003 (дореформеного) року на 1,3
відсоткових пункти.

При цьому в абсолютному вираженні надходження ПДФО за останні шість років зросли
більше ніж 3,5 раза, сягнувши у 2008 році рівня майже 46 млрд. грн.

Як видно з даних рис. 3, домінуюча роль податку з доходів фізичних осіб обумовлює
низьку частку інших податків, що надходять до обласного бюджету. Зокрема, питома вага
таких дохідних джерел місцевих бюджетів, як плата за землю та податок з власників транспортних
засобів, у 2006–2008 рр. не перевищує 7–8 %.

Рис. 3. Податок з доходів фізичних осіб у дохідній частині обласного бюджету Київської
області

*Складено за даними Головного управління Державного казначейства України в Київській області.

Фіскальна ефективність податку з доходів фізичних осіб залежить як від структури наявних
доходів населення, так і від темпів їх зростання. В Україні найбільший вплив на зростання
надходжень від податку з доходів фізичних осіб мало зростання доходів населення, зумовлене,
зокрема, підвищенням розміру мінімальної заробітної плати завдяки економічному зростанню,
що спостерігалося в останні три роки (2006–2008 рр.). Середня заробітна плата в цілому по
Україні суттєво зросла в останні три роки, що відповідно позначилося на надходженнях із
податку на доходи фізичних осіб [5, с. 39].

Значний вплив на фіскальну ефективність податку та рівень доходів громадян має
визначення неоподатковуваного мінімуму доходів. З метою оцінки його впливу потребує
дослідження питання визначення співвідношення між мінімальною заробітною платою, яка
підлягає оподаткуванню, та прожитковим мінімумом.

У розвинених європейських країнах, як правило, саме прожитковий мінімум покладено в
основу визначення сум неоподатковуваного мінімуму. В Україні після реформування
механізму справляння податку з 2004 року поняття неоподатковуваного мінімуму при
оподаткуванні доходів фізичних осіб взагалі не застосовується. Як наслідок, нині в Україні
будь-які доходи фізичних осіб, незалежно від їх розміру, залучаються до оподаткування. При
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цьому до уваги не береться той факт, що вони не забезпечують можливість належного
існування фізичної особи-платника (табл. 2).

Дані табл. 2 свідчать про те, що в Україні мінімальна заробітна плата є значно нижчою за
прожитковий мінімум, хоча в динаміці ситуація покращується. Так, якщо у 2004 році
співвідношення між мінімальною заробітною платою та прожитковим мінімумом становило
лише 55,8 %, то у 2008 році – вже 82,0 %, що є, без сумніву, позитивною тенденцією.

Таблиця 2
Співвідношення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму при справлянні

ПДФО в Україні*

*Розраховано автором згідно з Законом України „Про Державний бюджет на відповідний рік” і
нормами Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб”.

1 Середньозважена величина за рік.

Рівень оподаткування доходів у розмірі мінімальної заробітної плати у 2004 становив 8,9 %,
а у 2006 знизився до 6,4 % (при ставці податку 13 %). Після збільшення ставки до 15 % рівень
оподаткування доходів у розмірі мінімальної заробітної плати становив 7,5–7,7 %, тобто
фактично половину від стандартної ставки.

Внаслідок застосування такого підходу рівень мінімальної заробітної плати щодо
прожиткового мінімуму знизився і у 2007–2008 рр. становив лише 72–76 %.

Вважаємо такий підхід недостатньо правомірним, адже в умовах його застосування до
фінансування бюджету залучаються особи, які не в змозі належно забезпечити власне
існування. Доцільно, на нашу думку, повернутися до практики застосування
неоподатковуваного мінімуму і встановити його на рівні наукового обґрунтованого рівня
прожиткового мінімуму.

Окремо потрібно наголосити на тому, що місцеві бюджети в європейських країнах
формуються за рахунок власних і закріплених джерел доходів. Натомість в Україні в доходах
місцевих бюджетів переважає частка офіційних трансфертів [4, с. 115; 3, с. 130].

При дослідженні фіскального значення податку з доходів фізичних осіб, з метою більш
повної його характеристики, доцільним є також аналіз рівня податкового навантаження на
платників.

П О К А ЗН И К И 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р.
М інімальна заробітна плата 1, грн 215,7 300,3 364,6 430,0 532,5
П рож итковий м ін ім ум 1 , грн 386,7 453,0 495,0 553,8 649,5
В іднош ення м ін імальної зарплати  до
прож иткового м ін ім ум у, % 55,8 66,3 73,7 77,6 82,0

П одаткова соціальна п ільга, грн 61,5 131,0 175,0 200,0 257,5
Розм ір заробітної плати, до якої
застосовується податкова соціальна
пільга, грн

540,0 630,0 680,0 740,0 890,0

Зменш ення П Д Ф О  в результаті надання
податкової соціальної пільги , грн 8,0 17,0 22,7 30,0 38,6

М інімальна зарплата п ісля
оподаткування, грн 196,4 278,3 341,2 396,7 492,7

Р івень оподаткування м ін імальної
заробітної плати , % 8,9 7,3 6,4 7,7 7,5

В іднош ення м ін імальної зарпл ати  п ісля
оподаткування до прожиткового
мін ім ум у, %

50,8 61,4 68,9 71,6 75,8
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Питання про рівень податкового навантаження на фізичних осіб залишається нині
дискусійним та недостатньо дослідженим. Протягом багатьох років домінуючою залишалася
думка про високий податковий тягар на платників податків в Україні, зважаючи на встановлений
рівень ставок основних податків і фіскальна спрямованість механізму їх справляння. Проте
відповідні розрахунки, які б підтверджували зазначену думку, майже не здійснювалися.
Забезпечення адекватної оцінки рівня податкового навантаження на фізичних осіб в Україні
залишається проблематичним через відсутність науково обґрунтованих підходів.

Оскільки доходи фізичних осіб оподатковуються не лише безпосередньо прибутковим
податком (при їх отриманні), а й майновими податками та податками на споживання (при їх
використанні), то доцільно було б обрахувати загальний рівень податкового навантаження на
фізичних осіб в Україні.

Необхідно зазначити, що нині серед науковців не існує єдиної думки, хто є реальним
платником податків – суб’єкти господарювання чи фізичні особи (домогосподарства).
Оцінюючи рівень податкового тягаря на мікрорівні, деякі вчені зазначають, що остаточно
тягар податків припадає на домогосподарства. Зокрема, на думку відомого американського
економіста Д. Стігліца „корпорації не можуть нести тягар податку, це можуть робити лише
люди – працівники, споживачі або власники капіталу” [9, с. 68].

Аналогічних поглядів дотримуються й окремі вітчизняні науковці, зауважуючи, що
підприємства виступають лише посередниками або формальними платниками податків, тоді
як реальний тягар несуть фізичні особи. У кінцевому підсумку всі ефекти оподаткування
проявляються на рівні добробуту населення. Саме громадяни несуть тягар податків, як і
користуються суспільними благами. Зв’язок податків з юридичними особами має формальний
характер, це лише практично зручна фікція [10, с. 32]. Ми повністю поділяємо їх думку.

Наукові пошуки щодо розрахунку податкового навантаження обумовили розробку значної
кількості методик, які можна згрупувати залежно від рівня застосування у такі, що
використовуються на макро- та на мікрорівнях. Оскільки в даному підрозділі ми розглядаємо
податкове навантаження на фізичних осіб на рівні місцевих бюджетів, тому доцільно зупинитися
на методиках, що використовуються для вимірювання рівня податкового навантаження на
мікрорівні.

Західні методики вимірювання податкового навантаження (зокрема, шляхом розрахунку
ефективних податкових ставок) передбачають розрахунок впливу кожної форми оподаткування
(утримання прибуткового податку у джерела виплат доходу, оподаткування витрат на
споживання, оподаткування майна та капіталу) на добробут фізичних осіб.

Більшість існуючих методик обчислення податкового навантаження у вітчизняній літературі
стосується юридичних осіб. Визначення податкового навантаження на доходи фізичних осіб
поки що мало досліджено і це досить складний процес, що пояснюється у першу чергу
складністю визначення частки непрямих податків, носіями яких є фізичні особи, в їх доходах.

Як правило, при визначенні податкового навантаження на громадян беруться до уваги
лише податки, що передбачають пряме оподаткування доходів. У загальному вигляді його
можна розрахувати як відношення суми прямих податків, сплачених фізичною особою, до
суми отриманих нею доходів. Конкретизація цієї формули передбачає відповідь на два питання
– які податки необхідно враховувати у чисельнику і які доходи в знаменнику.

Російський дослідник А. Боброва пропонує при визначенні податкового навантаження на
доходи фізичних осіб враховувати податок з доходів фізичних осіб, податок на транспортні
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засоби, податок на майно фізичних осіб, земельний податок, порівнюючи суму зазначених
податків із річним чистим доходом фізичної особи [1, с. 171].

Погоджуючись у цілому з цим підходом, візьмемо його за основу при визначенні рівня
податкового навантаження на домогосподарства в Україні. На нашу думку, сума сплачених
фізичною особою прямих і непрямих податків повинна порівнюватися з сумою отриманих
нею доходів, які згідно з Законом „Про податок з доходів фізичних осіб” [2] враховуються при
визначенні загального оподатковуваного доходу.

Для оцінки податкового навантаження на домогосподарства в Україні насамперед
необхідно розглянути основні макроекономічні показники, які дозволять визначити його рівень
(табл. 3).

Таблиця 3
Макроекономічні показники, що використовуються при оцінці рівня податкового

навантаження на фізичних осіб в Україні

*Розраховано за даними Міністерства фінансів України та Державного комітету статистики
України.

Таким чином, підводячи підсумки проведеного дослідження, необхідно відзначити, що,
незважаючи на зростаючу питому вагу у формуванні дохідної частини місцевих бюджетів,
податок на доходи фізичних потребує деяких уточнень. Зокрема, можна констатувати, що
вітчизняній фіскальній політиці притаманні такі негативні риси, як надмірна централізація
бюджетних ресурсів, неналежне стимулювання нарощування доходів по закріплених
загальнодержавних податках, незбалансована політика стосовно збільшення пільг по податках,
що формують місцеві бюджети.

Наслідком цього є обмежена самостійність місцевих бюджетів, а саме незначна частка
доходів, по яких місцеві органи влади можуть визначати власну політику, у дохідній частині
місцевих бюджетів. Дохідна база бюджетів місцевого самоврядування є обмеженою і бюджети
сільських громад у більшості випадків дотаційні, оскільки не мають достатніх ресурсів для
виконання своїх функцій, а саме – надання повноцінних громадських, державних, комунально-
побутових та соціально-культурних послуг.

ПОКАЗНИКИ 2003 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р.
Валовий внутрішній продукт,
млрд. грн 267,3 345,1 441,5 544,2 712,9

Доходи домогосподарств, всього,
млрд. грн 215,7 274,2 381,4 472,1 615,0

Оплата праці найманих працівників,
млрд. грн 122,2 157,4 216,8 268,8 355,1

Кінцеві споживчі витрати, всього 201,6 245,5 337,9 422,4 560,6
Кінцеві споживчі витрати
домогосподарств, млрд. грн 146,3 180,3 252,6 319,3 422,8

Податок з доходів фізичних осіб 13,5 13,2 17,3 22,8 34,8

Податки на споживання (акцизи) 18,5 22,7 43,4 61,2 71,9
Майнові податки, що сплачуються
фізичними особами 1,4 1,5 1,7 1,9 2,2

Всього податків, сплачуваних
фізичними особами 33,4 37,4 62,4 85,9 108,9
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МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

У статті визначено сутність державного регулювання ринку страхових послуг, методи,
форми та інструменти механізму державного регулювання, його особливості під час кризи.

In the article certainly essence of government control of market of insurance services, methods,
forms and instruments of mechanism of government control, its feature, during a crisis.

Ключові слова: державне регулювання, механізм державного регулювання, методи,
форми, інструменти державного регулювання.

Регуляторна функція держави в страховій діяльності може проявлятися в різних формах:
прийняття законодавчих актів, що регулюють страхування, встановлення в інтересах суспільства
і окремих категорій його громадян обов’язкового страхування, проведення спеціальної
податкової політики, встановлення різних пільг страховикам з метою стимулювання їх діяльності,
а також створення особливого правового механізму, що забезпечує нагляд за функціонуванням
страхових організацій. В умовах кризових явищ в економіці державне регулювання набуває
особливого значення, оскільки основним завдання державного регулювання є забезпечення
розвитку національної системи страхування і здійснення контролю за страховим сектором.

Отже, визначення сутності державного регулювання, його механізму та особливостей у
сучасних умовах кризових явищ має особливо актуальне значення.

Багатьма вітчизняними та зарубіжними науковцями [1, с. 155–168; 2, с. 544–558; 3, с. 165–
177; 4, с. 49–51; 5, с. 66–72] запропоновано приблизно однаковий підхід до ідентифікації
предметної галузі державного регулювання ринку страхових послуг. Але в умовах сучасної
фінансово-економічної кризи потребують більш глибокого вивчення особливості механізму
державного регулювання, його впливу на ефективність розвитку ринку страхових послуг.

Метою статті є визначення сутності, особливостей та ролі механізму державного
регулювання в сучасних умовах фінансово-економічної кризи.

Конкретного визначення поняття „державне регулювання ринку страхових послуг” немає,
але у фінансово-економічному словнику [6, с. 480] запропоноване визначення „регулювання
ринку фінансових послуг державне”, як „здійснення державного комплексу заходів щодо
регулювання ринку фінансових послуг та нагляду за ними з метою захисту інтересів споживачів
фінансових послуг та запобігання кризовим явищам”. Отже, основною функцією державного
регулювання є запобігання кризовим явищам та захист інтересів споживачів фінансових послуг.
Але, на нашу думку, дане визначення потребує доповнення – крім захисту інтересів споживачів,
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завданням державного регулювання є забезпечення захисту прав і інтересів надавачів цих
послуг.

Вітчизняні науковці Т. Ротова і Л. Руденко [3, с. 165] зазначають, що метою державного
регулювання є дотримання вимог законодавства України про страхування, ефективний
розвиток страхових послуг, запобігання неплатоспроможності страховика і захист інтересів
страхувальників.

У науковій праці [7, с. 88–89] пропонується визначення державного регулювання страхової
діяльності як „системи засобів і методів, здійснюваних на правовій основі з метою визначення
рамок і правил функціонування страхового ринку та діяльності страхових компаній на ньому”.
Дане визначення потребує додаткових опрацювань щодо визначення „системи засобів і
методів”, а також у дефініції державного регулювання не враховано одну із основних його
функцій – захист інтересів страхувальників та страховиків.

Найбільш повно, на нашу думку, розкрито сутність державного регулювання страхової
діяльності у науковій праці [8, с. 6]: „Державне регулювання страхової діяльності – це сукупність
економічних, правових, соціальних та кредитно-фінансових механізмів, що сприяють контролю
та регулюванню складною системою економіко-правових відносин між державою,
страховиком і страхувальником з метою гармонійного, збалансованого і пропорційного
розвитку страхового ринку”, але, зважаючи на сучасні реалії фінансово-економічної кризи,
дане визначення потребує доповнення.

Аналіз праць вітчизняних і зарубіжних науковців та практиків [9] у галузі державного
регулювання страхової діяльності дозволив вдосконалити визначення даного поняття, а саме:
державне регулювання страховою діяльністю – це сукупність соціально-правових та
економічних механізмів, за допомогою яких здійснюється контроль та регулювання складною
системою економіко-правових відносин між державою, страховиком і страхувальником з
метою гармонійного і збалансованого розвитку страхового ринку та захисту інтересів і прав
його суб’єктів.

З метою визначення сутності, методів, форм та інструментів механізму державного
регулювання, його особливостей під час кризи розглянемо більш детально кожний його елемент.

З погляду російських учених [10, с. 40], механізмом, що забезпечує захист інтересів
учасників страхування, слугує система ліцензування страхових організацій до початку їх
діяльності і наступний контроль за виконанням чинного законодавства в галузі страхування.
Як показує сучасний досвід вітчизняного страхового ринку, фінансово-економічна криза
насамперед торкнулася саме страховиків класичного сегменту, оскільки вони реально
працюють з широким спектром ризиків, мають, як правило, досить розгалужену мережу
філій, підрозділів, що інвестували свої страхові резерви на депозитні рахунки банків. Отже,
механізм державного регулювання в умовах кризи має певні особливості і потребує вивчення
і вдосконалення.

Розглянемо існуючі методи державного регулювання. До таких методів відносяться:
економічне адміністрування, інституційне регулювання, стратегічне і тактичне планування,
регулювання фінансової діяльності і грошове – кредитне регулювання.

Економічне адміністрування передбачає державну монополію на управління будь-якого
виду господарської діяльності. Форма реалізації цього методу полягає у державному
фінансуванні, антимонопольному регулюванні, державній контрактації для організацій
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державної форми власності. До інструментів даного методу ми відносимо: державну страхову
організацію, акредитацію, контракт, тендер.

Інституційне регулювання передбачає адміністративно-правове регулювання. Даний метод
регулювання може здійснюватися у формі здійснення страхового нагляду, ліцензування
страхової діяльності, встановлення обов’язкових видів страхування. До інструментів
інституційного регулювання відносяться: ліцензія, реєстрація, умови страхування, нормативи,
тарифи, ліміти, квоти, страхова сума, штрафи та інше.

Метод стратегічного і тактичного планування реалізується у формі планування та
прогнозування страхової діяльності, розробки програм розвитку, діяльності. Інструментами
цього методу є програми, перспективні і поточні плани, прогнози.

Регулювання фінансової діяльності страховика також відносять до одного із методів
механізму державного регулювання. На нашу думку, цей метод страховик реалізує у таких
формах: контроль за платоспроможністю, контроль за інвестиційною діяльністю, контроль за
ціноутворенням, оподаткування. З метою регулювання фінансової діяльності
використовуються такі інструменти: нормативи, ліміти, тарифи, податки, ставки, оподаткований
дохід, пільги, штрафи, пеня, санкції, заборони.

До опосередкованого методу регулювання страхової діяльності ми відносимо грошово-
кредитне регулювання, що може здійснюватись у формі регулювання ставки фінансування
та валютного регулювання. Інструментами грошово-кредитного регулювання є: процентна
ставка, курс, котирування, паритет, аукціон, номінал.

Проаналізувавши існуючі методи, форми та інструменти регулювання страхової діяльності,
ми пропонуємо у вигляді структурно-логічної схеми сучасний механізм державного
регулювання страхової діяльності (рис. 1).

Отже, механізм державного регулювання страхової діяльності являє собою сукупність
методів, форм і інструментів, за допомогою яких забезпечується функціонування,
регулювання, контроль за страховою діяльністю, а також захист прав і інтересів його суб’єктів.
Концептуальні засади механізму державного регулювання страховою діяльністю приблизно
ідентичні, але, зовнішні фактори у вигляді сучасної світової фінансово-економічної кризи
вносять певні корективи, доповнюючи завдання цього механізму.

Криза загострила хронічні проблеми, пов’язані із недосконалістю законодавства з
страхування, непрозорим і дискримінуючим державним регулюванням, низькою
інституційною здатністю і статусом регулятора.

Ф. Фурман [11, с. 161] зазначає, що в Україні більш розвиненим є регулювання допуску
страхових компаній на ринок і недостатньо – на порогових стадіях фінансового стану
страховиків, особливо в стадії їх фінансової нестійкості, неспроможності й банкрутства. Отже,
в умовах кризових потрясінь вітчизняний страховий ринок не має дієвого механізму
державного регулювання і потребує розробки стратегічної програми антикризових заходів.

На думку спеціалістів [12, с. 9], до антикризових заходів на вітчизняному страховому ринку
належать: підвищення інституційної здатності регулятора, зокрема, надання йому додаткових
повноважень, встановлення спеціального механізму фінансування, підвищення прозорості
діяльності, як регулятора так і страховиків, пом’якшення адміністративного тиску на ринок,
відміна дискримінаційних вимог до перестрахування у перестраховиків – нерезидентів та
інші.
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Рис. 1. Механізм державного регулювання страхової діяльності на сучасному етапі
В. Плиса [13, с. 95–96] вважає, що першочерговими кроками Держфінпослуг повинні стати:

розробка та впровадження стратегії розвитку страхової справи; встановлення єдиних вимог і
стандартів надання страхових послуг; гармонізація страхового законодавства з європейськими
стандартами; приведення статистичної та бухгалтерської звітності у відповідність з
міжнародними стандартами; вирішення методологічних питань, у тому числі уточнення
критеріїв і процедур оцінки страхових компаній, їх перевірок і моніторингу діяльності;
посилення вимог до капіталізації з метою підвищення платоспроможності страховиків;
розробка нормативних актів, що регулюють перестрахування, посередницьку діяльність на
страховому ринку, механізм формування резервів.

Вітчизняні науковці виділяють такі основні завдання органів страхового нагляду [14, с. 44–
45]:

– ліцензування страхової діяльності;
– реєстрація і ліцензування страхових посередників;
– контроль за формуванням та інвестуванням коштів страхових резервів; наявністю маржі

(резерву) платоспроможності; дотримання умов обов’язкових видів страхування, якщо це
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передбачено чинним законодавством (за дотриманням умов страхування і розмірами
страхових тарифів).

Російські вчені [15, с. 21] виокремлюють мету і функції державного нагляду за страховою
діяльністю, зокрема, до мети державного страхового нагляду автори відносять:

– дотримання вимог законодавства про страхування;
– захист прав і інтересів страхувальників;
– захист прав і інтересів страховиків та інших зацікавлених осіб і держави.
Основними функціями органів державного страхового нагляду є:
– видача ліцензій страховикам на здійснення страхової діяльності;
– ведення єдиного державного реєстру страховиків і їх об’єднань, реєстру страхових

брокерів;
– контроль за встановленням страхових тарифів;
– встановлення правил формування і розміщення страхових резервів;
– встановлення показників і форм обліку страхових операцій, звітності про страхову

діяльність;
– розробка нормативних і методичних документів по страхуванню;
– здійснення розрахунку розміру (квоти) участі іноземного капіталу в статутних капіталах

страхових організацій;
– проведення атестації страхових актуаріїв;
– здійснення видачі страховиками банківських гарантій та інше.
У науковій праці [2, с. 551–552] автори доповнюють функції Держфінпослуг з урахуванням

сучасних реалій та необхідності захисту прав споживачів страхових послуг. На нашу думку,
особливо важливим в умовах вступу України в СОТ та вибору європейського напряму розвитку
є виокремлення такого завдання Держфінпослуг, як запровадження визнаних міжнародних
правил розвитку ринків фінансових послуг; сприяння інтеграції до європейського та світового
ринків фінансових послуг.

Актуальним є виокремлення функції державного фінансового моніторингу на ринку
фінансових послуг з метою забезпечення реалізації норм ЗУ „Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” [16]. В умовах кризових явищ
особливо зросли та поглибилися недоліки, а часом і відсутність, законодавчої бази в страховій
діяльності, брак у регулятора достатніх важелів впливу на неправомірну діяльність окремих
страховиків, тінізацію страхового ринку, використання інституту перестрахування з метою
уникнення від оподаткування та вивозу капіталу за кордон.

В умовах кризи підвищується роль не тільки регулятора і органів нагляду, але й професійних
об’єднань страховиків: Страхових бюро (Моторне, Авіаційне, Морське); Страхового пулу
(Ядерний пул); товариств взаємного страхування; спілок, асоціацій.

Проаналізувавши методи, форми та інструменти механізму державного регулювання
страховою діяльністю, ми зробили висновок, що в умовах кризових явищ в економіці стан
даного регулювання суттєво впливає на ефективний розвиток страхового ринку і оптимальна
система регулювання страховою діяльністю передбачає досягнення інтересів суб’єктів
страхових відносин і органів, що їх регулюють. Криза поглибила постійні проблеми, пов’язані
із недосконалістю законодавства з страхування, непрозорим і недосконалим державним
регулюванням, невисокими інституційними можливостями і статусом регулятора.
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У сучасних умовах фінансово-економічної кризи професійні об’єднання разом із
регулятором ринку і Держфінпослуг відіграють значну роль у механізмі державного
регулювання страховою діяльністю і повинні не тільки розробити, а й ефективно впровадити
антикризові заходи на страховому ринку.
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ВПЛИВ РЕАЛЬНОГО ОБМІННОГО КУРСУ НА
ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС ТА ЕКСПОРТНУ

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНИ
Визначено характер залежності між динамікою реального (ефективного) обмінного

курсу гривні, показників зовнішньої торгівлі та станом поточного рахунку платіжного
балансу України в період світової фінансово-економічної кризи, що дозволить розробити
адекватні інструменти макроекономічного регулювання.

The specifics of correlation between the dynamics of real (effective) exchange rate of hryvnya,
indicators of foreign trade, and the statement of current account of the balance of payment of
Ukraine at the period of the world financial and economic crisis is defined. The research result
may be a basis of working out the instruments of macroeconomic adjustment.

Ключові слова: реальний обмінний курс, реальний ефективний обмінний курс, платіжний
баланс, рахунок поточних операцій, експортна конкурентоспроможність, фінансово-
економічна криза.

Поступове зменшення глибини економічного спаду в більшості країн світу, пожвавлення
динаміки попиту та цін на світових товарних ринках, що почало спостерігатися з липня–
серпня 2009 р., не дозволяють надалі  пояснювати негаразди в економіці України виключно
впливом фінансово-економічної кризи.

Зростає нагальна потреба у визначенні напрямів економічної політики з урахуванням
взаємного впливу чинників формування та індикаторів зовнішньої та внутрішньої
конкурентоспроможності [1] – стану платіжного балансу, динаміки реального обмінного
курсу, показників експортно-імпортної діяльності, економічного зростання тощо.

Роботи В. Гейця, І. Крючкової, М. Мельничука, О. Ілларіонова концентрують увагу на
дослідженні динаміки реального (ефективного) обмінного курсу в контексті його стабілізації
та впливу на економіку і конкурентоспроможність [2, 4, 5].

Різні аспекти проблеми взаємозв’язку стану платіжного балансу та динаміки реального
(ефективного) обмінного курсу,  вплив на макроекономічні показники проаналізовані
В. Гейцем, І. Крючковою, В. Шевчуком, К. Швандар [3, 7, 8, 9].

В економічній ситуації, що швидко змінюється під впливом світової фінансово-економічної
кризи, поступовим виходом світової економіки на новий рівень розвитку, набуває актуальності
подальше дослідження умов участі України в конкуренції на глобальному рівні, особливостей
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взаємодії макроекономічної та зовнішньоекономічної політики на різних фазах економічного
циклу.

Метою дослідження є визначення за допомогою статистичного методу та порівняльного
аналізу, характеру залежності між динамікою реального (ефективного) обмінного курсу гривні,
показників зовнішньої торгівлі та станом поточного рахунку платіжного балансу України в
період фінансово-економічної кризи, що дозволить розробити адекватні інструменти
макроекономічного регулювання.

Світова фінансово-економічна криза обумовила якісно нові умови міжнародної
конкуренції для всіх учасників світового господарства. Підвищення цін на імпорт природного
газу в Україну, збереження високих цін на нафту, руйнівний  вплив кризи на
експортоорієнтовані галузі зумовлюють нестабільність і високу ймовірність тривалого
збереження несприятливої світової кон’юнктури щодо українських товарів експортної групи.
Експерти прогнозують поступове пом’якшення кризового становища лише у 2010 р. [6]. В
умовах, що склалися, зростає нагальна потреба визначення напрямів економічної політики з
урахуванням взаємного впливу факторів формування зовнішньої та внутрішньої
конкурентоспроможності. Фахівці визначають зовнішню конкурентоспроможність як здатність
продавати товари та послуги на світових ринках, наявність у структурі експорту достатньої
кількості товарів і послуг, що забезпечують стійкість платіжного балансу країни [1].

Міжнародні ринки товарів і послуг, а також фінансові ринки, у взаємодії, впливають на
національний дохід країни, зайнятість, рівень інфляції та інші макроекономічні показники.
При розробці економічної політики уряд країни повинний враховувати механізми
взаємозв’язку макроекономічних показників у відкритій економіці. Для визначення
особливостей такого механізму, притаманних тій або іншій країні, необхідно визначити та
виміряти основні макроекономічні змінні, що характеризують участь країни в міжнародному
обміні товарами, послугами та капіталом, проаналізувати вплив на потоки товарів, послуг і
капіталів економічної політики, що запроваджується. Основою для такого макроекономічного
аналізу слугує платіжний баланс країни. Аналіз стану платіжного балансу дозволяє простежити
стан зовнішньоекономічної діяльності країни за окремими напрямами, є найважливішим
орієнтиром при розробці обґрунтованої макроекономічної політики та її складових: бюджетної,
податкової, грошово-кредитної, зовнішньоторговельної, валютної та ін.

Проаналізуємо залежність між станом платіжного балансу і реального обмінного курсу,
з одного боку, та економічними показниками, за якими можна робити висновки про рівень
конкурентоспроможності України (зовнішня конкурентоспроможність – експортні позиції
на світових ринках, внутрішня конкурентоспроможність – динаміка та усталеність
економічного зростання) в період 1998–2009 рр., що охоплює дві світові фінансово-економічні
кризи.

Аналіз стану платіжного балансу України, динаміки сальдо рахунку поточних операцій, та
рахунку операцій з капіталом і фінансових операцій здійснюємо за даними НБУ [10].

Після кризового спаду, що обумовив дефіцит за рахунок поточних операцій у 1998 р.,
позитивне сальдо зберігалося з 1999 до 2005 р. Характерною особливістю платіжного балансу
в 2006 році стало формування від’ємного сальдо поточного рахунку в розмірі 1,6 млрд. дол
США (–1,5 % до ВВП) [10].

У 2007 р. від’ємне сальдо поточного рахунку збільшилося до 5,9 млрд. дол США і становило
4,2 % від ВВП, як результат значного збільшення обсягів імпорту.  Водночас зросли надходження
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коштів за фінансовим рахунком, що дозволило компенсувати дефіцит поточного рахунку та
збільшити резервні активи до 32,5 млрд. дол США (рис. 1).

Рис. 1. Поточний і фінансовий рахунки платіжного балансу, млрд. дол США,
поквартально, 2006 р. – І квартал 2009 р. [10]

У січні-серпні 2008 р. продовжились і посилились тенденції минулого періоду (рис. 1).
Однак розгортання світової фінансово-економічної кризи з вересня 2008 р. обумовило значне
скорочення експорту, відтік короткострокових фінансових ресурсів та уповільнення притоку
довгострокового капіталу.

Поглиблення кризових явищ визначило збереження дефіциту платіжного балансу. Зведений
баланс у першому кварталі 2009 р. (рис. 1) відбиває значне від’ємне сальдо рахунку фінансових
операцій (4,5 млрд. дол США). Обвальне падіння попиту та зниження цін на світових товарних
ринках призвели до зменшення обсягів українського експорту товарів та послуг, значного
спаду промислового виробництва. Одночасно під впливом зменшення внутрішнього попиту
та девальвації гривні відбулося суттєве зменшення обсягів імпорту. Результатом стало
зменшення дефіциту поточного рахунку до 819 млн. дол США. Дефіцит зведеного балансу
становив 5,3 млрд. грн та був профінансований за рахунок резервних активів [10].

Становить неабиякий інтерес виявлена залежність між динамікою реального обмінного
курсу гривні та обсягом товарного експорту в періоди криз 1998 р. та 2008–2009 рр. За
результатами аналізу, здійсненого автором [11, 12], виявлено невідповідність реальних
тенденцій положенням класичної теорії.

Простежимо динаміку реального ефективного обмінного курсу (РЕОК) гривні за період
січень 2007 р. – березень 2009 р. За даними НБУ та Мінекономіки [13], РЕОК гривні протягом
2007 р. ревальвував на 8,2 %. До травня 2008 р. РЕОК ревальвував з початку року ще на 13,7 %.
Ревальвація РЕОК була спричинена впливом як курсової складової (укріплення гривні відносно
валют, на базі яких розраховується РЕОК), так і інфляційної (рівень інфляції в Україні був
вищим, ніж у США та Євро зоні). З вересня 2008 р. починається стрімка девальвація гривні. За
жовтень-грудень 2008 р. РЕОК девальвував на 38,3 % [14]. У січні-лютому 2009 р. відбулася
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ревальвація РЕОК відносно грудня 2008 р. на 10,7 %, в березні ще на 0,25 %. Загалом за І
квартал 2009 р. ревальвація РЕОК становила 7,1 % [14].

З початку 2007 р. до червня 2008 р. відбувається збільшення експорту (з традиційними
сезонними коливаннями). Тенденція до спаду намітилася в серпні, і зміцнилась у листопаді-
грудні (рис. 2). У січні 2009 р. обсяг експорту становив 2,44 млрд. дол США або лише 32 % від
показника липня 2008 р. [14]. З лютого починається поступове відновлення експортних обсягів.

Рис. 2. Товарний експорт та імпорт України, млрд. дол США [14].
Знову, як у 1990-х роках, спостерігаємо  не відповідність динаміки РЕОК і експортних

тенденцій в Україні у класичній залежності. На тлі ревальвації РЕОК відбувається зростання
експорту і навпаки.

Виявлену невідповідність ми пояснюємо тим, що на динаміку зовнішньої торгівлі, крім
коливань реального обмінного курсу, впливає цілий ряд внутрішніх і зовнішніх
чинників [11, 12]. Для нестабільних транзитивних економік, до яких відносимо Україну,  в
кризовий період на перший план висуваються фактори, які діють на показники зовнішньої
торгівлі в напрямі стрімкого скорочення. Загострення світової економічної кризи призвело
до суттєвого зменшення зовнішнього попиту та падіння обсягів експорту, і в свою чергу –
обсягів виробництва в експортоорієнтованих галузях (хімічній та металургійній). За таких
умов твердження про зростання конкурентоспроможності національних виробників є
дискусійним.

Прослідкуємо залежність між станом рахунку поточних операцій платіжного балансу та
реальним ефективним обмінним курсом гривні в період 2006 р. – І квартал 2009 р. Основу
рахунку поточних операцій становить баланс товарів і послуг. В Україні динаміку поточного
рахунку визначає насамперед баланс товарів (рис. 3).
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Рис. 3. Окремі показники рахунку поточних операцій (кумулятивно за поточний рік),
млрд. дол США [10]

Очевидною є симетрія динаміки реального ефективного обмінного курсу та товарного
балансу. Можна припустити, що подібна симетрія існує відносно поточного рахунку
платіжного балансу.

Рис. 4. Реальний ефективний курс гривні та товарний баланс [10]
Загальна тенденція не порушується в І кварталі 2009 р. На перший погляд, виникає

суперечність з отриманим вище висновком про характер зв’язку між динамікою РЕОК та
експорту. Проте згадаємо, що зменшення від’ємного сальдо товарного  балансу і відповідно
– дефіциту поточного рахунку до 819 млн. дол США в І кварталі 2009 р. було обумовлене
значним скороченням імпорту одночасно зі зменшенням обсягів експорту.

Узагальнення результатів аналізу свідчить про те, що взаємний вплив показників реального
ефективного обмінного курсу, платіжного (товарного) балансу та зовнішньої торгівлі
здійснюється відмінно на різних фазах економічного циклу, принаймні для країн з нестабільною
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транзитивною економікою. У фазі зростання залежність має характер, близький до класичного,
в період кризи залежність набуває оберненого характеру.

Таким чином, наукова новизна результатів дослідження полягає у визначенні особливостей
впливу реального (ефективного) обмінного курсу на експортні показники та на поточний
рахунок сальдо платіжного балансу в період фінансово-економічної кризи. Дослідження
залежності між динамікою РЕОК та сальдо поточного рахунку (товарного балансу) вимагає
подальшого вивчення та урахування в економічній політиці значень і динаміки складових
балансу товарів і рахунку поточних операцій, та їх впливу на сальдо, а також вивчення характеру
впливу РЕОК на обсяг та динаміку не тільки експорту, але й імпорту країни на різних фазах
економічного циклу.
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ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ
ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ВІД ВЕДЕННЯ

ОСОБИСТОГО СЕЛЯНСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА

Проаналізовано діючу практику оподаткування доходів громадян від ведення
особистого селянського господарства. Обґрунтовано підходи до формування порядку
оподаткування доходів від сільськогосподарської діяльності у сільських
домогосподарствах. Розроблено пропозиції щодо відображення розробленого підходу у
податковому законодавстві, що дозволить місцевим органам влади посилити власну
дохідну базу.

Analyzed the current practice of taxation of income from a farm. Based approach to the
formation of the taxation of income from agricultural activities in rural households. A proposal
for the display of the developed approach to tax legislation that would allow local authorities
to strengthen their own revenue base.

Ключові слова: податок на доходи фізичних осіб, сільське домогосподарство,
податковий механізм, нормативний валовий дохід.

Економічні перетворення в аграрному секторі призвели до суттєвих змін у структурі
зайнятості сільського населення. Реформовані сільськогосподарські підприємства не в змозі
працевлаштувати значну частину працездатного сільського населення і постійно скорочують
персонал. Як наслідок, останні роки спостерігається суттєве зниження чисельності найманих
працівників у сільськогосподарських підприємствах. Так, якщо у 2004 р. кількість найманих
працівників сільськогосподарських підприємств, за даними Держкомстату, перевищувала 1,5
млн осіб, то у 2005 р. становила 1,42 млн, у 2006 – 1,3, 2007 – 1,12, 2008 – 0,95, а у 2009, за
прогнозами, – лише 0,86 млн осіб. За шість останніх років чисельність працюючих на
сільськогосподарських підприємствах зменшилася на 43 %.

Внаслідок формування ринкових відносин у сільському господарстві отримання селянами
земельних часток (паїв) значно урізноманітнить форми господарювання на селі. З’явилася
значна кількість дрібних товаровиробників, частка яких у валовій продукції сільського
господарства, за оцінками Держкомстату, перевищує 60 %, а по окремих видах продукції
частка цієї категорії товаровиробників є переважаючою.

© Тулуш Л. Д., 2010
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У таких умовах значно розширюється сфера зайнятості сільського населення, зокрема за
рахунок створення та розвитку такої специфічної форми господарювання, як особисте
селянське господарство. Незважаючи на суттєві обсяги такої діяльності, механізму
оподаткування доходів цієї категорії сільськогосподарських товаровиробників поки що не
розроблено.

Проблеми оподаткування доходів фізичних осіб у сільському господарстві постійно
привертали увагу вчених. Серед класиків ґрунтовно їх вивчали В. Петті, Ф. Кене, А. Сміт,
Д. Рікардо, Д. С. Мілль, Ф. Нітті, російські дослідники: М. Тургенєв, В. Лебедєв, І. Озеров,
І. Янжул, І. Кулішер, П. Гензель та ін. Серед сучасних учених, які досліджують питання
оподаткування доходів у сільському господарстві, необхідно виділити О. Василика,
В. Вишневського, М. Дем’яненка, Д. Дему, Б. Пасхавера, В. Федосова. Віддаючи належне
напрацюванням, здійсненим у галузі теорії та організації оподаткування доходів громадян у
сільському господарстві, потрібно зауважити, що окремі теоретичні, методологічні та
методичні аспекти функціонування цього виду оподаткування у галузі є недостатньо
розробленими. Це зумовлює актуальність теми статті та її народногосподарську значимість.

Метою статті є розробка науково обґрунтованих пропозицій щодо формування механізму
оподаткування доходів від ведення селянського господарства як невід’ємної складової системи
їх державного регулювання.

Оподаткування доходів включає в себе не лише фінансові, а й соціальні аспекти. Питання
формування механізму оподаткування доходів громадян, які проживають на сільських
територіях, має особливу вагу, адже від його вирішення залежить добробут сільських жителів
і стан дохідної частини місцевих бюджетів. При цьому механізм оподаткування може стати
тією основою, навколо якої формуватиметься державна політика стабілізації та підтримки
доходів сільського населення.

За результатами реформування, значна частина сільського населення приєднала земельні
паї, що їм належать, до своїх селянських господарств. Нині загальна площа земельних ділянок
таких господарств сягає майже 7 млн га. На селі формуються нові суб’єкти дрібнотоварного
виробництва – селянські господарства, у яких постійно зайнято не менше як 2,5 млн осіб, а з
урахуванням частково зайнятих їх чисельність сягає понад 6 млн осіб [10].

Селянське господарство формує сферу вторинної зайнятості працездатного населення,
при цьому, за винятком приміських районів, у селі зберігається напівнатуральний характер
виробництва. Це зумовлено тим, що сільське населення суттєву частку потреби в продуктах
харчування задовольняє за рахунок підсобних господарств. При цьому сільські жителі, що
проживають у віддалених населених пунктах, не мають належного доступу до ринків збуту
продукції, виробленої у власному господарстві.

Разом із цим наявні тенденції щодо поступового переходу аналізованих економічних
суб’єктів від напівнатурального господарства до товарного, з формуванням повноцінних
економічних відносин. Селянські господарства поступово зайняли суттєву ринкову „нішу” –
нині вони забезпечують населення досить широким набором продуктів харчування, надають
супутні сільськогосподарські послуги, а також здійснюють реалізацію товарів народних
промислів, надання послуг у сфері зеленого туризму.

Чинне законодавство передбачає два шляхи справляння податків із сільських
домогосподарств (за вибором самих суб’єктів):
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– сплата податку з доходів фізичних осіб у загальному порядку (хоча механізм
оподаткування доходів від ведення ОСГ фактично не розроблено);

– реєстрація як суб’єкта підприємницької діяльності та перехід на спрощену систему
оподаткування.

Проте і перший, і другий варіант оподаткування не адаптовані до умов функціонування
сільських домогосподарств і в нинішньому вигляді не можуть застосовуватися при
оподаткуванні їх доходів від сільськогосподарської діяльності.

Крім того, питання соціального забезпечення членів особистих селянських господарств
до цього часу залишається невирішеним, адже вони не підпадають під чинний порядок,
оскільки не мають постійної роботи та стабільного джерела доходу. У системі державного
соціального страхування вони можуть брати участь лише на добровільних засадах.

Чинне законодавство виділяє такі ознаки селянського господарства: суб’єктом права на
ведення ОСГ є винятково фізична особа (фізичні особи) незалежно від місця проживання;
наявність у особи землі для ведення селянського господарства; метою ведення господарства
є виробництво сільськогосподарської продукції та отримання доходів; ведення селянського
господарства не є підприємницькою діяльністю.

Для громадян, які ведуть винятково особисті селянські господарства та не перебувають у
трудових відносинах, держава не забезпечує реалізацію конституційного принципу права на
соціальний захист від безробіття з незалежних від них обставин, право на забезпечення їх у
разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності.

Фізична особа може набути статус безробітного за відсутності у неї роботи та заробітку
або інших видів доходів. При цьому розмір мінімальних доходів фізичних осіб, які не
перебувають у трудових правовідносинах, не встановлений. У зв’язку з цим необхідно
наголосити, що сам факт зайнятості не може визнаватися достатнім критерієм для забезпечення
права на отримання громадянином матеріальної допомоги по безробіттю.

На нашу думку, законодавством повинно бути встановлено мінімальний рівень доходів
громадян, які забезпечують себе роботою самостійно. Якщо з незалежних від громадянина
обставин він отримує доходи нижче встановленого мінімального рівня, то у такому випадку
він повинний мати право на отримання допомоги по безробіттю. Зокрема, враховуючи
сезонний характер роботи, залежність отриманих доходів від природно-кліматичних умов,
доходи громадян від ведення особистих селянських господарств можуть бути незначними та
непостійними.

Якщо фізична особа отримує доходи, що є нижчими від встановленого мінімального
рівня, вона може звернутися до державної служби зайнятості з проханням додаткового
працевлаштування. Коли це зробити не можна, необхідно виплачувати матеріальну допомогу.
Саме такий підхід, на нашу думку, повинний застосовуватися до громадян, які займаються
винятково веденням селянського господарства. Водночас реалізація такого підходу потребує
сплати внесків до системи соціального страхування, адже здійснення соціального захисту
неможливо без попередньої сплати соціальних податків.

У зв’язку з цим для організації належного контролю за доходами від ведення ОСГ,
забезпечення залучення селянських господарств до ресурсів державної фінансової підтримки
та соціального захисту доцільно забезпечити формування єдиного реєстру селянських
господарств і розробити порядок визначення нормативного валового доходу від ведення
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селянського господарства, що виступатиме об’єктом податку з доходів фізичних осіб та базою
для нарахування соціальних внесків.

Формування механізму оподаткування доходів сільських домогосподарств повинно
передбачати встановлення статусу члена ОСГ як платника податку, для якого ведення
господарства є основною діяльністю. Адже, як свідчить проведене дослідження, селянські
господарства випали з податкового поля – для них не сформовано механізму оподаткування.

Водночас, на нашу думку, особисте прибуткове оподаткування повинно виступати базовою
складовою фінансових відносин селянських господарств з державою, оскільки створить
належні передумови для їх доступу до ресурсів державної фінансової підтримки та участь
сільських жителів у системі соціального захисту, зокрема шляхом отримання: бюджетних
субсидій, соціальних виплат, дотацій, спрямованих на розвиток аграрного виробництва.
Акумульовані внаслідок сплати податку кошти повинні направлятися на розвиток сільських
територій, а також на бюджетну підтримку селянських господарств у вигляді дотацій та субсидій.

Важливим при розробці порядку оподаткування доходів від ведення селянського
господарства є розмежування понять „селянське господарство” та „приватне підприємництво”
(як діяльність фізичних осіб у сфері підприємництва без створення юридичної особи).
Розмежування зазначених понять здійснюється на підставі того, що статус приватного
підприємця – суб’єкта підприємницької діяльності, набувається після здійснення реєстрації у
відповідному державному органі. Ведення особистого селянського господарства здійснюється
після отримання відповідної земельної ділянки та не передбачає здійснення державної
реєстрації.

У контексті розробки порядку оподаткування доходів фізичних осіб необхідно зазначити,
що останнім часом досить часто можна почути пропозиції стосовно необхідності залучати
до оподаткування доходи від вирощування сільськогосподарської продукції в особистих
підсобних господарствах.

Зокрема, пропонується поширити на членів селянських господарств порядок сплати
єдиного податку (який сплачують фізичні особи-підприємці), уточнивши його ставки та
включивши до його складу максимальну кількість обов’язкових платежів державі (зокрема,
соціальні внески).

Доцільно також зазначити, що чинне податкове законодавство і нині надає можливість
сільським домогосподарствам обирати спрощену систему оподаткування доходів на підставі
реєстрації фізичної особи суб’єктом підприємницької діяльності. Проте спрощена система
не може бути використана при оподаткуванні доходів селянських господарств, оскільки не
відображає специфіку їх функціонування. Вона не дозволяє виконувати регулятивні завдання
і не характеризується об’єктивністю, адже розмір податку є фіксованим і не враховує ні
сімейного складу господарства, ні його розміри, ні результати діяльності, ні рівень доходів
його членів.

Крім того, діючий спрощений порядок оподаткування доходів фізичних осіб, що займаються
підприємницькою діяльністю, не передбачає можливості застосування податкових пільг, що
дозволяють оптимізувати податкове навантаження, зокрема, податкового кредиту.

Відповідно пропозиції, що передбачають залучення доходів селянських господарств на
основі сплати фіксованих сум податку незалежно від площі земельної ділянки та фактичних
обсягів доходів їх членів не можуть розглядатись як вирішення даної проблеми. На нашу
думку, для оподаткування доходів від вирощування сільськогосподарської продукції недоцільно
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використовувати патент чи інший фіксований платіж. Крім того, ми вважаємо неприпустимим
об’єднання соціальних (у першу чергу, пенсійного) внесків і податку з доходів фізичних осіб
у єдиний податковий платіж, оскільки це заплутає його сутність.

Якщо звернутися до зарубіжної практики оподаткування доходів домогосподарств, що
проживають на сільських територіях, то можна помітити, що суб’єктом оподаткування у них
виступає, як правило, сім’я (подружжя). Порівняльний аналіз умов оподаткування фізичних
осіб, зайнятих у сільськогосподарському виробництві в Україні та країнах Заходу показує
наявність суттєвих розбіжностей у трактуванні їх діяльності, що створює відмінності у підходах
до їх оподаткування.

У зарубіжній практиці фермери підпадають під індивідуальне прибуткове оподаткування
(personal income tax), при цьому інші категорії суб’єктів сільськогосподарського виробництва,
крім підприємств (корпорацій, які підпадають під корпоративне прибуткове оподаткування
(corporate income tax), для цілей справляння податків не виділяються.

В Україні специфіка сільськогосподарського виробництва обумовлює наявність трьох
категорій товаровиробників, порядок оподаткування яких повинний бути диференційованим:
селянські господарства (господарства населення); фермерські господарства; інші
товаровиробники (сільськогосподарські підприємства). Порядок оподаткування першої з
наведених категорій, незважаючи на те, що вони займають основне місце у виробництві
валової продукції сільського господарства в Україні, до цього часу законодавчо не
регламентовано.

Пропонуємо здійснювати оподаткування доходів від ведення селянського господарства
на нормативній основі за уточненою методикою розрахунку нормативного валового доходу
на одного члена ОСГ, що нині використовується для визначення зайнятості сільського
населення.

Діюча методика оцінки нормативного доходу від ведення ОСГ передбачає його визначення
в декілька етапів:

– середньорічної вартості валової продукції сільського господарства по господарствах
населення у порівнянних цінах на гектар використовуваних ними сільськогосподарських угідь
(за останні три роки);

– коефіцієнта дохідності вирощування сільськогосподарських культур у господарствах
населення (встановлення частки змішаного доходу (прибутку та оплати праці) у вартості
валової продукції);

– розрахункового доходу від ведення селянського господарства на гектар
сільськогосподарських угідь у середньому по регіону;

– визначення розрахункового доходу від ведення селянського господарства на одного
члена такого господарства (виходячи з фактичної площі земельної ділянки, наданої для
відповідних цілей, та кількості осіб, що беруть участь у веденні селянського господарства) [11].

Запропонований нами порядок передбачає оцінку рівня отримуваних
домогосподарствами доходів від сільськогосподарської діяльності шляхом визначення
нормативного валового доходу на основі типової для певного регіону структури посівних
площ сільськогосподарських культур, середньозважених цін на сільськогосподарську
продукцію, обґрунтованих норм дохідності вирощування культур. При визначенні остаточного
податкового зобов’язання від ведення селянського господарства також повинні враховуватися
попередньо сплачені суми земельного податку та ринкового збору.
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Розрахунок нормативного валового доходу від ведення селянського господарства доцільно
здійснювати за декількома етапами. На попередньому етапі територіальними органами
державної статистики (обласними державними управліннями статистики) розраховуються та
доводяться до кожного району для використання сільськими радами при визначенні
нормативного валового доходу наступні показники:

– типова для даного регіону структура посівних площ під основними
сільськогосподарськими культурами;

– середня урожайність типових для даного регіону сільськогосподарських культур за
останні п’ять років;

– нормативи (коефіцієнти) дохідності (частка змішаного доходу – прибутку і зарплати – у
вартості валової продукції) вирощування типових сільськогосподарських культур у регіонах
(на основі методики Державного комітету статистики України).

На наступному етапі обласні органи влади на основі узагальнень територіальних органів
державної статистики встановлюють розрахункові ціни на окремі види сільськогосподарської
продукції, що використовуються при визначенні нормативного валового доходу сільських
домогосподарств, і диференціюють їх у розрізі окремих адміністративних районів.

На завершальному етапі, на основі встановлених показників:
а) структури посівних площ (регіональних особливостей використання земельних площ

під посіви сільськогосподарських культур);
б) середньої їх урожайності в даному регіоні;
в) рівня регіональних цін на окремі види сільгосппродукції;
г) нормативів дохідності їх вирощування, органи місцевого самоврядування, виходячи з

наявних площ земельних ділянок у володінні сільських домогосподарств (на основі даних
погосподарських і кадастрових книг) здійснюють розрахунок нормативного валового доходу
на одиницю земельної площі (НВД1га (формула 1) та нормативного валового доходу
господарства (НВДСГ (формула 2), який доводиться до платників і відображається як їх податкове
зобов’язання:

(1)

(2)

де ПВі – питома вага і-ої культури в загальній типовій структурі посівних площ;
Уі, Ці – урожайність і-ої сільгоспкультури та середня в регіоні ціна на її продукцію;
КНДі – коефіцієнт нормативної дохідності вирощування і-ої культури;
НМЗП– неоподатковуваний мінімум земельної площі;
ПУСДГ – площа угідь сільського домогосподарства;
КЧСДГ – кількість членів сільського домогосподарства.

Важливе значення при визначенні нормативного валового доходу має неоподатковуваний
мінімум площі – розмір земельної ділянки, продукція з якої направляється здебільшого на
внутрішнє споживання домогосподарством і не призначається для продажу. Враховуючи те,
що доходи домогосподарством не отримуються, відповідно об’єкт оподаткування відсутній.

;
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На нашу думку, за такий мінімум земельної площі доцільно встановити шість-десять соток
– відповідно до норм відведення земельних ділянок під ділянки громадян в умовах планової
економіки. Зрозуміло, що залежно від територіального розміщення селянського господарства
відносно ринків збуту продукції величина неоподатковуваного мінімуму земельної площі
може диференціюватись.

Власники земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розмір яких не
перевищує встановленого неоподатковуваного мінімуму, повинні сплачувати лише
земельний податок і повністю звільняються від сплати податку з доходів від ведення селянського
господарства. У разі, коли члени сільського домогосподарства виділяють земельні частки, що
їх належать (паї), в натурі (на місцевості) і приєднують їх до земельних ділянок, на яких ведуть
особисте селянське господарство, то такі господарства повинні підлягати обов’язковій
державній реєстрації і розглядатися для цілей оподаткування як підприємницькі структури
(реєструвати юридичну особу, як це нині передбачено для фермерських господарств).

Отже, оцінку рівня отримуваних домогосподарствами доходів від сільськогосподарської
діяльності для цілей оподаткування доцільно здійснювати на основі визначення регіональних
особливостей використання земельних площ під посівами, середньої їх урожайності в регіоні,
рівня регіональних цін на окремі види сільськогосподарської продукції та нормативів дохідності
(частки змішаного доходу у вартості валової продукції) її вирощування.

При залученні до оподаткування доходів селянських господарств необхідно здійснювати
регулювання їх розміщення на сільських територіях. З метою вирівнювання доходів фізичних
осіб, що проживають на різних за розвитком територіях, доцільно використовувати систему
податкових пільг, спрямованих на стимулювання закріплення громадян за певними сільськими
територіями та облаштування сільських домогосподарств.

Реалізація запропонованих норм дозволить суттєво покращити фінансову базу місцевих
бюджетів за рахунок залучення частини доходів, що нині не підпадають під оподаткування, та
більш ефективно використовувати надходження від сплати податку. Посилення фінансового
регулювання доходів домогосподарств через оподаткування підвищить об’єктивність даних
щодо обсягів виробництва в селянських господарствах та забезпечить їх доступ до ресурсів
державної підтримки та соціального захисту.
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ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК
СКЛАДОВА ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
Статтю присвячено дослідженню інвестиційних джерел і організаційно-управлінських

механізмів забезпечення випереджувального розвитку національної економіки в умовах
поглиблення глобалізаційних процесів та аналізу деяких аспектів реалізації ефективної
державної політики у сфері регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні.
Автором проаналізовано засади формування та забезпечення фінансових передумов для
здійснення модернізаційних проектів в економіці. Досліджено зарубіжний досвід
управлінсько-регулятивних механізмів реформування сфери інвестиційного забезпечення
інноваційних проектів та обґрунтовано роль державно-приватних науково-технологічних
партнерств між державою, науковими установами, приватними компаніями та місцевою
владою для фінансового забезпечення інноваційного розвитку.

The paper suggests a source of investment and managerial and organizational arrangements
for the development of national economy in the context of growing globalization processes, as
well as the analysis of some aspects of the implementation of effective public policy in the
regulation of innovation and investment activity in Ukraine. The author reviewed the main
provisions of formation and provision of financial prerequisites for the implementation of the
modernization projects in the economy. Investigated the global experience of management and
regulatory mechanisms to reform the investment scope for innovative projects and justified the
role of public-private scientific and technological partnerships between government, academic
institutions, private companies and local authorities for financial support of innovative
development.

Ключові слова: методи регулювання, фінансування, державна політика, напрями
удосконалення, інвестиції, інновації, економіка, організація, управління, регулювання,
модернізація, організаційно-управлінські механізми, глобалізація, державно-приватне
партнерство.

На сучасному етапі розвитку національної економіки особливої актуальності набуває
дослідження шляхів і засобів подолання  перешкод розвитку національного промислового
комплексу, які приводять до поглиблення регресу і збільшення технологічної відсталості
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порівняно з промисловістю економічно розвинених країн, що активно використовують
інноваційний фактор. У світових господарських зв’язках за Україною залишається значення
постачальника ресурсів і ринку збуту для країн ЄС і Заходу. Технологічний розвиток вітчизняної
промисловості все більшою мірою починає залежати від інтелектуальної продукції інших
країн. Держава, концепція управління якої спирається на імпортну техніку і технологію,
обов’язково починає залежати від промислово розвинених країн. Таким чином, технічна
відсталість викликає і економічну відсталість держави.

Уникнути технологічної залежності України можна, лише активно відновлюючи власний
науково-технічний потенціал шляхом використання новаторської розумової праці, створюючи
нові знання і нові технології, і підтримуючи підприємництво в промисловій сфері. Тому важливу
роль набуває глибоке вивчення можливостей використання інновацій як засобу економічного
розвитку, забезпечення процесів, розробки і провадження продуманої стратегії досягнення
поставленої мети, засобів її реалізації і шляхів фінансового забезпечення.

Інноваційна діяльність є цілеспрямованою і організованою творчою діяльністю, яка
складається з цілого комплексу наукових, технологічних, фінансових і комерційних заходів, і
спрямована на використання результатів наукових досліджень і розробок, їх комерціалізацію,
тобто ефективну реалізацію на внутрішньому і зовнішньому ринках. Необхідною умовою
розвитку інноваційних процесів є як оперативна взаємодія між суб’єктами інноваційної
діяльності (підприємства, наукові центри і так далі), так і їх законодавча та інституційна
основа [1, с. 46].

В організаційному аспекті з’єднуючою ланкою між державними організаціями і бізнес-
сектором є посередники (центри по трансферу технологій, бізнес-інкубатори, технологічні
парки, венчурні фонди та ін.), що допомагають скорочувати розрив між НДДКР і ринком,
тобто займаються комерціалізацією знань і технологій, розроблених у державних інститутах.
У більшості випадків такі посередники формуються за участю державних і приватних структур
(розвиток державно-приватного партнерства). Отже, необхідно вести мову про ефективність
державних заходів, спрямованих на розвиток такого типу інноваційної діяльності. Таким чином,
ми виходимо з необхідності активної ролі держави у розвитку і формуванні дієвого механізму
функціонування її національної інноваційної системи (НІС) [1, с. 128].

У розвинених країнах державне регулювання інноваційної діяльності є економічно
обумовленим і необхідним, оскільки переслідує мету створення найбільш сприятливих умов
для інноваційного процесу, зокрема забезпечення позитивної динаміки економічного
зростання, яка пов’язана з пошуком інвестиційних ресурсів і залученням усіх можливих
фінансових джерел, необхідних для фінансування інноваційно-інвестиційних процесів, а також
оптимізацією грошово-кредитних механізмів, якими вони регулюються. Проблема активізації
діяльності держави у залученні фінансово-кредитних інститутів у процес інвестування
інноваційного розвитку країни вимагає комплексного дослідження умов, які впливають на
цей процес, і безпосередньо усіх суб’єктів фінансового ринку, які можуть бути у ньому
задіяні.

Проблемам інституційного забезпечення розвитку економіки методами державного
регулювання і дослідженню питань створення фінансових передумов для прискорення
модернізаційних проектів і активізації інноваційно-інвестиційних процесів присвячені наукові
публікації багатьох ведучих вітчизняних учених-економістів, таких як В. М. Гєєц,
А. С. Гальчинський, Ю. М. Бажал, М. С. Герасимчук, І. І. Лукінов, Б. А. Малицький,
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В. П. Соловйов, А. С. Попович, В. П. Ходаківська, Л. І. Федулова та ін., а також ці питання
фрагментарно розглядалися у роботах таких зарубіжних учених-класиків економічної та
інноваційної теорії, як П. Друкер, М. Портер, Б. Санто, М. Фрідмен, Й. Шумпетер та ін.

Але, незважаючи на значний внесок сучасної економічної думки і наявні позитивні
результати вітчизняних і зарубіжних досліджень інноваційно-інвестиційної моделі розвитку
економіки, ще багато питань організаційно-економічного механізму активізації інноваційної
діяльності, особливо в умовах поглиблення глобалізаційних процесів, вимагають теоретичного,
методичного і практичного удосконалення.

У вітчизняній і зарубіжній професійній літературі розглянуті в основному загальні аспекти
впливу інвестиційної стратегії держави на розвиток економіки. На сучасному етапі
економічного розвитку України необхідно звернути увагу на розробку концептуально нових
підходів до організаційно-управлінських принципів формування довгострокової державної
інвестиційної стратегії з урахуванням більш повної інтеграції національної і світової фінансової
системи, інтернаціоналізації вітчизняної економіки разом із суттєвими змінами у структурі
фінансових ресурсів усередині країни, що в комплексі вимагає нових рішень до формування
інституційних передумов, фінансово-кредитних механізмів активізації інноваційно-
інвестиційних процесів в економіці країни у контексті подальших трансформаційних змін.

Таким чином, виникає необхідність у науковому обґрунтуванні нових сучасних підходів
до формування і використання фінансових ресурсів і моделей фінансування інноваційно-
інвестиційних процесів як в економічному, так і в соціальному аспектах. Для цього потрібно
цілеспрямовано досліджувати можливість максимізації інвестиційно-ресурсного забезпечення
інноваційного розвитку економіки і виявлення шляхів оптимізації руху фінансових ресурсів
через застосування державою ефективних управлінсько-регуляторних інструментів з метою
їх використання як чинників інвестиційного забезпечення інноваційних перетворень в
економіці.

Регулятивна роль держави в інноваційній сфері визначається його функціями. В
економічній літературі представлені різні функції держави, серед яких основними можна
назвати наступні: визначення напрямів розвитку інноваційної діяльності; прогнозування змін
інноваційної сфери; формування єдиного правового поля, кадрове забезпечення інновацій;
консолідація і розподіл засобів для фінансування інновацій; стимулювання інноваційного
процесу, зокрема на основі різних форм державно-приватного партнерства; інституційне
забезпечення інноваційних процесів.

Реалізація функцій державного регулювання інноваційної сфери здійснюється в рамках
державної інноваційної політики, де можна виділити такі основні напрями:
зовнішньоекономічна (регулювання експорту і імпорту, залучення іноземного капіталу, вивіз
капіталу за кордон і ін.); інституційна (зміна організації економіки, створення нових або
усунення старих економічних, соціальних і фінансових інститутів, зміна їх функцій і зв’язків);
структурна (зміна макроекономічних пропорцій між кінцевим споживанням і валовим
накопиченням, доходами і витратами держави, експортом і імпортом, галузевих і регіональних
структур економіки); соціальна (розвиток соціальних послуг, регулювання диференціації
доходів соціальних верств населення і заохочення тих або інших видів діяльності); інвестиційна
(встановлення масштабів інвестицій, їх джерел і напрямів використання); політика
ціноутворення (регулювання цін на споживчому ринку і цін виробників); фінансова
(формування і використання державних фінансових ресурсів, контроль за цільовим
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використанням коштів державного бюджету); грошово-кредитна (регулювання економічної
інтеграції регіонів, рівня їх соціально-економічного розвитку); галузева (у розрізі галузей
матеріального виробництва і невиробничої сфери (наприклад, промислова політика або
політика в галузі охорони здоров’я) тощо.

Під державною інноваційною політикою доцільно розуміти комплекс цілей, а також
сукупність запланованих і здійснюваних на державному рівні економічних, організаційних,
правових і інших заходів, спрямованих на ініціацію і підвищення економічної і соціальної
ефективності інноваційних процесів.

Серед інструментів державного регулювання, що впливають на інноваційні процеси,
необхідно зазначити наступні: розробка науково-технічної, інноваційної, промислової
політики, більш чітке визначення пріоритетів і обґрунтування стратегічних ініціатив уряду,
політика підвищення конкурентоспроможності національної економіки, удосконалення
структур управління і систем прогнозування; створення сприятливого правового поля для
взаємодії і кооперації зусиль на основі найбільш ефективних партнерських відносин між
учасниками інноваційних процесів; розвиток ефективної податкової системи; стале
фінансування НДДКР і пріоритетних фундаментальних досліджень; підтримка освіти, науково-
технологічної інтенсивності промислових компаній (їх наукомісткість); вплив на ефективність
використання наукових ресурсів; прискорення процесів комерціалізації інновацій, трансферу
технологій тощо [2, с. 28–60].

При розгляді ролі держави у формуванні і розвитку національної інноваційної системи як
головного інструменту реалізації інноваційної політики, необхідно зазначити, що ефективність
заходів державного впливу визначається ступенем і спрямованістю взаємодії
підприємницького і державного сектора, який, у свою чергу, повинний бути інтегрований з
науковим і освітнім середовищем.

Модель, що описує взаємодію держави і бізнесу в інноваційному процесі, зводиться до
розподілу ролей: роль приватного сектора полягає у розробці технологій на основі власних
досліджень, а також у ринковому освоєнні інновацій, роль держави – у сприянні виникненню
фундаментальних знань і комплексу технологій стратегічного характеру, а також у створенні
інфраструктури і сприятливих інституційних умов для інноваційної діяльності приватних
компаній.

З теоретичного погляду взаємодію держави і бізнесу як особливого виду економічних
відносин необхідно розглядати з позиції раціонального використання суспільних ресурсів на
основі підвищення якості факторів виробництва, що застосовуються з метою переходу до
довгострокового та якісного економічного зростання. В основі цього типу взаємин –
взаємообумовленість підприємницької функції і державного регулювання, взаємозв’язок
інститутів держави і приватної сфери.

Мотивація участі в партнерстві державного сектора обумовлена як загальними, так і
специфічними цілями. До загальних цілей можна віднести: економічне зростання і
забезпечення конкурентоспроможності науково-технічної продукції і послуг, стимулювання
інноваційної активності виробників високотехнологічної продукції і послуг, створення нових
наукомістких фірм і підтримка малих і середніх інноваційних підприємств, залучення
позабюджетних джерел фінансування, підвищення ефективності державних витрат на
дослідження і розробки. Більш специфічні цілі включають: розробку ключових технологій для
державних потреб, залучення до економічного обігу і комерціалізації результатів досліджень
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і розробок, отриманих з використанням коштів державного бюджету, розвиток
інфраструктури [5, с. 77].

Стратегічне значення інноваційної сфери в поєднанні її з соціальною і економічною роллю
в розвитку країни зумовлює потребу у державній участі в НІС. Розвиток державно-приватного
партнерства в інноваційній сфері дозволить не лише забезпечити необхідну підтримку
вітчизняним компаніям на міжнародних ринках, але й залучити значні приватні інвестиції, що,
у свою чергу, сприятиме реалізації інфраструктурних проектів і зниженню навантаження на
державний бюджет. Крім того, участь держави необхідна у формуванні і розвитку взаємодії
наукового і бізнес середовища, створенні інноваційних продуктів, що відповідають сучасним
вимогам як внутрішнього, так і світового ринків.

Мотивація участі у партнерстві приватного сектора економіки, як правило, обумовлена
можливостями отримання більш високого прибутку і новими можливостями для розвитку
інноваційного бізнесу. Проте приватні компанії можуть також приєднатися до державно-
приватного партнерства з більш специфічною мотивацією, зокрема, з метою забезпечення
доступу до державного фінансування, результатів досліджень і розробок державного сектора
і його інфраструктури, а також до інформації та устаткування.

Якісний перехід національної економіки на стадію розширеного відтворення переважно
інноваційного типу обумовлює роль державно-приватного партнерства у формуванні
інноваційної економіки, яку в сучасному розумінні можна представити як ефективну
реалізацію суспільно значущих проектів і програм у широкому спектрі інноваційної діяльності:
від НДДКР до забезпечення суспільних послуг. Йдеться про більш складний комплекс ресурсів,
здатних змінити напрям відтворення з екстенсивного на інтенсивний тип розвитку, що базується
на впровадженні у виробництво нововведень у сфері техніки, технології, організації праці і
управління [2, с. 128].

Державно-приватне партнерство (далі – ДПП) є формою співпраці, у якій держава і
приватний сектор спільно реалізують суспільно значущі проекти, ґрунтуючись на угоді про
розподіл завдань і ризиків, і являє собою інституційний альянс між державою і бізнесом, що
створюється на певний термін для здійснення конкретного проекту і припиняє своє існування
після його реалізації. Таким чином, концепція ДПП може бути реалізована в найважливіших
сферах, що зачіпають загальнонаціональні інтереси (соціальна сфера, транспорт, енергетика
тощо), зокрема в інноваційному секторі економіки, і відноситься до сфери проведення активної
державної промислової політики і реалізації „погоджувальних” (що стосуються договірного
партнерства держави і корпорацій) принципів взаємодії і макропланування.

Для більшості держав характерний зростаючий інтерес до розвитку програм ДПП в
інноваційній сфері, що виражається у збільшенні бюджетних асигнувань, розробці
спеціального законодавства в цій галузі, програм і стратегій розвитку. Необхідно зазначити,
що в розвинених країнах спостерігається пряма залежність між обсягом інвестицій у межах
проектів ДПП і темпами економічного зростання, але, при цьому, успішність ДПП здебільшого
залежить від правильного вибору його форм і напрямів.

ДПП включає різні моделі відносин. Якщо розглядати світову практику проектів ДПП, то
знайти „типову” модель або форму не можна, а це вказує на різноманітність рішень, які в
різних державах використовує приватний сектор, щоб допомогти розвитку інноваційної сфери.
Проекти ДПП включають широкий спектр відносин – від загальних партнерських відносин до
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договорів типу DBFO| (design, build, finance, operate – проектувати, будувати, фінансувати,
управляти) і спільних підприємств.

До основних організаційно-економічних форм ДПП відносяться наступні: акціонерні
товариства (АТ) з державною участю, що дає право на управління (не нижче блокуючого
пакета); інвестиційні проекти, що фінансуються частково за рахунок бюджетних інвестицій,
кредитів, грантів з подальшою передачею об’єкта інвестицій у приватну власність або участю
приватного капіталу в управлінні державним об’єктом; особливі економічні зони (ОЕЗ) і
проекти, де приватним інвесторам надаються податкові і митні пільги, пільги при користуванні
землею, інфраструктурою і т.д.; концесії на використання природних ресурсів, патентів,
торгових марок тощо; угоди про розподіл продукції (УРП).

У цілому, у світовій практиці сформувалися п’ять базових моделей співпраці держави і
приватного сектора, що характеризуються особливими формами власності, фінансування і
управління: 1) модель оператора, яка характеризується чітким розподілом відповідальності
між приватним підприємством і контролем з боку замовника (держави) і використовується,
насамперед у переробці відходів; 2) модель кооперації, що передбачає реалізацію проекту
сумісною проектною компанією за участю держави і приватних інвесторів; 3) модель концесії,
яка поширена в галузях, для яких характерний тривалий термін реалізації проектів, і в тих
випадках, коли передача прав власності неможлива з політичних або правових міркувань; 4)
договірна модель, що використовується в енергетиці, де інвестиції орієнтовані насамперед на
зниження поточних витрат; 5) модель лізингу – застосовується в основному при
будівництві [1, с. 342].

На практиці в чистому вигляді вказані моделі зустрічаються рідко, найчастіше
використовуються змішані форми, серед яких можна, наприклад, виділити такі, як BLOT (build
lease operate transfer), BOO (build own operate), BOOT (build own operate transfer), DBFO
(design buildfinance operate), LDO (lease develop operate) та ін. Кожна з цих форм передбачає
певну послідовність і форми участі приватного бізнесу в реалізації проекту.

Комітетом ОЕСР з наукової і технологічної політики визначаються шість основних ознак,
які характеризують ДПП, а саме: сторони партнерства повинні бути представлені як державним,
так і приватним сектором економіки; взаємини сторін державно-приватного партнерства
повинні бути зафіксовані в офіційних документах (договорах, контрактах тощо) і повинні мати
партнерський, тобто рівноправний характер; сторони державно-приватного партнерства
повинні мати загальні цілі і чітко  визначений державний інтерес; сторони ДПП повинні
об’єднати свої зусилля для досягнення загальних цілей і розподіляти між собою витрати і
ризики, а також брати участь у використанні отриманих результатів.

З урахуванням визначених принципів і ознак ДПП в інноваційній сфері можна представити
як систему рівноправних відносин державного і приватного секторів економіки, що має
особливий комплекс економічних, соціальних, правових, політичних, організаційних,
управлінських і інших взаємозв’язків, взаємин і умов, спрямованих на максимально ефективне
використання наявних ресурсів і їх джерел для інноваційного розвитку країни і її суб’єктів.

Необхідно зазначити, що держава отримує вигоду від збільшення пов’язаних із проектом
бюджетних доходів, а також від непрямих ефектів: пожвавлення кон’юнктури і ролі інвестиційної
привабливості регіонів. Оптимальна структуризація ДПП у рамках окремих проектів створює
можливості для отримання вигод, пов’язаних із такими факторами, як швидка реалізація
найважливіших проектів у сфері інфраструктури, прискорення розвитку регіонів, підвищення
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економічної ефективності, покращання механізмів і моделей надання  послуг і державного
управління, оптимізація структури фінансування за рахунок використання національної і
(або) міжнародної підтримки і розширення доступу до нових джерел фінансування.

Світовий досвід взаємодії держави і приватного сектора у напрямі розвитку інноваційної
сфери виділяє основні принципи, на яких засновані сучасні форми ДПП: 1) бюджетне
фінансування повинно виступати каталізатором інноваційних процесів, тобто лише після
того, як бізнес „побачить” ефективність реалізації інноваційних проектів за рахунок державних
коштів, можна розраховувати на його зацікавленість; 2) співфінансування проектів з боку
держави при збереженні управління проектами в руках бізнесу або спеціалізованими
посередницькими організаціями; 3) реалізація функцій підтримки держави інноваційних
компаній через бізнес-посередників, оскільки іноді чиновники не мають достатньої кваліфікації
для оцінки якості проектів, що подаються до розгляду, і пов’язаних із ними ризиків; 4)
використання різних підходів держави до активізації інноваційної діяльності – як за рахунок
адміністративної мотивації існуючих інноваційних підприємств, так і шляхом створення
інноваційних бізнес-одиниць; 5) розвиток інноваційних кластерів, у межах яких можливий
ефективний обмін кращим досвідом між малим і середнім бізнесом, зокрема за участю
державних структур; 6) розвиток системи неформальних взаємодій між новаторами, що
дозволяє полегшити взаємне „перетікання” інформації і фінансових коштів; 7) удосконалення
нормативно-правової бази, законодавчого оформлення оригінальних управлінських рішень
з урахуванням особливого статусу вчених і наукових організацій, можливостей прямого і
непрямого фінансування передачі технології і створення інфраструктури [6, с. 104].

Отже, у даній роботі здійснено аналіз інвестиційно-інноваційних моделей забезпечення
модернізаційних процесів економіки України, залежно від рівня державної підтримки
пріоритетних інноваційних проектів і загалом механізмів фінансового забезпечення
інноваційно-інвестиційних процесів. Реформаційні процеси в економіці в останнє десятиріччя
радикально змінили економічні умови господарювання, але не торкнулися принципових основ
існуючої моделі інноваційно-інвестиційної діяльності. Помітні такі тенденції, як відрив науки
від господарської практики, відсутність механізму оцінки ефективності державних науково-
технічних програм, спонтанне ініціювання інновацій і відсутність контролю за їх реалізацією,
переважне фінансування організацій, а не пріоритетних напрямів науково-технічної діяльності,
в яких Україна має або могла б мати значні переваги, недостатній розвиток малого і середнього
інноваційного підприємництва.

При дослідженні тенденцій інноваційного розвитку економіки у загальній концепції
модернізації економіки та необхідності підвищення її конкурентоспроможності виявлено
можливі наслідки діючої стратегії економічного розвитку та фінансові механізми для активізації
інвестиційної діяльності, при цьому застосування наявного ресурсного потенціалу повинно
бути системним, спиратися на адекватний організаційно-управлінський механізм і враховувати
конкретні завдання і можливості поточного періоду.

Аналіз законодавчих і нормативних документів, присвячених розвитку інноваційної сфери,
свідчить, що низька ефективність модернізаційних процесів пов’язана не тільки з проблемами
організаційно-управлінського характеру, але і з проблемами фінансування інноваційно-
інвестиційних процесів і проектів. Існуючі моделі фінансування інноваційно-інвестиційних
програм включають підтримку з державного бюджету, іноземне кредитування під гарантію
уряду Світовим банком, Європейським банком реконструкції і розвитку, податкове, лізингове,
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проектне фінансування, і свідчить про те, що в даний час вітчизняне підприємство для
модернізації виробництва може використовувати переважно кошти державного бюджету,
комерційних банків, портфельних і стратегічних інвесторів.

Враховуючи те, що короткострокові ринкові механізми не можуть гарантувати появи
довгострокових ініціатив прискореного технічного розвитку за відсутності стабільних, науково
аргументованих механізмів державного регулювання економіки, які забезпечують залучення
інвестицій у науково-технічний розвиток виробництва, є необхідним оптимальне поєднання
концепції ринкових відносин із державним регулюванням економіки, а саме ДПП. Без розробки
і впровадження у промислове виробництво прогресивних технологічних інновацій
стабілізувати економіку країни буде важко, особливо якщо науково-технічний розвиток
держави буде покладатися лише на вплив ринкових механізмів, це може привести до
остаточного економічного занепаду. Сповільнений технічний розвиток вітчизняної
промисловості свідчить про те, що державні органи не використовують всі елементи і методи
регулювання вітчизняної економіки для створення сприятливих умов щодо розвитку ДПП з
такими підприємствами, які визначають науково-технічний прогрес і подальший розвиток
економіки усієї країни.

Таким чином, державна підтримка пріоритетних інвестиційно-інноваційних проектів і
посилення регулятивного характеру державного впливу для активізації інноваційно-
інвестиційної активності повинна узгоджуватися з довгостроковою стратегією модернізації
вітчизняної економіки.

У статті досліджено деякі особливості інвестиційної стратегії та державно-регулятивні засади
розвитку економіки України у контексті трансформаційних перетворень, проведено аналіз
зарубіжного досвіду щодо управлінсько-регулятивних механізмів реформування сфер
інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності як визначальної умови модернізації
економіки України та виявлені напрями оптимізації руху фінансових ресурсів і політики
фінансово-кредитних установ, як важливого джерела формування інвестиційного потенціалу.

У процесі аналізу організаційно-управлінських засад формування та забезпечення
фінансових передумов для здійснення модернізаційних процесів в економіці України визначено,
що банківська система є найбільшим фінансовим посередником з-поміж інших фінансових
інституцій – інвестиційних фондів, кредитних спілок, пенсійних фондів, лізингових, страхових
і трастових компаній, тому для виходу української економіки з кризи одним з пріоритетних
напрямів діяльності фінансового сектора повинно бути підпорядкування пожвавленню
інвестиційної діяльності інноваційної сфери, оскільки чинні механізми фінансового
забезпечення науки і інновацій лише підсилюють несприятливий вплив організаційно-
економічної відособленості наукового і виробничого секторів економіки.

Необхідно зазначити, що найважливішим чинником внутрішніх соціально-економічних і
політичних перетворень виступають глобалізаційні та інтеграційні процеси, що
супроводжуються загостренням міжнародної конкуренції. Тому раціональне використання
ресурсів фінансової системи та створення ефективного механізму залучення додаткових
інвестиційних джерел є об’єктивною вимогою забезпечення економічного зростання як
стратегічного завдання держави.
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СТРАТЕГІЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВИЙ
ФІНАНСОВИЙ РИНОК

У статті досліджено тенденції розвитку світового фінансового ринку та окреслено
стратегії подальшого розвитку фінансового ринку України в контексті його інтеграції
до світового фінансового ринку.

The tendencies of the development of the world financial market are investigated in the
article. Also the strategies of the financial markets further development in Ukraine in the context
of its integration into the world finansial market are underlined.

Ключові слова: світовий фінансовий ринок, фінансові послуги, стратегії глобалізації,
інтеграція.

Світові фінансові ринки (кредитні, цінних паперів, страхових послуг, валютні) швидко
прогресують, значно випереджаючи інші види міжнародних економічних трансакцій. За
оцінками аналітиків, „потужність” міжнародних ринків характеризується такими середніми
показниками: річний експорт товарів сягає 5 трлн. дол, експорт послуг – 1,2 трлн. дол, прямі
інвестиції – 300 млрд. дол, портфельні інвестиції – 412 млрд. дол на рік. Обсяг міжнародної
торгівлі деривативами становить близько 2 трлн. дол за день [1, 11, 16, 17].

Обсяг міжнародних фінансових потоків перевищує обсяг міжнародної торгівлі у
співвідношенні 60:1. Зростання обсягів торгівлі фінансовими послугами у світі створює
мультиплікативний ефект і свідчить про те, що  обсяги торгівлі фінансовими послугами в
короткостроковій перспективі перевищать обсяги міжнародної торгівлі внаслідок
кардинального впливу на розвиток світового фінансового ринку технічного прогресу у сфері
телекомунікаційних технологій.

На сьогодні особливого розмаху набув процес інтеграції та глобалізації фінансових ринків.
Основні положення, що визначають загальні теоретико-методологічні основи розвитку
національних фінансових ринків в умовах глобалізаційних процесів, базуються на концепціях
провідних представників економічної думки – Р. Вернона, С. Ліндера, Б. Оліна, М. Портера,
Д. Рікардо, П. Самуельсона, А. Сміта, О. Хекшера, Ю. М. Джонсона, Дж. Сороса,
Ф. С. Мишкіна та ін. Вагомий внесок у дослідження зазначених питань внесли такі вітчизняні
вчені, як Барановський О. І., Блащук Ю. О., Пузяк М. І., Новошинська Л. В., Резнікова О. О.,
Романченко О. В., Стасюк Ф. Ф., Фещенко В. В., Корнєєв В. В., Внукова Н. М., Лапко О. О.,
Луцишин З. О., Мозговий О. М., Найман Е. Л, Філіпенко А. Богачов С., Будкін В., Булатова О.,
Савіна Г., Козак Ю., Поручник А., Макогон Ю., Новицький В., Савельєв Є., Сидорова А.,
Чижиков Г., Шнирков О. та ін. Разом з тим існує нагальна потреба у подальших дослідженнях
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процесу формування конкурентних стратегій використання інструментів фінансового ринку
для інтеграції України до світового фінансового ринку.

Мета дослідження полягає в поглибленні теоретичних положень та узагальненні існуючих
концепцій щодо формування міжнародної конкурентоспроможності фінансового ринку
України в умовах посилення  глобалізаційних процесів.

Світові фінансові ринки – складне утворення. Головними елементами їх інституційної
структури виступають: міжнародні фінансові інститути; світові фінансові центри; глобальні
фінансові гравці: транснаціональні банки (ТНБ), хедж-фонди, міжнародні страхові та
перестрахувальні компанії; світові клуби кредиторів – Паризький та Лондонський; офшорні
фінансові центри; регіональні валютні союзи [11].

Розвиток фінансових ринків здійснюється у двох напрямах: іноземне та євровалютне
фінансування. Глобалізація фінансових ринків зумовлює безпрецедентну конкуренцію між
основними фінансовими центрами та інститутами, що сприяє зниженню витрат міжнародного
фінансування. На основі узагальнення існуючих підходів можна виділити особливості
світового ринку фінансових послуг: системність розвитку, чутливість до ринкових змін, висока
швидкість обороту капіталу, постійне зростання асортименту та кількості фінансових послуг.

Основними напрямами розвитку сучасного світового фінансового ринку є: удосконалення
автоматизованих систем (злиття фондових комп’ютерних систем у Всесвітню мережу
телекомунікації); створення нових видів і модифікацій цінних паперів; інтернаціоналізація
фінансової діяльності відповідно до загального процесу економічної інтеграції країн.

Міжнародне правове регулювання фінансового ринку здійснюється двома способами: в
системі окремих міжнародних договорів і в системі міжнародних організацій.
Інтернаціоналізація фінансових ринків змушує національні регулятивні органи докладати
зусиль для розвитку двосторонніх і багатосторонніх офіційних зв’язків з іноземними органами
нагляду та контролю. Загальновизнаними орієнтирами у створенні національного
законодавства є такі міжнародні документи, як Директиви ЄС, резолюції IOSCO; рекомендації
Групи тридцяти [3–5].

Механізм інтеграції фінансового ринку України до світового фінансового ринку є
сукупністю форм, методів та інструментів, а також ланцюгів та елементів, взаємодія яких
спрямована на забезпечення ефективного функціонування національного  фінансового ринку
як складової світового ринку, підвищення рейтингу фінансових установ та цінних паперів
українських підприємств, покращання їх інвестиційної привабливості.

Для збереження конкурентоспроможності та суверенітету фінансової системи Україна
має зважено підходити до питання інтеграції у світову фінансову систему. Україною може
бути обрана одна із таких стратегій „входження” у глобалізацію.

Перша – повна відмова від глобалізації. У зовнішньополітичному аспекті така стратегія
передбачає спробу приєднання до „антиглобалістського фронту” і намагання зайняти у ньому
позицію одного з лідерів. Подібна напівізоляція може призвести до економічної стагнації.

Друга – форсоване „входження у глобалізацію”. Форсування входження у глобалізацію
може, зокрема, призвести до таких негативних наслідків у фінансовій сфері: лібералізації руху
капіталів, яка різко підвищує чутливість національної економіки до фінансових криз;
запровадження обмежувальної грошової політики з високими відсотковими ставками;
податкові реформи, спрямовані переважно на розширення податкової бази;  акцент на
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створення валютних резервів, що вимагає обмеження споживання на макроекономічному
рівні; скорочення бюджетного фінансування соціальних програм і пільг тощо.

Третя – включення країни у систему світових господарських зв’язків при одночасному
обережному ставленні до цінностей та культурно-політичних складових глобалізації. Прийняття
такої стратегії, безумовно, призведе до певного гальмування повноцінного включення України
до глобальної економічної взаємодії і стримає потік капіталів і технологій. Разом з тим дозволить
створити передумови для поступового і більш-менш природного сприйняття властивих
глобалізації цінностей [11].

У зв’язку із вступом до СОТ Україна з 2008 року є об’єктивно включеною до світового
господарства. Ринок фінансових послуг стає активним учасником світового ринку за рахунок
активного входження іноземних фінансових, страхових та інших компаній на фінансовий ринок
України. Темпи зростання торгівлі фінансовими послугами є вищими за темпи зростання
обсягів зовнішньої торгівлі в цілому. Українські фінансові установи активно розвивають бізнес
за кордоном, відкриваючи власні філії та представництва в країнах близького й далекого
зарубіжжя, отримуючи так конкурентні переваги в боротьбі за українських клієнтів – суб’єктів
господарювання, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю [3,с. 13].

Включення національного страхового ринку до світового ринку страхових послуг
відбулося внаслідок припливу іноземного капіталу. Станом на початок 2010 р. в Україні працює
107 страхових компаній з іноземним капіталом. Відповідно до наявних прогнозів, іноземним
компаніям в Україні буде належати 50–70 % страхового ринку, подібно до інших країн Східної
Європи. Вітчизняний ринок страхових послуг є конкурентоспроможним на зазначеному
сегменті світового ринку послуг і таким, без якого подальший розвиток іноземних страхових
компаній є неможливим – у більшості західних країн застрахованими є до 90 % ризиків, тобто
можливості для розвитку страхових компаній є практично вичерпаними, в той же час в Україні
застрахованими є менше ніж 10 % ризиків [6, 11, 12].

В Україні необхідно забезпечити формування  ефективного державного регулювання та
нагляду у сфері страхування з урахуванням принципів і стандартів, рекомендованих
Міжнародною асоціацією органів нагляду за страховою діяльністю та подальшу адаптацію
законодавства України у сфері страхування до законодавства Європейського Союзу. Необхідно
також здійснити кроки, які б сприяли появі на вітчизняному фінансовому ринку таких нових
для України видів небанківських фінансових послуг, як обов’язкове медичне страхування та
інвестиційне страхування. Впровадження та розвиток інвестиційного страхування в Україні
повинно відбуватися з урахуванням світового досвіду, зокрема вимог Директиви 2002/83
Європейського Союзу щодо страхування життя [3–6].

Подальший розвиток ринкової інфраструктури фондового ринку повинний відбуватися
відповідно до світового досвіду та вимог європейських стандартів, зокрема щодо створення
регульованих ринків фінансових інструментів (Директиви 2004/39/ЄС). Вирішення цього
завдання повинно здійснюватися шляхом створення високотехнологічних і максимально
зручних для учасників фінансового ринку інфраструктурних інститутів, насамперед обліково-
розрахункових і торговельних. Відсутність такої інфраструктури відлякує інвесторів, призводить
до знецінення активів українських підприємств, зосереджує торгівлю ними у сфері тіньової
діяльності офшорних компаній [3, 4]. Торгівля цінними паперами на організаційно оформлених
ринках становить лише близько 10 % [15].



164                                                                                                             Економіка

Індустрія спільного інвестування, що відіграє надзвичайно важливу роль у більшості країн
світу, в Україні перебуває лише на початковому етапі свого розвитку. Забезпечення
ефективності ІСІ неможливе без істотного зростання числа фізичних осіб і домашніх
господарств, які здійснюватимуть інвестиційну діяльність, що вимагає підвищення рівня доходів
громадян, їх інформованості про можливості інвестування коштів на фінансовому ринку за
допомогою ІСІ.

На світовому фондовому ринку спостерігається тенденція до поступового зростання
обсягів емісій корпоративних облігацій. Порівняльний аналіз динаміки акцій та облігацій
підприємств України свідчить про переважне зростання обсягу випуску облігацій порівняно
з випуском акцій. Однак більшість операцій з випуску акцій підприємств не призводила до
залучення реальних інвестицій в економіку, а лише обслуговувала процес приватизації та
акумулювання доходів державного бюджету від продажу частки держави у корпоративних
підприємствах. Недостатня активність торгів акціями й облігаціями промислових корпорацій
свідчить про те, що фондовий ринок України ще не набув належного розвитку, в результаті
чого акціонерний капітал у реальному секторі економіки не має можливості функціонувати
досить ефективно [8, 12, 15].

Відповідно до даних світового банку, якщо у 2002 р. рівень капіталізації, наприклад, в Україні
становив 3 % ВВП, то в 2009 р. цей показник наблизився до 35 %. Як свідчать результати
аналізу, рівень капіталізації у багатьох розвинених країнах перевищує 100 %: у Гонконгу, що
спеціалізується на фінансових операціях, він досягає 400 %, у Фінляндії становить 277 %,
Швейцарії – 266 %. У середньому по країнах Європейського Союзу – 112,7 %. На ринках
країн, що розвиваються, капіталізація становить менше 1/10 світового рівня [1].

Рівень капіталізації в Україні не можна розцінювати як індикатор рівня розвитку фондового
ринку, оскільки в сформованих умовах цей статистичний показник практично ніяк не
пов’язаний з ефективністю функціонування реального сектора економіки. Напрямами
подальшого розвитку фондового ринку України в контексті його інтеграції до світового
фінансового ринку є розширення технологічних можливостей фондових бірж шляхом
об’єднання в єдину фондову систему; забезпечення прозорої діяльності акціонерних товариств;
регулювання податкового законодавства; проведення раціональної дивідендної політики
корпорацій [1, 2].

Важливою складовою інтеграції України до світового фінансового ринку є становлення
інституційного середовища у вигляді норм цивільного і господарського законодавства, що
забезпечує належний захист прав акціонерів; адекватної й доступної фінансової інформації;
високого рівня відповідальності фінансових посередників і керівництва корпорацій перед
інвесторами. Саме формування нового інституційного середовища для функціонування
промислових корпорацій створить передумови для вирішення проблем розвитку й
функціонування фінансового ринку України в контексті забезпечення інвестиційної
привабливості для вітчизняних та іноземних інвесторів як засобу інтеграції держави до світового
фінансового ринку [8, 14].

Пріоритетними завданнями за напрямком розвитку ринку недержавних пенсійних послуг
є: усунення штучних перешкод на шляху інвестування активів пенсійних фондів в іноземні
цінні папери інвестиційного класу; забезпечення якісного, згідно з міжнародними стандартами,
рейтингування фінансових інструментів і внесення відповідних змін до чинного законодавства.



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  1(48) 2010  165

У сфері лізингу перегляду потребує Державний класифікатор України „Класифікація
основних фондів” (Класифікація основних фондів ДК 013-97) на відповідність до чинних
законодавчих актів із метою упорядкування процесу віднесення основних засобів до певних їх
груп і забезпечення економічно обґрунтованого нарахування по них амортизаційних
відрахувань.

Актуальним зараз є розвиток послуг з сек’юритизації активів, у т.ч. шляхом прийняття
Закону України „Про сек’юритизацію”; завершення процедури приєднання України до
конвенцій УНІДРУА „Про міжнародний факторинг” та „Про міжнародний фінансовий лізинг”;
розробка механізмів рефінансування портфелів лізингових угод, зокрема через процедури їх
продажу та сек’юритизації, застосування лізингу у державних інвестиційних проектах [12].

У зв’язку з тим, що спостерігається стала тенденція купівлі іноземними фінансовими
інститутами українських банків, які з приходом іноземного власника працюють за світовими
стандартами і використовують послуги незалежних оцінщиків, серед сегментів ринку ділових
послуг найбільш активно в Україні розвивається ринок оціночних послуг. Інший напрям
ділових послуг, що отримав найбільший розвиток в Україні і свідчить про включення держави
до відповідних сегментів світового ринку, – діяльність міжнародних хедж-фондів, які інвестували
у фондовий ринок України майже 6 млрд. дол [2, 11, 12].

На шляху інтеграції України до світових стандартів функціонування фінансових ринків
необхідно завершити роботу щодо зближення положень національного законодавства про
банкрутство фінансових установ, що працюють на різних сегментах фінансового ринку,
включаючи введення тимчасової адміністрації з метою запобігання банкрутства. При цьому
діяльність інституту тимчасової адміністрації як наглядовий захід повинна поширюватися не
тільки на банки, але й на КУА, страхові компанії, кредитні спілки, корпоративні інвестиційні
фонди, біржі, депозитарії, довірчі товариства та недержавні пенсійні фонди [4, 7, 8, 12].

Кількісне зростання та якісне ускладнення фінансового ринку зумовлює об’єктивну
потребу в розвитку функцій саморегулювання, що означає, з одного боку, посилення ролі та
участі операторів ринку у його подальшій розбудові, а з іншого – необхідність підвищення
ефективності взаємодії СРО і державних регуляторних органів влади. Проект Стратегії розвитку
фінансового сектора України до 2015 року передбачає створення на фінансовому ринку
України єдиного державного регулятора, в т.ч. відокремлення наглядових функції від
регуляторних, запровадження системи пруденційного нагляду в усіх ринкових сегментах. З
цією метою вже на сьогодні реалізуються заходи щодо поступового запровадження банками
та небанківськими фінансовими установами систем фінансового моніторингу, які базуються
на забезпеченні виявлення, оцінці та ефективному управлінні ризиками, визначеними
стандартами Базельського Комітету з банківського нагляду „Знай свого клієнта” [12].

Забезпечення міжнародної конкурентоспроможності сфери послуг вимагає активізації
інвестиційного процесу на рівні регіону із застосуванням режиму пільгового оподаткування,
з урахуванням причинно-наслідкового зв’язку між початковим введенням податкових пільг і
подальшим приростом податкових надходжень за рахунок розширення бази оподаткування.
Відправним моментом для визначення розміру податкових пільг повинно стати маркетингове
дослідження серед національних і зарубіжних інституційних інвесторів сфери фінансових
послуг, у результаті якого можуть бути отримані експертні оцінки граничних обсягів інвестицій,
які можна залучити в сферу фінансових послуг конкретного регіону за найсприятливіших
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умов інвестиційного клімату, що повинні базуватися на інформації щодо інвестиційного
потенціалу регіону в розрізі видів фінансової діяльності в сфері фінансових послуг [2].

Важливим напрямом розвитку національного фінансового ринку є державна підтримка
його інтеграції до світового фінансового ринку в аспекті реалізації стратегічного напряму
інтеграції національної економіки до світового господарства. У зв’язку з цим найважливішим
завданням держави є дослідження тенденцій на фінансових ринках світу та створення умов
для входження України у світовий фінансовий ринок.
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ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ПЛАТНИХ
МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

У статті розглянуто питання надання державними закладами платних медичних послуг
населенню та описано технологію розрахунку їх вартості для створення можливості
конкурентоспроможності у процесі глобалізації, оскільки істотний вплив на міжнародні
потоки медичних послуг має ціновий фактор.

In the article a question is examined how requiring payment medical services a population
are given state establishments and technology of calculation of their cost is described for
possibility of konkurentnospromozhnosti in the process of globalization, as substantial influence
on the international streams of medical services has a price factor.

Ключові слова: медична допомога, медична послуга, собівартість медичної послуги,
прямі витрати, непрямі витрати, критерії розподілу витрат.

Глобалізаційні явища сьогодні охоплюють найважливіші процеси соціально-економічного
розвитку, сприяють прискоренню економічного зростання і модернізації.

Україна як незалежна демократична держава переживає не найкращі часи. Нестабільність
економічного розвитку, складність протікання соціально-політичних процесів, невизначеність
свого місця в міжнародній спільноті, проблеми глобалізаційних викликів негативно
відображаються на соціальному та фізичному здоров’ї її громадян. Як результат,
спостерігається погіршення стану здоров’я, що набуває досить загрозливих тенденцій через
поширення соціально небезпечних хвороб.

У сучасних економічних умовах, коли медичні бюджетні установи не забезпечені в повному
обсязі державним фінансуванням для виконання своєї безпосередньої функції, а саме надання
безоплатної медичної допомоги громадянам, і оскільки ресурси державного бюджету завжди
обмежені, вони розширюють сферу своєї діяльності і залучаються до нових умов
господарювання в системі ринкових відносин.

Досвід розвинених країн світу показує, що на забезпечення ефективного функціонування
системи охорони здоров’я витрачаються значні обсяги матеріально-технічних і фінансових
ресурсів. Питання доступності якісного медичного обслуговування та вартості медичних
послуг усім верствам населення тієї чи іншої країни залишаються предметом постійних
дискусій.

© Щербаченко Л. В., 2010
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Розраховувати, що найближчим часом з’явиться достатньо коштів для вирішення всіх
накопичених роками фінансових проблем не потрібно і тому необхідно розвивати
багатоканальне фінансування, залучаючи медичні установи до продажу медичних послуг.

У зв’язку з включенням України у процес глобалізації на перший план виходить проблема
конкурентоспроможності. Лише конкурентоспроможна на світових ринках держава повною
мірою користується перевагами глобалізації, а отже, гарантує гідні стандарти якості життя
своїм громадянам.

Однією з головних проблем у сфері надання медичних послуг державними закладами
охорони здоров’я в межах бюджетного фінансування є відсутність затвердженої та
впровадженої в життя відповідної загальнодержавної програми, в якій був би чітко визначений
гарантований державою ( у тому числі державним фінансуванням) обсяг безоплатної
медичної допомоги всім громадянам у державних закладах охорони здоров’я.

Аналіз ситуації, яка склалася на сьогодні в системі охорони здоров’я України, свідчить про
те, що принципи діяльності цієї галузі не відповідають сучасним економічним умовам держави.

Актуальність проблеми, що розглядається, зумовлена насамперед зростанням суспільного
очікування та його впливом не тільки на рівень якості медичних послуг охорони здоров’я в
цілому, але й на їх склад.

Успіх функціонування медичних установ у більшості випадків визначається організацією
бухгалтерського обліку, що дозволяє отримати достовірну оперативну інформацію про доходи
та видатки кожного виду діяльності.

У бухгалтерському обліку бюджетних установ багато уваги приділяється спеціальному
фонду, а саме обліку доходів, отриманих від надання платних медичних послуг, а не їх
плануванню.

Існування платних медичних послуг у ринкових умовах не можливе без розрахунку їх
вартості.

Теоретичні та практичні аспекти обліку спеціального фонду бюджетних установ
розглядалися в працях А. Бєлова, Т. Конєвої, В. Матвєєвої, С. Свірко, І. Фаріона та ін.

За останні роки дослідження питань про платні медичні послуги бюджетних установ і
розрахунок їх вартості не розглядалися в економічній літературі, хоча певних аспектів торкалися
у публікаціях, зокрема зверталася увага на аналіз показників роботи медичних закладів і
розрахунку ліжко-дня в стаціонарі.

Метою статті є дослідження природи платних медичних послуг бюджетних установ і
процесу їх розрахунку.

Завданням статті є визначення вартості платних медичних послуг і становлення медичних
установ як продавців медичних послуг в умовах розвитку ринкових відносин.

Відсутність умов для розвитку багатоканального фінансування зупиняє залучення в
систему охорони здоров’я позабюджетних коштів.

Зменшення доступності і якості медичної допомоги на фоні підвищення собівартості
медичних послуг, дефіциту державного фінансового забезпечення, зростання тіньового ринку
й посилюючих дезінтеграційних процесів – суть сучасної системи охорони здоров’я.

У сфері надання медичних послуг вирішення актуальних завдань неможливе без
впровадження системи стандартизації медичної допомоги на засадах сучасних інформаційних
технологій і автоматизації, контролю за її якістю та виконанням [1, c. 28].
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В Україні, як і в більшості країн пострадянського простору, шляхи забезпечення якісної
медичної допомоги населенню недостатньо визначені, ще невиразні, мають характер спроб
або тенденцій [1, с. 29].

У Російській Федерації розробку аналогів стандартів провадили за двома напрямами:
розробка стандартів прогресивних технологій лікування хворих і методика фінансування
медичних закладів при розрахунку на одне ліжко-день у межах наявних засобів [1, с. 29].

В Україні в умовах захищеного Конституцією безкоштовного надання медичної допомоги
доцільною є розробка стандартів мінімального, гарантованого державою обсягу медичної
допомоги, які б не відображали загальновизнані технології, а були б мінімальними за витратами,
сучасними і достатніми для досягнення позитивного результату [1, с. 29].

До сьогодні зміст поняття „медична допомога” ще не визначено в Основах законодавства
України про охорону здоров’я та інших нормативних актах.

Оскільки зміст „медичної послуги” близький до поняття „медична допомога” визначимо
їх одне через інше.

Не має трактування цього поняття не тільки в нормативних актах, а й у медичній літературі.
Медична послуга – це послуга лікувально-профілактичного характеру, яка здійснюється

одним або бригадою медичних працівників у процесі лікування хворого.
Введення визначення поняття „медична послуга” необхідно в нормативних актах

законодавства України.
Питання надання чи ненадання платних послуг медичними закладами бюджетної сфери

було досить болісним і неоднозначним на фоні задекларованих раніше соціальних гарантій
щодо безоплатних медичних послуг.

Правомірність надання платних медичних послуг державними закладами охорони здоров’я
та перелік цих послуг визначається у Постанові Кабінету Міністрів України від 17 вересня
1996 року № 1138 „Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних
закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти”.

Відповідно до зазначеного переліку було виокремлено дві групи послуг:
– лікувально-профілактичного характеру (косметично-хірургічна допомога; лікування від

тютюнокуріння та хворих на алкоголізм; лікувальна гімнастика, масаж і мануальна терапія;
профілактичні медичні послуги; гігієнічна експертиза; медичні огляди для отримання
посвідчення водія, для одержання дозволу на право отримання та носіння зброї тощо);

– іншого характеру (доставка ліків хворим додому, надання додаткової медичної інформації
за проханням громадян, транспортні послуги за проханням громадян та пов’язані з медичною
діяльністю тощо) [6].

Вивчаючи вказаний перелік послуг, можна сказати, що він не відповідає потребам
населення в обсязі необхідної медичної допомоги, оскільки не включає перелік послуг, яких
населення не може отримати безоплатно через те, що відсутнє державне фінансування, а
могло б отримати на платній основі.

Також одним із проблемних питань теми дослідження є визначення порядку надання
платних послуг у державних закладах охорони здоров’я. На сьогодні спільний наказ
Міністерства охорони здоров’я та Міністерства фінансів за № 358/273 „Про затвердження
Порядку надання платних послуг у державних закладах, установах охорони здоров’я незалежно
від підпорядкування та одержання добровільної компенсації від хворих” скасовано, а новий
не затверджений. Порядок надання платних послуг визначав ряд важливих питань, таких як:
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організація платних послуг та контроль за дотриманням вимог до їх якості; порядок
установлення цін на платні послуги; порядок обліку обсягів платних медичних послуг і
зарахування отриманих від цього коштів. Отже, перелік дуже важливих питань у сфері надання
платних медичних послуг залишається на сьогодні не визначеним. Це в свою чергу ускладнює
можливості розвитку багатоканального фінансування медичної галузі.

Ще одним із важливих і проблемних питань у сфері надання бюджетними установами
платних медичних послуг є технологія розрахунку собівартості, оскільки істотний вплив на
міжнародні потоки медичних послуг має ціновий фактор, а саме ціна медичної послуги.

Економічні реалії сьогодення породжують якісно нові умови господарювання, а саме
бюджетні установи сфери охорони здоров’я стають товаровиробниками. Але специфічним
товаром є послуга, яка істотно відрізняється від результатів діяльності суб’єктів матеріального
виробництва [4, с. 9].

Специфіка надання медичних послуг полягає в тому, що послуги пов’язані з охороною
найбільш важливої цінності людини – її життя та здоров’я.

Проблемою є те, що цю послугу не можна побачити, спробувати, дізнаватися до моменту
її набуття.

Розглянемо визначення поняття „собівартість медичної допомоги”.
Собівартість медичної допомоги – це виражені в грошовому еквіваленті поточні витрати

лікувального закладу, зумовлені наданням лікувальних, діагностичних, профілактичних,
відновлювальних та інших видів медичних послуг населенню [1, с. 29].

Метою планування собівартості є економічно обґрунтоване визначення  величини витрат,
необхідних у плановому періоді для надання кожного виду послуг, що відповідають вимогам
щодо їх якості [2, с. 6].

Метою обліку фактичної собівартості послуги є своєчасне, повне і достовірне визначення
фактичних витрат, пов’язаних із наданням окремої послуги, а також контроль за використанням
матеріальних, трудових та грошових ресурсів [2, с. 6].

Основою для розрахунку всіх показників собівартості медичного закладу є розрахунок
собівартості медичної процедури. Отже, медична процедура є основною одиницею
калькулювання [1, с. 30].

Під медичною процедурою доцільно вважати технологічно й організаційно відокремлену
частину лікувального процесу, яку може здійснювати медичний працівник на одному
робочому місці при незмінному складі засобів праці.

За змістом надання медична послуга може бути простою або складною (комплексною).
Прості послуги – це лікувально-діагностичні процедури, окремі обстеження, маніпуляції

тощо, які приймаються як елементарні одиниці відповідно до нормативів надання медичної
допомоги населенню [6, с. 145].

Складні (комплексні) послуги є набором простих послуг відповідно до кожної нозологічної
форми [6, с. 145].

При проведенні розрахунків всі підрозділи закладу умовно необхідно поділити на три
групи:

1) амбулаторно-поліклінічні, лікувальні або стаціонарні (денні) відділення, в яких
здійснюється технологічний процес надання медичної послуги (маніпуляції, оперативне
втручання, лікування);
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2) параклінічні відділення (кабінети), призначені для виконання діагностичних і лікувальних
процедур, у т.ч. фізіотерапевтичні, рентгенологічні відділення, клініко-діагностична
лабораторія, кабінети функціональної діагностики, лікувальної фізкультури, призначені для
здійснення додаткових медичних процедур, пов’язаних з діагностикою і лікуванням;

3) адміністративно-господарські підрозділи – адміністрація закладу, відділ кадрів,
бухгалтерія, кабінет медичної статистики, регістратура, господарська служба [1, с. 30].

Підрозділи першої та другої груп є основними підрозділами, оскільки вони здійснюють
основну діяльність лікувально-профілактичного закладу.

Вказаний розподіл підрозділів на групи необхідний для подальшого поділу витрат, оскільки
розрахунок вартості медичної послуги здійснюється за формулою:

де В  – вартість послуги;

пВ  – витрати прямі;

нВ – витрати непрямі.
Прямі – це витрати, які можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об’єкта

витрат економічно доцільним шляхом [2, с. 7].
Непрямі – це витрати, які не можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об’єкта

витрат економічно доцільним шляхом [4, с. 7].
Для правильного розподілу непрямих витрат необхідно використовувати планові або

нормативні значення критеріїв розподілу [1, с. 31].
Наведемо зразок переліку критеріїв розподілу непрямих витрат у вигляді таблиці.

Таблиця 1
Критерії розподілу непрямих витрат за видами затрат

,нп ВВВ 

Критерії розподілу Найменування затрат
Площа приміщень Знос будівель

Електроенергія
Утримання приміщень у чистоті
Поточний ремонт
Утримання охорони
Опалення

Чисельність персоналу Канцелярські витрати
Витрати на відрядження

Чисельність персоналу +
планова кількість хворих

Утримання транспорту
Знос малоцінних і швидкозношуваних предметів
Знос м’якого інвентарю
Водопостачання
Каналізація
Вивезення сміття

Кількість носіїв затрат Послуги зв’язку
За встановленими
нормами

Прання білизни
Споживання газу
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Проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки: абсолютним пріоритетом
на сучасному етапі соціально-економічного розвитку повинні стати реформи в секторі охорони
здоров’я. Розробка стандартів мінімального, гарантованого державою обсягу медичної
допомоги дозволить визначити розмір бюджетного фінансування державних медичних
закладів. За визначеним стандартом безоплатної медичної допомоги можна буде скласти
новий перелік платних медичних послуг, які будуть надавати бюджетні заклади охорони
здоров’я, що в свою чергу сприятиме розвитку ринкових відносин і багатоканального
фінансуванню. Без розробленого та затвердженого порядку надання платних медичних послуг
не можна їх правильно організовувати та здійснити контроль за дотриманням їх якості.

Технологія розрахунку вартості медичної послуги в медичних закладах – складний процес,
який залежить від багатьох складових:

– медична процедура є основною одиницею калькулювання;
– медичні послуги діляться на розділи;
– для здійснення розрахунку підрозділи медичного закладу умовно розбивають на три

групи;
– нормативи затрат і споживання за основними статтями прямих витрат:
– критерії розподілу непрямих витрат за видами затрат.
Правильне планування затрат при наданні платних медичних послуг здатне підвищити

ефективність та економічність використання фінансових ресурсів бюджетних медичних
закладів, зменшити собівартість медичної послуги та підвищити зацікавленість приватного
сектора в отриманні платних медичних послуг.

В умовах глобалізації необхідно забезпечити ефективне проведення структурної
перебудови, реформування в галузі охорони здоров’я та створити сильну
конкурентоспроможну економіку.
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Проаналізовано динаміку основних макроекономічних фінансових показників України
за дев’ять місяців 2009 року. Обґрунтовано використання методів синергетики до
дослідження правових норм фінансової системи. Узагальнено класифікацію норм
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Dynamics of basic microeconomic financial indicators of Ukraine has been analyzed over a
period of nine months in 2009. The use of methods of synergetics for studying legal norms of
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Ефективне функціонування фінансової системи є основою всього суспільного розвитку.
Саме у фінансовій системі зосереджені всі важелі прискореного економічного зростання.
Подолання фінансової кризи, яка  зараз є практично у всіх країнах, зокрема і в Україні, залежить
у першу чергу від скоординованого функціонування всіх її елементів – банківського,
податкового, митного, бюджетного тощо.

Вагома роль у забезпеченні стабільного та ефективного функціонування фінансової та
всієї суспільної системи належить „правилам гри” – юридичним нормативним актам, які
регламентують усі процеси, пов’язані із регулюванням динаміки цього розвитку. Враховуючи
важливість юридичного забезпечення суспільних процесів, цим проблемам приділяється
належна увага як з боку державних органів влади, особливо в аспекті інтегрування України до
європейських та світових фінансових структур, так і з з боку вчених.

Плідно працюють у галузі фінансового права такі вітчизняні вчені: В. Воротін [1],
О. Долгий [2], В. Лисенко [3], П. Мельник [4], Л. Тарангул [5],Л. Тимченко [6], О. Солдатенко [7]
та ін. Вони висвітлюють різні аспекти фінансового права, обґрунтовують відповідні наукові
пропозиції щодо покращання юридичного забезпечення функціонування фінансової системи.

Враховуючи наявність багатьох елементів фінансової системи, перманентну мінливість
зовнішнього і внутрішнього середовища, потрібно розширити наукові пошуки  ефективного
використання обмежених фінансових ресурсів  державних органів влади, місцевого
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самоврядування, господарюючих структур і домогосподарств. У цій статті обґрунтовано
методологічні правові основи  функціонування  фінансової системи України в умовах
фінансової кризи, що в нинішніх реаліях є особливо актуальним.

Метою дослідження є узагальнення методологічних підходів до правового регулювання
фінансової системи України. Завданням статті є:

– обґрунтування використання сприйнятливих методів дослідження;
– узагальнення структури фінансового права;
– розробка векторів подальшого удосконалення правового забезпечення функціонування

фінансової системи.
Фінансова криза, яка торкнулась України  наприкінці 2008 року, чітко коригує

функціонування всієї суспільної, і зокрема, фінансової системи, про що свідчать дані таблиці
1 [7].

Аналіз динаміки основних макроекономічних показників показує їх значне зменшення.
Найбільше падіння відзначається в будівництві та експортних поставках. Водночас, незважаючи
на зменшення обсягів ВВП, рівень доходів населення в номінальному значенні зріс, що свідчить
про намагання уряду та підприємницьких структур здійснювати виплати працівникам, хоча і
значно зросла заборгованість з виплати заробітної плати, що пов’язано з тим, що збитково
працювало 45,3 % всіх підприємств, загальний фінансовий результат від звичайної діяльності
господарюючих суб’єктів становив – 3,1 млрд. грн збитків. Такі диспропорції свідчать про
розбалансованість фінансової системи.

Таблиця 1
Основні соціально-економічні показники України за 9 місяців 2009 р.

Для порівняльної оцінки основних макроекономічних показників України та окремих країн
СНД проаналізуємо відповідні дані (таблиця 2) [7].

Аналіз даних показує, що Україна має одні з найнижчих показників серед країн СНД, що
також свідчить про наявність проблем у фінансовій системі. Специфіка української  економіки
полягає в тому, що серед  чинників, які впливають на її функціонування, важливу роль
відіграють не економічні, а  політичні, ментальні, демографічні. Складність відносин із Росією,

Показники Фактично
Темпи зростання

(9 місяців 2009 р. до 9
місяців 2008 р.) %

ВВП, млрд. грн 207,1 82,2
Обсяг реалізованої продукції, млрд. грн 405,8 71,6
Обсяг продукції будівництва млрд. грн 25,3 47,6
Фінансовий результат підприємств від
звичайної діяльності, млрд. грн – 3,1 *

Обсяг продукції сільського господарства,
млрд. грн 118,3 103,3

Експорт, млрд. амер. дол 23,7 50,6
Доходи населення, млрд. грн
номінальні 218,3 106,1

реальні * 91,7
Заборгованість із виплати заробітної плати,
млрд. грн 1,6

Індекс споживчих цін * 109,1
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яка вагомо впливає на вітчизняну економічну систему, різноманітні політичні протистояння,
невідрегульованість окремих юридичних актів, зумовлюють нестійкість фінансової системи.

Таблиця 2
Основні соціально-економічні  показники України та СНД за 8 місяців 2009 р. порівняно

із аналогічним періодом минулого року

З’ясуємо більш детально юридичний аспект цієї проблеми. Важливе значення при
виконанні дослідження складних економічних систем має обґрунтований вибір методів
дослідження, які є основою методології.

Серед багатьох можливих теоретичних конструкцій, які подані для виконання дослідження
такої складності, запропоновано використати синергетичний, беручи до уваги такі аргументи:

1) можливість використовувати інші методи, крім тих, які використовуються у фінансовій
науці;

2) можливість структурувати об’єкт із визначеним рівнем дослідження, чітко виокремити
складові та встановити відповідні межі між елементами та середовищами;

3) виявити рівень гомеостатичності системи, що є досить важливим для вітчизняної
фінансової системи. За В. Будиновим, „Гомеостаз – це підтримання програм функціонування
системи, її внутрішніх характеристик у визначених межах, які дозволяють рухатись до
визначеної мети” [8, с. 289].

Мета – програма поведінки системи в стані гомеостазу називається аттрактором. Система
в межах будь-якого рівня існує за рахунок споживання енергії або ж є дисипитивною.

Енергія може бути використана за трьома напрямами – підтримання наявного стану
системи, перехід на нижчий рівень або ж перехід на більш високий рівень [8, с. 376].

Схематично це можна зобразити так:

Рис 1. Схема переходу системи через біфуркації на інші рівні

Країни
ВВП

(у постійних
цінах)

Промислова
продукція

(у постійних
цінах)

Індекс
споживчих цін

Роздрібний
товарообіг

Азербайджан 105,0 103,9 102,6 108,4
Білорусь 99,5 95,4 114,1 102,7
Вірменія 81,6 88,1 102,8 100,3
Казахстан 95,9 98,5 108,0 88,8
Молдова 92,2 75,4 100,5 95,1
Таджикистан 101,8 88,6 107,7 110,0
Росія 87,5 86,0 107,4 95,3
Україна 82,2 70,4 108,2 84,1
По СНД 91,0 86,0 112,0 94,0

Метарівень n+1

Зона біфуркацій

Рівень n Рівень стійкого
розвитку

Зона біфуркацій

Підрівень n-1

Підрівень n-2

Стрибок на мета-
рівень
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Перехід з одного рівня на інший здійснюється у точках біфуркації. Будь-який рівень
характерезується власними показниками, або ж параметрами порядку. Розвиток по
горизонталі – шлях розвитку, коли вся енергія системи витрачається на підтримання наявного
стану. Це – шлях екстинсивного розвитку;

4) можливість досліджувати фінансові процеси у нестабільних умовах. У точках біфуркації
систем стає відкритою для дії елементів інших систем, тому при проходженні цієї точки
необхідно реалізувати захисні механізми або реалізувати безпечні сценарії.

Проходженню точки біфуркації повинний передувати підготовчий період. Якщо ж це не
враховувати, то відбудеться розбалансування системи, накопичення енергії, що призведе до
повернення стану системи на нижчий рівень;

5) можливість застосування комплекту методів інших наук – фінансів, економіко-
методологічного моделювання, системності, філософії, соціології. Конкретна сфера
застосування методів інших наук визначається глибиною дослідження об’єкта. Застосування
підходів синергетики як універсального синтезу накопичених знань дозволяє залежно від мети,
завдань, рівня дослідження отримати найбільш обгрунтований результат.

Застосування окремих методів, зокрема традиційної фінансової науки, дозволяє отримати
сприйнятливі результати лише в окремому сигменті дослідження.

Отже, синергетичний підхід є найбільш оптимальним. З’ясуємо ситуацію із сучасним
юридичним забезпеченням фінансової системи з позицій синергетичного підходу.

Проблемами юридичного забезпечення функціонування фінансової системи, зазвичай,
займаються вчені юридичного напряму, розглядаючи їх як складові права, зокрема
фінансового. Це є закономірним, але фінансова система, у цьому аспекті, має два зрізи –
юридичний та економіко-соціальний.

Щодо юридичного, то необхідно впорядкувати норми законодавства, витримати необхідні
процедури щодо розробки, затверження, реєстрації та реалізації цих норм. Але не менш
важливим у формуванні ефективних правових актів є економіко-соціальний, який передбачає
з’ясування доцільності застосування цих норм. Для аналізу специфіки регулювання правовими
актами функціонування фінансової системи подамо класифікацію норм (таблиця 3).

Таблиця 3
Узагальнена класифікація системи фінансового права

Ознаки Складові Характиристики

Горизонтальна статті нормативно-правових
актів, субінститути,
інститути, підгалузі

Вертикальна Конституція, закони,
нормативно-правові акти
Президента України,
Верховної Ради, Кабінету
Міністрів, відомств, місцевих
органів влади,
господарюючих суб’єктів

Федеративна –

I. За зрізом

Комплексна –
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Необхідно зазначити, що єдиних підходів до класифікації норм фінансового права ще не
вироблено, і деякі автори [9, 10, 11] виділяють різні структурні елементи фінансового права.
Чинники, які не сприяють у сучасних реаліях формуванню ефективних норм фінансового
права такі:

Продовження табл. 3

Бюджетна Бюджетний кодекс України,
закони, що регламентують
діяльність відомств, укази
Президента України щодо
бюджетних питань тощо

II. За інститутами

Податкова, митна,
інвестиційна, пенсійна,
банківська, страхова тощо

Бюджетний кодекс України,
Закони, що регламентують
діяльність відомств, укази
Президента України з
бюджетних питань тощо

III. За фінансово-правовими
нормами

Гіпотеза, диспозиція, санкція Бюджетний кодекс України,
закони, що регламентують
діяльність відомств, укази
Президента України з
бюджетних питань тощо

IV. За джерелами Акти Президента, Верховної
Ради України, Кабінету
Міністрів України,
Міністерств, відомств,
державних адміністрацій,
органів місцевого
самоврядування,
господарюючих суб’єктів,
фінансових закладів,
організацій усіх форм
власності

Бюджетний кодекс України,
закони, що регламентують
діяльність відомств, укази
Президента України з
бюджетних питань тощо

Основні Основні юридичні акти, які
зазвичай використовуються
на практиці

Звичайні Традиції, які в окремих
випадках мають силу для
виконання

Прецедент Правозастосовний орган
виступає в ролі нормативної
структури, широкого
розповсюдження набув у
державах англосаксольної
правової системи

V. За властивостями
правового регулювання

Міжнародні договори
Загальна частина Об’єднує норми фінансового

права і правові інститути, що
закріплюють поняття
фінансів, методи, принципи
правового врегулювання

VI. За конкретизацією норм

Спеціальні Містить норми і правові
інститути, що регулюють
окремі напрями фінансової
діяльності держави

VII. За специфікою
групування

Зовнішня Є складовою єдиної системи
права України
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– відсутність чітко узгоджених на рівні політичних еліт векторів суспільного, зокрема
політичного, та зовнішньополітичного розвитку України;

– ментальні особливості українського народу, зокрема специфічне традиційне розуміння
виконання правових норм;

– слабкість системи контролю за дотриманням фінансового законодавства;
– не чіткість тлумачення окремих правових положень;
– перманентні зміни норм юридичних актів, невідповідність окремих положень сучасним

реаліям.
Ці чинники разом  із неефективною структурою управління фінансовою системою вагомо

знижують ефективність функціонування всієї фінансової системи. Для вирішення цієї
проблеми необхідно реформувати не лише фінансову систему, але й схему управління всією
суспільною системою.

Підсистема, якою є фінансова, за таких чинників не може успішно функціонувати і надати
всій суспільній системі необхідну енергію для переходу на більш високий рівень, забезпечити
зростання економічних макропоказників без наявності відповідних „правил гри”, які
формуються вищими підсистемами.

Нині в суспільній системі є сумніви щодо досконалості „правил гри” – висловлюються
думки серед політичних еліт щодо змін у Конституції, необхідності реформування
загальнодержавних органів управління, територіального устрою тощо.

Через відсутність необхідних нормативно-правових актів на сучасному етапі не завершена
пенсійна, житлово-комунальна, медична, адміністративно-теріторіальна, страхова, податкова,
бюджетна реформи.

Є очивидним, що навіть  найдосконаліші в теоретичному розумінні правові норми
фінансового змісту в таких умовах ефективними не будуть. Підтвердженням цієї тези є те, що
Конституція України, прийнята в 1996 році, була визнана Венеціальною комісією ЄС
найдосконалішою у Європі. Але політична неврегульованість, бажання політичних еліт
формувати керівні структури і управляти економікою за власним розумінням через декілька
років призвело до того, що до Конституції вже у 2004 р. були внесені суттєві зміни, тому
вирішення суто юридичних проблем ефективного функціонування фінансової системи лежить
в управлінських структурах систем вищого порядку.

Це означає, що немає потреби удосконалювати вирішення поточних проблем юридичного
змісту. Змінюються умови, і кожний інститут фінансового права потребує відповідної адаптації.

Крім того, фінансова система має певну автономію у ієрархії суспільної системи і відповідні
корективи всередині фінансової системи на окремих відрізках часу можуть бути досить
ефективними.

Використовуючи методологію синергетики, можна так визначити вектори розвитку
юридичних норм фінансової системи:

– завершення впровадження норм міжнародного права за тими напрямами
функціонування фінансової системи, де Україна має власні інтереси;

– згідно із зовнішньоекономічним та зовнішньополітичним векторами розвитку України
завершення підготовки з подальшим затвердженням комплекту правових норм у визначених
напрямах реформ;

– формування спрощених механізмів і схем реалізації правових норм фінансового змісту,
зокрема у підприємницькій сфері та сфері адміністрування податків;
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– завершення формування єдиної схеми фінансового контролю в Україні. Реалізація цих
векторів буде сприяти більш ефективному функціонуванню фінансових ресурсів, що загалом
дозволить подолати наслідки фінансової кризи і стабілізувати макроекономічні показники.

Отже, виконане дослідження має такі елементи наукової новизни:
– обґрунтовано застосування положень синенергетики до дослідження функціонування

фінансової системи, зокрема в правовому аспекті;
– систематизовано класифікацію норм фінансового права з використанням визначених

ознак;
– запропоновано вектори подальшого удосконалення норм фінансового права.
Наукове значення виконаного дослідження полягає в подальшому удосконаленні

методології дослідження векторів розвитку норм фінансового права, а практичне – у тому,
що використання запропонованих схем дозволить узгодити наявні норми фінансового права
із розробленими для підвищення ефективності використання фінансових ресурсів.

Беручи до уваги необхідність подолати наслідки фінансової кризи, зокрема і в напрямі
покращання юридичних норм фінансового права, доцільно впроваджувати наукові пошуки в
цьому напрямі.
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ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ У ПРОТИДІЇ
ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) КОШТІВ В

УКРАЇНІ
У статті визначено основні проблеми фінансового моніторингу як центральної ланки

у комплексі заходів щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, та надані деякі пропозиції щодо їх усунення.

The article defines the problems of financial monitoring as a central link in a complex of
arrangements concerning counteraction to legalization of incomes received in the criminal way
and some proposals as to their abolishing were given.

Ключові слова: фінансовий моніторинг, легалізація, відмивання, Національна система
протидії відмиванню „брудних” грошей, фінансовий контроль.

Фінансовий моніторинг відіграє значну роль у протидії легалізації (відмиванню) злочинних
доходів. Але це питання в Україні є проблемним.

Аналіз наукових досліджень учених з проблеми протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, показує, що останні роки сталося помітне зростання
професіоналізму злочинної діяльності організованих злочинних формувань і витонченості
схем з „відмивання” „брудних” коштів. Спостерігається процес виділення „відмивання” грошей
в окрему злочинну галузь. Така тенденція пов’язана, зокрема, з виходом на міжнародні ринки
злочинних організацій з пострадянських країн.

Для недопущення розвитку такого негативного соціального явища, як легалізація
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, необхідно побудувати національну
систему протидії відмиванню грошей з урахуванням досвіду інших країн і рекомендацій
міжнародних організацій, суб’єктами якої можуть бути як державні органи, так і всі фінансові
установи [1, с. 11–12].

Поняття „моніторинг” вивчається і використовується в рамках різних сфер науково-
практичної діяльності. Складність формулювання пов’язана з приналежністю його як до сфери
науки, так і до сфери практики. Він може розглядатися і як спосіб дослідження реальності, що
використовують у різних науках, і як спосіб забезпечення сфери управління різними видами
діяльності за допомогою надання своєчасної і якісної інформації. Особливість фінансового
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моніторингу в загальній системі фінансового контролю полягає у подвійності його завдань.
Фінансовий моніторинг можна розглядати у вузькому та широкому розуміннях: по-перше,
основне його призначення й вузьке, галузеве завдання – недопущення легалізації та відмивання
злочинних коштів; по-друге, у широкому розумінні моніторинг є систематичним відстеженням
процесів або тенденцій, збором інформації про певні явища, постійним, спостереженням за
станом певних об’єктів з превентивною метою [2, с. 347].

Визначення поняття „фінансовий моніторинг” дає можливість у цілому відповісти на такі
питання: чим є боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів; хто здійснює фінансовий
моніторинг; кого необхідно перевіряти (залежно від організаційно-правового статусу і функцій
підрозділу фінансової розвідки або ідентифікувати, які фінансові операції [3, с. 53].

Згідно з фінансовим словником під фінансовим моніторингом розуміється система
постійного спостереження за найважливішими поточними результатами фінансової діяльності
підприємства в умовах кон’юнктури фінансового ринку, що постійно змінюєть. Метою такого
моніторингу є: своєчасне виявлення відхилень фактичних результатів фінансової діяльності
підприємства від передбачуваних, які призводять до погіршення фінансового стану
підприємства; з’ясування причин цих відхилень; розроблення пропозицій щодо відповідного
коригування окремих напрямів фінансової діяльності з метою її нормалізації та підвищення
ефективності [4, с. 275].

Серед учених у наш час ще не існує єдиної думки щодо визначення поняття „фінансовий
моніторинг”.

А. Клименко визначає фінансовий моніторинг як особливу форму фінансового контролю,
який здійснюється уповноваженими державними органами у сфері фінансового контролю
та суб’єктами первинного фінансового моніторингу та спрямований на виявлення операцій,
пов’язаних із легалізацією доходів, здобутих злочинним шляхом [5, с. 104].

Існують і інші думки вчених щодо поняття фінансового моніторингу. Так,
А. П. Гаврилишин підкреслює, що фінансовий моніторинг – це сукупність заходів суб’єктів
фінансового моніторингу з метою виявлення, аналізу та перевірки інформації про фінансові
операції щодо віднесення їх до таких, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням)
доходів незаконного походження з наступним переданням їх правоохоронним
органам [6, с. 53].

З набуттям чинності Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом” у лексиці осіб, що забезпечують здійснення
фінансових операцій, з’явилися такі нові поняття, як „система”, „суб’єкти” та „об’єкти
фінансового моніторингу”.

Згідно з розділом 2 Закону, система фінансового моніторингу складається з двох рівнів:
первинного та державного.

Суб’єктами первинного фінансового моніторингу є:
– банки, страхові та інші фінансові установи;
– платіжні організації, члени платіжних систем, еквайрингові та клірингові установи;
– товарні, фондові та інші біржі;
– професійні учасники ринку цінних паперів;
– інститути спільного інвестування;
– гральні заклади, ломбарди, юридичні особи, які проводять будь-які лотереї;
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– підприємства, організації, які здійснюють управління інвестиційними фондами чи
недержавними пенсійними фондами;

– підприємства і об’єднання зв’язку, інші не кредитні організації, які здійснюють переказ
грошових коштів;

– інші юридичні особи, які відповідно до законодавства здійснюють фінансові операції.
Суб’єктами державного фінансового моніторингу є:
– центральні органи виконавчої влади та Національний банк України, які відповідно до

закону виконують функції регулювання та нагляду за діяльністю юридичних осіб, що
забезпечують здійснення фінансових операцій;

– спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань фінансового моніторингу
– центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом (далі – Уповноважений
орган) [7].

Державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, здійснює з 01.01.2005 р. Державний комітет фінансового
моніторингу України (далі – ДКФМ) як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним
статусом (Указ Президента України № 1144/2004 від 28.09.2004 р.), є правонаступником
Державного департаменту фінансового моніторингу [8, с. 23].

В Указі Президента України від 28.09.2004 року № 1144/2002 підкреслено – з метою
підвищення ефективності здійснення державної політики у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, утворити на базі Департаменту
фінансового моніторингу – урядового органу державного управління, що діє у складі
Міністерства фінансів України, Державний комітет фінансового моніторингу як центральний
орган виконавчої влади зі спеціальним статусом [9].

Аналіз досліджень учених і практика свідчить, що однією з причин низької ефективності
протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом, насамперед, є недосконалість
законодавства у цій сфері.

Дослідження наукових робіт учених і практиків щодо застосування фінансового
моніторингу у боротьбі з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом,
вказує на наявність у цьому питанні ряду недоліків, серед яких недосконалість законодавства
з піднятої проблеми.

Наприклад, у Законі України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом” міститься перелік операцій, але він визначений за допомогою
слова „зокрема”, отже, не є вичерпним. Операція визначена як така, що пов’язана із
здійсненням або забезпеченням здійснення платежу за допомогою суб’єкта первинного
фінансового моніторингу. Перелік суб’єктів також не є вичерпним, бо закінчується „іншими
юридичними особами, які здійснюють операції”. Тобто врешті-решт операція визначається
через суб’єкта, а суб’єкт – через операцію, що порушує правило формальної логіки, яке
забороняє два різних поняття визначати одне через інше (заборона так званого „замкненого
кола”). Невичерпність переліків у купі із „замкненим колом” порушує принцип, що на заході
вживається під назвою „legal certainty” (правова визначеність, достовірність).

Формально згадані норми дають можливість тлумачити Закон так, що моніторингом
повинні займатися, скажімо, заводи при покупці матеріалів за наявності належних ознак, які
швидше схожі на цілі тероризму, ніж на джерело його живлення. На щастя, практика оминає
ці негативні висновки: Держфінмоніторинг не переймається згаданим тлумаченням, не
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турбуючи таких суб’єктів і не згадуючи про них у Звіті. Але ж не завадить законодавчо закріпити
виключний перелік суб’єктів і операцій, що було б добре з огляду на відмивання доходів, в
першу чергу серед банків, страхових компаній тощо, а також недоцільність піддавати
моніторингу угоди, що можуть полягати у відмиванні доходів, але не є фінопераціями.

Ми цілком поділяємо думку О. Кальмана, який із досліджуваної нами проблеми визначив,
що одним із проблемних питань щодо організації фінансового моніторингу є
неудосконаленість та суперечності у законодавчих актах, що безпосередньо або
опосередковано його регламентують [10].

Доцільно зазначити, що дуже важливу роль, як ми вже підкреслювали раніше, в проведенні
фінансового моніторингу щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним
шляхом, відіграє Національна банківська система, яка з цього питання, як свідчить проведене
дослідження, має ряд проблем.

Одним із засобів запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, у банківській системі є ідентифікація клієнтів. Банк, який ідентифікує свого клієнта,
має право отримати інформацію від іншого банку.

Щодо цього Т. Ковч зазначає, що той прикрий факт, що вітчизняні банки позбавлені доступу
до офіційних баз даних для перевірки достовірності відомостей про клієнта або одержання
відсутньої інформації про нього, спонукає їх до співпраці. Найпростіший її варіант – листування
з метою одержання ідентифікаційних даних від іншого банку. Загалом банки дотримуються
двох протилежних позицій: прихильники обміну інформацією наголошують на відсутності
інших джерел і традиції співпраці банків. Супротивники посилаються на банківську
таємницю [11, с. 78].

Звернення до банку за ідентифікаційними даними про його клієнта є цілком законним. У
статті 64 Закону України „Про банки і банківську діяльність” зазначається „....банк має право
витребувати передбачену законодавством інформацію, що стосується ідентифікації цієї особи
та її керівників, у органів державної влади, які здійснюють нагляд та/або контроль за діяльністю
цієї юридичної особи, банків, інших юридичних осіб, а також здійснювати передбачені
законодавством заходи щодо збору такої інформації з інших джерел” [12].

Однак статті 60, 61 та 62 того ж Закону визначають поняття банківської таємниці,
наголошують на обов’язку банку щодо її збереження і встановлюють жорсткий порядок її
розкриття. У переліку установ, які мають право на одержання відомостей, що становлять
банківську таємницю, банків немає.

Висновки напрошуються самі. По-перше, законодавцям необхідно розібратися з текстами
законів. По-друге, банкам потрібно визначити концепцію своєї діяльності. Якщо банківська
таємниця як парадигма роботи залишається актуальною, то не може йтися про довільний
обмін інформацією про клієнта.

О. Поліщук та О. Літвинов щодо цього зазначають, що однією з серйозних проблем, яка
ускладнює, а у деяких випадках робить неможливим виявленням правоохоронними органами
потоків „брудних” грошей та іншого майна, отриманого злочинним шляхом, є протидія з
боку комерційних банків й інших комерційних структур, які, мотивуючи дотриманням
банківської та комерційної таємниці, не надають правоохоронним органам необхідну
інформацію стосовно руху грошових коштів і проведення фінансових операцій [13, c. 171].
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З урахуванням викладеного вище, на нашу думку, необхідно провести такі заходи з
удосконалення ефективності протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом.

1. Згідно з Законом України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом” на органи загального та спеціального фінансового контролю
покладено обов’язок здійснювати фінансовий моніторинг, але в Законі відсутнє саме
визначення поняття „фінансовий моніторинг”. На нашу думку, це значно ускладнює діяльність
суб’єктів фінансового моніторингу. Тому необхідно на науково обгрунтованій основі
доповнити визначений Закон дефініцією поняття „фінансовий моніторинг”.

2. До Закону необхідно також внести визначене на практичній та науковій основі, з
урахуванням дефініцій, які мають місце в міжнародних документах, поняття легалізації
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

3. Одним із обов’язків банків щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, є ідентифікація його клієнтів. Як ми підкреслювали раніше, однією з
проблем у цьому питанні є обмін інформацією між банками. В одному і тому ж Законі
України „Про банки і банківську діяльність” існують суперечності. Ст. 64 Закону надає банкам
(право) витребувати необхідну інформацію щодо ідентифікації особи, водночас ст. 60, 61 та
62 встановлюють жорсткий порядок збереження банківської таємниці. Це питання, на нашу
думку, треба одночасно вирішити в законодавчому порядку.

Доповнити Закон наступними положеннями:
4. З метою підвищення ефективності впливу ДКФМУ щодо підконтрольних йому об’єктів

за порушення фінансової дисципліни щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних
злочинним шляхом, максимально повного стягнення з них збитків, нанесених державі,
необхідно наділити його правозастосовними повноваженнями. Це значно підвищить фінансову
дисципліну при здійсненні фінансового моніторингу та внесення до державного бюджету
коштів за заподіяні порушення.

5. З метою налагодження ефективної взаємодії між Держфінмоніторингом та іншими
контролюючими та правоохоронними органами необхідно, на нашу думку, прийняти
відповідний нормативно-правовий акт, який би регулював механізм взаємодії цих органів з
питань своєчасного взаємного інформування; проведення суміжних заходів, спрямованих
на запобігання легалізації (відмиванню) „брудних” коштів (прийняття управлінських рішень,
планування та ін.); проведення комплексного аналізу, в тому числі в рамках порушених
кримінальних справ, організації регіональних і міжвідомчих семінарів фахівців у сфері
фінансового моніторингу у протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом тощо.

6. На законодавчому рівні передбачити звільнення від кримінальної відповідальності осіб,
які хоча і брали участь у легалізації грошових коштів, але добровільно сповістили правоохоронні
органи про скоєний злочин і розкрили механізм „відмивання” та вказали на місцезнаходження
злочинних коштів.

Автори ні в якому разі не претендують на категоричність своїх пропозицій, а тільки
запрошують фахівців у галузі піднятої проблеми до дискусії.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВІДНОСИН ПРИ
ЗДІЙСНЕННІ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ
У статті досліджено деякі аспекти характеристики правоввідносин, які виникають

при здійсненні податкового контролю. Доведено, що головним завданням податкового
контролю є забезпечення економічної безпеки держави, реалізація чого забезпечується
комплексом заходів, які в цілому характеризують податковий контроль (облік,
спостереження, прогнозування, і тільки після цього – застосування караючих санкцій).
Важливим є розмежування учасників податкових правовідносин і суб’єктів податкового
контролю. Останніх можна визначити як спеціалізовані державні органи, яким відповідно
до податкового законодавства надано повноваження в сфері податкового контролю щодо
платників податків і зборів, а також податкових агентів. На підставі критичного аналізу
як законодавтсова України, так і РФ висловлено пропозиції щодо закріплення основ
податкового контролю в проекті Податкового кодексу України.

Some aspects of description of legal relationships which arise up during realization of tax
control are probed in the article. It is well-proven that the main task of tax control is providing
of economic security of the state, realization what provided the complex of facilities which
characterize tax control in relation to taxpayers and collections, and also tax agents, are
specialized. On the basis of walkthrought, both legislation of Ukraine and RF suggestions are
expressed in relation to fixing of bases of tax control in a project the Internal revenue code of
Ukraine.

Ключові слова: податки, податковий контроль, владні правовідносини, суб’єкти
податкового контролю.

Державний податковий контроль є обов’язковою умовою ефективного функціонування
фінансової системи. Як справедливо зазначає О. Фоміна, податковий контроль властивий
будь-якій державі, він створює умови винятково для виконання податками в повному обсязі
своєї фіскальної функції – формування грошових ресурсів держави [1, с. 15]. На сьогодні
підготовлено декілька варіантів проектів Податкового кодексу України, які містять положення
щодо організації податкового контролю [2, 3]. Проте навряд чи можна сказати, що
запропонований варіант організації податкового контролю є досконалим. Дотепер зберігається
тенденція щодо охорони та захисту інтересів держави в податковій сфері (фіскальний характер)
і поверхова регламентація відносин, які виникають між відповідними суб’єктами, що
здійснюють податковий контроль та платниками податків і податковими агентами.

© Костенко Ю. О., 2010
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Проблеми правового регулювання податкового контролю розглядалися в роботах таких
науковців, як Л. К. Воронової, М. П. Кучерявенка, Л. А. Савченко, Д. В. Реви, О. А. Ногіної,
В. П. Хомутенко, Н. Б. Гусак та ін. Проте, як правило, податковий контроль досліджувався в
системі фінансового контролю, а окремі проблемні питання залишилися поза уваги. У цій
статті хотілося б звернути увагу на підхід російського законодавця щодо основ закріплення
податкового контролю з огляду на близькість традицій розвитку фінансового законодавства.

Метою роботи є вироблення пропозицій на базі дослідження сучасної практики
закріплення відносин, які виникають при здійсненні податкового контролю та його суб’єктів у
Податковому кодексі РФ, спрямованих на удосконалення відповідних положень проекту
Податкового кодексу України.

Насамперед потрібно звернути увагу на достатньо повне, чітке визначення в ч.1 ст. 2
Податкового кодексу РФ кола відносин, які регулюються законодавством про податки та збори
та які набувають у зв’язку з цим податкових правовідносин [4, с. 16]. Зокрема, в окрему групу
виділено відносини, які виникають у процесі здійснення податкового контролю. Законодавство
про податки та збори належить до публічно-правової галузі законодавства. Податкові
правовідносини є різновидом владних правовідносин, які характеризуються не рівноправністю
сторін, переважанням волі одного учасника над волею іншого. Такі відносини мають
субординаційний характер і встановлюють підпорядкування між їх учасниками. Владна
природа податкових правовідносин не одноразово підкреслювалася в рішеннях судових органів.
Так, у Постанові Конституційного Суду РФ від 17 грудня 1996 року № 20-П „Зі справи щодо
перевірки конституційності пунктів 2 та 3 частини першої статті 11 Закону РФ від 24 червня
1993 року „Про федеральні органи податкової поліції” зазначено, що „Податкові
правовідносини побудовані на владному підпорядкуванні однієї сторони іншій. Вони
передбачають субординацію сторін, одній з яких – податковому органу, що діє від імені
держави, належить владне повноваження, а іншій, платникові податків – обов’язок скорятися”.
Вимога податкового органу та податкове зобов’язання платника податків випливає не із угоди,
а із закону. Із публічно-правовим характером податків і державної казни та з фіскальним
суверенітетом держави пов’язані законодавча форма закріплення податків, обов’язковість та
примусовість їх вилучення, односторонній характер податкових зобов’язань” [5]. Публічно-
правовий характер податкових правовідносин передбачає обов’язкову участь у них державних
органів, посадових осіб, а також і суб’єктів з делегованими їм повноваженнями владного
характеру. Саме тому необхідно, щоб на рівні закону було регламентовано повноваження,
організацію контрольної діяльності владного суб’єкта і відповідно права та обов’язки
зобов’язаного суб’єкта. Визнаючи суб’єкта податкового контролю, доцільно звернути увагу
безпосередньо на ту форму відносин, що відбуваються під час здійснення податкового
контролю, і відповідно на підхід законодавця до їх закріплення.

Як підкреслює М. П. Кучерявенко, предметом податкового права охоплюється сукупність
певних, специфічних відносин, які мають багатоаспектний та складний характер [6, с. 492].
Дослідженню змісту та класифікації фінансових правовідносин взагалі та податкових зокрема
приділено достатньо уваги в теорії фінансового права [6, с. 266–283; 7, с. 80–104; 8, с. 254]. У
контексті розгляду проблематики в цій статті цікавою є класифікація останніх на регулятивні
та охоронні. На нашу думку, доцільно розмежовувати групу відносин, які виникають
безпосередньо в процесі здійснення податкового контролю, від відносин, які виникають у
процесі провадження за податкові правопорушення та притягнення винних осіб до



190                                                                                                             Право

відповідальності. Це положення має особливе значення для правозастосовної практики і навряд
чи  правильно характеризувати відносини, які виникають під час здійснення податкового
контролю, як охоронні.

Питання розмежування охоронних податкових правовідносин і контрольних на сьогодні є
відкритим у науці фінансового права. Проте було б несправедливо наголошувати на повній
не розробленості цього виду правовідносин. Так, Л. А. Савченко у своєму дослідженні робить
висновок, що фінансово-контрольні правовідносини є особливим видом правовідносин, що
мають вольовий, імперативний, публічний, організаційний, похідний характер, виникають з
приводу мобілізації, розподілу та використання централізованих і децентралізованих фондів
коштів, мають розширену сферу дії, цільову спрямованість,  особливу сферу
виникнення [9, с. 453]. Беручи до уваги те, що функції податків, які визначають їх сутність, є
похідними від функцій фінансів і виконують ті само завдання, але в порівняно більш вузьких
рамках, ознаки, наведені вченою можна перекласти і на контрольні податкові правовідносини.
Викликає науковий інтерес позиція Д. В. Реви, яка визначає контрольно-податкові
правовідносини як один із різновидів податкових відносин, що становлять собою виникаючий
на підставі норм податкового права зв’язок між його суб’єктами, взятий у єдності з їх
фактичною поведінкою, який зумовлюється існуванням власне податкових відносин і
визначається необхідністю попередження яких-небудь відхилень на шляху реалізації цих
відносин, забезпечення стабільності, стійкості й гарантованості їх розвитку й захисту [10, с. 6].

Класично і в теорії права, і в теорії фінансового права, підкреслюється, що виникнення
охоронних правовідносин пов’язано саме із неправомірною поведінкою суб’єктів,
виникненням правопорушення [6, с. 270–271; 7, с. 82, 8, с. 255]. Характеризуючи відносини,
які формуються при здійсненні податкового контролю, було б помилковим наголошувати
тільки на такій підставі їх виникнення, як порушення прав та невиконання податкових обов’язків,
і, як наслідок, – податкове правопорушення. Вважаємо, що в основі розмежування таких
відносин закладено саме завдання, що необхідно вирішити суб’єктам, які наділяються владними
повноваженнями при реалізації тих чи інших відносин. Як правильно підкреслює
А. В. Бризгалін, головним завданням податкового контролю є забезпечення економічної
безпеки держави, реалізація чого забезпечується комплексом засобів, які в цілому
характеризують податковий контроль (облік, спостереження, прогнозування, і тільки після
цього – застосування каральних санкцій) [11, с. 208]. Більш детально завдання податкового
контролю через характеристику його напрямів розкрито О. А. Ногіною в роботі „Податковий
контроль: питання теорії” [12, с. 140].

Таке трактування даного положення розкривається безпосередньо підходом, закладеним
у ст. 32 Податкового кодексу РФ щодо переліку обов’язків податкових органів, які не зводяться
тільки до реалізації охоронної функції. Зокрема, податкові органи РФ на сьогодні зобов’язані:
проводити роз’яснювальну роботу щодо застосування податкового законодавства; безоплатно
інформувати платників податків, податкових агентів про чинне податкове законодавство;
надавати форми встановленої звітності та роз’яснювати порядок її заповнення; здійснювати
повернення чи залік надмірно сплачених сум податків; дотримуватися податкової тайни та ін.
Таким чином, враховуючи викладене, є певні підстави характеризувати відносини, які
виникають у рамках організації податкового контролю, саме як контрольно-податкові
правовідносини.
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Як відомо, обов’язковим елементом будь-яких податкових правовідносин є його суб’єкт.
Характеризуючи суб’єктів податкових правовідносин, ми приєднуємося до позиції
Р. Й. Халфіної, яка, вирізняючи учасників правовідносин, обґрунтовує положення  про те, що
у сфері реалізації права нас повинні цікавити не всі потенційні можливості осіб, а тільки ті
особливості, які визначають можливість їх участі у правовідносинах [13, с. 115, 116]. Саме тому
важливо розмежовувати учасників податкових правовідносин і суб’єктів податкового
контролю. Ці дві категорії співвідносяться як часткове із загальним. Так, до останніх будуть
відноситися саме державні органи, які і наділяються владними повноваженнями щодо
здійснення податкового контролю, які, в свою чергу, виступають учасниками податкових
правовідносин.

Беззаперечним вважаємо положення, що в податковій сфері держава повинна побудувати
спеціальний державний орган чи органи та наділити їх відповідними владними
повноваженнями щодо платників податків та осіб, які пов’язані з реалізацією податкового
обов’язку [6, с. 490]. Цілком справедливо Л. Н. Древаль підкреслює, що здійснення ефективного
податкового контролю потребує чіткої системи органів, які контролюють сплату податків та
зборів у державний бюджет, оскільки основна його частина формується винятково за рахунок
податкових надходжень [14, с. 228].

Зокрема, вчені роблять висновок, що фактично систему органів, які здійснюють контроль
у сфері оподаткування, формує дві групи органів:

1) безпосередньо податкові органи (наприклад, податкові інспекції) – органи, основна
діяльність яких пов’язана з забезпеченням податкових надходжень до бюджетів;

2) опосередковано податкові органи (наприклад, митні органи) – органи, які розглядаються
як такі за певних умов [14, с. 236].

Російський законодавець дійсно наділяє посадових осіб митних органів правами та
обов’язками податкових органів при справлянні податку на додану вартість та акцизного
збору при переміщенні товарів через митний кордон. Проте навряд чи правильно розглядати
їх як такі, хоча б через те, що завдання та функції таких органів є зовсім різними. Першочергове
завдання митних органів у будь-якому разі – це забезпечення дотримання законності при
переміщенні товарів через кордон, а вже звідси буде випливати і оподаткування. До того ж
ст. 71 Конституції РФ закріплює, що митне регулювання та федеральні податки є самостійними
сферами правового регулювання [5].

Більш зваженою, на нашу думку, є позиція М. П. Кучерявенка щодо виділення загальних і
спеціальних суб’єктів контролю. Фактично така класифікація дає змогу відповісти на питання,
чи характеризується суб’єкт будь-якими особливими, притаманними винятково йому
ознаками правового статусу, чи для участі в податкових правовідносинах йому не потрібна
деталізація будь-яких моментів правосуб’єктності, і він бере участь у таких правовідносинах
на загальних підставах. У цьому випадку є принциповим делегування державою відповідному
органу повноважень винятково для діяльності в сфері оподаткування. Тобто безперечно
йдеться про загального суб’єкта, яким є податкові органи. До спеціальних владних суб’єктів
будуть якраз належати митні органи, як органи, які не є податковими по суті, а виконують
тільки певні функції [6, с. 317].

Показовою щодо цього є логіка розміщення статей у Податковому кодексі РФ. Так, ст. 9
визначає таких учасників податкових правовідносин: як платники податків, податкові агенти,
податкові та митні органи. Розділ третій присвячено закріпленню прав та обов’язків посадових
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осіб податкових, митних та фінансових органів у галузі податків і зборів. І тільки глава 14
Розділу 5 присвячена безпосередньо правовій регламентації організації податкового контролю
в РФ. Необхідно зазначити, що до такої структури кодексу російський законодавець прийшов
не відразу.

З моменту введення в дію Загальної частини Податкового кодексу РФ, тобто, з 1998 року
розділ 3, який називався „Органи, які здійснюють податковий контроль”, фактично було
присвячено закріпленню прав податкових органів, та інших органів, які здійснювали податковий
контроль. Безпосередньо ст. 38 Податкового кодексу РФ „Системи податкових органів та інших
органів, які здійснюють податковий контроль в Російській Федерації” не містила вичерпного
переліку таких органів, що викликало безліч проблемних питань при розмежуванні компетенції
між податковими, митними, державними позабюджетними фондами та іншими органами,
які відповідними нормативними актами були наділені правом здійснювати певні контрольні
повноваження.

Із 1 січня 2007 року після внесення певних змін та доповнень до Податкового кодексу РФ*

податкові органи складають єдину централізовану систему контролю за дотриманням за
законодавством про податки та збори, за правильністю їх обрахування, повнотою та
своєчасністю сплати (перерахуванням) у бюджетну систему РФ податків та зборів, а в випадках,
передбачених законодавством РФ, за правильністю обрахування, повнотою та своєчасністю
сплати (перерахування) в бюджетну систему РФ інших обов’язкових платежів. До такої системи
входить федеральний орган виконавчої влади, уповноважений щодо контролю та нагляду в
галузі податків і зборів та його територіальні органи [4, с. 26]. Діюча редакція ст. 82 Податкового
кодексу РФ безпосередньо уточнює ч. 1 ст. 30 за рахунок визначення податкового контролю
та перерахування форм його здійснення посадовими особами податкових і митних органів.
Митні органи є учасниками податкових відносин і, зокрема, ч. 1 ст. 34 Податкового кодексу
РФ закріплює, що ці органи наділяються правами та виконують обов’язки податкових органів
щодо стягування податків при переміщенні товарів через митний кордон РФ відповідно з
митним законодавством РФ, Податковим кодексом та іншими федеральними законами про
податки [4, с. 28]. Тобто в російському законодавстві поняття „державні органи, які є
учасниками податкових правовідносин” та „суб’єкти податкового контролю” співпадають, і,
фактично в відносинах щодо організації податкового контролю тільки податкові та митні органи
наділені владними повноваженнями від імені держави.

Таким чином, суб’єктів податкового контролю можна визначити як спеціалізовані державні
органи, яким відповідно до податкового законодавства надані повноваження в сфері
податкового контролю щодо платників податків та зборів, а також податкових агентів.

Наприкінці статті хотілося б звернути увагу на те, як у проекті Податкового кодексу України
запропоновано врегулювати поставлені в роботі проблеми. Так, по-перше, в ст. 1001
закріплено, що сферою дії Податкового кодексу України є відносини, пов’язані з
оподаткуванням в Україні та визначенням правових основ побудови і функціонування системи
оподаткування [3]. Безпосередньо ж податковий контроль визначається як система заходів,
які проводяться контролюючими органами з метою перевірки правильності нарахування,
повноти та своєчасності сплати податків і зборів, а також виконання законодавства з питань

*
З 1 січня 2001 року із введенням єдиного соціального податку, контроль за сплатою якого здійснюють

податкові органи, органи позабюджетних фондів втратили свої контрольні повноваження.
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проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого
законодавства, контроль за яким покладено на органи державної податкової служби [3]. Таке
визначення відразу ставить ряд питань. По-перше, не зрозуміло взагалі, хто здійснює податковий
контроль: контролюючі органи чи тільки податкова служба? По-друге, навряд чи всі
перераховані відносини, на які можуть бути скеровані контролюючі заходи, підпадають під
сферу дії податкового законодавства. Тобто норми проекту Податкового кодексу не містять ні
чіткого переліку відносин, які регулюються законодавством про податки та збори, ні складу
законодавства про податки та збори, ні чіткого переліку суб’єктів податкового контролю.

Враховуючи викладене вище, можна зазначити, що на сьогодні найважливішою
передумовою здійснення належного податкового контролю є вдосконалення відповідних норм
Загальної частини проекту Податкового кодексу України за рахунок закріплення серед кола
відносин, що регулюється податковим законодавством, саме групи контрольно-податкових
правовідносин, а також визначення суб’єктів податкового контролю як спеціалізованих
державних органів, яким відповідно до податкового законодавства надано повноваження в
сфері податкового контролю щодо платників податків і зборів, а також податкових агентів. При
цьому стаття, що буде містити таке визначення, повинна вміщувати і вичерпний перелік таких
суб’єктів, до яких, зокрема, слід відносити: органи державної податкової служби; митні органи
– щодо ввізного та вивізного мита, акцизного податку, податку на додану вартість, інших
податків, які справляються у разі ввезення (пересилання) товарів і предметів на митну
територію України або вивезення (пересилання) товарів і предметів з митної території України;
установи Пенсійного фонду України – щодо внесків до Пенсійного фонду України; установи
Фонду соціального страхування України – щодо внесків до Фонду соціального страхування
України.
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА У ПРАЦЯХ

Я. ПАДОХА
У статті розглянуто основні напрями дослідження Я. Падохом вітчизняного

кримінального права в литовсько-руський період.
Доведено, що в працях Я. Падоха основними напрямами є виявлення загальних рис

розвитку кримінального права, визначення його основних ідей, вивчення загальних постанов,
характеристика поняття злочину, видів злочину, мети і системи покарання. Я. Падох
виділив основні ідеї кримінального права цього періоду: закріплення принципу станової
нерівності, застосування більш суворої системи покарання, посилення в кримінальному
праві приватно-правового елемента, ідеї суб’єктивної вини, проголошення принципу
рівності всіх станів перед законом, заборона позасудових покарань, заочного засудження.
Ученими доведено, що основні ідеї кримінального права відобразилися в розвитку ключових
понять та інститутів, їх якісних змінах.

The present artide considers basic research trends in Ya. Padokh’s research of the domestic
criminal law of Lithuanian – Russian period.

Padokh’s work’s are proved to contain basic trends as follows: revealing common features of
criminal law development, defining its main ideas, investigating general resolutions,
characterizing the nation of crime, kinds of crime, ideas of the criminal law of the above –
mentioned time, which are affirmation of strata inequality principle, reinforcement Subjective
gnilt idea in criminal law, declaration of legal equality of all strata, fan in out- of – court
punishments and sentence in absentia. The scolar also grounds the statement that leading ideas
of the criminal law were confirmed in the development of its basic nations and institutes as well
as their improvements.

Ключові слова: творча спадщина Я. Падоха, українське карне право за литовсько-
руської доби, провідні ідеї карного права, розвиток українського карного права.

У період розбудови незалежної Української держави, становлення і розвитку її правової
системи значущим є звернення вченими уваги до правової спадщини українського народу.
Особливо потрібно підкреслити актуальність досліджень у сфері історії вітчизняного
кримінального права, зокрема, українського кримінального права за литовсько-руської доби.
Адже саме протягом зазначеного періоду продовжувався розвиток вітчизняного
кримінального права, становлення якого відбувалося у період Київської Русі. Тому важливим
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є об‘єктивне вивчення наукового надбання істориків і правників, що присвятили свої праці
дослідженню проблем історії вітчизняного кримінального права у період існування Литовсько-
Руської держави. Важливий внесок у розробку вітчизняною історико-правовою наукою
вказаної проблематики зробив зарубіжний український вчений (вчений української діаспори)
Я. Падох.

Дослідження його здобутків актуалізується, на нашу думку, ще й тим, що до здобуття
Україною в 1991 р. незалежності праці цього вченого з об’єктивних причин не вивчалися.
Потрібно звернути увагу й на те, що Я. Падох працював у досить складних умовах :
перебуваючи за кордоном, він із зрозумілих причин, фактично, не міг користуватися
необхідною йому науковою літературою. Як зазначає у передмові до праці Я. Падоха „Нарис
історії українського карного права” Л. Окиншевич, „Особливо несприятливо на ній, – як і на
всій науковій праці сучасної української еміграції – виявляє себе майже повна відсутність
українознавчих бібліотек” [2, 7]. Враховуючи зазначене вище, вважаємо, що дослідження
наукового доробку Я. Падоха, вивчення запропонованих ним доволі цікавих ідей, що не
втратили значення і до сьогодні, є в умовах розвитку сучасної вітчизняної історико-правової
науки актуальним.

Проблема даної статті полягає у необхідності визначити основні напрями дослідження
Я. Падохом українського кримінального права за литовсько-руської доби, з’ясувати зміст
його поглядів на характер, сутність кримінального права зазначеного періоду.

Визначена у даній статті проблема в історико-правовій науці не вивчалася, як, у цілому, і
творча спадщина Я. Падоха. Можна лише вказати на дві публікації (Усенко І. Б., Касяненко Ю. Я.
Падох Ярослав (К., 2002); Усенко І. Б., Бондарук Т. І. Падох Ярослав (К., 2002), які висвітлюють,
в основному, біографію вченого.

Метою даної статті є визначення основних напрямів дослідження Я. Падохом українського
кримінального права у період існування Литовсько-Руської держави, з’ясування змісту його
поглядів на характер, сутність кримінального права зазначеної доби. Досягнення даної мети
дозволить більш повно і чітко оцінити наукову спадщину Я. Падоха, основні змістовні риси
його концепції щодо історії вітчизняного кримінального права.

Багатий і цікавий творчий доробок зарубіжного українського вченого Я. Падоха у сфері
дослідження історії вітчизняного кримінального права міститься у кількох його працях. Зокрема,
найбільш значимими щодо розробки вченим українського кримінального права за литовсько-
руської доби є його роботи „Давнє українське судове право” (1949 р.) та „Нарис історії
українського карного права” (1951 р.).

У зв’язку з цим необхідно зупинитися на загальних поглядах Я. Падоха на історію
українського кримінального права. У першу чергу, потрібно наголосити на тому, що
кримінальне право він розглядає як карне право, оскільки, на його думку, „Влада карання в
модерному устрої належить виключно державі, звідси й вужче окреслення карного права, як
права держави накладати кару за злочини” [2, 9]. Учений надавав важливого значення історії
кримінального права через те, що, з одного боку, вперше почали регулюватися саме
кримінально-правові відносини, з іншого – у нормах кримінального права найчіткіше
віддзеркалюється ідеологія суспільства, взаємовідносини між особою, суспільством і
державою [2, с. 9].

При вивченні історії українського кримінального права Я. Падох дотримувався, як він
зазначає, „традиційної” схеми поділу історії українського права на три періоди. Такими
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періодами є доба Княжої Русі-України, Литовсько-Руської держави і Гетьманської України.
Разом з тим учений вважає, що не потрібно досліджувати період польської окупації (1569–
1648 рр.), тому що ця доба „…для історика карного права мало цікаві, бо тоді на українських
землях діяло головним чином чуже право” [2, c. 9]. Отже, можна констатувати, що Я. Падох
поділяє історію кримінального права українських земель, що перебували у складі Литовсько-
Руської держави та Речі Посполитої, на історію українського карного права литовсько-руської
доби та історію карного права у період польської окупації українських земель. Об’єктом
дослідження у працях Я. Падоха стає перший період.

Основні напрями дослідження Я. Падохом історії українського карного права за литовсько-
руської доби потрібно аналізувати через призму визначеної ним схеми цього дослідження.
Так, структурними елементами даної схеми є загальна характеристика розвитку карного права;
визначення його провідних ідей; вивчення загальних постанов; дослідження поняття злочину,
видів злочину та системи покарань. На думку вченого, розвиток карного права у вказаний
період мав два етапи : „старовини” (до початку ХV ст.) і „новини” (з початком ХV ст.). Для
першого етапу, як вважає Я. Падох, характерним є тісний зв’язок норм карного права з
попереднім періодом – добою Київської Русі : „Воно спиралося на здобутках київського
державного періоду, і правна практика користувалася давніми збірниками права” [2, с. 28].

Разом з тим учений виділяє і певні зміни у карному праві, що були детерміновані
політичними, господарськими і соціальними чинниками. До таких змін Я. Падох відносить
позитивні – чіткіше „…окреслення давніх і нових родів злочинів…”, та негативні – замість
пріоритету публічного інтересу, як за часів Київської Русі, „…тепер основою є відшкодування,
з можливістю застосування також публічно-правної кари” [2, 28]. Отже, на думку дослідника,
на цьому етапі пріоритетом стає вже інтерес потерпілого.

Другий етап – „новини” – відзначався, на думку вченого, інтенсивним впливом іноземного
права – польського, німецького, римського і канонічного, що відобразилось у пам’ятках права.
Разом з тим вплив давньоукраїнського права залишався відчутним, за влучним висловом
Я. Падоха, „Під поверхнею чужих впливів збереглася і староукраїнська основа” [2, с. 29].

Досить обґрунтовано Я. Падох доводить існування у литовсько-руську добу провідних
ідей карного права. Як видно із аналізу вказаних вище праць вченого, провідні ідеї склались у
результаті нових реалій суспільного життя. Серед основних причин Я. Падох наголошує на
зміні соціально-політичних умов життя, змішанні українського народу з „…мовно, релігійно
і культурно чужими етнічними елементами”, впливі західного права, чужих державних і
суспільних інтересів [2, с. 29].

У результаті, за словами вченого, „Ідейні основи карного права цієї доби далеко відійшли
від права доби минулого” [1, с. 33]. Зокрема, однією з найважливіших змін Я. Падох абсолютно
справедливо вважає формування права за принципом станової нерівності. Як зазначає вчений,
„…ґрунтовною зміною у відношенні до попередньої демократичної доби і основною ідеєю
карного права…є станова нерівність…”, яка виявлялась у пом’якшенні кримінальної
відповідальності злочинців-шляхтичів і її посилення для інших станів за злочини проти
шляхти [2, с. 30].

З цією ідеєю тісно пов’язана і інша – система покарань стає досить суворою. Як доказ
даної думки, Я. Падох наводить такі приклади : головною метою покарання стає залякування,
вводяться невідомі раніше покарання – смертна кара, тілесні покарання, запроваджується
при визначенні міри покарання система талона [2, c. 30–31; 1, с. 33].
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Необхідно погодитися з Я. Падохом і в оцінці ним іншої ідеї про те, що „Висока повага до
честі і свободи людини збереглася з попереднього часу, але, в силу станової нерівности,
особлива охорона чести дедалі більше обмежувалась тільки до одного шляхетського
стану” [2, с. 31].

Попри визнання негативного значення зазначених вище ідей карного права, вчений
наголошує на тому, що ідея станової нерівності та більш суворого покарання в Україні, на
відміну від Західної Європи, не набули абсолютності. Зокрема, він зазначає, що „…суспільна
диференціація на українських землях однак не зайшла так далеко, щоб, як і в інших країнах,
створилися окремі правні системи і кодекси для кожного суспільного стану…” [2, c. 29].
Стосовно ж суворої системи покарань, то вчений обґрунтовано вважає, що на практиці
суворі кари пом’якшувалися за бажанням потерпілого або за рішенням суддів [2, с. 32].

До інших негативних ідей карного права цього часу вчений відносить зменшення впливу
у злочині і покаранні публічно-правового елементу і посилення приватно-правового. Як
зазначає вчений, „Злочин є насамперед – шкода, завдана приватним особам, а головною
метою кари є відшкодування потерпілого…” [2, с. 33]. Разом з тим, на думку вченого, існування
такого дуалізму абсолютно не означало неможливості розвитку у суспільстві поглядів на
поняття злочину і покарання. Ми погоджуємось з Я. Падохом, що у ХVІ ст. відбулися зміни у
поглядах. За словами вченого, зокрема, „Коли в І Лит. Статуті є панівним приватноправний
погляд, то в ІІІ Статуті перевагу здобула публічно правна засада”, злочин розглядається як
порушення публічного ладу, а головною метою кари стає відновлення порушеного
правопорядку [2, с. 33].

Крім ідей, що мали негативний зміст і були, на думку дослідника, кроком назад порівняно
з добою Київської Русі, вчений виділяє і позитивні. Зокрема, це – ідея суб’єктивної провини,
„…в центрі поняття злочину і кари стало питання волі злочинця” [2, с. 32]. Відтак, на думку
Я. Падоха, кожний відповідає лише за вчинений злочин, відкидається відповідальність третіх
осіб, розвиваються поняття умислу, підмови, співучасті, необхідної оборони тощо. Як вважає
вчений, домінуванню теорії суб‘єктивної провини сприяв вплив християнства [2, с. 32].

До вказаної вище ідеї Я. Падох долучає й інші, що мали позитивне значення для розвитку
карного права. Такими він вважає рівність усіх станів перед нормами закону (Литовського
Статуту), заборону позасудової кари і заочного засудження, самовільного позасудового
ув’язнення тощо [2, с. 32–33].

При дослідженні загальних постанов українського карного права литовсько-руської доби
вчений розглядає стан розвитку понять та інститутів : суб’єкта та об’єкта злочину, суб’єктивної
та об’єктивної сторін, обставин, що виключають злочинність діяння, співучасті, обставин, що
звільняють від покарання тощо. Вивчення вказаних понять та інститутів учений проводить,
здебільшого, за допомогою методу аналізу, історично-порівняльного, порівняльно-правового,
формально-догматичного методів. Наприклад, досліджуючи поняття суб’єкта злочину, вчений
вказує, що у загальних рисах збереглося розуміння цього поняття з попередніх часів : суб’єктом
злочину вважалася лише осудна вільна або напівзалежна особа.

Разом з тим відбулися, на думку вченого, і певні зміни, зокрема, щодо встановлення віку
кримінальної відповідальності, відповідальності малолітніх при вчиненні ними рецидиву
крадіжки. Крім того, „Всупереч традиції попередньої доби, в карному праві заведено станове
розрізнення : злочинці з нижчих верств часто каралися суворіше від шляхти” [2, с. 34].
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Стосовно поняття суб’єктивної та об’єктивної сторін злочину, то вчений наголошує на їх
розвиненості. Так, були відомі злочини навмисні та вчинені з необережності, причому
„Вимірення кари збільшувалося в міру наявности посилення злочинної волі, при чому помітну
ролю грало знаряддя, як здійснено” [2, с. 35]. Розвиток поняття об’єктивної сторони злочину
вчений вбачає у формалізації у нормах Литовського Статуту причинного зв’язку між діянням
і наслідком. Як зазначає Я. Падох, „…виникав модерний погляд, що карі підпадає лише така
дія, яка згідно з людським досвідом і природою речей звичайно спричиняє заборонений
вислід” [2, с. 35].

Порівняно з попередньою добою, як вважає вчений, розвинувся інститут співучасті у
вчиненні злочину. Зокрема, Я. Падох наголошує на існуванні виразного поділу „…на головних
злочинців і їх співучасників, при чому між ними можна розрізнити учасників злочину,
помічників і підмовників” [2, с. 36].

Значного розвитку, на думку Я. Падоха, набуло „…право в питанні індивідуальної
відповідальності за злочини” [2, с. 36]. Винятками із загального правила були лише
відповідальність дітей за вчинення батьком державної зради або „образи маєстату” монарха,
а також відповідальність сільської громади за крадіжку.

Цікавими є погляди Я. Падоха стосовно поняття злочину та видів злочинів, що були
відображені у Литовському Статуті. На його думку, злочин – це посягання на приватні інтереси
і одночасно порушення норми права та публічного спокою, тобто у понятті злочину міститься
як приватно-правовий, так і публічно-правовий елементи [2, с. 37; 1, с. 34]. Крім того, як вважає
вчений, злочин ще розглядався як аморальний вчинок, гріх. Причому, як справедливо
наголошує Я. Падох, вказані елементи мали власну термінологію („кривда”, „виступок”
тощо) [2, с. 37].

Логічним продовженням думки Я. Падоха щодо поєднання у понятті злочину приватного
і публічного елементів стало виокремлення ним двох великих груп злочинів – проти публічних
і приватних інтересів. Разом з тим учений говорить, що „…через слабе розмежування публічних
і приватних елементів злочину і кари багато з карних вчинків стоїть на межі публічного і
приватного злочину” [2, с. 37].

Серед злочинів проти публічних інтересів Я. Падох виділяє злочини проти маєстату, держави
і суспільства. Злочини проти маєстату, за словами вченого, „…можуть набрати форми
чинного, словесного і письмового порушення недоторканості і поваги великого князя”.
Злочини проти держави – це зрада батьківщині, втеча до землі ворога, заколот, військові
злочини (втеча з поля бою, вивіз до ворожих країн зброї і т.д.) тощо, причому, на думку
дослідника, через „...тісне пов’язання в. князя з державою злочини проти держави важко
відрізнити від злочинів проти госп. маєстату” [2, с. 37–38].

До злочинів проти суспільства Я. Падох відносить насамперед фальшування грошей,
підробку печаток, грамот; злочинами, що порушували суспільний спокій, учений визнає
також злочини проти релігії (єресі), проти родини і моралі (звідництво, зґвалтування,
позашлюбні статеві відносини тощо).

Значну вагу Я. Падох приділяє дослідженню злочинів проти приватних інтересів. На його
погляд, велику групу серед цих злочинів складали злочини проти особи, зокрема, вбивство
(умисне; вбивство, вчинене з необережності; випадкове заподіяння смерті) і злочини проти
тілесної недоторканості (умисне; вчинене з необережності; випадкове; неспровоковане;
внаслідок провокації; явне; таємне). На думку вченого, злочини проти життя і тілесної
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недоторканості мали ряд різних обставин, що впливало на міру та розмір покарання [2, с. 40–
41].

Серед злочинів проти особи значну групу складали злочини проти честі і свободи, які
мали станове забарвлення. Як зазначає Я. Падох, „Коли норми щодо інших злочинів охороняють
усі стани і тільки межі і засоби охорони різні для різних станів – охорона чести служить лише
шляхті…” [2, c. 41]. Посягання на честь і свободу полягало, насамперед, у словесних закидах
щодо походження шляхтича, його аморальної поведінки, незаконному ув’язненні шляхтича
тощо.

Особливим видом злочину, як вважає вчений, були злочини проти домашнього миру
(„кгвалт”) у вигляді нападу на будинки, церкви, села, на шляхах, причому такі злочини каралися
дуже суворо [2, с. 42].

Також велику групу злочинів проти приватних інтересів складали злочини проти майна.
Як зазначає Я. Падох, „Вони більше, ніж інші злочини, змальовують барвисту картину побуту
й господарських конфліктів старої української суспільности” [2, c. 43]. До таких злочинів він
відносить грабіж, крадіжку (легку і важку), переховування крадених речей, користування
ними, порушення меж земельних ділянок, пошкодження чужого майна, підпали тощо.

Досить цікавими щодо з’ясування змісту правових поглядів у суспільстві на карне право є
ідеї Я. Падоха стосовно мети і системи покарань. Так, покарання він нерозривно пов’язує з
„природою злочину” : „Кара цієї доби – це комбінація композиційної системи і публічних
кар, а водночас і засіб виховання і виправлення та покути за гріх...кару вважалося засобом
забезпечити суспільність перед злочинністю...” [2, с. 45].

На думку вченого, погляди у тогочасному суспільстві на покарання не були сталими. На
початку досліджуваного Я. Падохом періоду при домінуванні приватно-правового погляду
на злочин основними видами покарань були відшкодування із залученням публічних кар.
Згодом із зміцненням публічно-правового погляду виникає комбінація із відшкодування та
публічних кар. Тому цілком логічно Я. Падох поділяє кари на приватні і публічні [2, с. 45].

Як справедливо вважає вчений, у відшкодуваннях тієї доби було закладено карний зміст.
Так, їх розмір залежав від ступеня злочинної волі правопорушника, вони іноді сплачувалися
навіть тоді, коли заподіяння шкоди було відсутнє. Я. Падох поділяє відшкодування на головщину
(призначалася за вбивство і її розмір залежав від стану вбитого), нав’язку (передбачалася за
спричинення тілесних ушкоджень, образу честі, її розмір залежав від стану потерпілого),
вину та ґвалт (передбачалися за пошкодження майна) [2, с. 46–47].

Велику групу покарань складали, на думку Я. Падоха, публічні кари, які він поділяє на
головні, додаткові та заступні. Серед головних кар учений виділяє насамперед смертну кару,
яка „...на початку цієї доби вживалася дуже рідко”, але вже під кінець ХVІ ст. під впливом
права країн Західної Європи стала досить поширеною [2, с. 47]. Як доводить Я. Падох, смертна
кара за Литовським Статутом передбачалась іноді навіть за легкі злочини, якщо „...в І
Литовському Статуті смертна кара загрожує тільки за 20 злочинів, в 3-му...близько 100" [2, с. 48].
Смертна кара могла застосовуватись у різних формах – від простої (відрубання голови) до
кваліфікованої – четвертування, посадження на палю, спалення тощо.

Іншим видом публічних кар, за словами вченого, були кари на тілі, які, в основному,
передбачалися для злочинців-нешляхтичів. Такими є калічницькі кари, побиття буками,
причому, при заподіянні тяжких тілесних ушкоджень застосовувався принцип талона [2, с. 48–
49].
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Як стверджує Я. Падох, на противагу карам для нижчих станів, Литовський Статут
передбачав покарання суто для шляхти – позбавлення честі. Як справедливо наголошує учений,
„Втрата чести позбавляє засудженого привілеїв шляхетського стану, в тім числі і права на
публічні посади” [2, с. 50].

У досліджуваний Я. Падохом період розвивається, на його думку, і така кара як позбавлення
волі. Вона, як доводить учений, поділялася на „легку” (ув’язнений знаходився у наземній
вежі) та „важку” (злочинця садовили у підземну частину башти) [2, с. 49].

Єдиним видом головних кар (правда, вони могли виступати і як додаткові) серед майнових
покарань Я. Падох називає конфіскацію майна. При застосуванні ж конфіскації як додаткової
кари головними видами виступали, як справедливо стверджує вчений, смертна кара і втрата
честі [2, c. 51].

Я. Падох розглядає і суто додаткові кари та заступні, тобто такі, що застосовувалися „...або
тоді, коли суд не мав змоги виконати головної кари, або цієї змоги не мав сам
засуджений” [2, c. 51]. Додатковими карами вчений вважає вигнання з громади, церковну
покуту та позбавлення змоги спадкування. Серед заступних кар провідним було „виволання”
(оголошення злочинця вигнанцем за непокору судовому рішенню), яке поділялося на
тимчасове і вічне [2, с. 52–53].

Таким чином, із дослідження вказаних праць Я. Падоха можна зробити наступні висновки :
1. Я. Падох розглядає історію українського кримінального права у контексті загального

поділу історії українського права на три періоди : Київської Русі, Литовсько-Руської держави
та Гетьманської України. Основним критерієм такого поділу є домінування у той чи інший
період українського права. Важливого значення у концепції Я. Падоха набуває висунута ним
думка про залежність формування норм вітчизняного кримінального права від волі органів
державної влади. Тому у другому періоді вчений виділяє історію українського карного права
за литовсько-руської доби, період „польської окупації” (1569–1648 рр.), фактично, мало
береться до уваги через домінування норм іноземного права.

2. Основними напрямами дослідження Я. Падохом вітчизняного карного права у литовсько-
руську добу є виявлення загальних рис його розвитку, визначення провідних ідей карного
права, вивчення загальних постанов, характеристика поняття злочину, видів злочинів, мети і
системи покарань. Дослідження українського карного права за вказаними напрямами
дозволило вченому виділити два етапи у його розвитку : а) до початку ХV ст. (характеризувався
впливом давньоукраїнського права); б) з початком ХV ст. (основною рисою стає посилення
впливу іноземного права).

3. Я. Падох виокремлює провідні ідеї карного права цієї доби, які поділяються ним на дві
групи: ті, що мали негативний зміст, та ідеї позитивного характеру. До перших він відносить
закріплення принципу станової нерівності, більш суворої системи покарань, посилення у
карному праві приватно-правового елементу. Ідеями, що мали позитивний зміст, вчений
називає посилення ідеї суб’єктивної провини, проголошення принципу рівності усіх станів
перед законом, заборону позасудових кар, заочного засудження, позасудового ув’язнення.
Я. Падох доводить, що вказані ідеї склалися під впливом нових політичних, соціальних і
господарських умов життя.

4. Учений обгрунтовує положення, що провідні ідеї карного права відобразилися у розвитку
його основних понять та інститутів, їх якісних змінах. Я. Падох дійшов висновку, що відбувся
розвиток поняття суб’єкта злочину (встановлення віку кримінальної відповідальності),
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суб’єктивної та об’єктивної сторін злочину (чіткіший поділ злочинів залежно від форми вини,
формалізація причинного зв’язку між діянням і наслідком), інституту співучасті (більш чіткий
поділ співучасників за видами), принципу індивідуалізації кримінальної відповідальності.
Провідні ідеї вплинули і на розвиток поняття злочину (міститься як приватно-, так і публічно-
правовий елементи) та видів злочину (з’являються нові склади злочинів проти держави,
суспільства, приватних інтересів). Провідні ідеї карного права наклали відбиток і на істотні
зміни у понятті покарання (кара складається із комбінації відшкодувань та публічних покарань,
з’являються нові види публічних кар – смертна кара, тюремне ув’язнення, „виволання”,
виникають станові кари (тілесні покарання, позбавлення честі).
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УДОСКОНАЛЕННЯ НАГЛЯДУ ЗА
ДІЯЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ

УСТАНОВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
У статті розглянуто причини світової економічної кризи, її негативний вплив на

діяльність фінансово-кредитних установ України, окреслені окремі напрями вдосконалення
державно-правового регулювання їх діяльності в умовах поглиблення глобалізаційних
процесів.

In article the reasons of a world economic crisis, its negative influence on activity financially-
credit institutions Ukraine, the outlined separate directions of improvement of state-legal
regulation of their activity in the conditions of deepening globalization processes are considered.

Ключові слова: державно-правове регулювання, фінансово-кредитні установи, нагляд
на основі оцінки ризиків.

Світова економічна криза, яка охопила увесь світ, сформувалася на ринку іпотечного
кредитування Сполучених Штатів Америки, в країні, де, починаючи з 1998 року, почалося
збільшення кількості ризикових іпотечних угод. Кредити в портфелях іпотечних брокерів досягли
50 % або 1,3 трлн. доларів і 2007 року становили 35 % загального обсягу іпотечного ринку
США [1]. Безпосередній зв’язок банківської системи з ризиковими іпотечними кредитами
став причиною кризи ліквідності банків, що призвело до банкрутства іпотечних банків. 13
листопада 2008 року Організація економічного співробітництва і розвитку опублікувала огляд,
де констатувала, що розвинені економіки світу вступили у рецесію.

Економічній кризі сприяв також крах системи оцінки ризиків: країн, галузей, банків,
корпорацій. У Декларації „Великої двадцятки”, прийнятої для протидії світовій фінансовій
кризі, однією з причин виникнення кризи названий той факт, що „учасники ринку не
враховували належним чином наявні ризики й діяли без належного попереднього аналізу”.
Рейтинги таких міжнародних рейтингових агентств, як Moody’s, Standard and Poor’s и Fitch
Ratings, які перед самим „обвалом” ринку давали позитивні оцінки збанкрутілим згодом
банкам і фінансовим компаніям, так само як і загальноприйняті корпоративні моделі оцінки
ризиків, більше не є критеріями для оцінки безпеки інвестицій [2].

Дослідженням діяльності фінансово-кредитних установ у стабільних економічних умовах
присвячені наукові праці сучасних учених-економістів О. Дзюблюка, В. Корнєєва, І. Лютого,
В. Міщенко, А. Мороза, В. Опаріна, М. Савлука та багатьох інших.
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Державно-правове регулювання діяльності фінансово-кредитних установи вивчається
вченими-юристами, представниками науки фінансового і цивільного права: Л. К. Вороновою,
О. В. Дзерою, І. Б. Завірухою, Н. С. Кузнецовою, А. А. Нечай, О. П. Орлюк, В. С. Щербиною
та багатьма іншими.

Але сучасні кризові процеси в економіці висвітлили існуючу проблему неефективності
державно-правового регулювання діяльності фінансово-кредитних установ, недооцінки
ризиків, які існують в їх діяльності, необхідності розробки і правового регулювання нагляду за
діяльністю фінансово-кредитних установ на основі ризиків.

Метою даної статті є спроба окреслити окремі напрями вдосконалення державно-
правового регулювання діяльності фінансово-кредитних установ у напрямі посилення його
ефективності не тільки в кризових умовах, а і в у мовах стабільних економічних відносин.

Безперечно причини економічної кризи мають більш глибинне походження, ніж криза
іпотечного ринку, крах ряду іпотечних банків США. Так, відомий український учений, головний
науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин А. Гальчинський
зазначає, що, за підсумками 2007 року, іпотечний борг у США досяг 100 % ВВП, це 12–13
трлн. дол., у Великобританії – 135 % ВВП, але, на його думку, це питання до кризи не має
прямого відношення. Він порівнює 12–13 трлн. дол – американський іпотечний борг і майже
2 трлн. дол – щоденний обсяг операцій на світовому валютному ринку, і підкреслює, що за
експертними оцінками усього лише 5–7 % загальної суми цих операцій пов’язані з реальною
економікою, а все інше – спекулятивні трансакції. Причому грошові потоки цих трасакцій
збільшувалися останнім часом темпами в 15–20 % у рік. Крім того, за існуючими оцінками,
у структурі „глобальної ліквідності” комерційних банків частка „сильних грошей”, які
створюються центральними банками, становить усього 1,0 %, усе інше – так звані near money
(„майже гроші”). На думку вченого, банки все більше почали перетворюватися в інститути
обслуговування спекулятивних потоків, а джерела кризи необхідно шукати у пропорціях, які
характеризують сформовану в останні десятиліття структуру грошей, співвідношення
повноцінних і „квазігрошей” [3].

Аналогічної думки щодо окремих істинних причин виникнення фінансової кризи у США
дотримується керівник українського Фонду соціально-політичних ініціатив Р. Василишин,
який зазначає, що в 2008 році частина промислового виробництва й сільського господарства
(реальний сектор) у ВВП США становить близько 18 %, усе інше становлять послуги. Не
менше половини цих послуг, тобто більше третини загального ВВП США утворюється в
результаті надання фінансових послуг, як стверджує автор, у результаті „бездумних і
неконтрольованих споживчих позичок і спекуляцій на фондовому ринку”. Значну частину –
від 500 млрд. до одного трильйона доларів, у структурі ВВП США (відповідно до різних оцінок)
становлять юридичні послуги [4].

Отже, підсумовує автор, якщо тверезо глянути на американську економіку, що є головною
рушійною силою світової економіки, то можна побачити, що найважливіша складова
американської могутності – фінансові спекуляції і юридичні послуги. Безперечно, на нашу
думку, США, де проживає 4 % населення Землі, де виробляють понад чверть світового ВВП,
причому цей ВВП складається переважно не з сировинних, а високотехнологічних
продуктів [5], справляться з кризовими явищами в економіці своєї країни.

Щодо нашої країни, то українські фінансові установи під час зародження кризи не були
прив’язані до іпотечних цінних паперів Сполучених Штатів Америки, але недосконалість
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державного регулювання діяльності фінансових установ, прийняття ними великих ризиків, є
характерним і для нашої кредитної системи, яка потрапила в залежність від зовнішнього
кредитування, виявила неспроможність до диверсифікації потоків капіталу та забезпечення
ним найбільш перспективних галузей виробництва. На погіршення стану кредитних інститутів
також негативно вплинуло зменшення реальних доходів населення, що призвело до вилучення
депозитів, погіршення фінансового стану підприємств, скорочення зовнішніх запозичень.

Безперешкодне залучення зовнішніх позик і активізація іноземних банків на кредитному
ринку України стали чинниками стрімкого зростання банківських кредитів. Станом на 1
листопада 2008 року сума банківських кредитів, наданих в економіку, сягнула 63,9 % ВВП. Для
України, виходячи з розміру середньодушових доходів, рівноважний рівень банківських вимог
за кредитами становить 37 % ВВП, що в 1,7 раза менше від поточного рівня [6].

У серпні 2008 року практично припинилося розміщення нерезидентами депозитів в
українських банках: їх приріст становив усього 74 млн доларів США (загальний обсяг з початку
року – 2 млрд. доларів США). А продаж нерезидентами внутрішніх облігацій банків перевищив
їх покупку на 413 млн доларів США, облігацій внутрішньої державної позики – на 226 млн.
доларів США [7]. У жовтні 2008 року депозити фізичних осіб зменшилися на 4,1 %, відбулося
зменшення кредитування, почалося вимивання грошей з банківського обігу [8]. Українські
банки фактично припинили кредитування бізнесу, фізичних осіб, стали тільки підтримувати
поточну діяльність своїх „найближчих” або найнадійніших клієнтів. Відповідно економіка стала
на голодний пайок.

Отже, вільний ринок, який повинний був сам себе виправити без державного регулювання,
не зміг впоратися з глобальним економічним потрясінням, недосконалість державного
регулювання і нагляду за кредитною системою призвела до її занепаду, почалося масове
вилучення депозитів, скорочення кредитної діяльності банків і масштабне втручання держави
у їх діяльність. Зменшення обсягів залучених кредитних ресурсів, погіршення ситуації з
інвестуванням, виробничою діяльністю призвели до рецесії реальної економіки.

Безперечно, на кризу фінансових інститутів вплинуло багато факторів, які ще необхідно
буде аналізувати і вивчати вченим і практикам, але невиправдано надмірній ризиковості
діяльності фінансово-кредитних інститутів сприяло також недосконалість державно-правового
регулювання їх діяльності, неефективність систем внутрішнього корпоративного контролю.
Саме недосконалість системи державно-правового регулювання діяльності фінансових
інститутів істотно посилювала їх вразливість до кредитних, валютних та інших ризиків, поставили
кредитну систему на межу краху після знецінення національної валюти та подорожчання
зовнішніх кредитних ресурсів, припинення кредитування підприємств і населення.

31 жовтня 2008 року Верховна Рада України прийняла Закон „Про першочергові заходи
щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких
законодавчих актів України” [9]. Цим Законом встановлено ряд положень, які об’єктивно не
можуть бути виконані, наприклад, створення стабілізаційного фонду, оскільки викликає сумнів
реальність джерел його наповнення.

Об’єктивне зростання ризиків у діяльності фінансово-кредитних установ вимагає
впровадження у практику системи нагляду на основі ризиків, який орієнтований не тільки на
дотримання фінансовими установами пруденційних норм, а й на виявлення і вивчення різних
ризиків на ранніх стадіях їх виникнення, оцінку кількісних характеристик ризиків та якості
управління ними як на рівні окремої фінансової установи, так і системи в цілому з метою
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уникнення кризових явищ або послаблення їх впливу на економічні процеси, підвищення
надійності та стабільності фінансової системи України.

Світовий досвід щодо регулювання кредитних ризиків проаналізував і узагальнив у своєму
положенні № 75 „Принципи управління кредитним ризиком”, прийнятому у вересні 2000
року Базельським комітетом з питань банківського нагляду при Банку міжнародних
розрахунків, який рекомендує банкам дотримуватися цих принципів у своїй діяльності [10].
26 червня 2004 року Базельським комітетом прийнято остаточну редакцію документа
„Міжнародне наближення оцінки капіталу і стандартів капіталу: переглянута концептуальна
основа” – Базель II, який робить розрахунок капіталу більш складним і вносить певні нові
елементи у цей процес, перетворює оцінку капіталу на більш чутливий до ризиків процес,
сприяє кращій практиці управління ризиками у банках та спрямований на підвищення
прозорості банківських установ.

Цей метод державного регулювання є новим як для фінансових установ, так і органів
нагляду. Відсутність у законодавстві норм, які регулюють питання нагляду на основі ризиків,
призводить до неможливості його застосування, що посилює вплив ризиків на фінансові
установи та призводить до погіршення їх фінансового стану. Україна, яка проголосила намір
інтеграції в європейський економічний простір, намагатиметься якнайшвидше впровадити
„Базель ІІ” у діяльність фінансово-кредитних установ. Національний банк України для
наближення банківської системи України до міжнародних стандартів докладає зусиль по
впровадженню документа Базель II, про що оголосив у своєму листі від 30.12.2004 р. № 42-
412/4010-13749, в якому пропонується впровадження вимог „Базель ІІ” [11], проте, конкретних
заходів ще не було вжито.

Безперечно, що „Базель II” як документ рекомендаційного характеру стосується банківської
системи, для якої в Україні вже розроблено і діє ряд нормативно-правових актів, які регулюють
окремі аспекти системи управління ризиками. Наприклад: Методичні рекомендацій щодо
організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України, затверджені
постановою Національного банку України 2 серпня 2004 р. № 361 [12], Положення про порядок
формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними
операціями банків, затверджене постановою НБУ № 279 від 6 липня 2000 року [13], Методичні
вказівки з інспектування банків „Система оцінки ризиків”, схвалені постановою Правління
Національного банку України від 15.03.2004 року № 104 [14] та інші. Але законодавство, яке б
передбачало системне впровадження системи управління ризиками у фінансово-кредитних
установах, в Україні відсутнє.

Правове поле, яке б регулювало відносини у сфері управління ризиками фінансово-
кредитних установ, повинно передбачати обов’язковість створення в них постійно діючих
підрозділів з питань аналізу та управління ризиками, як це передбачає ст. 44 Закону України
„Про банки і банківську діяльність” для банківських установ [15].

Фінансово-кредитні установи повинні управляти ризиками – виявляти і ідентифікувати їх,
проводити оцінку ризиків, здійснювати їх моніторинг, а також враховувати взаємозв’язки між
різними категоріями ризиків. Ефективний ризик-менеджмент включає у себе: систему
управління ризиками, систему ідентифікації і вимірювання ризиків, систему моніторингу та
контролю виявлених ризиків, резерви під втрати за активними операціями.
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Управління ризиками повинно мати повноцінну правову базу, бути систематичним і
охоплювати усі продукти та послуги фінансової установи з метою розуміння їх сутності,
визначення їх впливу на тактику та стратегію фінансової установи.

Отже, наслідки економічної кризи засвідчили, що без державного регулювання ринок, у
тому числі й фінансовий, не зможе впоратися з глобальними економічними потрясіннями,
недосконалість державного регулювання і нагляду за кредитною системою призвела до її
занепаду, масового вилучення депозитів з банків, скорочення кредитної діяльності фінансових
інститутів, у першу чергу – банків, масштабного втручання держави у діяльність фінансово-
кредитних інститутів. Зменшення обсягів залучених кредитних ресурсів, погіршення ситуації
з інвестуванням, виробничою діяльністю призвели до рецесії реальної економіки. Дерегуляція
фінансового ринку у мовах кризових явищ свідчить про необхідність посилити державно-
правове регулювання функціонування фінансового ринку, діяльності фінансово-кредитних
установ. Потрібний перегляд, нове розуміння балансу між державним регулюванням і
ринковими відносинами, регулятивні зміни, причому, на нашу думку, в напрямі посилення
ефективності державно-правового регулювання.

Для вдосконалення державно-правового регулювання діяльності фінансово-кредитних
установ, необхідно привести вітчизняне правове поле, що регулює їх діяльність, у відповідність
із міжнародними стандартами. Значний обсяг роботи в цьому напрямі, на нашу думку,
повинний взяти на себе державний регулятор на ринку фінансових послуг – Держфінпослуг,
який, з урахуванням провідних міжнародних документів, нормативно-правових актів
національного законодавства, що регулює аналогічні відносини в діяльності банків, з
урахуванням особливостей функціонування кожного виду фінансово-кредитної установи,
повинний розробити і прийняти нормативно-правові акти для здійснення управління їх
ризиками, для здійснення нагляду на основі оцінки ризиків.

Для підвищення надійності та стабільності діяльності фінансово-кредитних інститутів,
захисту інтересів їх кредиторів і вкладників, потрібно розробити і прийняти законодавство, яке
б регулювало систему управління ризиками в діяльності фінансово-кредитних інститутів,
особливо нагляд на основі ризиків. Для цього необхідно розробити та прийняти Закон України
„Про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення нагляду на основі оцінки
ризиків фінансово-кредитних установ”.
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ПРАВОВІ КОЛІЗІЇ У ПОДАТКОВОМУ
ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ

УСУНЕННЯ
У статті розглянуто проблеми неузгодженості, недосконалості та нестабільності

податкового законодавства України, які негативно впливають на формування
цивілізованих правовідносин між суб’єктами податкового права та, зокрема, вказано на
можливі шляхи їх вирішення.

The problems of inconsistency, imperfection, and instabilities of tax legislation of Ukraine,
which has a negative influence on forming of the civilized legal relationships between tax legal
subjects and, in particular, it is indicated on the possible ways of their decision light up in the
article.

Ключові слова: податкове законодавство, податкове право, адміністрування податків.

Курс на побудову правової європейської держави, який взяла Україна, уклавши Угоду про
партнерство та співробітництво із Європейським Союзом [1], поставив вимогу кардинального
реформування всіх сфер суспільного і державного життя. Підходи до вирішення таких проблем
у різних сферах національної економіки насаперед повинні відбитися на податковому
законодавстві, яке ще понад півтора десятка років тому Україна зобов’язалася адаптувати до
правових норм Євросоюзу. Проблема співвідношення міжнародного й українського
податкового права та забезпечення їх гармонізації є актуальною та гострою, а її невідкладне
вирішення є принципово важливим для подальшого розвитку правової системи України.

У нинішніх умовах першочергового значення набуває питання про забезпечення
відповідності всіх нормативно-правових актів Конституції України, а підзаконних актів – законам.
Проте, як виявляється на практиці, не завжди зрозумілими та адекватними є критерії, за якими
можна оцінювати рівень даної відповідності, а про наявність різних правових колізій, що мають
місце в сфері оподаткування, годі й говорити.

За останні роки багато представників вітчизняної науки, серед яких І. Алексєєв,
С. Бобровник, В. Брижко, В. Гавловський, В. Геєць, А. Гриціанова, А. Заєць, Р. Калюжний,
А. Колодій, О. Копиленко, А. Крисоватий, М. Матузов, А. Ластовецький, О. Лисенкова,
О. Майстренко, П. Мельник, В. Попович, Н. Пришва, В. Цимбалюк, М. Швець,
Ю. Шемшученко та інші, неодноразово висвітлювали окремі питання теоретичного
осмислення закономірностей функціонування системи податкового законодавства України.

© Кміть В. М., 2010
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Попри те, що окремі аспекти проблеми колізій у податковому законодавстві привертали увагу
фахівців як у рамках юридичних, так і економічних наук, дотепер в Україні бракує комплексних
досліджень з цієї проблематики. Усе це обумовлює необхідність у загальнотеоретичному
аналізі широкого кола питань щодо змісту, видів, шляхів виявлення та подолання правових
колізій у податковому законодавстві України.

Одним із принципів розвитку й удосконалення системи нормативно-правових актів є
принцип системності й узгодженості. Немає жодних сумнівів, що реалізувати їх на практиці
без подолання колізійності законодавства не можна. Тому зменшення випадків неузгодженості
в нормативно-правових актах з питань адміністрування податків, безумовно, є важливим
завданням здійснення економічно-правової реформи в Україні на сучасному етапі.

Метою дослідження є виявити та вказати на існуючі недоліки законодавчо-правового
регулювання вітчизняної системи оподаткування та адміністрування податків, висвітлити
окремі прояви колізійності та наслідки, що негативно відображаються на формуванні
цивілізованих взаємовідносин між суб’єктами податкового права та на встановленні
сприятливого податкового, а, отже, і інвестиційного клімату в державі.

Державні органи періодично оптимістично звітують про „значний прогрес”, досягнутий
у сфері реформування та гармонізації податкових правовідносин, однак здобутки України на
цьому шляху, на нашу думку, інакше як ганебними їх не назвеш, тоді як йдеться про нагальну
потребу у створенні елементарних правових основ, які б стабілізували ситуацію і
унеможливили довільне тлумачення окремих положень податкового законодавства та, як
наслідок, масові прояви ухилення від оподаткування. Зважаючи на те, що оподаткування є
найбільш соціально вираженою сферою державницько-управлінських дій, недоліки та
прорахунки в цій галузі призводять до різкого зниження податкових надходжень, збільшення
ймовірності податкових правопорушень, дисбалансу міжбюджетних відносин і нагнітання
соціального напруження серед населення, що сьогодні спостерігаємо в Україні.

За рейтингом, що був складений Світовим банком, Міжнародною фінансовою корпорацією
і аудиторською компанією PriceWaterhouseCoopers, Україну визнано однією з країн із
найскладнішою системою оподаткування (181 місце серед 183 країн світу за показниками
умов сплати податків). Наголошується, що українські підприємці повинні заплатити в
середньому 147 податків, а це, в свою чергу, займає в середньому 736 годин [2].

Згідно з дослідженнями IFC (Міжнародної фінансової корпорації), які проводилися в рамках
консультативної програми по поліпшенню інвестиційного клімату, українську систему
адміністрування податків визнано однією з головних перешкод для розвитку бізнесу в державі.
Також експерти IFC констатують, що загальне податкове навантаження складається не тільки
з податків та інших обов’язкових платежів, але й з витрат на оплату вартості часу платників
податків, пов’язаних із дотриманням податкового законодавства, яке постійно змінюється та
містить багато спірних моментів. Дослідженням під назвою „Вартість дотримання податкового
законодавства в Україні”, яке трохи раніше проводилось IFC, встановлено, що на
адміністрування податків підприємці України щорічно витрачають понад 4 млрд. грн,
бухгалтеру середнього українського підприємства доводиться витратити на сплату податків
більше 33 робочих тижнів на рік, а роботодавцю на оплату цього процесу – 14,9 тис. грн [3].

Унаслідок дослідження лондонської компанії Credit Market Analysis Україна також з’явилася
у списку країн, у яких ведення бізнесу вважається дуже ризиковим [4]. При цьому необхідно
додати, що Україна посіла 6 місце в рейтингу серед країн із найбільшою кількістю економічних
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злочинів та останнє (55 місце) – у рейтингу фінансової стабільності, складеному Всесвітнім
економічним форумом [5].

Підтвердженням зазначеного вище виступають офіційні дані Прем’єр-міністра України,
яка констатує, що Державний бюджет України щомісячно недоотримує 500–700 млн грн
через мінімізацію сплати ПДВ, а поповнення бюджету за рахунок надходжень податку на
прибуток становить усього 30–50 % від плану. Відтік коштів з України в офшорні зони у 2009 р.
становив 115 млрд. грн, повідомила Ю. Тимошенко [3].

Треба також додати, що, за даними першого заступника глави Секретаріату Президента
О. Шлапака, державний борг України на сьогодні становить 225 млрд. грн, тобто сума зросла
на 72,7 % порівняно зі 130,7 млрд. грн на початок року. Згідно з даними Мінфіну, сукупний
державний борг України за 2008 р. збільшився на 40 %, або на $ 7,03 млрд., а в січні-вересні
2009 р. він зріс ще на 41,9 %, тобто до $ 34,909 млрд. При цьому державний прямий борг з
початку 2009 р. виріс на 50,1 % – до $ 25,473 млрд. (204,04 млрд. грн)[6].

Погоджуємось із думкою міністра економіки Б. Данилишина, що однією з основних причин
визначених вище негараздів є те, що „лише в Україні Президент, уряд, НБУ й парламент дотепер
не можуть дійти  згоди в питаннях „хто винний?” і „що робити?”. Міністр навів приклади
інших країн, зазначивши, що практично в кожній з них криза консолідувала політичну еліту,
державні органи влади, які виробили єдину антикризову стратегію. Разом із тим він додав, що
в Україні конфлікт позицій і стратегій існує не тільки між галузями влади, але й усередині них,
внаслідок чого уряд, виходячи зі своїх функцій і повноважень, що є головним суб’єктом
реалізації антикризової політики, стає ізольованим від потенційних важелів антикризового
впливу [7].

При розробленні і впровадженні антикризових заходів, на нашу думку, крім досягнення
консенсусу між різними гілками влади та забезпечення верховенства права і правового закону,
необхідно пам’ятати й про засадні принципи формування і реалізації податкової політики.

Щодо інформаційно-правового підходу фрагментарний підхід до формування податкового
права за роки незалежності України призвів до того, що податкові правовідносини знайшли
своє відображення у майже 5 000 нормативно-правових актів, серед яких: 528 законів, 153
укази Президента, 453 постанови Верховної Ради, 19 Декретів Кабінету Міністрів, більше 1 000
постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів, близько 2 000 нормативно-правових актів
міністерств і відомств України.

Значна кількість нормативно-правових актів, що регулюють податкові правовідносини, не
створила якісної правової системи в Україні, а швидше, навпаки, призвела до неоднозначності
окремих тлумачень, наявності неузгодженостей та суперечностей. Аналіз показує, що
здебільшого такі недоліки пов’язані з недооцінкою вимог правового режиму запобігання й
усунення правових колізій, які є різновидом соціальних суперечностей, що виявляються у
правовій сфері та значно знижують ефективність правового регулювання.

Суперечності між нормативно-правовими приписами властиві, без винятку, усім рівням
системи вітчизняного законодавства. Причиною цього можуть бути порушення процедури
прийняття нормативно-правових актів, вторгнення суб’єкта правотворення у сферу
компетенції інших суб’єктів, ігнорування правил законодавчої техніки тощо.

Правові колізії, як правило, зумовлюються цілим рядом як об’єктивних, так і суб’єктивних
причин. Об’єктивними причинами, як правило, є суперечливість розвитку економічно-
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правових відносин, недосконалість визначення статусу суб’єктів правовідносин і
невизначеність статусу держави як суб’єкта політичних, правових і економічних відносин.

Кількість суб’єктивних причин є набагато більшою, оскільки такі зумовлюються рівнем
удосконалення законодавства, який є наслідком практичної діяльності уповноважених суб’єктів.
До таких причин відносять [8]:

– недосконалу якість сучасного законодавства, що відображається у його суперечності та
невідповідності правилам законодавчої техніки;

– недостатню системність нормативно-правових актів, що засновується на непослідовності,
а також на наявності підзаконних нормативних актів, прийнятих із законодавчо
нерегламентованих питань;

– відсутність будь-якого вивчення проблеми делегованого законодавства та можливостей
суб’єктів суспільних відносин здійснювати правотворчу функцію за дорученням держави;

– низький рівень „розчистки” законодавства, що супроводжується дією одночасно нових
і вже скасованих нормативних актів;

– несвоєчасне скасування застарілих нормативних актів чи внесення до чинних актів змін
і доповнень;

– недосконалість системи інвентаризації нормативних актів, що потребує прийняття Зводу
законів України як акта консолідаційного характеру, що ліквідував би застарілі норми та
положення;

– недосконалість термінології нормативного масиву, що викликає труднощі прикладного
характеру, оскільки існування різних характеристик рівнозначних правових термінів зумовлює
виникнення колізії;

– відсутність концепції правової політики, що повинна бути прийнята на рівні держави та
визначати основні напрями правового регулювання, що здійснюється лише на законодавчому
рівні;

– відсутність повної реалізації принципу гласності у законодавчій сфері, що призводить до
наявності актів, які набирають сили з моменту отримання їх владними суб’єктами, та
призводить до незнання положень цих актів з боку суб’єктів права і довільного їх тлумачення;

– невідповідність законодавства науково обґрунтованим положенням і принципам, що
зумовлює його суперечливий характер;

– невизначеність повноважень суб’єктів владних відносин, що призводить до порушення
принципу розподілу влади та втручання в нормотворчу діяльність інших державних структур;

– низький рівень культури між суб’єктами.
Численні прояви випадків колізійності у вітчизняному податковому законодавстві вимагають

наукового розроблення і впровадження комплексу заходів щодо попередження всіх видів
колізій, першочерговими серед яких, на нашу думку, є:

– формування єдиного концептуального правового розуміння на засадах визнання
принципу верховенства права і побудованих на ньому принципів верховенства Конституції і
закону, закону та підзаконних актів, що встановить субординацію між різними нормативно-
правовими актами, які часто видаються всупереч змісту законів або на ускладнення їх
виконання і, як правило, встановлюють додаткові приписи: інструкції, листи, роз’яснення,
узгодження тощо;

– суворе дотримання правил законодавчої техніки, своєчасна інформатизація
законотворчого процесу та кодифікація податкового законодавства;
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– посилення ролі науки у законотворчому процесі із одночасним забезпеченням достатньої
кількості наукових консультантів, наукової літератури, оглядів і аналізів, що дозволить подолати
низьку юридичну якість законодавчих актів і брак належного наукового забезпечення діяльності
законодавчого органу;

– доступність текстів законопроектів для широкого ознайомлення та обговорення серед
громадськості для того, щоб до цього процесу могли долучитися не лише депутати, а й
кваліфіковані практикуючі фахівці, різні суспільні об’єднання, громадські організації, рухи і
політичні партії, підприємницькі структури тощо, що забезпечить обґрунтованість
законопроекту та створить умови для вироблення юридично грамотного і  коректного закону,
який був би „життєздатним”, тобто відповідав суспільним потребам та містив норми, які б
забезпечили ефективність його реалізації;

– аналітична експертиза законопроектів, соціально-правовий експеримент, наукове
прогнозування, законодавче планування, дослідження суспільної думки та апробування
проектів, які змогли б стати надійним засобом забезпечення високої якості, обґрунтованості
і правомірності законодавчих актів з питань оподаткування та запорукою запобігання
зловживань з боку законодавців;

– встановлення чітких критеріїв конституційності правових актів, що гарантують їх
коректність, ефективність і захищеність конституційним визнанням, а також дотримання
юридичних пріоритетів і меж відповідальності за порушення законності, що усуне часті випадки
прийняття законопроекту не від його змісту, а від політичної ситуації на момент вибору
варіанта для розгляду у парламенті;

– заборона „пакетного” голосування у Верховній Раді України, коли одним голосуванням
депутати приймають одночасно декілька законів або вносять зміни до багатьох законодавчих
актів у цілому, що унеможливлює широке і кваліфіковане обговорення окремих спірних
положень податкових актів;

– подолання правового нігілізму серед гілок державної влади та правового невігластва
серед населення, що сприятиме встановленню податкової дисципліни та належної податкової
культури, а також дозволить знизити рівень конфліктів між платниками та контролюючими
органами.

Негативний вплив на податкову ситуацію в державі справляє наявність законів, які належать
до інших галузей права, але, водночас, регулюють податкові відносини. Необхідність
консолідації діючих правових документів, тобто укрупнення законодавчих блоків, що
охоплюють кілька нормативно-правових актів з одного спірного питання, вважаємо одним із
пріоритетних напрямів упорядкування вітчизняного податкового законодавства. При цьому
домогтися функціональної рівноваги у податковому законодавстві видається можливим лише
внаслідок гармонізації правових норм.

Зазначені проблеми повинний був вирішити Податковий кодекс, який би віддзеркалював
традиції існуючої податкової системи, відповідав світовим тенденціям розвитку та акумулював
найкращі здобутки міжнародного досвіду, у першу чергу країн Європейського Союзу, оскільки
саме цей шлях обрала Україна. Однак, на нашу думку, Податковий кодекс треба не приймати,
а напрацьовувати, здійснюючи послідовне вдосконалення діючих норм оподаткування та
оптимізацію нормативних положень відповідних правових актів.

Діючі податкову систему і політику доцільно реформувати не шляхом вирішення усіх
проблем одночасно із прийняттям Податкового кодексу, що часто пропонується, а поетапно
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– із включенням в єдиний всеохоплюючий документ усіх існуючих платежів податкового
характеру, механізм нарахування, сплати та адміністрування яких був би ефективним і
практично апробованим. При цьому, єдиними та виваженими повинні бути усі податкові
процедури, а також необхідно забезпечити максимальну прозорість таких дій та заходів.

Для досягнення зазначених завдань необхідно змінити не лише методи  правотворення, а
й підходи до державного управління і регулювання, що не відповідають вимогам часу та
інтересам суб’єктів податкового права, а також запровадити відповідні законодавчо встановлені
механізми, які нададуть вітчизняній системі адміністрування податків обраний стратегічний
напрям і дозволять скоординувати дії учасників податкового процесу відповідно до змін
економічного середовища та кон’юнктури ринку. З цією метою, на нашу думку, у податковому
законодавстві також доцільно закріпити такі принципи оподаткування, як справедливість,
визначеність, однократність, зручність, раціональність, нейтральність, транспарентність і
простота, оскільки це сприятиме суттєвому підвищенню ефективності вітчизняної податкової
системи та стане запорукою розвитку національної економіки.

Отже, проблема існування правових колізій тісно пов’язана із ефективністю вітчизняного
податкового законодавства, оскільки стабільність та узгодженість нормативно-правових актів
є найважливішою умовою. Структура податкового права як внутрішньо узгодженої та
несуперечливої системи є об’єктивно необхідним способом його існування й успішного
функціонування. Колізії між правовими нормами у податковій сфері ведуть до порушення
системності правового управління та регулювання, а, отже, знижують їх ефективність. Правові
колізії заважають нормальному, злагодженому та ефективному функціонуванню вітчизняної
податкової системи.

Недосконалість і суперечливість вітчизняного податкового законодавства негативно
позначається на роботі всіх гілок влади, значно ускладнює вирішення завдань, що стоять
перед ними, суттєво знижує здатність правових актів ефективно урегульовувати суспільні
правовідносини, послаблює режим законності, позначається на результативності податкового
управління і регулювання, негативно впливає на рівень правопорядку в країні, заважає
реалізації прав і свобод людини.

Проблеми існування правових колізій у податковому законодавстві повинні стати
предметом підвищеної уваги як з боку Президента України, парламенту та уряду, так і
пересічних громадян держави. Часто складається враження, що питання формування
ефективної системи оподаткування та адміністрування податків є винятково проблемою самих
лише платників, бо Міністерство фінансів та уряд зайняті виключно її фіскальною стороною,
законодавчий орган, приймаючи податкові закони, не аналізує їх вплив на економіку, а податкові
органи практично усунуті від участі в цьому процесі. Тільки всебічне науково-теоретичне
осмислення та системний комплексний аналіз даної проблематики дозволить виробити
необхідні науково обґрунтовані та аргументовані пропозиції та рекомендації щодо
вдосконалення правотворчої діяльності та гармонізації податкового законодавства в Україні.
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ДЛЯ УКРАЇНИ

У статті запропоновано основні елементи, які можуть бути покладені в основу
законодавчого та нормативно-правового регулювання функціонування бюджетно-
страхової моделі фінансування системи охорони здоров’я України, зокрема запровадження
обов’язкового соціального медичного страхування (як складової фінансової діяльності
держави).

In the article made proposition that concerned main elements that could be forming the base
of legal and juridical regulation of functioning in Ukraine of budget and insurance model of
health service including mandatory social medical insurance (as a part of financial activity of
state).

Ключові слова: фінансування охорони здоров’я, медичне забезпечення, обов’язкове
соціальне медичне страхування, суб’єкти страхових правовідносин.

Відповідно до теорії вартості будь-який товар, послуга чи інформація мають цінність, або
вартість, яка визначається у процесі обміну. Медичні послуги (товари, роботи), так само як і
будь-які інші, також мають вартість, яка на сьогодні в Україні відшкодовується за рахунок
бюджетних коштів. Такий само порядок її відшкодування спостерігався і в інших країнах
Центральної Європи доти, поки там не було запроваджено обов’язкове медичне страхування,
яке стало доповнювати бюджетну систему фінансування сфери охорони здоров’я.

Ідея про необхідність у запровадженні медичного страхування (як складової фінансової
діяльності держави), яке розширить джерела фінансування системи охорони здоров’я в Україні
(чим вирішить важливу проблему недостатності ресурсів у галузі) уже декілька років поспіль
вивчається вітчизняними вченими [1–3], а у Верховній Раді України було зареєстровано більше
двадцяти законопроектів, якими передбачалося функціонування медичного страхування, проте
через різні причини жодний із законопроектів так і не було ухвалено. Аналіз цих законопроектів
проведено такими авторами, як В. М. Рудий, І. Я. Сенюта [4"5], але поки що у наукових
публікаціях не сформульовано основні правові засади обов’язкового соціального медичного
страхування, які б становили основу законодавчих і нормативно-правових актів з цього питання,
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що і є одним із завдань автора статті, яке вирішено за допомогою порівняльно-правового
методу.

Медичні послуги (товари, роботи) громадянам України, особам без громадянства,
іноземним громадянам можуть надаватися як безоплатно, так і платно. При цьому безоплатні
– це ті медичні послуги, надання яких не передбачає обов’язків з їх оплати пацієнтом або його
близьких родичів; вони можуть надаватися за кошти: державного та місцевих бюджетів
(відповідно до Державної програми медичного забезпечення); обов’язкового соціального
медичного страхування (відповідно до Програми обов’язкового соціального медичного
страхування) – застрахованим за договорами обов’язкового соціального медичного
страхування; страховиків (відповідно до програм добровільного медичного страхування) –
застрахованим за договорами добровільного медичного страхування.

Безоплатні медичні послуги (товари, роботи) можуть надаватися в державних і комунальних
закладах охорони здоров’я. Натомість платні медичні послуги, вартість яких може бути
визначена за згодою сторін, можуть надаватися в закладах охорони здоров’я за кошти
добровільного медичного страхування чи за кошти фізичних та юридичних осіб.

Такий підхід до фінансування охорони здоров’я сприятиме забезпеченню реалізації
конституційних прав громадян України на охорону здоров’я, медичне страхування та
безоплатну медичну допомогу; створенню бюджетно-страхової моделі фінансування видатків
на охорону здоров’я України; забезпеченню справедливості у розподілі суспільних (публічних)
фінансових ресурсів, спрямованих на охорону здоров’я; підвищенню рівня якості та доступності
надання медичної допомоги населенню; створенню умов для децентралізації управління,
розвитку самостійності закладів охорони здоров’я; посиленню зацікавленості та
відповідальності громадян за стан свого здоров’я.

Фінансування медичних послуг в Україні після запровадження бюджетно-страхової моделі
може здійснюватися у формі фінансового забезпечення діяльності закладів охорони здоров’я
(при застосуванні кошторисно-бюджетного методу фінансування) та закупівлі медичних
послуг (при фінансуванні закладів охорони здоров’я за бюджетні кошти, кошти обов’язкового
соціального та добровільного медичного страхування, юридичних і фізичних осіб шляхом
оплати медичних послуг).

На нашу думку, доцільно виокремити й методи фінансування надання медичних послуг.
Так, воно може здійснюватися методом кошторисно-бюджетного фінансування (за кодами
функціональної й економічної класифікації на основі даних про кількість населення, нормативи
видатків тощо); методом цільового фінансування, який передбачає забезпечення
фінансування державних і місцевих цільових програм; методом подушного фінансування,
що полягає у фінансуванні закладу охорони здоров’я з розрахунку на кожного мешканця
обслуговуваної території та надання цим закладом очікуваного обсягу й якості медичних
послуг; методом глобального бюджету, коли фінансування закладу охорони здоров’я
здійснюється на основі фіксованого річного бюджету під попередньо узгоджений обсяг
медичних послуг (робіт), але, на відміну від кошторисно-бюджетного фінансування, фінансові
ресурси виділятимуться установам без розбивки по статтях, що дозволить їм самостійно
визначати напрями їх витрачання та залишати собі суму отриманої економії; при застосуванні
методу прямої оплати за надану послугу передбачається оплата безпосередньо пацієнтами
кожної отриманої послуги на основі розрахованої вартості; методу реімбурсації, коли пацієнту
може бути частково відшкодовано вартість послуг, ліків або товарів медичного призначення
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за рахунок коштів відповідних бюджетів, обов’язкового соціального медичного страхування
або за рахунок коштів, передбачених цивільно-правовими угодами, та співоплати – оплати
додаткових медичних послуг (товарів, робіт) або доплати частини їх вартості з метою отримання
додаткових послуг, ніж це передбачено відповідними програмами, договорами або іншими
цивільно-правовими актами.

Якщо коротко зупинитися на системі державного медичного забезпечення, то можна
констатувати, що воно є сукупністю методів державного фінансування, спрямованих на
реалізацію конституційних прав громадян на безоплатну медичну допомогу та забезпечення
їх медичними послугами. Серед основних принципів державного медичного забезпечення
можна відзначити: публічно-правове регулювання надання медичної допомоги; законність
та соціальність; гарантованість, рівність і солідарність; плановість; загальнодоступність до
медичних послуг, обсяг яких визначається Державною програмою медичного забезпечення;
забезпеченість найбільш суспільно важливих напрямів надання медичної допомоги
населенню; профілактична спрямованість; постійний контроль.

Державна програма медичного забезпечення повинна розроблятися центральним органом
виконавчої влади в галузі охорони здоров’я, щорічно затверджуватися Кабінетом Міністрів
України. У ній необхідно передбачити: напрями, обсяги та джерела фінансування
організаційних, освітніх, наукових і практичних заходів, спрямованих на реалізацію прав
громадян на отримання якісної медичної допомоги; напрями розвитку системи охорони
здоров’я; перелік видів медичної допомоги населенню; визначення категорій населення, які
не підлягають обов’язковому соціальному медичному страхуванню та яким медична допомога
повинна надаватися за рахунок коштів Державної програми медичного забезпечення; перелік
видів медико-соціальної допомоги, що надається закладами охорони здоров’я за рахунок
коштів відповідних бюджетів.

Державною програмою медичного забезпечення також необхідно передбачити перелік
послуг первинної медико-санітарної допомоги, спеціалізованої медичної допомоги та
високоспеціалізованої медичної допомоги.

Основною метою державного страхування в системі обов’язкового соціального медичного
страхування є реалізація громадянами України конституційного права на медичне страхування.
Воно може проводитися Фондом медичного страхування за рахунок відповідних бюджетів
або інших джерел страхування шляхом щомісячного перерахування коштів на його рахунок.

Обов’язкове соціальне медичне страхування є одним із видів обов’язкового страхування,
спрямованим на забезпечення конституційних прав громадян України на охорону здоров’я,
безоплатну медичну допомогу та медичне страхування, яке спрямоване на забезпечення
цільового джерела фінансування медичної допомоги та розвиток ринкових механізмів у
медичній галузі. Воно повинно здійснюватися за принципами: обов’язкової участі у
соціальному медичному страхуванні осіб, передбачених Законом та іншими нормативно-
правовими актами; солідарності; забезпечення державних гарантій застрахованим особам
прав на безоплатну медичну допомогу; цільового використання коштів обов’язкового
соціального медичного страхування; забезпечення достатності медичної допомоги
застрахованим. Умови обов’язкового соціального медичного страхування не повинні залежати
від стану здоров’я застрахованих осіб.

Фондом медичного страхування України та центральним органом виконавчої влади у
сфері охорони здоров’я повинна щороку розроблятися і затверджуватися Кабінетом Міністрів
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України Програма обов’язкового соціального медичного страхування, у якій би визначалися
як перелік видів медичної допомоги застрахованим особам, так і порядок застосування
фінансових санкцій до платників страхових внесків, порядок відшкодування витрат, пов’язаних
із лікуванням застрахованих осіб, умови реалізації прав громадян на отримання медичної
допомоги.

У такій Програмі повинні наводитися перелік клініко-діагностичних груп захворювань,
травм або їх наслідків, а також інших патологічних станів, у разі настання яких медична допомога
застрахованим особам надавалася б за кошти обов’язкового соціального медичного
страхування; основні стандарти якості надання медичних послуг і нормативи їх забезпечення
та ін.

При цьому за умови функціонування бюджетно-страхової моделі фінансування охорони
здоров’я об’єктом обов’язкового соціального медичного страхування буде страховий ризик,
пов’язаний з витратами на надання необхідного обсягу медичних послуг, визначених
Програмою обов’язкового соціального медичного страхування, а суб’єктами –
страхувальники, страховики, надавачі медичних послуг та застраховані особи.

Ураховуючи вивчений досвід функціонування страхової медицини у
центральноєвропейських країнах [6], можна стверджувати, що страхувальниками в системі
обов’язкового соціального медичного страхування та платниками страхових внесків можуть
бути: держава – за рахунок коштів бюджету (для тих категорій осіб, які визначені Державною
програмою медичного забезпечення); роботодавці – за рахунок власних коштів (для найманих
працівників); органи місцевого самоврядування – за рахунок податків та платежів, що
сплачуються самозайнятими особами (для таких осіб); юридичні та фізичні особи; Фонд
соціального страхування від нещасних випадків (для осіб, які стали інвалідами внаслідок
нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання), у випадку внесення
відповідних змін до даного закону.

Видається за доцільне, щоб єдиним страховиком у системі обов’язкового медичного
страхування був Фонд медичного страхування України, його філії та представництва на місцях.

Застрахованими особами при цьому будуть фізичні особи, які, відповідно до законодавства,
підлягають обов’язковому соціальному медичному страхуванню та мають право на оплату
передбачених Програмою обов’язкового соціального медичного страхування медичних
послуг за рахунок коштів Фонду обов’язкового соціального медичного страхування.

Обов’язкові страхові внески у системі соціального медичного страхування в Україні можуть
бути встановлені у вигляді: нарахувань на фонд оплати праці та визначатися у відсотках до
фактичних доходів громадян; сплати фіксованого страхового тарифу; відрахувань з
установлених законодавством України податків та зборів; відрахувань від фактичної заробітної
плати та інших видів доходів фізичних і юридичних осіб; плати за рахунок коштів бюджетів усіх
рівнів.

Узагальнення текстів усіх зареєстрованих у Верховній Раді України законопроектів дозволяє
стверджувати, що найбільш ефективно управління системою обов’язкового соціального
медичного страхування в Україні може здійснювати Фонд медичного страхування – державна
установа, яка б здійснювала збір, акумуляцію та облік страхових внесків, забезпечувала б
своєчасну та в повному обсязі оплату медичних послуг, наданих застрахованим, здійснювала
б контроль за наданням медичних послуг застрахованим та за цільовим використанням коштів
обов’язкового соціального медичного страхування.
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Діяльність такого Фонду може здійснюватися на основі Положення, координуватися
Кабінетом Міністрів України через Міністерство охорони здоров’я України. Серед основних
завдань Фонду медичного страхування України виділимо такі: участь у формуванні та
реалізації державної політики у сфері обов’язкового соціального медичного страхування;
участь у розробці Програми обов’язкового соціального медичного страхування; участь у
розробці та обґрунтуванні розміру страхових внесків, порядку їх нарахування, відрахування
та сплати; участь у розробці й обґрунтуванні розміру фінансових санкцій та порядку їх сплати;
забезпечення збирання та акумулювання страхових внесків; забезпечення повної та своєчасної
оплати медичних послуг, наданих застрахованим; здійснення у межах своєї компетенції
контролю за сплатою страхових внесків та за наданням застрахованим якісних медичних послуг.

До повноважень Фонду медичного страхування України потрібно віднести управління
фінансовими активами та майном Фонду виключно у межах завдань, покладених на нього;
планування доходів та видатків системи обов’язкового соціального медичного страхування
України, розробка проекту бюджету Фонду та подання його в установленому порядку на
затвердження Кабінету Міністрів України, складання звіту про виконання бюджету Фонду
тощо.

Фонд зобов’язаний буде, у свою чергу, забезпечувати облік коштів Фонду, ведення
статистичної та бухгалтерської звітності, повний та своєчасний облік платників страхових
внесків, контроль за фінансовими надходженнями, проведення перевірок правильності сплати
страхових внесків і стягнення у передбаченому порядку фінансових санкцій; укладення
договорів, моніторинг якості наданих застрахованим медичних послуг, повної та своєчасної
оплати медичної допомоги, наданої застрахованим, облік, зберігання та використання медичної
інформації відповідно до законодавства України, контроль за обґрунтованістю медичних
призначень застрахованим особам, контроль за дотриманням підприємствами, установами,
організаціями та громадянами законодавства про обов’язкове соціальне медичне страхування,
консультативну допомогу у сфері обов’язкового соціального медичного страхування,
здійснення перерозподілу коштів між регіонами з метою вирівнювання фінансових умов
надання медичної допомоги застрахованим, що проживають на різних територіях.

Доцільно, щоб управління діяльністю Фонду медичного страхування України
здійснювалося правлінням, склад якого повинний базуватися на основі паритетного
представництва суб’єктів системи обов’язкового соціального медичного страхування, та його
головою. Правління Фонду медичного страхування України зобов’язане, на думку автора:
визначати поточні та перспективні завдання Фонду; подавати в установленому порядку на
розгляд Кабінету Міністрів України проект річного бюджету Фонду та звіт про його виконання;
у межах своєї компетенції приймати постанови, затверджувати положення, інструкції та інші
нормативно-правові акти Фонду; затверджувати положення про філії та про представництва
Фонду, штатний розпис, щорічні бюджети й інші нормативи діяльності філій і представництв
Фонду; заслуховувати звіти про діяльність філій та представництв тощо.

З метою забезпечення належного управління системою обов’язкового соціального
медичного страхування Фондом медичного страхування України повинна бути створена
відповідна організаційна структура, до якої б входили: центральний апарат Фонду; філії Фонду;
у районах, у селищах та селищах міського типу – відповідні представництва Фонду. З
урахуванням регіональних особливостей можуть створюватися міжрегіональні
представництва.
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Представництва Фонду повинні підпорядковуватися відповідним філіям Фонду. Штатний
розпис, щорічні бюджети та інші нормативи діяльності філій Фонду доцільно затверджувати
правлінням Фонду медичного страхування України. Штатний розпис, щорічні бюджети та
інші нормативи діяльності представництв Фонду – відповідними філіями Фонду.

Кошти фонду не повинні включатися до складу Державного бюджету України,
оподатковуватися, а лише використовуватися виключно Фондом медичного страхування
України у цільових напрямах, визначених законодавством України.

Джерелами формування коштів Фонду обов’язкового медичного страхування України
можуть бути: страхові внески на обов’язкове соціальне медичне страхування; кошти
державного бюджету та цільових фондів, що перераховуються до Фонду медичного
страхування України; суми від фінансових санкцій, застосованих відповідно до чинного
законодавства України; благодійні та добровільні внески юридичних та фізичних осіб; інші
надходження відповідно до законодавства.

Таким чином, зберігаючи в Україні систему бюджетного фінансування сфери охорони
здоров’я, нова бюджетно-страхова модель (механізм функціонування якої покладено в основу
статті) передбачає такі основні зміни:

1) удосконалення порядку бюджетного фінансування медичних установ, що передбачає
виділення їм фінансових ресурсів не лише за окремими статтями видатків, але й з урахуванням
результатів їх діяльності;

2) надання керівникам медичних установ ширших прав щодо вирішення питань оплати
праці лікарів, середнього та молодшого медичного персоналу.

Ці зміни спрямовані на покращання як якості надання медичних послуг населенню, так і
соціального статусу медичних працівників.
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ПРИНЦИП ДОБРОСОВІСНОГО ВИКОНАННЯ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

Досліджено ефективність проведення фінансової політики у напрямі досягнення
результатів на довгострокову перспективу щодо фінансування процесу реалізації
державних функцій та розвитку фінансової системи.

Investigational efficiency of leadthrough of financial policy in the direction of achievement
of results on a long-term prospect in relation to financing of process of realization of state
functions and development of the financial system.

Ключові слова: фінансова політика, роялті, гармонізація, інкорпарація, фінансова
трансакція.

Аналіз досліджень принципів оподаткування і виконання податкових угод засвідчив, що
започатковано розв’язання проблеми добросовісного виконання зобов’язань у міжнародному
праві (у роботах, на які спирається автор), однак виділення невирішених раніше частин
загального пошуку потребує акценту саме на справедливому міжнародному оподаткуванні
і добросовісному співробітництві як засобів досягнення бажаного результату у фінансовій
політиці. Метою фінансової політики країни є регулювання фінансових відносин для
забезпечення соціально-економічного зростання, досягнення макроекономічної стабілізації
й ефективного фінансування у процесі реалізації державних функцій та розвитку фінансової
системи (розподіл валового внутрішнього продукту, забезпечення державних видатків,
перерозподіл фондів коштів, стимулювання підприємництва та інвестицій, розвиток
кредитування, страхування, міжнародних відносин).

Проблемі теоретичних і практичних аспектів формування раціональної фінансової політики
і побудови оптимальної податкової системи присвячували свої дослідження вітчизняні і
зарубіжні вчені – правники, економісти, практики, науковці у галузі фінансового і
адміністративного права, М. Я. Азаров, Буроменський М. В., Брезвін А. І., Буряк С. В.,
Воронова Л. К., Геєць В. М., Грачова Е. Ю., Дрібноход Т. П., Запольський С. В., С. Іловайський,
Козирін А. Н., Кучерявенко М. П., Лютий І. О., Пепеляєв С. Г., Г. Рау, Д. Рікардо,
Соколовська А. М., Тарангул Л. Л., Толстопятенко Г. П., Тропін З. В., Ярошенко Ф. О. Виходячи
з реалізації зовнішньоекономічного курсу України на євроінтеграцію, актуальним у фінансовій
політиці залишається визначення напрямів рецепції, гармонізації, трансформації, інкорпорації,
імплементації міжнародних і внутрішньодержавних норм до принципів і вимог європейського
законодавства та міжнародних стандартів із одночасним забезпеченням гарантіями
національної безпеки.

© Трофімова Л. В., 2010
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За Конституцією України (ст. 9) положення про те, що чинні міжнародні договори, згода
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного
законодавства України, мають надзвичайно важливе правове і зовнішньополітичне значення
у входженні до світового співтовариства. Укладення міжнародних договорів, які суперечать
Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України,
що засвідчує повагу до норм міжнародного права [1]. Закон України „Про дію міжнародних
договорів на території України” визначає, що укладені належним чином ратифіковані Україною
міжнародні договори є невід’ємною частиною національного законодавства і застосовуються
у порядку, передбаченому для норм національного законодавства [2].

Держава як носій суверенітету має право на реалізацію універсальної компетенції щодо
укладання міжнародних договорів. Вимоги, дотримання яких є необхідним для чинності
правочину, закріплено у ст. 203ЦК України, серед них: зміст правочину не може суперечити
цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства.
Загальними засадами цивільного законодавства є: справедливість, добросовісність та
розумність; неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, встановлених
Конституцією та законом. При цьому ст. 10 „Міжнародні договори” ЦК України встановлює:
чинний міжнародний договір, який регулює цивільні відносини, згода на обов’язковість якого
надана Верховною Радою України, є частиною національного цивільного законодавства
України; якщо у чинному міжнародному договорі України, укладеному у встановленому
законом порядку, містяться інші правила ніж ті, що встановлені відповідним актом цивільного
законодавства, застосовуються правила відповідного міжнародного договору України [3].

За Цивільним кодексом України держава, територіальні громади, іноземні держави та інші
суб’єкти публічного права є учасниками цивільних відносин. Стаття 228 ЦК України
регламентує правові наслідки вчинення правочину, який порушує публічний порядок:

1) правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, якщо він був спрямований
на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина;

2) правочин, який порушує публічний порядок, є нікчемним. Стаття 13 ЦК України,
визначаючи межі здійснення цивільних прав, встановлює правило, за яким не допускаються
дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом
в інших формах; при здійсненні цивільних прав особа повинна додержуватися моральних
засад суспільства; не допускається використання цивільних прав з метою неправомірного
обмеження конкуренції, а також недобросовісна конкуренція [3].

Вважається, що принцип добросовісного виконання зобов’язань у міжнародному праві
виник з 1648 року (Вестфальська угода після тридцятирічної війни), коли за круглим столом
зібралися представники держав як рівноправні учасники. Даний принцип виник у формі
міжнародно-правового звичаю pacta sund servanda на початкових стадіях розвитку
державності, а в даний час використовується у більшості двосторонніх і багатосторонніх угод.
Принцип добросовісного виконання зобов’язань у міжнародному праві закріплено у Статуті
ООН, преамбула якого підкреслює рішучість членів ООН створити умови, за якими можуть
дотримуватися справедливості і поваги до зобов’язань, що містяться у договорах і інших
джерелах міжнародного права, з метою сприяння економічному і соціальному прогресу усіх
народів. Згідно з п. 2 ст. 2 Статуту усі члени ООН добросовісно виконують взяті на себе за
статутом зобов’язання, щоб забезпечити їм усім у сукупності права і переваги, що є наслідком
належності до членів організації [4].
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Даний принцип поширюється тільки на діючі міжнародні угоди, укладені добровільно і на
основі рівності сторін. Будь-яка нерівноправна міжнародна угода, що не відповідає цьому
принципу, насамперед порушує суверенітет держави і як наслідок порушується припис
Статуту ООН, оскільки організація заснована на принципі суверенної рівності усіх її членів,
що погодилися розвивати дружні відносини між націями на основі поваги до принципу
рівноправ’я і самовизначення народів. Тому важливим є питання перегляду умов податкових
угод про уникнення подвійного оподаткування з огляду на  зазначені принципи.

Здійснюючи порівняльний аналіз умов різних міжнародних угод, необхідно зазначити як
про різну термінологію щодо податків, так і про особливості оподаткування:

1) Конвенція між Урядом України і Урядом Республіки Польща про уникнення подвійного
оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень від 12.01.1993 р. і
національний закон по-різному визначають термін „роялті” і встановлює ставку 5 і 15 % щодо
оподаткування дивідендів; встановлює ставку 5 і 15 % щодо оподаткування загальної суми
дивідендів; українським податком визначає: податок на прибуток (доходи) підприємств і
прибутковий податок з громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства;

2) Конвенція між Урядом України і Урядом Республіки Словенії про уникнення подвійного
оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і капітал від
21.03.2007 р. українським податком визначає: податок на прибуток підприємств і прибутковий
податок з фізичних осіб; встановлює ставку 5 % і 15 % щодо оподаткування валової суми
дивідендів; встановлює ставку 5 % і 10 % щодо оподаткування роялті;

3) Конвенція між Урядом України і Урядом Республіки Австрія про уникнення подвійного
оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно
20.05.1999 р. українським податком визначає: податок на прибуток підприємств і прибутковий
податок з громадян; встановлює ставку 5 % щодо оподаткування валової суми роялті;
встановлює ставку 5 і 10 % щодо оподаткування загальної суми дивідендів [6].

Фінансово-правове регулювання сучасної держави з метою утвердження і забезпечення
прав і свобод людини (людина, її життя і здоров’я, недоторканість і безпека визнаються в
Україні найвищою соціальною цінністю – стаття 3) повинно ґрунтуватись  на базових
юридичних категоріях  для досягнення прогресивних цілей-цінностей: правового закону (в
Україні визнається і діє принцип верховенства права – стаття 8) і правової держави (Україна є
суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою – стаття 1), що проголошені
Конституцією України [1]. Публічні доходи формуються на добровільній і обов’язковій основі.

На нашу думку, фінансова політика як поняття є багатовимірною складною юридичною
категорією, що поєднує об’єктивно сформовану, цілісну і відносно відокремлену групу
функціонально взаємообумовлених і структурно пов’язаних норм фінансового права, що
регламентують конкретно визначені суспільні відносини, пронизуючи предмет фінансового
права.

Засобами досягнення цілей фінансової політики можна вважати входження до світової
фінансової системи, здійснення фінансової стабілізації, забезпечення координації у діяльності
Президента України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Міністерства
фінансів України, Фонду державного майна України, Державної митної служби України,
державної податкової служби України, Держрезерву та інших суб’єктів фінансової політики
на загальнодержавному, регіональному, місцевому рівнях. Потрібно врахувати, що належно,
своєчасно забезпечити конституційні права і свободи громадян держава спроможна при
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відповідальній владі, сумлінному виконанні кожним податкового обов’язку і науково
обґрунтованій фінансовій політиці.

Підтримуємо М. В. Буромського, що потрібно розрізняти державний інтерес (raison d’etat)
як достеменно вивірену модель реальних потреб держави, тобто інтерес, який визначається в
результаті достовірного наукового аналізу сучасної міжнародної ситуації й екстраполяції на
цій основі майбутнього курсу держави від підміни державного інтересу вузьким інтересом,
що випливає з тимчасових потреб політичної партії опозиції, якій для захоплення влади потрібна
поразка або інші зовнішньополітичні провали партії влади [5, c. 12].

Говорячи про фінансову політику держави, через призму правотворчої і правозастосовної
діяльності можливим є існування у межах галузей конституційного і фінансового права
елементів публічного та приватного на основі поєднання інтересів суб’єктів конституційно-
правових і фінансових відносин, враховуючи, що у податках представлені публічні і приватні
начала суспільного розвитку, з огляду на уявлення про справедливість. З метою здійснення
ефективної державної фінансової політики контроль (фінансовий, бюджетний, податковий)
як сукупність засобів державного регулювання виступає гарантією задоволення публічних
інтересів, забезпечує національну безпеку держави і дотримання  інтересів громади. Інтерес
розуміють як усвідомлення потреб, мотив діяльності суб’єкта (людини, громади, суспільства,
спільноти) для досягнення мети.

Справедливість визначається як критерій оцінки позитивної чи негативної якості
міждержавних чи міжлюдських відносин, у тому числі у галузі нормотворчості, тлумачення
договорів і їх застосування. Саме критерій справедливості дозволяє відокремити рівноправні
договори від нерівноправних [5, c. 14].

У світі існує декілька доктрин співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного
права, враховуючи специфічні форми взаємодії міжнародного і внутрішньодержавного права;
формування конституційного права ЄС (референдуми у різних країнах); проблеми узгодження
міжнародних і внутрішньодержавних норм.

Міжнародні податкові угоди є джерелом міжнародного податкового права, що мають
подвійну природу: з одного боку, є елементом національного законодавства, а з іншого –
регулюється міжнародним правом. Міжнародні податкові угоди за юридичною силою
поділяють на такі, що: 1) мають більшу юридичну силу порівняно з національними податковими
законами (в Україні, Російській Федерації, де міжнародні закони мають більшу юридичну
силу, ніж національні закони); 2) мають рівну юридичну силу (США, Великобританія). Така
ситуація породжує суперечності, в основі яких лежить зіткнення інтересів, суперечностей у
тлумаченнях і визначенні окремих положень і термінів у національному і міжнародному
праві [6, с. 13].

Соколовська А. М., провівши фундаментальне дослідження генезису розвитку податкової
системи, підкреслює, що протягом кількох століть від чотирьох принципів оподаткування,
узагальнених А. Смітом, до дев’яти – запропонованих А. Вагнером, і п’яти – сформульованих
Дж. Е. Стігліцом, вони доповнювалися, обґрунтовувалися, набували більш яскравих і точних
формулювань. Зокрема, сформульовані А. Смітом принципи етичного та організаційно-
технічного характеру були згодом доповнені принципами фіскальної достатності (А. Вагнер),
економічної ефективності (Р. Мардсен, Дж. Е. Стігліц), політичної відповідальності
(Дж. Е. Стігліц). Значення деяких принципів оподаткування з часом змінювалося, насамперед
принципу справедливості. Не залишалася сталою і їх субординація. Зокрема, А. Вагнер,
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враховуючи важливість державних функцій і необхідність фінансового забезпечення їх
виконання, на перше місце поставив фіскальні принципи достатності та еластичності
обкладання, тоді як більшість його попередників і сучасників першочерговим вважали
принцип справедливості оподаткування. В. Твердохлєбов відстоював думку, згідно з якою
вищим принципом обкладання є розвиток продуктивних сил. Натомість Дж. Е. Стігліц
першорядним визнав принцип економічної ефективності, згідно з яким податкова система не
повинна перешкоджати ефективному розподілу ресурсів. Ця позиція вченого цілком відповідає
основним ідеям неолібералізму з його вимогою обмеженого державного втручання у
механізм ринкового саморегулювання [7, с. 56].

Фінансово-правова наука покликана вивчати причинно-наслідкові зв’язки правових основ
реалізації повноважень суб’єктів фінансових правовідносин, засобів і методів формування,
розподілу, перерозподілу централізованих і децентралізованих фондів і відповідності їх
використання об’єктивним економічним  законам з метою формулювання пропозицій до
удосконалення правового регулювання фінансової політики. Наприклад, Податковий кодекс
Російської Федерації у ст. 3 застерігає, що не допускається встановлення диференційованих
ставок податків і зборів залежно від форми власності, громадянства фізичної особи чи місця
походження капіталу [8].

М. Я. Азаров, Ф. О. Ярошенко, Т. І. Єфименко, говорячи про бюджетну політику (або
фіскальну політику) (fiscal policy) наголошують, що остання означає використання
оподаткування і державних видатків для регулювання сукупного рівня економічної
діяльності [9, с. 52] і вважають, що ефективність проведення державної фінансової політики
відображають: динаміка ВВП; виконання державного бюджету за доходами та видатками;
обсяги і структура інвестицій в економіку; обсяги банківського кредитування; фінансові
результати діяльності підприємств [9, с. 33]. Енциклопедичний словник визначає ефективність
у політиці як властивість політичних дій, рішень і поведінки, що відображає міру того, наскільки
ці дії, рішення і поведінка приводять до бажаних наслідків [10, с. 172].

Масштаби тіньового сектора національної економіки, здійснення фінансових трансакцій
поза банківською системою, послаблення фінансового контролю, різний підхід до тлумачення
категорій щодо фінансового механізму і фінансування у відносинах впливають на фінансову
безпеку держави й ефективність фінансової політики. Держава, регулюючи фінансові
правовідносини, визначає коло суб’єктів фінансового права: за способом нормативної
визначеності; за характером інтересу; за ступенем майнової зацікавленості у виникненні
фінансових відносин. Фінансове правове забезпечення, обумовлене регулятивною функцією
системи оподаткування, є найбільш мобільним елементом фінансового механізму і
державного податкового менеджменту, потребує гнучкої і науково обґрунтованої фінансової
політики, яка була б спроможною оптимально збалансувати інтереси платників податків і
держави, використовуючи міжнародний досвід та реагуючи на стан соціально-економічного
розвитку держави.

Дослідження ефективності проведення фінансової політики у напрямі досягнення
визначених результатів залежно від обраних пріоритетів на довгострокову перспективу щодо
фінансування  процесу реалізації державних функцій та розвитку фінансової системи,
враховуючи проблеми застосування міжнародних податкових угод, дає змогу зробити такі
висновки:
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– вважається за доцільне закріпити у Конституції України основи фінансової системи, а
у Законі України „Про систему оподаткування” – поняття і ознаки податків, провести
розмежування між зборами, внесками, обов’язковими платежами, уточнити принципи
оподаткування;

– передбачити у джерелах формування бюджету надходження за рахунок прогресивного
прибуткового оподаткування фізичних осіб з огляду на соціальні гарантії і компенсації,
враховуючи принцип усунення подвійного оподаткування, з метою стримування соціального
розшарування;

– розширити базу оподаткування за рахунок збільшення обсягів зовнішньої торгівлі і
послуг, справедливого підходу до оподаткування у джерела виплати, єдиних підходів у
співвідношенні міжнародного і внутрішньодержавного права до тлумачення термінів
міжнародних податкових угод для наповнення доходів бюджету;

– потребують перегляду укладені міжнародні податкові угоди з метою розмежування
податкової юрисдикції з огляду на вступ до ЄС нових країн-членів (діють податкові угоди часів
СРСР, неоднакові (інколи дискримінаційні) підходи до усунення подвійного оподаткування),
так як податкові відносини зачіпають суверенітет інших держав;

– узгодити повноваження, структуру і назви підрозділів в органах державної влади
(міністерств, центральних органів влади, комітетів законодавчого органу) як з метою усунення
дублювань, оперативного узгодження проблем застосування податкових угод, так і для
забезпечення координації у роботі;

– активізувати процес укладення договорів про міждержавний обмін інформацією з
податкових питань і фінансових оборудок з метою попередження, виявлення і припинення
ухилень від оподаткування (подвійного неоподаткування).

Інструменти податкової політики здатні змінити ситуацію кризової економіки на краще за
допомогою дотримання принципу справедливості в оподаткуванні і принципу добросовісного
виконання зобов’язань у міжнародному праві; використання принципів преференцій і пільг;
зменшення ставок і спрощення систем бухгалтерського, фінансового, податкового,
реєстраційного обліку та звітності з одночасним забезпеченням гарантованого захисту
платника податку від свавілля держави.

В умовах ринкової трансформації, глобалізаційних та інтеграційних процесів, широкої
міграції, поглиблення кризи особливого значення у розвитку сучасного суспільства набувають
реформи (правова, адміністративна, політична, судова і інші) з можливістю позитивних зрушень
для досягнення стабілізації економіки і розбудови цивілізованої держави соціальної
справедливості. Співіснування різних народів і націй з притаманними їм типами культур у
геополітичному фінансовому просторі з особливо зручним розташуванням України між
Сходом і Заходом створює передумови для пошуку орієнтирів стратегічного розвитку у процесі
євроінтеграції; максимального зближення і гармонізації приватних і публічних інтересів для
підтримки громадянської злагоди.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОЇ

СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
У статті здійснено аналіз проблеми інституалізації сімейної політики в Україні,

доведено необхідність виокремити її із соціальної політики держави, проаналізовано
дефініцію „сімейна політика”, визначено найважливіші принципи сімейної політики
України. Сформульовано основні тези для розробки концептуальної моделі самостійної
сімейної політики України.

In the article there is analyzed the problem of institualization of family policy in Ukraine, the
necessity of its separating from the state social policy is proved, the definition „family policy” is
analyzed, the most important principles of Ukraine’s family policy are defined. Main theses for
the development of conceptual model of independent Ukraine’s family policy are formulated.

Ключові слова: сімейна політика, соціальна політика, принципи сімейної політики,
система державної сімейної політики.

Увійшовши в нове століття, українська держава стала на шлях нового еволюційного
розвитку, який характеризується не тільки певними суспільними зрушеннями і новаціями,
але й негативними тенденціями, які свідчать про деформацію системи соціокультурних
цінностей і норм. Ці тенденції яскраво простежуються в особливостях розвитку сімейної і
демографічної ситуації, які характеризуються такими процесами, як зниження рівня
народжуваності, збільшення кількості розлучень, неповних сімей, позашлюбних народжень,
безпрецедентною масовою нервозністю, збільшенням злочинності, алкоголізму, наркоманії,
психічних і соматичних захворювань тощо [4, 12]. Уже сьогодні ці процеси породжують
серйозні соціально-економічні і політичні проблеми, а у перспективі, оскільки „динаміка
показує, що далі буде тільки гірше”, можуть призвести до суспільної кризи і національної
трагедії. Тобто вже сьогодні гострота сімейно-демографічних проблем викликає необхідність
у фундаментальних перетвореннях державної політики, потребує активізації дій і консолідації
зусиль усіх суспільних сил. Водночас міжнародний досвід показує, що інституційні проблеми
сім’ї ефективно вирішуються за допомогою спеціально організованої системи державної
сімейної політики.

Однак в Україні сімейна політика як система діяльності держави ще не сформувалася, а
соціальні заходи, що проводяться, на практиці не охоплюють необхідного комплексу проблем
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і мають короткостроковий характер. У результаті інтереси соціального інституту сім’ї
цілеспрямовано не враховуються.

Звертаємо також увагу на те, що до вивчення зазначених проблем зверталися такі радянські
вчені, як М. Ю. Арутюнян, А. Б. Аничкін, Т. Н. Бруссель, О. В. Дорохіна, А. Б. Вишневський,
Г. С. Вітковська, Т. А. Єлізарова, Г. В. Рахманова, В. І. Жуков та інші, а потім російські вчені
(А. В. Артюхов, Н. Н. Грищенко, Т. А. Васильева, С. В. Дармодехін, Л. Ф. Неботова,
А. Д. Плотніков, А. И. Пьянов). Більш детально вона досліджується західними вченими, такими
як: Van de Raa D.J., Jaeckel M.,  Joshi H., Hulkko J., Caesar B., Albrecht S. D. тощо. Однак з боку
українських дослідників (О. Ветров, А. Дьяченко, М. Головатий, Л. Короткова, Л. Кормич,
Л. Мелешко) досліджуваній проблемі не приділено належної уваги. Саме цим і пояснюється,
на нашу думку, відсутність науково обґрунтованої моделі самостійної сімейної політики
України, єдиної правової бази державної сімейної політики України, науково обґрунтованого
визначення дефініції „сімейна політика”, не визначені і базові принципи сімейної політики, не
сформульовані її основні напрями.

Початок активній розробці змісту сімейної політики, її цілей, форм і методів поклав
регіональний демографічний семінар з проблем сімейної політики, що проходив у м. Юрмала
(Латвія) в 1988 р. Відповідно у науковій літературі і суспільно-політичній лексиці цей термін
активно почав використовуватися приблизно з середини 80-х років минулого століття. Однак
ні у „Демографічному енциклопедичному словнику”, ні в „Багатомовному демографічному
словнику”, підготовленому під егідою Міжнародного союзу по вивченню народонаселення,
ні енциклопедичному словнику „Народонаселення” [3], термін „сімейна політика” не був
представлений. Визначення його немає і в українських енциклопедіях, і словниках. Водночас
цей термін досить широко почав вживатися на міжнародному рівні, в документах ООН та
інших міжнародних організацій, державних актах багатьох країн світу.

Термін „сімейна політика” все частіше використовується в наукових публікаціях як
самостійний термін для позначення діяльності державних і інших служб з соціального захисту
сім’ї, при наданні адресної підтримки сім’ям певних типів. Проте правомірність такого терміна
мало у кого з фахівців викликає сумнів. Так, частина вчених ототожнюють сімейну політику
з соціальним захистом, зводять її фактично до державних допомог, компенсацій, пільг. Інші
розглядають сімейну політику як галузь одночасно і соціальної, і демографічної політики,
зосереджуючи більше уваги, залежно від професійної спеціалізації, на демографічних,
соціальних, культурних, медичних та інших аспектах. Знання про сім’ю, її проблеми і
закономірності розвитку, отримані вченими, утворюють інформаційну і методологічну основу
для формування мети і завдань сімейної політики, для розробки механізмів і програм її
реалізації.

Виходячи із запропонованих вченими визначень досліджуваної дифеніції, спробуємо
виділити декілька концептуальних підходів, обумовлених розумінням мети сімейної політики.

Так, частина вчених (А. Н. Аверин, А. Ф. Храмцов, И. П. Труфанов, М. Ю. Хмелева)
ототожнюють сімейну політику з соціальним захистом і зводять її до державних допомог,
компенсацій, пільг, розглядають її як систему заходів допомоги сім’ям з дітьми.

Зазначимо, що заходи, які проводяться в рамках соціальної політики, впливають на сім’ю.
Однак вони недостатньо враховують її інтереси як соціального інституту. Сімейна політика
прямо пов’язана з укріпленням соціального інституту сім’ї, вона захищає його інтереси та
права в процесі суспільного розвитку, а також дозволяє виявити та вирішувати специфічні



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  1(48) 2010 231

проблеми сім’і. Тому ототожнення соціальної політики із сімейною неправомірно і може
призвести фактично до заперечення останньої.

Інші дослідники розглядають сімейну політику як складову соціальної політики, як
цілеспрямовану діяльність держави та інших суб’єктів політики, орієнтовану на забезпечення
соціальної безпеки сім’ї, її добробут, зміцнення і розвиток сім’ї як важливий інститут суспільства,
створення необхідних умов для її функціонування і успішного виконання соціально значущих
функцій [1]. Цієї ж думки дотримується А. Б. Вишневський, який вважає, що сімейна політика
– це сукупність цілеспрямованих впливів на існуючі у суспільстві сімейні відносини та соціальні
інститути, які впливають на її функціонування [11, с. 26]. На думку А. І. Антонова, є „два типи
сімейної політики: довгострокова політика зміцнення сімейного способу життя” та
„короткострокова політика, спрямована на соціальну підтримку сімей”, які потребують
допомоги [1]. У сучасних умовах сімейна політика, на думку Г. В. Рахманової, повинна
розглядатись як складова соціальної політики, як цілеспрямована діяльність держави та інших
інститутів, спрямована на забезпечення соціальної безпеки сім’і, її добробуту, створення
необхідних умов для її функціонування і успішного виконання соціально значущих функцій,
головними з яких є репродуктивна та соціалізуюча [11, с. 28].

На думку інших авторів, сімейна політика не може бути однозначно визначена ні як
соціальна, ні як економічна. „Сімейна політика не може бути однозначно ідентифікована ні як
соціальна, ні як економічна. Ми не повинні приймати неправильне та, по суті, хибне
ототожнення виробничої і соціальної сфер, соціальної і сімейної політики, сімейного і жіночих
питань. Оскільки ототожнення цілей соціальної ( у тому числі сімейної) і економічної політики
призводить до серйозних наслідків у її соціальній практиці; сімейна політика не підміняє інші
напрями державної політики, а забезпечує в процесі їх розробки і реалізації врахування інтересів
сім’ї” [1].

Інша група вчених, в основному демографи, включають сімейну політику до складу
демографічної (або соціально-демографічної), що значно звужує значення політики щодо
сім’ї, зводить її практично до репродуктивної функції, обмежує можливості впливу на інші
напрями соціальної політики.

Різні напрями соціальної політики пов’язані з сім’єю, однак через те, що остання не
розглядається як цілісний об’єкт, вони зазвичай не перетинаються між собою, погано
враховують специфіку функціонування і розвитку сім’ї, етапи її життєвого циклу, а тому
часто видаються безперспективними. Більш дієвим є новий підхід, який опрацьовується
фахівцями інших країн [12–14], йому властива загальна тенденція більшої інтеграції
демографічної і соціальної політики. Розвиваючи уявлення про демографічну політику як
важливу макросоціальну категорію, при переході на мікрорівень (де вона отримує реальне
втілення і де формуються конкретні практичні завдання) в центр уваги ставлять сімейну
політику. „Необходимо выработать новый взгляд на современную систему заботы о семье и
детях…., осмыслить это направление социальной политики как относительно самостоятельную
область семейной политики, что означало бы и принципиальное обновление современной
демографической политики. На демографическое развитие можно влиять прежде всего через
семейную политику” [11, с. 30].

Практично всі аспекти соціальної і демографічної політики так чи інакше зачіпають інтереси
сім’ї. У сімейну політику включаються заходи як загальносоціальної, так і демографічної
спрямованості: статеве виховання в сім’ї і школі, підготовка молоді до сімейного життя,
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матеріальна підтримка молодої сім’ї (житло, кредити, допомога, пільги, тривалі оплачувані
відпустки по вагітності і пологах, по догляду за дитиною), розвиток багатопрофільних „Служб
сім’ї” (діагностика відносин між подружжям, між батьками і дітьми, профілактика сімейних
конфліктів, підвищення рівня культури сімейних відносин у педагогічних і сексуальних
питаннях), сприяння вступу до шлюбу самотніх і розведених, розвиток служб планування
сім’ї (підбір доступної і надійної контрацепції, медико-генетичне консультування, переривання
вагітності сучасними, найменш шкідливими способами, лікування безпліддя тощо), масові
видання популярної літератури про сім’ю і шлюб, пропаганда сімейних цінностей засобами
масової інформації, культури, мистецтва тощо.

Вочевидь питання про осмислення дефініції „сімейна політика”, про виокремлення її із
соціальної політики, навряд чи можна вважати до кінця вирішеним. Її можна розуміти як
відносно вузьку сферу впливу на поширення певних типів і моделей сім’ї, форм сімейної
поведінки. Можливе і більш широке трактування, яке включає до компетенції сімейної політики
всю діяльність, безпосередньо спрямовану на зміну або збереження умов життя сімей,
підвищення їх добробуту, покращання соціального стану, нейтральну щодо конкретних типів
і моделей сім’ї або формах сімейної поведінки. Можна розширити кордони сімейної політики
ще більше, і вважати її відповідальною за побічні наслідки всіх рішень, які приймаються в
різних сферах соціального життя ( в економіці, політиці тощо), які не спрямовані безпосередньо
на сім’ю, але опосередковано чи безпосередньо впливають на неї. Водночас можна розглядати
це як певні етапи розвитку сімейної політики – від простих і фрагментарних форм впливу
суспільства на функціонування інституту сім’ї до більш загальних всеохоплюючих форм.

Виходячи із зазначеного можна зробити висновок, що точної і загальноприйнятої дефініції
поки що немає, сам характер вживання дефініції „сімейна політика” свідчить про те, що
дослідники не наполягають на однозначному вживанні даного терміна і розглядають сімейну
політику як галузь одночасно і соціальної, і демографічної політики, акцентуючи увагу, залежно
від професійних інтересів, на демографічних, соціальних, культурних, медичних і інших
аспектах.

Отже, спробуємо визначити сімейну політику як цілеспрямовану діяльність державних
органів і інших соціальних інститутів, покликану створювати оптимальні умови для виконання
сім’єю її функцій, гармонізувати відносини між особою, сім’єю і суспільством. Тобто сім’я
може і повинна бути об’єктом міждисциплінарного дослідження; знання про сім’ю, її проблеми
і закономірності розвитку, отримані соціологами, демографами, економістами, формують
інформаційну і методологічну основи для формулювання цілей і завдань сімейної політики,
для розробки механізмів і конкретних програм її реалізації.

Водночас державна сімейна політика визначається нами як самостійний напрям соціальної
політики, система комплексної діяльності держави, спрямована на соціальний інститут сім’ї з
метою збереження, укріплення і розвитку, захисту інституційних прав та інтересів, активізації
суб’єктної ролі, забезпечення суверенітету та добробуту сім’ї на підставі правового
регулювання її відносин із державою.

Таке розуміння сімейної політики виводить сім’ю і державу на якісно новий рівень відносин
і відрізняється від традиційних підходів. По-перше, сім’ї, а не тільки індивідууму, надається
якісно новий статус. Реальні права, державні гарантії, необхідні для її існування. По-друге,
сімейна політика здійснюється за допомогою спеціально організованої системи діяльності на
основі правового регулювання відносин сім’ї та держави. По-третє, до компетенції сімейної
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політики включають не загальносоціальні, а тільки специфічні, інституційні проблеми сім’ї.
По-четверте, сімейна політика спрямована на сім’ю як соціальний інститут та цілісний об’єкт.
По-п’яте, сімейна політика набуває системного, комплексного характеру, охоплюючи основні
сфери функціонування сім’ї в суспільстві. По-шосте, держава дотримується суверенітету
сім’ї та її членів, створює умови для найбільш повної реалізації її прав та інтересів, ролі суб’єкта
соціальних відносин.

Державна сімейна політика повинна системно вирішувати завдання зміцнення сім’ї та
сімейних цінностей; забезпечувати її інтереси у процесі суспільного розвитку; здійснювати
експертизу життєдіяльності сім’ї, а також будь-яких рішень, нормативно-правових актів, які
приймаються органами державної влади щодо їх відповідності меті та принципам державної
сімейної політики; створення необхідних умов для реалізації сім’єю своїх функцій на основі
власної трудової діяльності; активізації суб’єктної ролі сім’ї у процесі здійснення державної
сімейної політики; забезпечення захисту соціально незахищених сімей.

Отже, виходячи із зазначеного вище, мету державної сімейної політики у найбільш
загальному вигляді можна визначити як забезпечення найбільш сприятливих соціальних,
економічних, морально-етичних умов вільного розвитку кожної сім’ї, кращого виконання
нею своїх основних функцій.

Відповідно об’єктом сімейної політики є сім’я, а також інші соціальні інститути та суспільні
підсистеми, функціонування яких безпосередньо впливає на життєдіяльність сім’ї.

Суб’єктом сімейної політики виступатимуть держава та її органи, різні суспільні організації
і соціальні інститути, які відображають інтереси та світогляд різних груп і верств населення.

На нашу думку, помилково сприймати сімейну політику як однобічний вплив „суб’єкта”
на „об’єкт”. Ці відносини є більш складними і остаточний вибір „кращого” варіанта розвитку
повинний належати головному об’єкту політики – сім’ї. Водночас доцільно відмовитися від
тиску на сім’ю і створити умови, за яких сім’я сама робитиме вибір.

Однак потрібно врахувати і те, що умови можуть бути сприятливими не для всіх сімей
внаслідок їх різного історичного розвитку та стадій індивідуального життєвого циклу. Крім
того, потрібно врахувати і те, що інтереси різних сімей потребують різновекторних за своєю
спрямованістю заходів. Скажімо, в одному випадку може відчуватися нестача позасімейної
економічної активності членів сім’ї, особливо жінок, і позасімейного виховання дітей (нестача
дитячих закладів тощо), в іншому – перевантаження членів сім’ї, позасімейною діяльністю,
складнощі, пов’язані із організацією сімейного виховання підростаючого покоління. Конкретні
завдання політики знову-таки будуть різними.

Саме тому знаходження компромісу і є головним завданням для тих, хто розробляє і
пропонує будь-які заходи сімейної політики. Спробуємо сформулювати деякі критерії сімейної
політики, її загальні принципи, дотримання яких, на нашу думку, не дозволить приймати хибні
рішення та полегшить знаходження необхідного компромісу. Назвемо найбільш важливі з цих
принципів.

Принцип суверенітету сім’ї. При проведенні сімейної політики необхідно, по можливості,
мінімізувати будь-яке втручання у справи сім’ї. Будь-які спроби законодавця, суспільної думки,
будь-яких „третіх осіб”, включаючи також близьких родичів, впливати на поведінку сім’ї,
заборонити або обмежити свободу розлучення, спонукати сім’ю до багатодітності або ж
навпаки, до обмеженої кількості дітей, дискримінувати незареєстровані шлюби або
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„незаконнонароджених” дітей не відповідають історичній тенденції розвитку сім’ї, здатні
викликати бурхливу реакцію у суспільстві і в результаті приречені на провал.

Принцип суверенітету особистості. Будь-які політичні заходи не повинні обмежувати
свободу волевиявлення одних членів сім’ї на користь інших.

Принцип збільшення свободи вибору. Суверенітет сім’ї реалізується у вільному виборі.
Навіть найбільш популярні заходи сімейної політики загрожують цьому суверенітету, якщо
підштовхують більшість сімей до одного рішення, а не збільшують варіанти вибору. Будь-
який захід повинний оцінюватися насамперед не за конкретним змістом, а за тим, що збільшує
коло варіантів рівноцінного вибору.

Принцип розрахунку на власні сили. У нормальних умовах сім’я сама повинна нести
відповідальність за власний добробут, за утримання і виховання дітей, підтримку літніх людей
– тільки тоді вона може приймати вільні і незалежні рішення. Завдання ж держави полягає у
створенні умов для реалізації економічного і духовного потенціалу сім’ї і кожного її члена.

Принцип соціальної захищеності сім’ї. Тут мається на увазі забезпечення всім сім’ям
гарантованого, стандартного для кожної типової сімейної ситуації мінімального рівня доходу,
житлових умов, соціальних послуг, правового захисту, інших видів суспільної підтримки. Однак
потрібні досить жорсткі критерії відбору одержувачів усіх видів соціальної допомоги, але ті,
кому вона дійсно потрібна, повинні отримувати її повною мірою.

Принцип соціального партнерства. Держава повинна активно співпрацювати і
підтримувати створення і діяльність будь-яких суспільних організацій і рухів, діяльність яких
спрямована на вирішення сімейних проблем.

Принцип диференційованості політики. При проведенні будь-яких заходів сімейної політики
потрібно враховувати різноманіття існуючих соціально-демографічних ситуацій і моделей
сім’ї.

Якщо проаналізувати державну політику щодо сім’ї в Україні, то, крім норм, зафіксованих
у Конституції України (р. II „Права, свободи і обов’язки людини і громадянина” містить ряд
статей, що конкретизують зміст державної політики щодо сім’ї. Це і ст. 32, що гарантує
невтручання в особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією, і ст. 48
про право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, і ст. 51 про шлюб та охорону
державою сім’ї, дитинства, материнства, батьківства) [2], зміст цієї політики передають
Сімейний кодекс України, відповідні статті Кодексу законів про працю, Кримінального кодексу,
КУпАП, Концепція державної сімейної політики [7], Постанова Верховної Ради України „Про
Декларацію про загальні засади державної політики України стосовно сім’ї та жінок” [5],
Постанова Кабінету Міністрів України „Про програму „Українська родина” [9], Постанова
Кабінету Міністрів України „Про Національну програму планування сім’ї” [8], розпорядження
Кабінету Міністрів України „Про заходи щодо підтримки становлення та розвитку студентської
сім’ї” [6] тощо.

Усі ці нормативно-правові акти створюють умови для розвитку сімейних стосунків на
тендерних засадах, тобто на засадах статевого рівноправ’я і повинні гарантувати й захищати
права сім’ї як соціального інституту в цілому і окремих її членів зокрема. При цьому йдеться
про державну підтримку і стимулювання допомоги сім’ям з боку різних інститутів і суб’єктів
громадянського суспільства.

Але, на жаль, як це часто буває, теоретичний і практичний аспекти не завжди погоджуються
в реальному житті. Оскільки будь-яка політика ефективна тоді, коли вона спирається на
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обґрунтовану стратегію, перспективну програму дій. За їх відсутності будь-які заходи,
спрямовані на підтримку сім’ї, досить часто дають ефект „швидкої допомоги” і не призводять
до стійких результатів, а прийняті за останні роки на державному рівні нормативно-правові
акти – в основному, на рішення короткострокових кон’юнктурних завдань, пов’язаних
здебільшого з розвитком системи допомоги сім’ї (можливо, частково правильно в умовах
економічної нестабільності). Однак така політика, як доводить історичний досвід, здатна у
кращому випадку лише короткостроково вплинути на динаміку шлюбно-сімейних процесів.
Подолання кризи сім’ї переноситься у далеку перспективу, а діяльність держави спрямована
буде, як і завжди, на боротьбу із наслідками, а не причинами. „Проводимая на практике
семейная политика, – вважає А. Г. Вишневський, – обычно представляет собой набор
мероприятий, направленных на улучшение условий функционирования семьи. Как правило,
в них реализуются сложившиеся в общественном сознании рецепты помощи семье,
основанные на более или менее поверхностном понимании ее проблем… Они воплощаясь в
жизнь, чаще всего не приносят ожидаемых результатов, начинаются поиски других простых
решений, и в конце концов образуется лоскутное одеяло, сшитое из разнородных и
фрагментарных мер, которое и выдается за целостную систему” [1].

Зазначимо, що у нашій країні відсутня єдина правова база державної сімейної політики.
Будь-які заходи, які застосовуються з боку державних інституцій, в основному, спрямовані на
індивідуума і майже не враховують інтереси сім’ї як соціального інституту. Правовий статус
сім’ї, який характеризував би її становище щодо держави, її інститутів, не визначений.
Законодавством регулюються в основному сімейні права громадян. Це і визначає стан
державної сімейної політики в Україні. За оцінкою міжнародних експертів проекту TASIS,
система сімейної політики в нашій країні тільки формується.

Політика щодо сім’ї, яка застосовується у соціальній практиці, є пасивною, її функції
системно не включені у діяльність органів державної влади, а отже, дає їм підстави
стверджувати, що проведення соціальної сімейної політики недоцільно, оскільки вся соціальна
політика орієнтована на сім’ю. Сам термін „сімейна політика” в державних документах
практично не використовується. Міністерства та відомства під сімейною політикою, як
правило, розуміють сукупність загальносоціальних заходів, які впливають на життєдіяльність
сім’ї, жінок та дітей. У результаті предмет сімейної політики збільшується настільки, що втрачає
власні кордони та специфіку самостійного напряму діяльності, ототожнюється із предметом
соціальної політики.

Сім’я не виступає самостійним об’єктом державної політики і в різних програмах, які
приймаються на різних рівнях влади. Більшість міністерств і відомств не виконують функції
суб’єктів сімейної політики, не проводять системної роботи в цій галузі, не розробляють
відповідні програми, обмежуючись лише окремими заходами. Не створена єдина система
державної експертизи, яка б забезпечувала корегування соціальної політики та її окремих
напрямів з урахуванням інтересів інституту сім’ї. Цілеспрямовано не враховуються інтереси
сім’ї при вирішенні багатьох проблем, які виникли у перехідний період (приватизація,
оподаткування, кредитування тощо). Відсутня середньострокова програма державної сімейної
політики. Сім’я майже не бере участі в розробці та реалізації державної політики, не є
повноправним суб’єктом реформ, які здійснюються у нашій країні. Це питання не опрацьовано
концептуально, не сформовані державні механізми, які б забезпечували участь сім’ї у
суспільно-політичній діяльності, розвиток організацій і об’єднань, які б захищали її
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„корпоративні” інтереси. Наявний потенціал недержавних організацій до реалізації мети
сімейної політики системно не залучається, відсутня концепція їх взаємовідносин з державними
інститутами.

У бюджеті країни кошти на фінансування сімейної політики цілеспрямовано не
передбачені, фінансуються лише окремі заходи у цій галузі (соціальний захист, соціальне
обслуговування сімей, допомога на дітей тощо). Деякі міністерства та відомства (Мінфін,
Міністерство науки і освіти, Мінздрав тощо) вважають, що виокремлення в бюджеті країни
окремою статтею коштів на фінансування сімейної політики не доцільно, оскільки видатки на
здійснення конкретних заходів передбачені в окремих статтях держбюджету, які пов’язані з
освітою, культурою, соціальним захистом, охороною здоров’я тощо. Наведені аргументи не
є доказовими і вказують на методологічну помилку працівників вказаних відомств. Так
неправомірно ними збільшується предмет сімейної політики, до нього включається вся
сукупність проблем жінок і дітей. Крім того, молодіжна політика, на яку кошти в держбюджеті
виділяються за окремою статтею, також мають комплексний, міжгалузевий характер.

Сьогодні політика щодо сім’ї в Україні деформована. В умовах, коли більшість сімей
перебувають за межею бідності, пріоритетною метою політики став соціальний захист
найбільш вразливих верств населення. Це в основному матеріальна підтримка (державні
допомоги) і соціальне обслуговування сімей. Щодо багатьох інших аспектів сімейної політики,
то вони перебувають у зародковому стані.

Таким чином, в цілому, державні заходи економічної підтримки сім’ї є недостатньо
ефективними і обмежуються в основному грошовою допомогою на дітей. Водночас не
опрацьована стратегія розвитку економічного потенціалу та ініціативи сімей, забезпечення їх
економічної безпеки і гарантій соціального захисту, створення адекватної системи їх підтримки
у перехідний період, яка була б орієнтована на двосторонню адаптацію сім’ї та економіки.

Виходячи із зазначеного вище, вважаємо, що одним із найбільш нагальних сучасних завдань
є розробка науково обґрунтованої сімейної політики держави, яку буде виокремлено у
самостійну галузь його діяльності, і яка буде спрямована на покращання умов функціонування
сім’ї, відродження її економічної незалежності, автономії і цінностей сімейного способу життя.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ДОКТРИНИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У

СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ
У статті розглянуто методологічні засади національної доктрини правового

регулювання у сфері господарської діяльності. Доведено необхідність докорінно
переглянути роль і місце органів державної влади у системі економічних відносин.

The article deals with methodological grounds of the national doctrine of the law regulating
in the sphere of the economic activity. The necessity of the state authorities’ role and place in the
system of economic relations has been proved.

Ключові слова: національна доктрина, регуляторна політика, нормотворча діяльність,
інформаційне суспільство, інноваційна економіка.

Стан суспільних відносин у сфері господарювання (в їх аграрно-земельному аспекті)
визначає сучасне і майбутнє держави, її економіку, зовнішню і внутрішню політику, реальність
суверенітету тощо.

Ось чому актуальним є формування національної доктрини правового регулювання в
сфері господарювання. Розробка методологічних засад дозволяє озброїти українського
нормотворця потужним інструментарієм, підвищити техніку нормотворення і рівень правової
культури взагалі.

Свої наукові дослідження на вказану проблематику певною мірою спрямовували
В. К. Мамутов, В. І. Семчик, А. Г. Бобкова, О. Х. Юлдашев, Д. В. Задихайло та інші [3; 4].

Визначення наріжних положень (з погляду методології) національної доктрини правового
регулювання в сфері господарювання є науковим завданням даної публікації.

Підхід до побудови бажаної системи сформульовано в Законі України „Про засади державної
регуляторної політики в сфері господарської діяльності” від 11 вересня 2003 р. [2], де, як ознаки
правових актів, повинні бути такі: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість,
передбачуваність, прозорість і врахування громадської думки, а як засоби забезпечення цих
властивостей, зазначені вище етапи здійснення регуляторної політики (підготовка аналізу
регуляторного впливу; планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;
оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій від
фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, а також відкриті обговорення за участю представників
громадськості питань, пов’язаних із регуляторною діяльністю; відстеження результативності
регуляторних актів; перегляд регуляторних актів; систематизація регуляторних актів;

© Сальман І. Ю., 2010



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  1(48) 2010 239

недопущення прийняття регуляторних актів, які не узгоджуються чи дублюють діючі
регуляторні акти; викладення положень регуляторного акта так, як це буде доступно для
розуміння осіб, які повинні впроваджувати цей регуляторний акт; оприлюднення інформації
про здійснення регуляторної діяльності).

На жаль, можливості цього високопотужного Закону в галузі побудови бажаної системи
використовуються на практиці не повною мірою. Про це свідчить і поява відповідних владних
вказівок, що передбачають проведення ревізії правових актів. Однією з причин проблеми, що
склалася (невикористання на практиці можливостей Закону від 11 вересня 2003 р.), є недостатнє
науково-методологічне забезпечення нормотворчої діяльності.

Викладене вище можна віднести до методологічного аспекту модернізації відповідного
законодавства, що регулює діяльність у сфері економіки. Разом з тим будемо вирізняти
змістовний аспект цієї модернізації. Так, у рамках змістовного аспекту модернізації
господарського законодавства проаналізовано положення ч. 1 ст. 5 ГКУ щодо „оптимального
поєднання ринкового саморегулювання економічних відносин суб’єктів господарювання та
державного регулювання макроекономічних процесів, виходячи з конституційної вимоги
відповідальності держави перед людиною за свою діяльність і визначення України як суверенної
і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави” [1]. Вважаємо, що використання
терміна „оптимальний” без зазначення критеріїв оптимальності є некоректним. А такими
критеріями може бути мінімізація або максимізація тих чи інших функцій. Критеріями
оптимального поєднання ринкового саморегулювання економічних відносин суб’єктів
господарювання та державного регулювання макроекономічних процесів пропонуємо
визначити максимізацію економічних функцій, що випливають з кейнсіанської моделі, моделі
системного втручання держави в економіку. Як відомо, ця модель включає п’ять таких цілей:
1) усе заради виробництва (з урахуванням екологічних обмежень); 2) усе заради науково-
технічного прогресу (програми енергозберігання; концепція управління наукою і освітою);
3) зростання заробітної плати (для зростання купівельної спроможності населення); 4)
підпорядкування банківської системи інтересам вітчизняного виробника; 5) підвищення
добробуту населення. Отже, оптимізація поєднання ринкового саморегулювання економічних
відносин суб’єктів агарної сфери економіки та державного регулювання макроекономічних
процесів полягає у максимізації зазначених цілей.

У рамках змістовного аспекту модернізації законодавства в економічній сфері розроблено
також концепцію управління наукою та освітою, впровадження якої спрямоване на
конкретизацію положень ч. 1 ст. 5 ГКУ і, зокрема, реалізацію двох перших цілей кейнсіанської
моделі системного втручання держави в економіку (усе заради виробництва; усе заради
науково-технічного прогресу), що повинно дозволити суттєво підвищити рівень
конкурентоспроможності економіки України, реалізувати завдання переходу від економіки
матеріального виробництва до економіки виробництва знань (так званого „суспільства знань”
– „Knowledge society, К-суспільства”). Суть концепції полягає у переході до державного
системного інноваційного управління економікою шляхом оптимізації ККД двох ресурсних
складових цього управління – науки і освіти.

Концепція управління освітою – це не тільки шлях до формування європейського
(світового) простору знань, реалізації побудови інноваційної економіки, так званого
інформаційного суспільства (можливо, світового панування – „хто володіє інформацією –
володіє світом”), а й забезпечення управлінням розвитку науки (як світової, так і національної).
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З концепції випливає, зокрема, що основними завданнями управління освітою є спрямування
наукових досліджень на вирішення проблеми максимізації ККД науки внаслідок залучення
всіх знань у навчальний процес. За цією концепцією повинний створюватися Банк знань.
Наявність такого банку дозволить виявляти дійсну новизну наукової тематики на стадії її
планування, виключати неконтрольоване дублювання розробок, пов’язувати „вихід” науки
(наукових результатів) із „входом” освіти (залучати результати розробок у національні,
міждержавні освітні стандарти). Крім цих функцій, пов’язаних з підвищенням ефективності
управління наукою, зокрема вдосконаленням „виходу” науки, потрібно також побудувати її
ефективний „вхід.” Для цього необхідно спрямовувати наукові дослідження на вирішення
дійсних, а не надуманих проблем. Механізми такого управління повинні бути спрямовані на
вирішення проблем бюрократизації науки. З технології управління наукою повинні випливати
об’єктивно необхідні (суспільно корисні) функції НАН України, інших академій як державних,
так і громадських наукових організацій, ВАКу, Міністерства освіти і науки, міністерств і відомств,
які відповідають за розвиток галузевої науки і аж до первинних ланок – НДІ, творчих колективів.

Підводячи підсумки дослідження поставлених проблем, необхідно зазначити, що
фундаментальні перетворення в економіці України ставлять питання про необхідність
докорінно переглянути питання ролі і місця органів державної влади центрального і
регіонального рівнів у системі економічних відносин, домінуюче місце в якій належить
підприємництву. Такий перегляд дозволяє визначити „легітимну” зону правового регулювання
в сфері аграрних і земельних відносин, вирішити проблему дерегулювання, недопущення
прийняття економічно недоцільних і неефективних регуляторних актів, зменшення втручання
держави у діяльність суб’єктів сфери економіки, а також усунення перешкод для розвитку
відповідної діяльності, тобто досягнути цілей регуляторної політики держави.
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У статті розглянуто порядок закріплення і використання доказів, отриманих із джерел
в іноземній державі.

The order of securing and making use of proofs that received from source in another country
are examined in the article.
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кримінальне судочинство.

Через відмінності в національних кримінально-процесуальних законодавствах докази,
зібрані в одній державі, не можуть бути використані в іншій, бо засіб, за допомогою якого
були отримані ці докази, не відповідає національним процесуальним вимогам. Тому виникає
питання про допустимість доказів, отриманих із джерел іноземної держави в порядку надання
взаємної правової допомоги у кримінальних справах.

Відповідно до положення ч. 3 ст. 62 Конституції України, обвинувачення не може
ґрунтуватися на доказах, отриманих незаконно. Згідно з ч. І ст. 65 КПК України „доказами в
кримінальній справі є всякі фактичні дані, на підставі яких у визначеному законом порядку
орган дізнання, слідчий і суд встановлюють наявність або відсутність суспільно небезпечного
діяння, винність особи, яка вчинила це діяння, та інші обставини, що мають значення для
правильного вирішення справи” [1]. Відповідно до ППВС України „Про застосування
Конституції України при здійсненні правосуддя” від 01.11.1996 р. (п. 19) [2], докази повинні
визнаватися такими, що одержані незаконно, наприклад, тоді, коли їх збирання й закріплення
здійснене або з порушенням гарантованих Конституцією України прав людини і громадянина,
встановленого кримінально-процесуальним законодавством порядку, або не уповноваженою
на це особою чи органом, або за допомогою дій, не передбачених процесуальними нормами.

Законодавство України не визначає порядку закріплення і використання доказів, отриманих
із джерел в іноземній державі. У процесуальному законодавстві відсутні правові норми про
визнання відомостей про факти, отримані в іноземній державі, доказами нарівні з отриманими
в Україні. Ця обставина ставить під сумнів юридичну силу доказів, отриманих в іноземній
державі, і, відповідно, позбавляє (якщо дотримуватися буквально вимог КПК) усякого смислу
направлення слідчих і судових доручень іноземним органам юстиції в порядку надання
правової допомоги.

© Смоков С. М., 2010
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Стаття 65 КПК розширеному тлумаченню не підлягає. Що ж розуміти під законом, про
який йдеться в Конституції України і КПК. Як відомо, закон – поняття неоднорідне. З усієї
суми законів з питань кримінального судочинства необхідно, зрозуміло, виділити особливо
Конституцію України, бо вона має вищу юридичну силу (ч. 2 ст. 8) і, як говорять, займає
вершину ієрархічної градації нормативно-правових актів, а також має пряму дію. Усі закони й
інші правові акти не повинні суперечити їй [3].

Процедура кримінального судочинства, тобто порядок порушення, розслідування,
розгляду і вирішення кримінальних справ регламентований КПК України. Він встановлює
єдиний порядок судочинства, обов’язковий для всіх кримінальних справ, і регламентує
діяльність учасників кримінального процесу, так само як і відповідні цій діяльності суспільні
відносини між суб’єктами кримінально-процесуальних прав і обов’язків. У ст. 31 КПК, що
регламентує порядок взаємодії компетентних органів держав при наданні правової допомоги,
не йдеться про порядок закріплення і використання доказів, отриманих із джерел в іноземній
державі. Виходом із ситуації є положення Конституції України, відповідно до якого „чинні
міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких надає Верховна Рада України, є частиною
національного законодавства України” (ч. 1 ст. 9). Відповідно до ст. 12, ч. 2 ст. 17 Закону України
„Про міжнародні договори України”, передбачено пріоритет міжнародного договору, згоду
на обов’язковість якого надає Верховна Рада України, перед національним законом, крім
Конституції України. Щодо нашої проблеми це означає, що міжнародні договори у сфері
надання правової допомоги у кримінальних справах (багато положень яких не розраховані на
пряму дію) стають частиною національного кримінально-процесуального законодавства. Це
означає також, що судова практика може дотримуватися безпосереднього застосування норм
міжнародною права в національному кримінальному процесі. Інша річ, що безпосереднє
застосування національними судами і правоохоронними органами норм міжнародних
договорів являє собою відому складність. Положення посилюється тим, що здебільшого
працівники органів дізнання, слідства, прокурори і судді не мають достатнього досвіду
застосування міжнародно-правових норм у кримінально-процесуальній діяльності. Для
вітчизняного слідчого, прокурора, судді кращий усе-таки традиційний шлях, коли норма
міжнародного договору проходить стадію трансформації в національне кримінально-
процесуальне право, а потім забезпечується національними юридичними засобами.

Кримінально-процесуальне законодавство повинно відповідати положенням  міжнародних
договорів України. Ця пропозиція, підкріплена діючим механізмом національно-правової
імплементації в законодавстві України міжнародних норм, забезпечить належне узгодження
міжнародних договорів і кримінально-процесуального права України.

Особливу увагу чинний КПК України має приділити доказуванню, що є основою
досудового розслідування і судового розгляду, регламентувати порядок отримання і
використання доказів при наданні правової допомоги.

Аналіз Конституції України і чинного КПК дозволяє нам зробити висновок, що докази,
отримані як правова допомога відповідно до міжнародних договорів України, мають таку
саму юридичну силу, як і докази, отримані з джерел, передбачених КПК України.

Більш складним виявляється питання з визнання доказів, отриманих в іноземній державі, з
якою Україна не має договірних відносин. Відповідно до ст. 31 КПК, порядок зносин судів,
прокурорів, слідчих і органів дізнання з відповідними установами іноземних держав
визначається законодавством і міжнародними договорами України. Якщо дотримуватися
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буквально цієї норми, то потрібно визнавати порушенням кримінально-процесуального
закону випадки направлення клопотань із проханнями про проведення процесуальних дій до
держав, з якими немає договірних відносин, і використання отриманих у порядку правової
допомоги доказів у національному кримінальному процесі. У такій ситуації правоохоронні й
судові органи України змушені надавати правову допомогу без відповідних правових підстав.
При цьому доцільно зазначити, що прокурори і судді не вказують на це порушення, оскільки
без такої взаємодії не можна забезпечити належне розслідування, розгляд кримінальних справ
і одержання необхідних доказів.

Очевидно, що оформити договірні відносини з питань правової допомоги у кримінальних
справах з усіма державами не можна. Крім того, особливістю іноземного кримінально-
процесуального законодавства багатьох держав, особливо англо-американської Правової сім’ї
(системи загального права), є визнання примата судових процедур, що спричиняє відмову в
наданні правової допомоги при недотриманні судової форми клопотань. Тому невідповідність
між досудовим порядком заяви клопотань про виконання процесуальних дій і судовою
процедурою їх розгляду та виконання в запитуваних державах, спричиняє відмову в наданні
правової допомоги при недотриманні судової форми клопотань.

Проблема невиконання клопотань державами, з якими Україна не уклала міжнародні
договори, не може бути вирішена використанням принципу взаємності.

На думку Н. Ахтирської, докази, отримані при наданні правової допомоги на основі
взаємності, „можуть бути допущені в кримінальний процес за умови відповідності процедури
їх одержання вимогам кримінально-процесуального законодавства України й іншої
держави” [4]. Однак словосполучення „за умови відповідності процедури їх одержання
вимогам кримінально-процесуального законодавства України й іншої держави” фактично
зводять нанівець саму можливість використання таких доказів у національному кримінальному
процесі.

Порушенням кримінально-процесуального закону, на думку О. Г. Волеводза, є випадки
направлення клопотань із проханням про проведення окремих процесуальних дій у компетентні
органи держав, з якими не укладені договори про правову допомогу, оскільки в КПК як
України, так і Росії це не передбачено. Але відразу автор визнає, що судова практика, даючи
оцінку доказам, отриманим з інших держав, визнає їх допустимими незалежно від наявності
або відсутності договорів про правову допомогу [5].

Окремі автори виділяють такі вимоги до процесуальної форми отримання доказів від
компетентних органів іноземної держави, що забезпечують їх допустимість, зокрема: 1)
матеріали, отримані від компетентних органів іноземних держав, повинні бути складені й
направлені належною посадовою особою, що діяла в межах своєї компетенції; 2) документи
повинні бути оформлені й засвідчені спеціально уповноваженими на те установами чи
посадовими особами відповідно до законодавства запитуваної держави; 3) зазначені матеріали,
що мають докази у кримінальній справі, повинні бути передані запитуваній стороні в порядку,
установленому міжнародним договором через відповідні центральні органи [6]. Остання із
зазначених вимог не враховує можливості одержання доказів при проведенні запитуваних
процесуальних дій на основі принципу взаємності, наявність якої має принципово важливе
значення при наданні правової допомоги державі, з якою відсутні договірні відносини.

Допускаючи застосування іноземного кримінально-процесуального права при збиранні
доказів на території іноземної держави в порядку надання правової допомоги, включаючи
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клопотання на основі взаємності, компетентні органи і суди держав здійснюють оцінку їх
допустимості в національному кримінальному процесі з урахуванням положень власного
законодавства. Тому вирішувати питання про допустимість доказів, отриманих на умовах
взаємності, необхідно виходячи з того, що в Україні існує оціночна заборона на використання
доказів, отриманих незаконно. При цьому суд самостійно вирішує питання про допустимість
доказів, керуючись кримінально-процесуальним законом. Правда, у такому разі,
кодифікований кримінальний процес України мимоволі обертається на процедуру,
здійснювану з використанням певних прецедентів. Це свідчить про те, яким важливим є
закріплення норми, спираючись на яку можна буде визначити допустимість доказів, отриманих
за правилами, передбаченими процесуальним правом іноземних держав, з якими не має
договірних відносин.

Надання правової допомоги у кримінальних справах державою, з якою Україна має
договірні відносини, забезпечується принципом сумлінного виконання, що юридично
зобов’язує держави дотримуватися міжнародно-правових норм, тоді як відсутність договору
про правову допомогу між країнами означає, що виконання міжнародного слідчого (судового)
доручення не обов’язкове, але може бути виконане на добровільних засадах запитуваною
державою. У цьому контексті тільки міжнародний договір забезпечує виконання необхідних
процесуально-слідчих дій за умови дотримання встановлених цим договором процедур.

Відсутність договору про правову допомогу, а також питання про легалізацію отриманих
доказів не може розглядатись як перешкода для використання доказів іноземних судово-слідчих
документів, бо в даному разі правова допомога надається добровільно. У зв’язку з цим нам
уявляється, що питання про допустимість використання доказів, отриманих в іноземній
державі, з якою Україна не має договірних відносин, повинно вирішуватися в кожному
окремому разі і кожній окремій кримінальний справі судом (суддею), що її розглядає. Як
докази, отримані на території іноземної держави на добровільних началах, повинні визнаватися
тільки ті з них, що отримані на законній підставі, компетентними особами, з дотриманням
процесуальних норм держави, що виконує доручення, або запитуючої держави і закріплені
(по можливості) у формі процесуальних документів, що мають аналоги в національному
кримінально-процесуальному законодавстві.

На думку П. Н. Бірюкова, для визнання „іноземних” доказів у національному кримінальному
судочинстві необхідно дотримання двох обов’язкових умов: 1) дотримання порядку одержання
і закріплення доказів в іноземній державі, оскільки на підставі норм міжнародного права при
виконанні прохань про правову допомогу сторони керуються процесуальним законодавством
запитуваної держави; 2) дотримання порядку взаємодії національних правоохоронних органів
з іноземними установами [7]. Проте дотримання цих умов не вирішує деяких труднощів, що
виникають у слідчій і судовій практиці з визнанням доказів, отриманих в іноземній державі,
допустимими. Проблема полягає в тому, як зробити докази, отримані в іноземній державі, за
умови їх допустимості, формально прийнятними для національного кримінального процесу.
Безумовно, що при направлені іноземній державі відповідних клопотань можна і навіть
необхідно просити дотримуватися певних формальностей, процедур, обов’язкових з погляду
національного кримінального процесу, для того щоб запитувана сторона при виконанні
клопотання могла б взяти їх до уваги. Так, при направленні доручень про допит свідків,
потерпілих, підозрюваних необхідно пам’ятати, що згідно із законодавством запитуваної
держави істинність показань може бути забезпечена по-іншому, не національним
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кримінальним процесом (роз’яснення особі перед допитом положень ст. 63 Конституції
України, а свідкові – ст. 69 КПК), а саме приведенням особи до присяги або іншої процедури.
Законодавство запитуваної держави може взагалі не передбачати процедури приведення
допитуваного до присяги. Тому доцільно визначити порядок, що існує при виконанні
відповідних процесуальних дій у кримінальному судочинстві України, роз’яснити санкції, що
накладаються за порушення цього порядку, і просити запитувану сторону застосувати, по
можливості, саме цю або іншу адекватну цій національну процедуру країни, яка виконує
доручення, що підтверджує істинність отриманих показань.

По-іншому стоїть питання про допустимість доказів, якщо запитувана сторона не врахувала
цих побажань. У такому разі залишаються два варіанти: або відмовитися від допомоги
іноземної держави при розслідуванні й розгляді кримінальної справи і, як наслідок, не одержати
взагалі будь-яких доказів, або прийняти форму допомоги, запропоновану іноземною
державою. Процесуальна форма, порядок і умови проведення процесуальних дій, критерії
допустимості доказів в іноземній державі будуть відрізнятися, а іноді істотно. Відповідно,
отримані докази з формального погляду не будуть застосовні в національному кримінальному
судочинстві.

Переклад і залучення таких доказів до кримінальної справи означає, що вони підлягають
застосуванню саме в тій процесуальній нормі, що була їм дана слідчими або судовими
органами іноземної держави. Однак це не завжди свідчить про визнання таких доказів
допустимими. Так, визнання досудовим розслідуванням протоколу допиту спідка або
потерпілого аналогічним видом доказів припускає обов’язок суду відповідно до принципу
безпосередності дослідження допитати зазначених осіб.

Дотримання порядку отримання і закріплення доказів в іноземній державі необхідне для їх
допустимого використання в кримінальному судочинстві України. При проведенні допиту
свідка або потерпілого, проведенні обшуку або виїмки на території іноземної держави в
порядку надання правової допомоги застосовуються закони і тієї (загальне правило) країни,
що виконує доручення. У зв’язку із цим протоколи названих слідчих дій у національному
кримінальному процесі визнаються іншими документами (ст. 83 КПК).

Вважаємо, що для розгляду документів і протоколів, що відповідають процесуальній дії, як
допустимих доказів можна залучати (після перекладу) їх до справи як інші документи згідно із
змістом ст. 83 КПК України. Це означає, що такі докази підлягають використанню саме в тій
процесуальній формі, що була їм надана слідчими або судовими органами іноземної держави.

Оцінка доказів, отриманих з інших держав, і вирішення питань, перерахованих у ст. 64 КПК
України, повинна здійснюватися відповідно до норм кримінально-процесуального
законодавства України та законодавства запитуваної держави. При оцінці допустимості доказів,
отриманих на території іноземної держави, необхідно виходити з того, що докази можуть
бути визнані допустимими, якщо вони отримані на законних підставах, тобто за окремими
судовими або слідчими дорученнями; компетентними особами правоохоронних або судових
органів держави; з дотриманням процесуальних норм цих держав.
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ОТРИМАННЯ ДОКАЗОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПІД
ЧАС ДОПИТУ СВІДКІВ У СПРАВАХ ПРО

УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ
У статті розглянуто особливості отримання доказової інформації під час допиту

свідків у справах про ухилення від сплати податків залежно від виділених класифікаційних
груп свідків.

In the article the special features of evidential information receipt in the process of  hearing
of witnesses in tax evasion cases in depend of defined classification groups of witnesses are
considered

Ключові слова: ухилення від сплати податків, класифікаційні групи свідків, допит
свідків, тактичні особливості допиту свідків.

Аналіз практики розслідування злочинів, пов’язаних із несплатою податків свідчить про
наявність ряду проблем у проведенні окремих слідчих дій, застосуванні комплексу тактичних
заходів щодо отримання доказової інформації. Метою нашого дослідження є вивчення
матеріалів практики правоохоронних органів, аналіз недоліків діяльності з організації допиту
свідків у справах про ухилення від сплати податків і формулювання на цій основі практичних
рекомендацій щодо проведення слідчої дії у типових тактичних ситуаціях. Підлягає визначенню
коло осіб, які можуть бути допитані як свідки, а також визначення змісту предмета допиту
окремих груп свідків і найбільш ефективних тактичних прийомів проведення допиту.

Організація і проведення допиту свідків вимагає підготовчих заходів. На підготовчому
етапі слідчий здійснює заходи, пов’язані з вивченням змісту акта документальної перевірки
(ревізії), встановлення окремих положень акта, які вимагають уточнення і доповнення. На
цьому етапі слідчий знайомиться із змістом нормативних актів, які регламентують порядок
оподаткування, особливості здійснення окремих видів підприємницької діяльності, ведення
бухгалтерського обліку, складання первинних документів, документів бухгалтерської і
податкової звітності. Нерідко на підготовчому етапі слідчий отримує консультації від спеціалістів
(фахівців) щодо окремих питань порядку ведення бухгалтерського обліку, порядку
оподаткування окремих видів діяльності тощо.

Одним із важливих елементів підготовчого етапу є складання письмового плану допиту.
Розслідування ухилень від сплати податків характеризується складним механізмом вчинення
злочину. Зазначене вище вимагає відобразити у письмовому плані конкретні питання, які
потрібно встановити під час допиту; вказати місцезнаходження окремих документів
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бухгалтерського обліку; відобразити дані про документи, які підтверджують окремі епізоди
злочинної діяльності.

Важливим заходом є також сортування документів бухгалтерського обліку в зручній
послідовності (за окремими податковими періодами, за окремими суб’єктами підприємництва,
за окремими епізодами злочинів). Як правило, у таких випадках формуються папки документів
бухгалтерського обліку з відображенням їх номера і нумерації листів. Такий підготовчий захід
дозволяє виділити первинні документи, документи бухгалтерського оформлення і звітності в
окремі папки для їх подальшого використовування (для відображення у протоколі допиту
точного їх місцезнаходження).

Насамперед необхідно також визначити коло осіб, які можуть бути допитані у справах про
ухилення від сплати податків як свідки. Різні класифікаційні групи свідків припускають
використання своєрідних тактичних правил та прийомів і визначення особливостей предмета
допиту, а також урахування індивідуальних психологічних особливостей особи допитуваного,
займаної посади допитуваного (свідка). Залежно від слідчих ситуацій тактичні прийоми можуть
бути систематизовані на: 1) прийоми, які використовуються для встановлення психологічного
контакту; 2) прийоми, що мають на меті деталізацію показань; 3) прийоми, спрямовані на
подолання неправдивих показань; 4) прийоми, спрямовані на подолання замовчування
окремих істотних обставин вчинення злочину тощо.

Перераховані прийоми у практичній діяльності правоохоронних органів застосовуються
комплексно, з урахуванням слідчої ситуації, а також індивідуальних особливостей
допитуваного. На цей процес впливають також інші чинники (фактори), зокрема, посадовий
стан свідка, приналежність до певної класифікаційної групи тощо. Виділення окремих
класифікаційних груп свідків дозволить визначити особливості тактики проведення допиту
свідків і конкретні тактичні правила та прийоми. Аналіз матеріалів практики розслідування
ухилення від сплати податків дозволяє виділити такі групи свідків, які підлягають допиту у
справах даної категорії:

1) співробітники органів державної податкової служби й інших контролюючих, що брали
участь у проведенні документальних та інших перевірок діяльності суб’єкта підприємництва,
а також виявленні (встановленні) фактів податкових правопорушень;

2) особи, що брали участь у здійсненні фінансово-господарської діяльності суб’єкта
підприємництва (бухгалтер, експедитор, водій, обслуговуючий персонал тощо);

3) особи, що є співробітниками інших суб’єктів підприємництва, які вступають у
взаємовідносини (фінансові та господарські) із підприємством, діяльність якого перевіряється
(керівник, головний бухгалтер, експедитор, водій тощо);

4) керівники й інші особи вищестоящих організацій і установ, яким підпорядкований суб’єкт
підприємництва, діяльність якого перевіряється;

5) співробітники органів державного казначейства;
6) співробітники банківських установ, де здійснюється розрахунково-касове обслуговування

(керівник, головний бухгалтер, начальники відділів, особи, що безпосередньо здійснюють
розрахунково-касові операції);

7) особи, які можуть повідомити необхідну інформацію про особу правопорушника,
обставини ведення фінансово-господарської діяльності суб’єктом підприємництва (сусіди,
знайомі, співробітники підприємства. звільнені з різних підстав, особи, що здають в оренду
приміщення тощо). Як свідки у справах про ухилення від сплати податків, можуть бути допитані
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й інші особи, що мають відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності
суб’єктом підприємництва, який перевіряється, а також можуть надати іншу інформацію, яка
має значення для розслідування злочинів.

Розглядаючи особливості допиту свідків, виділених у першій класифікаційній групі,
необхідно зазначити, що отримання показань від цих осіб не викликає особливих складнощів.
Вони не зацікавлені у перекручуванні фактів і дають, у більшості випадків, правдиві показання.
Допит співробітників контролюючих і правоохоронних органів дозволяє встановити обставини
виявлення (встановлення) фактів правопорушення, особливості проведення документального
дослідження, з’ясувати сутність протиправних діянь, характер і зміст механізму ухилень від
сплати податків (способів злочинної діяльності). Найчастіше із виділеної групи свідків
допитують ревізорів, які проводили документальну перевірку (ревізію). На практиці нерідко
зустрічаються випадки допиту співробітників правоохоронних органів про обставини
вилучення грошових коштів, документів бухгалтерського обліку, товарно-матеріальних
цінностей, обставини проведення виїмки, обшуку, зустрічної перевірки, огляду території,
виявлення предметів тощо. Наявність психологічного контакту і відсутність конфліктної ситуації
під час допиту осіб, виділених у першій класифікаційній групі не виключає необхідності
ретельної підготовки до допиту, складання письмового плану, формування переліку питань і
в цілому детального з’ясовування обставин вчинення злочину.

Аналіз практики слідчих підрозділів доводить результативність відображення свідчень
ревізора у наступному порядку:

1) вказівка підстав для проведення документальної перевірки (ревізії) питань, що підлягали
вирішенню під час документального дослідження, а також складу комісії, яка брала участь у
проведенні перевірки (ревізії);

2) характеристика суб’єкта підприємництва (назва; ідентифікаційний код ЄДРПО;
юридична адреса; дата і номер державної реєстрації; головні види підприємницької діяльності;
наявність структурних підрозділів; номери розрахункових рахунків і найменування банківських
установ, які здійснюють розрахунки; назва податкового органу, де зареєстрований платник
податків тощо);

3) дані про засновників суб’єкта підприємництва; дані про осіб, які здійснюють
адміністративні функції (керівник підприємства, головний бухгалтер) з відображенням
документа (протоколу, наказу) про призначення їх на посаду;

4) назва податків, зборів, інших обов’язкових платежів, які підлягають сплаті конкретним
суб’єктом підприємництва, а також відомостей про податкові пільги, з вказівкою назви
нормативного акта, який надає такі пільги;

5) відомості про внесені до бюджету податки (збори) за конкретний податковий період
(така інформація дозволить оцінити діяльність суб’єкта підприємництва і порівняти дані про
суми сплачених і несплачених податкових платежів).

Основним змістом предмета допиту ревізора є виклад даних про виконані фінансово-
господарські операції суб’єктом підприємництва, отримані доходи і суми податкових
зобов’язань, які виникають з обсягів і характеру здійсненої підприємницької діяльності. У
протоколі допиту необхідно відобразити дані про первинні документи, документи
бухгалтерського оформлення, документи податкової звітності, які досліджені під час перевірки
(ревізії), і в яких відобразилося (або не відобразилося) виконання конкретної фінансово-
господарської операції.
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Під час допиту свідків, перелік яких зазначений у другій класифікаційній групі, можна
отримати необхідну інформацію про обставини вчинення ухилень від сплати податків. Такими
співробітниками можуть бути особи, які брали участь у здійсненні фінансово-господарської
діяльності суб’єкта підприємництва, який перевіряється. До цієї групи відносяться:
1) співробітники, що здійснюють ведення бухгалтерського обліку, складання бухгалтерської і
податкової звітності; 2) особи, які здійснюють реалізацію (продаж) товарів, продукції; 3) особи,
які беруть участь у процесі виробництва товарів, продукції; 4)  експедитори, водії, охорона,
обслуговуючий персонал тощо. Такі особи мають у своєму розпорядженні необхідні відомості
(інформацію) про обставини здійснення діяльності суб’єктом підприємництва, місцях
збереження документів, товарів, продукції, грошових коштів, особливостях технологічного
процесу виготовлення продукції тощо.

До проведення допиту зазначеної групи свідків необхідно ставитися уважно і з обережністю,
оскільки вони перебувають у прямій службовій, матеріальній залежності від головного
бухгалтера, керівника підприємства (осіб, відповідальних за обчислення та сплату податків).
Ці особи нерідко не повідомляють необхідних і повних відомостей (даних) про обставини
вчинення ухилень від сплати податків, а іноді під час допиту дають неправдиві показання про
сутність і зміст фінансово-господарських операцій. Така поведінка свідків під час допиту,
багато в чому, викликана тим, що вони безпосередньо беруть участь у здійсненні фінансово-
господарських операцій, а також те, що вони мають тісні (службові і приятельські (дружні)
взаємовідносини з адміністрацією підприємства, що перевіряється. З одного боку, неповнота
або неправдивість показань такої групи свідків викликана впливом на них керівника, головного
бухгалтера підприємства, наявністю службової і матеріальної залежності від зазначених осіб.
З іншого – виконання спільних дій при здійсненні фінансово-господарських операцій викликає
острах особистої відповідальності цих осіб. Практика розслідування злочинів свідчить, що в
окремих випадках такі свідки не дають повних і правдивих показань із неправильно сприйнятих
моральних принципів неповідомлення про обставини вчинення своїми знайомими ухилень
від сплати податків. Це має значний вплив у зв’язку з тим, що свідок буде продовжувати
роботу на підприємстві і йому не байдужа суспільна думка колективу про нього. Як показують
дослідження, майже половина опитаних громадян „розуміють” і „схвалюють” рядових
співгромадян, що ухиляються від сплати податків. При цьому частка громадян, що вважають
необов’язковим сплачувати податки цілком, виросла порівняно з 1999 р. у 1,5 раза [1, с. 3].

Під час допитувиділеної категорії свідків підлягають встановленню такі питання: 1) наявність
особистих стосунків допитуваного з керівником (головним бухгалтером) підприємства;
2) зміст участі допитуваного у здійсненні фінансово-господарської діяльності суб’єкта
підприємництва; 3) що відомо допитуваному про обставини вчинення ухилень від сплати
податків; 4) чи брав допитуваний участь у вчиненні злочину; 5) якщо допитуваний брав участь
у вчиненні ухилень від сплати податків, то які конкретні дії він виконував; 6) дані, що
характеризують особистість головного бухгалтера, керівника підприємства (обвинуваченого);
7) інші дані, що мають відношення до вчинення ухилень від сплати податків.

Під час допиту зазначеної категорії свідків (співробітників підприємства, що перевіряється)
найбільш ефективним є застосування таких тактичних прийомів: пред’явлення документів
обліку, що підтверджують характер і зміст фінансово-господарської діяльності; виявлення
причин, що спонукають свідка давати неправдиві показання; використання суперечностей
між співучасниками вчинення злочину; пред’явлення допитуваному матеріалів проведеного
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документального дослідження, фрагментів протоколу допиту головного бухгалтера, керівника
підприємства й інших осіб; стимулювання позитивних якостей допитуваного; встановлення й
аналіз внутрішніх суперечностей для виявлення неправдивих чи помилкових показань. Характер
слідчої ситуації, індивідуальні особливості допитуваного можуть викликати застосування й
інших тактичних прийомів.

Виділена третя класифікаційна група свідків (співробітники іншого суб’єкта
підприємництва) також характеризується неоднорідним складом щодо особливостей тактики
їх допиту та можуть бути допитані такі особи: 1) керівник, головний бухгалтер підприємства,
із яким суб’єкт підприємництва вступав у фінансово-господарські взаємовідносини; 2) особи,
що здійснювали відпуск товарів, продукції, їх перевезення й експедицію; 3) інші особи, що,
тією або іншою мірою, мають відношення до змісту здійснюваної підприємницької діяльності,
і які не є співробітниками підприємства, що перевіряється.

Під час допиту зазначеної категорії свідків необхідно враховувати можливі факти
приховування змісту злочинної діяльності з боку адміністрації підприємства-контрагента. В
окремих випадках, практика свідчить про злочинну змову службових осіб різних суб’єктів
підприємництва для вчинення ухилень від сплати податків. При проведенні зустрічної
перевірки, виїмці документів завжди повинні бути допитані керівник і головний бухгалтер
підприємства-контрагента про обставини здійснення фінансово-господарських операцій і їх
зміст.

При допиті цієї категорії свідків необхідно відповісти на такі питання: 1) обставини укладання
угод про постачання продукції, товару, виконання робіт, надання послуг; 2) зміст здійснених
фінансово-господарських операцій; 3) форма оплати угоди; 4) зміст первинних документів,
що підтверджують виконання фінансово-господарської операції; 5) хто зі співробітників
підприємства брав участь у здійсненні фінансово-господарської операції.

У четвертій класифікаційній групі виділені особи, які працюють у вищестоящих організаціях
або здійснюють відомчий контроль за діяльністю суб’єкта підприємництва, що перевіряється.
Іноді саме з матеріалів таких організацій стає відомо про факти ухилення від сплати податків.
Практика показує, що не виникає особливих труднощів у встановленні психологічного контакту
і допиті аналізованої категорії свідків. Іноді під час розслідування встановлюється зв’язок між
особами, що вчинили ухилення від сплати податків і керівниками вищестоящих організацій.
Вони надають допомогу у приховуванні фактів правопорушень, не повідомляють про виявлені
факти ухилення від сплати податків під час відомчих перевірок.

У п’ятій класифікаційній групі як свідки виділені співробітники органів державного
казначейства. Ці органи здійснюють операції з бюджетними грошовими коштами за
дорученням розпорядника. Крім зазначеного вище, через відділення державного казначейства
здійснюється відшкодування з бюджету суми податку на додану вартість суб’єктам
підприємництва, у яких податковий кредит перевищує податкові зобов’язання з ПДВ.

Під час допиту свідків цієї класифікаційної групи підлягають встановленню: 1) характер
взаємовідносин з особами, що вчинили ухилення від сплати податків або необґрунтовано
заявили до відшкодування з бюджету податку на додану вартість; 2) які заходи проводилися
співробітниками державного казначейства з метою контролю за витратами бюджетних
грошових коштів; 3) чи проводилася перевірка фактів заяви до відшкодування з бюджету податку
на додану вартість; 4) обставини виявлення правопорушень у сфері оподаткування (причини,
за яких не були виявлені правопорушення); 5) які заходи вжито для недопущення
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правопорушень; 6) причини порушення співробітниками державного казначейства
функціональних обов’язків та інші обставини.

У наступній класифікаційній групі свідків виділені співробітники банківських установ. У
процесі допиту банківських службовців як свідків можна отримати значний обсяг інформації
про зміст фінансово-господарської діяльності суб’єкта підприємництва. Під час допиту такої
групи свідків підлягають встановленню наступні обставини: 1) характер стосунків зі
службовими особами підприємства; 2) обставини здійснення окремих фінансових операцій
(перерахування коштів; отримання готівкових грошових коштів; здійснення операцій із
векселями, ощадними сертифікатами тощо); 3) обставини встановлення порушень порядку
здійснення фінансових операцій; 4) причини, за яких банківські службовці не встановили
факти порушення порядку здійснення фінансових операцій; 5) які заходи вжито щодо
недопущення фактів порушення порядку здійснення розрахунків (не виділення окремою
строчкою сум ПДВ, неперерахування податку на доходи фізичних осіб, зборів до Пенсійного
фонду, фондів соціального страхування при отриманні заробітної плати тощо); 6) причини
порушення банківськими службовцями функціональних обов’язків тощо.

Слідчий повинний враховувати випадки можливої зацікавленості банківських службовців
щодо надання неправдивих показань і в результатах розслідування. Нерідко під час виявлення
і розслідування ухилень від сплати податків встановлюються тісні взаємозв’язки службових
осіб підприємства із банківськими службовцями. Співробітники банківських установ надають
допомогу у переведенні в готівку грошових коштів, у перерахуванні коштів на інші розрахункові
рахунки за допомогою заздалегідь підготовлених платіжних документів тощо. Практика
виявлення діяльності „конвертаційних центрів” свідчить про участь у фінансових схемах
переведення у готівку грошових коштів у 85 % співробітників банківських установ. В окремих
випадках банківські службовці є ініціаторами реєстрації фіктивних суб’єктів підприємництва
і управління діяльністю „конвертацційних центрів” здійснюється в банківських установах Такі
обставини повинні враховуватися при виборі тактичних прийомів допиту свідка.

Як свідки, можуть також бути допитані особи, що не беруть безпосередньої участі у
здійсненні фінансово-господарської діяльності, але можуть повідомити необхідну інформацію
про особу керівника (головного бухгалтера) підприємства. До цієї класифікаційної групи
відносяться (знайомі; сусіди; колишні співробітники підприємства; особи, що здають в оренду
приміщення тощо). Необхідно зазначити, що допит таких осіб характеризується неоднозначним
ставленням їх до надання правдивих і повних показань. Необхідно враховувати можливість
наявності особистих стосунків, що можуть виключати отримання правдивих показань. Слідчий
повинний попередньо оцінити ситуацію, встановити необхідні дані про особистість
допитуваного, наявність стосунків цих осіб із керівником (головним бухгалтером) підприємства,
що дозволить спрогнозувати лінію поведінки допитуваного.

Крім зазначеного вище, пропонується розглянути окремі особливості, які стосуються
організації і тактики проведення допиту усіх виділених класифікаційних груп свідків. Такі
особливості стосуються місця допиту, встановлення і підтримки психологічного контакту,
особливостей планування проведення слідчої дії й уточнення показань.

Важливим в організації допиту свідків є спосіб виклику його на допит і місце допиту.
Практика розслідування ухилень від сплати податків свідчить, що не рекомендується допитувати
окремі категорії свідків (співробітників підприємства, що перевіряється) на їх робочому місці.
Це, як правило, виключає можливість встановлення психологічного контакту і отримання
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достовірних і повних показань про обставини вчинення ухилень від сплати податків. Під час
допиту зазначеної категорії осіб необхідно враховувати випадки впливу на свідків з боку
керівника, головного бухгалтера підприємства й інших осіб, а також обставини матеріальної
й іншої залежності осіб, що підлягають допиту (можливість продовження роботи на
підприємстві, можливість отримання заробітної плати тощо).

Важливим організаційним заходом допиту свідків є встановлення психологічного контакту.
Якість і ефективність встановлення психологічного контакту з допитуваним і підтримка його
під час допиту залежить від багатьох обставин: 1) організаційних заходів підготовчого етапу;
2) фахових і психологічних якостей слідчого; 3) психологічних якостей допитуваного і його
злочинного професіоналізму; 4) готовності допитуваного спілкуватися зі слідчим, давати
показання і сприймати інформацію, що надходить від слідчого тощо.

Нерідко під час допиту (етапу вільної розповіді) допитуваний не повідомляє дані про окремі
обставини вчинення злочину (обставини здійснення фінансово-господарських операцій, місця
збереження документів бухгалтерського обліку тощо). Це може бути результатом навмисних
або ненавмисних дій. Для з’ясовування таких обставин тактично правильно слідчому не
задавати конкретних питань про те, що відомо свідку про дану подію. На нашу думку, більш
ефективним прийомом буде з’ясовування такої обставини поетапно. Уточнюючи показання,
необхідно якнайбільше використовувати формулювання, використані свідком при допиті.
Рекомендується запропонувати свідку уточнити окремі епізоди виконання фінансово-
господарських операцій з метою з’ясовування окремих обставин, які не були раніше
повідомлені.

Як показує аналіз практики розслідування злочинів у сфері оподаткування, слідчі
допускають ігнорування письмового плану допиту свідка та в цілому планування процесу
розслідування таких злочинів. Нерідко складання письмового плану замінюється схемою, що
має лише загальне уявлення про те, що необхідно встановити під час проведення допиту
свідка. Результативність проведення допиту в таких випадках буде малоефективною. Як
правильно зазначає О. О. Сидоров, складаючи план допиту, слідчому необхідно звертати увагу
не тільки на повноту переліку питань, які підлягають з’ясовуванню, але і на точність
формулювання таких питань і їх послідовність [2, с. 138].

Як висновок, необхідно зазначити, що допит свідка є ефективним інструментом отримання
доказів у справах про ухилення від сплати податків. Як і інші слідчі дії, проведення допиту
свідка повинно бути відповідно організовано і підготовлено. Слідчий повинний враховувати
окремі особливості класифікаційних груп свідків, які підлягають допиту, а також індивідуальні
психологічні особливості допитуваного. Під час допиту свідка необхідно здійснювати контроль
щодо внутрішніх суперечностей у показаннях і виявлення фактів надання неправдивих
показань. Підлягає врахуванню можливість участі свідка в здійсненні фінансово-господарських
операцій і вчиненні ухилень від сплати податків, а також зацікавленості (матеріальної, особистої)
у наданні показань. Викладені рекомендації, а також врахування індивідуальних особливостей
допитуваного буде сприяти підвищенню ефективності виявлення і розслідування ухилень від
сплати податків.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ

УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

У статті розглянуто законодавчу базу, що регулює  становлення та розвиток спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері стандартизації,
сертифікації, метрології.

In article it is considered legislative base which regulates formation and development of the
special representative of the central enforcement authority in sphere of standardization,
certification, metrology.

Ключові слова: стандартизація, сертифікація, метрологія.

Україна задекларувала своє прагнення інтегруватися в європейські структури. Вступ до
СОТ і перспективи вступу в ЄС передбачають реформування органів технічного регулювання
та захист прав споживачів з метою адаптації до європейської моделі.

У зв’язку з цим виникає необхідність у створенні компетентних органів державної влади та
наданні їм відповідних повноважень для створення правових основ, форм і методів роботи із
стандартизації, метрології та сертифікації, створенні системи нормативно-технічної
документації, що встановлює прогресивні вимоги до продукції, її розробки, виробництва і
використання з метою підвищення технічного рівня і якості, забезпечення безпеки
використання, сумісності та взаємозаміни, охорони навколишнього середовища,
ресурсозбереження, ширшого застосування маловідхідних і безвідхідних технологій, а також
підвищення ролі споживача у визначенні конкретних характеристик продукції. В Україні такі
функції покладено на Державний комітет України з питань технічного регулювання та
споживчої політики (далі – Держспоживстандарт).

Мета статті проаналізувати становлення та розвиток законодавчої бази, що регулює
повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері
захисту прав споживачів, стандартизації, метрології (єдності вимірювань), сертифікації
(підтвердження відповідності).

Більшість досліджень статусу Держспоживстандарту проведено фахівцями в галузі
адміністративного права. Окремі питання даної теми досліджувалися В. Авер’яновим,
О. Крупчаном, І. Коліушко, С. Кисілем. Питанням правового статусу міністерств України
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присвятили окремі розділи своїх дисертацій П. Кикоть, Н. Железняк. Правовий статус державних
комітетів України розглядали О. Плетньова, А. Кудрявцев.

Один із найбільших викликів, з яким стикається суспільство сьогодні, – це необхідність
розвивати і підтримувати довіру громадян до своїх урядів і установ. У правовій державі всі
державні органи мають свою компетенцію, яка визначається в нормативно-правових актах та
в межах якої вони зобов’язані діяти.  На сьогодні, суттєво зростають повноваження державних
органів, що має спеціальний характер. Встановлюючи компетенцію кожного з органів, держава
здійснює поділ державно-владних повноважень між ними. Порядок встановлення і обсяг
компетенції залежить від того, до якої ланки державного апарату належить державний орган
– законодавчої, виконавчої чи судової.

Визначення місця Держспоживстандарту України в системі органів державної влади та
формування комплексу його повноважень відбувалося поступово. Україна на момент
проголошення незалежності мала певний досвід у галузі стандартизації та сертифікації.
Державне управління в цій галузі здійснювалося з одного загальносоюзного центру –
Держстандарту СРСР, який мав у республіках підпорядковані йому органи.

Уже через місяць після проголошення незалежності України, Кабінет Міністрів України
прийняв постанову „Питання Державного комітету України по стандартизації, метрології та
якості продукції” [1], якою встановлювалося, що правонаступником колишнього Українського
республіканського управління Держстандарту СРСР є Державний комітет України по
стандартизації, метрології та якості продукції, та одночасно було затверджено Положення
про Державний комітет України по стандартизації, метрології та якості продукції. Згідно з цим
Положенням, Держстандарт України визначався як центральний орган державного управління,
підвідомчий Кабінету Міністрів і покликаний у межах своєї компетенції проводити у життя
політику Уряду України щодо стандартизації, забезпечення єдності та вірогідності вимірювань,
необхідного рівня і якості продукції, а також координувати роботу інших органів державного
управління з цих питань.

Кожна держава має потребу в сталому порядку, високому рівні безпеки товарів, робіт,
послуг, стабільності суспільного життя, побудованого на раціональній основі з урахуванням
балансу інтересів особистості й суспільства, тому Положенням від 23 вересня 1991 р. [1] було
поставлено завдання щодо створення системи сертифікації.

Сертифікація – це складова будь-якої інфраструктури ринкової економіки. Метою
сертифікації є запобігання реалізації продукції, небезпечної для життя, здоров’я та майна
громадян і навколишнього природного середовища, сприяння споживачеві в компетентному
виборі продукції. Сертифікація продукції використовується для підтвердження відповідності
вимогам безпеки, за її допомогою перевіряються такі технічні характеристики продукції, як
взаємозамінність, функціональна сумісніть, ефективність енергоспоживання,
ресурсозабезпечення тощо.

Поставлене завдання щодо створення системи сертифікації є цілком обґрунтованим,
оскільки в умовах реформування економіки, розвитку всіх форм власності та підвищення
рівня господарської самостійності громадяни, споживачі, суб’єкти господарювання повинні
мати право вибору продукції, небезпечної для життя, здоров’я та майна громадян і
навколишнього природного середовища. На Держстандарт України покладалася також
відповідальність за науково-технічний рівень та координацію робіт щодо підвищення зазначених
завдань. У межах своєї компетенції Держстандарт України має право видавати постанови,
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обов’язкові для виконання міністерствами і відомствами України, підприємствами,
організаціями і установами незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форм власності;
коли це необхідно, видає накази й інструкції разом або за погодженням з іншими міністерствами
і відомствами України.

Протягом наступних років вищі органи влади України видали кілька нормативно-правових
актів, якими здійснювалися, розширювалися, конкретизувалися основні завдання, напрями
діяльності, права, статус, структура, штати та сама назва цього органу і його територіальних
представництв. Так, Положенням [2], затвердженим постановою Кабінету Міністрів України,
Держстандарт України визначався як центральний орган державної виконавчої влади,
підвідомчий Кабінету Міністрів України, і він отримав нову назву – Державний комітет України
по стандартизації, метрології та сертифікації.

Отже, Держстандарт України реалізує державну політику в галузі стандартизації,
забезпечення єдності та достовірності вимірювань і сертифікації, спрямовану на забезпечення
економічної самостійності України, представляє державу в міжнародних організаціях з питань
стандартизації, метрології та сертифікації і бере участь в їх роботі.

5 липня 1994 року постановою Кабінету Міністрів України [3] затверджується нове
Положення про Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації.
Порівняно з попередніми Положенням – від 23 вересня 1991 р. та 25 травня 1992 р., новим
Положенням, значно розширено права Держстандарту. Держстандарт уповноважується
представляти Україну в міжнародних організаціях з питань стандартизації, метрології та
сертифікації і бере участь в їх роботі.

До кола його прав включено право здійснювати міжнародне співробітництво в галузі
створення й виробництва метрологічного обладнання і приладів, надання послуг іноземним
фірмам у проведенні випробувань засобів вимірювань, випробувань і сертифікації продукції,
тощо. Держстандарт є центральним органом державної виконавчої влади, підвідомчим
Кабінету Міністрів України.

Уперше в Положенні від 5 липня 1994 р. передбачено застосовування санкцій до
підприємств, установ, організацій і громадян – суб’єктів підприємницької діяльності, у разі
порушення ними стандартів, норм і правил під час розроблення, випуску та реалізації
продукції, а на посадових осіб у цих випадках складати протоколи про адміністративні
правопорушення в сфері стандартизації, якості продукції та метрології.

Зокрема, Держстандарту надавалися права: встановити єдині організаційно-технічні вимоги
щодо створення і функціонування державних систем стандартизації, забезпечення якості
вимірювань і сертифікації; видавати та продавати державні стандарти і класифікатори України,
міждержавні стандарти, нормативні документи міжнародних організацій стандартизації, а
також укладати договори з організаціями стосовно делегування їм права на видання цих
нормативних документів, брати безпосередню участь від імені України відповідно до
національного законодавства та міжнародних договорів, ратифікованих Україною, представляти
інтереси держави в міжнародних організаціях з стандартизації, метрології та сертифікації,
укладати міжнародні угоди з компетентними органами і організаціями інших держав з питань,
що належать до компетенції Держстандарту.

Через два роки Положення про Державний комітет України по стандартизації, метрології
та сертифікації знову переглядається. Цього разу його затверджує Президент України своїм
Указом від 24 травня 1996 р. [4]. Відповідно до Указу, Держстандарт України як єдиний
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національний орган зі стандартизації, метрології та сертифікації здійснює державну політику
у сфері стандартизації, метрології, акредитації органів та іспитових лабораторій з сертифікації.
Граничну чисельність працівників центрального апарату Держстандарту України затверджує
Кабінет Міністрів України, а структуру центрального апарату Держстандарту України – віце-
прем’єр-міністр України.

Поряд з включенням до переліку завдань Держстандарту України окремих нових прав, з-
поміж них вилучено здійснення функцій розпорядника майновою частиною авторських прав
стосовно державних стандартів і класифікаторів України, міждержавних стандартів,
нормативних документів міжнародних організацій із стандартизації тощо; здійснення контролю
за діяльністю службою стандартизації, метрології та сертифікації міністерств, відомств,
підприємств, їх об’єднань, установ і організацій; затвердження державних стандартів; видача
ліцензій (дозволів) на право виготовлення, ремонту, повірки, прокату, калібрування, продажу
та імпорту засобів вимірювань.

Держстандарт України згідно із Положенням від 24 травня 1996 р. мав право:
– застосовувати згідно з чинним законодавством штрафи до підприємств, установ,

організацій і громадян – суб’єктів підприємницької діяльності (за винятком галузі будівництва,
сфери торгівлі, громадського харчування і послуг), у разі порушення ними стандартів, норм
і правил під час розроблення, випуску та реалізації продукції. Розглядати справи про
адміністративні порушення, вчинені посадовими особами підприємств, установ, організацій
і громадянами – суб’єктами підприємницької діяльності або власниками підприємств, та
накладати на них адміністративні стягнення;

– притягувати до дисциплінарної відповідальності керівників місцевих органів
Держстандарту України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його
управління.

Щодо права застосовувати заходи впливу в разі порушення виробниками продукції
стандартів, норм і правил, то замість невизначеної категорії „ санкції” передбачено їх конкретний
вид – штрафи.

А щодо порушників Держстандарт України отримав право не „складати протоколи про
адміністративні правопорушення у сфері стандартизації, якості продукції та метрології “, а
„розглядати справи про адміністративні правопорушення, вчинені посадовими особами
підприємств, установ, організацій і громадянами – суб’єктами підприємницької діяльності
або власниками підприємств, та накладати на них адміністративні стягнення”. Водночас йому
надалося право притягувати до дисциплінарної відповідальності керівників місцевих органів
Держстандарту, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління.

З метою вдосконалення структури органів виконавчої влади та підвищення ефективності
державного управління, Указом Президента України № 1573/99 від 15.12.1999 р. [5] внесено
зміни у структуру центральних органів виконавчої влади. Значною мірою мета, завдання,
функції Держстандарту та Держспоживзахисту мали одну спрямованість – забезпечення
захисту прав та інтересів споживачів, хоча й досягали цього шляхом застосування своїх
специфічних заходів і методів. Тому не можна не визнати цілком логічним, що з урахуванням
цих односпрямованих цілей сили, можливості і матеріальні ресурси обох комітетів були
конгломеровані в одному державному органі.

На базі Державного комітету України з питань стандартизації, метрології та сертифікації і
Державного комітету України у справах захисту прав споживачів було утворено новий орган



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  1(48) 2010 259

– Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України (Держстандарт
України), що став правонаступником цих двох комітетів.

Указом Президента України від 26 липня 2000 р. № 926 [6] було затверджено Положення
про новоутворений комітет, згідно з яким він визначався як центральний орган виконавчої
влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через
міністра економіки та з питань європейської інтеграції України.

У зв’язку з прийняттям Верховною Радою Закону України „Про підтвердження
відповідності” від 17 травня 2001 р. № 2406-ІІІ [7] до Положення про Державний комітет
стандартизації, метрології та сертифікації України від 26 липня 2000 р. [6] Указом Президента
України від 14 лютого 2002 р. № 130 [8] були внесені суттєві зміни, у тому числі уточнені
основні завдання, функції та права Держстандарту України. Зокрема, у тексті Положення
терміни „сертифікація”, „захист прав споживачів” замінено термінами „підтвердження
відповідності”, „захист прав споживачів, управління якістю”. Пункт 1 Положення, що визначає
статус цього органу, доповнено абзацом такого змісту: „Держстандарт України є спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології,
підтвердження відповідності та захисту прав споживачів” [8].

Встановлювалося, що рішення Держстандарту України, прийняті в межах його
повноважень, є обов’язковими для виконання центральними та місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами й
організаціями усіх форм власності та громадянами. Держстандарту України надавалися права,
які раніше розділялися між двома комітетами – Державним комітетом України з питань
стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт) та Державним комітетом України у
справах захисту прав споживачів (Держспоживзахист). Положенням від 26 липня 2000 р., із
змінами та доповненнями від 14 лютого 2002 р. [8] значно розширено і деталізовано коло
суб’єктів відповідальності за порушення у сфері стандартизації, метрології, сертифікації та у
справах захисту прав споживачів, змінилися і розміри штрафних санкцій.

На початку 2003 року Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації
перейменовано на Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої
політики, згідно з Указом Президента України від 18 березня 2003 р. № 225 „Питання
Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики” [9].
Тим само актом затверджено нове Положення про Державний комітет України з питань
технічного регулювання та споживчої політики.

Положенням від 18 березня 2003 р. закріплено статус Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарту України) як
центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Держспоживстандарт України
є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері захисту прав
споживачів, стандартизації, метрології, підтвердження відповідності.

Указами Президента України від 5 березня 2004 р. [10] та від 10 січня 2005 р. [11] „Питання
Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики” внесені
зміни до Положення. У новій редакції було закріплено право Держспоживстандарту України
давати суб’єктам господарської діяльності обов’язкові для виконання приписи про припинення
порушень прав споживачів; розглядати відповідно до законодавства справи про адміністративні
правопорушення; перевіряти та обстежувати відповідно до законодавства виробничі,
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складські, торговельні та інші приміщення суб’єктів господарської діяльності сфери торгівлі,
громадського харчування і послуг; відбирати в установленому порядку у суб’єктів
господарської діяльності сфери торгівлі, громадського харчування і послуг зразки товарів,
сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів для перевірки їх якості на
місці виробництва, відвантаження тощо або проведення незалежної експертизи у відповідних
лабораторіях та інших установах; проводити контрольні перевірки правильності розрахунків
із споживачами за надані послуги та реалізовані товари; припиняти відвантаження і реалізацію
товарів, що не відповідають вимогам нормативних документів, дотримання яких відповідно
до законодавства є обов’язковим, технічних регламентів із підтвердження відповідності,
технічних регламентів – до усунення суб’єктами господарської діяльності виявлених недоліків.

Введено нове положення щодо заборони суб’єктам господарської діяльності реалізовувати
споживачам продукцію, яка підлягає підтвердженню відповідності в законодавчо регульованій
сфері, в разі:

– відсутності сертифіката відповідності та/або декларації про відповідність чи свідоцтва
про визнання відповідності (або копій цих документів);

– невідповідності продукції вимогам нормативних документів, зазначеним у декларації
про відповідність або у сертифікаті відповідності чи свідоцтві про визнання відповідності.

Значно розширилися права Держспоживстандарту у сфері вилучення з обігу неякісної та
небезпечної продукції і подальшого поводження з нею та надано право приймати рішення
щодо:

а) припинення у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг, продажу та виробництва
товарів, виконання робіт і надання послуг, що не відповідають вимогам нормативних
документів, додержання яких відповідно до законодавства є обов’язковим, технічних регламентів
з підтвердження відповідності, технічних регламентів – до усунення виявлених недоліків;

б) тимчасового припинення діяльності підприємств торгівлі (секцій, відділів), громадського
харчування, сфери послуг, складів підприємств оптової і роздрібної торгівлі та організацій
незалежно від форми власності, які систематично реалізують недоброякісні товари,
порушують правила торгівлі та надання послуг, умови зберігання та транспортування товарів,
– до усунення виявлених недоліків;

в) опломбовувати у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг виробничі, складські,
торговельні та інші приміщення, а також неправильні, недіючі та такі, що не мають відповідного
тавра чи з порушеними строками повірки засоби вимірювальної техніки, за допомогою яких
здійснюється обслуговування споживачів;

г) вилучати в установленому порядку неякісні товари, документи, інші предмети, що
свідчать про порушення прав споживачів;

д) забороняти рекламу, яка порушує вимоги законодавства про рекламу, вимагати її
публічного спростування та публікації відомостей, що коригують (уточнюють, доповнюють)
рекламу.

Держспоживстандарт України спільно з міністерствами і відомствами проводить роботу
щодо вдосконалення законодавчої та нормативно-правової бази, яка регулює взаємовідносини
між споживачами та суб’єктами господарської діяльності.

Таким чином, можна констатувати, що Держспоживстандарт України наділений широким
колом повноважень у сфері створення правових основ, форм і методів роботи із стандартизації,
метрології, сертифікації та захисту прав споживачів, створення системи нормативно-технічної
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документації. Але водночас в Україні все ще існують проблеми у сфері технічного
регулювання, над вирішенням яких треба багато працювати, а саме:

– удосконалення інфраструктури та системи управління у сфері технічного регулювання;
– здійснення заходів щодо підвищення координаційної ролі Держспоживстандарту з

розроблення та прийняття стандартів;
– приведення національної системи технічного регулювання України у відповідність з

діючим в країнах – членах ЄС.
Позитивні зрушення, які намітилися останнім часом у цих сферах, потребують об‘єднання

та консолідації усіх прогресивних сил нашої держави для забезпечення інноваційного розвитку
економіки і підвищення якості життя українських громадян.

На сьогодні, особливе значення Держспоживстандарту України як найважливішого органу
у сфері стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів закріплено
наданням йому статусу державного органу із спеціальними повноваженнями, а питання про
наповнення цього поняття змістом залишається відкритим.
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ФОРМУВАННЯ ТА СТРУКТУРА ПРАВОВОГО
ІНСТИТУТУ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВОГО

БОРГУ
У статті розглянуто питання, пов’язані з відносинами, що виникають у сфері

податкового боргу, та розвитком законодавства, яке регулює правові засади його
регулювання. Зроблено висновок про необхідність у системному підході до розв’язання
проблеми податкового боргу.

The article discusses issues related to matters arising in tax debt and the development of
legislation that governs the legal basis of its regulation. The conclusion about the need for a
systematic approach to solving the problem of the tax debt and identified its components.

Ключові слова: податковий обов’язок, регулятивна діяльність, механізм правового
регулювання, податковий борг, інститут регулювання податкового боргу.

Проблема податкового боргу продовжує створювати серйозні перешкоди на шляху
модернізації податкових відносин в Україні. Хронічна податкова заборгованість, відсутність
стабільних тенденцій щодо її подолання пояснюють особливу увагу до цієї проблеми,
зважаючи, що обсяги податкового боргу безпосередньо впливають на формування фінансової
бази держави.

Дослідженню теоретичних і практичних аспектів проблеми податкового боргу, правових
засад його регулювання присвячено роботи багатьох вітчизняних науковців. Серед них:
В. Антипов, В. Бортняк, Л. Воронова, О. Долгий, М. Коваль, І. Криницький, М. Кучерявенко,
Т. Мацелик, П. Мельник, О. Мінаєва, Д. Мулявка, Н. Нижник, А. Новицький, С. Позняков,
Т. Проценко, О. Тимченко, В. Шкарупа та інші. Результати їх досліджень створюють важливе
підґрунтя для усунення існуючих суперечностей у сфері податкового боргу. Однак,
незважаючи на це та прийняття ряду важливих кроків, динаміка податкового боргу залишається
нестабільною. Зокрема, упродовж 2004–2008 рр. вона становила: 62,9; 106,8; 83,0; 152,6; 116,6 %
до попереднього року. У 2008 р., за даними ДПА України, податковий борг за податковими
зобов’язаннями в абсолютних величинах зріс майже на 17 % його загальної величини. І хоча
сьогодні на цей стан вплинули кризові явища національної економіки, наведена динаміка
однозначно свідчить про необхідність у поглибленому аналізі цієї проблеми. Тому метою
даної статті є пошук причин, що створюють перешкоди позитивному розв’язанню проблеми
податкового боргу та виявлення на цій основі можливостей її правового регулювання.

Юридична наука, як відомо, зміст тих чи інших правовідносин визначається наявністю
публічних прав та обов’язків. Як зазначає І. Криницький, „…суспільні відносини, які
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передбачають регулювання надходження податків та зборів, стають податковими
правовідносинами тільки за наявності закріпленого нормою права податкового
обов’язку” [1, с. 224]. Звідси випливає одне із базових понять правового регулювання відносин,
що виникають у сфері податкового боргу – „податковий обов’язок”, визначено
М. Кучерявенком як одна із центральних категорій податкового права. Разом з тим у жодному
законодавчому акті не має чіткого визначення поняття „податковий обов’язок”. Нормами
Конституції України (ст. 67) визначено обов’язок кожного сплачувати податки і збори у порядку
і розмірах, встановлених законом, і подавати щорічно до податкових інспекцій за місцем
проживання декларації про свій майновий стан і доходи за минулий рік у порядку,
встановленому законом. Однак навіть за такого визначення увагу науковців привертає
неоднорідність цієї податково-процесуальної норми. На думку І. Криницького, якщо друга її
частина є „чисто” процесуальною, то перша   декларативною, нормою-принципом для
податкового права [1, с. 194]. Крім того, підкреслюючи декларативність першої норми, автор
зазначає, що вона не просто орієнтир поведінки, а закріплює основні, вихідні початки права,
тобто конституційний обов’язок зі сплати податкових платежів, хоча й не конкретизує його
сутність і не деталізує механізми реалізації. Тобто дослідження цього ключового поняття
приводить до висновку, що, оперуючи ним, важливо звертати увагу не тільки на його
основоположність (саме цей підхід є більш усталеним), але й ураховувати складність відносин,
що формують його глибинний зміст і відповідно вимоги щодо практичного втілення.

Вивчаючи це питання [2], ми зробили висновок про певні суперечності, що виникають
при тлумаченні податкового обов’язку. По-перше, якщо відштовхуватися від конституційної
норми, суперечливість міститься вже у неповноті перерахованих тут складових і за змістом, і
послідовністю їх виникнення. Тому М. Кучерявенко пропонує широке розуміння податкового
обов’язку, що включає: 1) обов’язок по веденню податкового обліку; 2) обов’язок щодо сплати
податків і зборів; 3) обов’язок по податковій звітності [3, с. 253]. На нашу думку, визнання
складності цього поняття потребує його подальшого уточнення в частині повнішого
відображення того, що облік здійснюється як об’єктів оподаткування, так і платників податків.
Тому структурний зміст даного поняття формують: 1) обов’язок платника податків щодо
взяття на облік в органах державної податкової служби і реєстрації у відповідних державних
реєстрах платників податків, а також в органах державних цільових фондів; 2) обов’язок із
ведення податкового обліку об’єктів оподаткування; 3) обов’язок зі сплати податків і зборів;
4) обов’язок із подання податкової звітності. Саме таке системне бачення повніше розкриває
сутність поняття „податковий обов’язок” і повинно бути законодавчо закріпленим у нормах
податкового права.

По-друге, наступна суперечність пов’язана із розповсюдженим вживанням поняття
„податковий обов’язок” як синоніма терміна „податкове зобов’язання”. За висловом
О. Мінаєвої, податковий обов’язок необережно називають податковим
зобов’язанням [4, с. 242]. Дійсно, це простежується в законах України „Про податок з доходів
фізичних осіб” від 22 травня 2003 р.  і „Про податок на додану вартість” від 3 квітня 1997 р.

Закон України „Про порядок погашення зобов’язань платників перед бюджетом та
державними цільовими фондами” від 21 грудня 2000 р. № 2181-ІІІ (ст. 1, п. 1.2.) податкове
зобов’язання визначає як зобов’язання платника податків сплатити до бюджетів або державних
цільових фондів відповідну суму коштів у порядку та у строки, визначені законами України. У
даному трактуванні податкове зобов’язання логічно трактується саме як зобов’язання платника
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податків. Будь-якої вказівки на існування конституційного обов’язку щодо сплати податків і
зборів не простежується, що в даному випадку також є обґрунтованим. Водночас важко
заперечити існування того особливого взаємозв’язку, що існує між податковим обов’язком і
податковим зобов’язанням. Досить згадати приклади незареєстрованої підприємницької
діяльності (особисте підсобне господарство, здача в оренду землі, майна, житла, робота за
наймом без договору тощо), що є свідченням невиконання податкового обов’язку, внаслідок
чого можуть виникнути податкові зобов’язання та їх невиконання. На нашу думку, ігнорування
такого взаємозв’язку, хоча й опосередковано, однак негативно, впливає на формування
свідомої поведінки платника податків щодо сплати податків і зборів. Акцентування уваги на
тій обставині, що порушник податкового законодавства не лише порушує свої конкретні
зобов’язання, але і свій конституційний обов’язок дає підстави для концентрації уваги на
цьому порушенні, а також доцільності його регламентації законом.

Дослідження аргументів щодо некоректності вживання термінів „податковий обов’язок” і
„податкове зобов’язання” як синонімів, здійснений нами аналіз їх відмінностей [5], дозволяє
зробити висновок, що при всьому їх взаємозв’язку вони відрізняються за своєю природою.
Ці поняття: 1) окремо існують і діють спільно лише у кінцевому рахунку; 2) їх можна вважати
однорідними, вважаючи, що вони торкаються однорідної групи відносин; 3) це особливо
взаємопов’язані категорії, кожній з яких відведено власне місце і значення в системі податкових
відносин; 4) вони можуть передбачати використання різних форм впливу на поведінку
платників податку. Звідси важливе законодавче розмежування понять „податковий обов’язок”
та „податкове зобов’язання” у чіткій відповідності до їх природи.

Продовжуючи дослідження проблеми податкового боргу, потрібно зазначити, що вона не
обмежується недосконалістю понятійно-категоріального апарату. Аналізуючи заходи щодо
управління податковим боргом, чітко простежується, що воно все більше переходить у
площину стягнення податкової заборгованості. Наприклад, у 2004–2006 рр. динаміка
надходжень за рахунок стягнення податкового боргу характеризувалася як 92,3; 129,6; 126,0 %,
що становило відповідно 79,7; 96,7; 146,7 % загальної суми податкової заборгованості. При
цьому темпи обсягів податкових надходжень зростали за рахунок стягнення податкового боргу
як у позасудовому порядку (92,2; 127,7; 108,1 %), так і після розгляду у суді (206,4; 190,4;
350,1 %). У 2008 р. підрозділами погашення прострочених податкових зобов’язань разом з
юридичними підрозділами підготовлено та направлено до судів понад 14 тис. позовів щодо
звернення стягнення на майно боржників. На користь податкових органів задоволено 99 %
позовів. За виконавчими документами до бюджету стягнуто в 2,2 раза більше порівняно з
2007 р.

Однак те, що бюджет наповнюється завдяки відповідній діяльності податкових органів, не
наближує проблему податкового боргу до її розв’язання, навпаки, робить його
безперспективним. Це пов’язано, насамперед, із відсутністю цілісної стратегії щодо такого
негативного явища як податковий борг. Сьогодні така стратегія визначена і як оптимізація, і
мінімізація, і погашення, і стягнення тощо. В юридичній літературі можна знайти ще ряд
термінів, що відображають намагання розв’язати проблему податкового боргу. На нашу думку,
перераховані терміни тісно пов’язані з постановкою питання про управління податковим
боргом як окремі його елементи. Досить навести одне із визначень поняття „управління
податковим боргом”, а саме як сукупності прийомів і способів впливу на платіжну поведінку
боржників, спрямованих на погашення ними податкового боргу з метою його
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мінімізації [6, с. 13]. Відразу зазначимо, що потребу врегулювання податкових відносин, що
спричиняють виникнення податкового боргу, на нашу думку, ,більш адекватно відображає
поняття „регулювання податкового боргу”. Тому важливим кроком у цьому контексті є
дослідження сутності цих понять для того, щоб визначитися з правомірністю їх використання
стосовно податкового боргу.

Поняття „управління”, незважаючи на різноманітність підходів до його визначення,
переважно трактується як організуюча діяльність, спрямована на досягнення певних цілей.
Фактично йдеться про вплив (тиск, діяння) шляхом використання організаційних заходів, у
нашому випадку на процеси виконання податкових зобов’язань, хоча в такому підході з поля
зору дещо випадає інша група заходів – правових. Разом з тим, за умови їх недосконалості
вони здатні навіть сприяти виникненню податкового боргу. Якщо враховувати, що податковий
борг – це насамперед свідомість, характер поведінки платника податків, то цю частину
податкових відносин, маючи на увазі не тільки поточне виконання податкових зобов’язань, а
й забезпечення його в подальшому, повніше відображає саме поняття „регулювання”. На
користь такого висновку може свідчити чітко обґрунтована позиція М. Кучерявенка, який
відстоює поділ податкових процедур на нормотворчі (що забезпечують появу нової правової
норми) та правореалізуючі (що охоплюють регулятивні і охоронні процедури) [7, с. 130–131].
В основі застосування існуючої та появи податково-правової норми, яка ще не існує і не є
елементом механізму правового регулювання лежить динаміка податкових відносин і
податкового обов’язку. Надзвичайно важливим є й те, що процесуальне регулювання має „на
меті не тільки створення, а й підтримку в належному стані системи податково-процесуальних
норм…”, „…передбачає перегляд, уточнення, приведення у відповідність уже існуючих
норм…” [7, с. 133].

До цього доцільно додати, що для такого розвитку подій „пристосована” діяльність
податкових органів. Державна податкова адміністрація України не просто проводить свою
діяльність у цій галузі, вона може ініціювати або бути головним розробником проекту
нормативно-правового акта.

Поширюючи ці вихідні положення на сферу податкового боргу, можна запропонувати
поняття „правове регулювання податкового боргу”: це цілеспрямований процес, спрямований
на своєчасне і в повному обсязі виконання податкових зобов’язань, що однак не зводиться і
не обмежується ним, а також сприяє забезпеченню умов для попередження виникнення
податкового боргу в майбутньому через нормотворчі, регулятивні і охоронні податкові
процедури. Подібне розуміння сутності правового регулювання податкового боргу, по-перше,
реалізує об’єктивно існуючий взаємозв’язок між податковою матеріальною нормою і
спеціалізованими формалізованими податковими процедурами, їх перетинання в єдиному
механізмі правового регулювання [7, с. 8–9]. По-друге, ніякою мірою не заперечує основний
концептуальний орієнтир податково-правового регулювання – „забезпечення виконання
податкового зобов’язання, закріплення порядку, який гарантуватиме формування дохідних
частин бюджетів” [7, с. 6–7]. Саме запропоноване розуміння правового регулювання
податкового боргу, на нашу думку, закладає підвалини для системного розв’язання цієї
проблеми.

Це важливо тому, що сьогодні, на жаль, спостерігається недостатня орієнтація нормативно-
законодавчого поля на реалізацію такого підходу. Особливо це стосується створення перешкод
виникненню і зростанню податкового боргу, що вступає в суперечність із загальною
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філософією діяльності податкових органів, яка все більше спрямовується на гуманізацію
податкових відносин. У цьому розумінні запобігання податковим порушенням потрібно
розглядати як окрему, самостійну підсистему, яка, проте, функціонує в межах загальної цільової
настанови. Тоді досить поширеному нині терміну „боротьба з податковими порушеннями”
більше відповідатиме термін „запобігання податковим порушенням”. При цьому запобіжні
заходи важливо розмежувати на заходи загального запобігання, що орієнтовані на податковий
борг у цілому, та індивідуальні, що враховують специфіку цілого ряду ознак: окремих регіонів,
термінів виникнення, видів діяльності, галузей, органів управління та видів податків, певних
груп платників податків тощо. Врахування цієї специфіки постає надзвичайно важливим. У
кінцевому рахунку, воно є передумовою особливої уваги до дійсно ключової частини
проблеми – забезпечення добровільної і своєчасної сплати податків. Саме за станом цієї
частини проблеми повинний здійснюватися постійний моніторинг і регулярно виявлятися
негативні зміни її показників, а також причини, що їх зумовили. А серед останніх можуть бути
й неправомірні або помилкові дії державних органів, помилкові дії платників податків тощо.

Набуття проблемою „податковий борг” нових рис викликає потребу й нових підходів до її
розв’язання. Вони лежать у площині забезпечення правового збалансування окремих складових
цієї проблеми: „запобігання виникненню   контроль за своєчасним погашенням – запобігання
зростанню і вчиненню правопорушень   припинення правопорушень   стягнення податкового
боргу”. Таке розмежування є відносно умовним, щоб передати складність і різноманітність
факторів, що призводять до виникнення цієї проблеми і здійснюється винятково для
відпрацювання найбільш адекватних способів її розв’язання. Однак важливо здійснити
наступний крок, як того вимагає діалектика розвитку та врахування системного, комплексного
характеру податкового боргу. Окремі фрагменти необхідно звести, надати їм індивідуального
статусу об’єктивно сформованої структури повноцінної податкової моделі такого явища, як
податковий борг. Об’єднання відповідних правових норм, що пов’язані із реалізацією
виокремлених складових, можна забезпечити за рахунок формування відокремленого
правового блоку, що внаслідок різноманітності відносин можна розглядати як інститут.
Останній, як відомо, в його класичному розумінні є відокремленою, стійкою групою норм
права, які регулюють єдиний комплекс правовідносин у певній сфері. На думку М. Піскотіна,
термін „правовий інститут”, повинний застосовуватися до невеликих груп норм, які регулюють
однорідні відносини, що мають певну специфіку та становлять стійку єдність [8].

Особливе значення правового інституту регулювання податкового боргу полягає у тому,
що в його межах буде об’єднана сукупність правовідносин між державою, її громадянами,
податковими органами та платниками податків, по-перше, щодо виконання кожним
громадянином податкового обов’язку, по-друге, щодо сплати податкових зобов’язань
платниками податків і, по-третє, тих, що опосередковуються вже існуванням податкового
боргу. Відповідно до цього структуру правового інституту регулювання податкового боргу
складатимуть норми, що визначають базові і пов’язані з податковим боргом похідні поняття,
причини його виникнення та зростання, способи забезпечення сплати і погашення, форми і
методи, що регулюють організацію і порядок контролю за сплатою, погашенням і стягненням;
запобіганням і припиненням податкових правопорушень; відновленням порушених прав
учасника податкових відносин.

Таким чином, необхідним та обґрунтованим щодо розвитку теорії оподаткування й
удосконалення існуючої практики видається: 1) консолідація правових засобів, що
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впорядковують поведінку усіх учасників податкових відносин у сфері податкового боргу; 2)
визнання спеціального характеру податкового регулювання цієї сфери для того, щоб ліквідувати
негативні наслідки незадовільного виконання платниками податків податкових зобов’язань та
їх попередження; 3) винесення правового регулювання податкового боргу на рівень
узагальнюючого, системного нормативно-правового акта. Включення до арсеналу діючих
інструментів тих, що мають превентивно-регулятивний характер, зміцнення принципів
справедливості та передбачуваності як адекватної реакції на різні моделі поведінки платників
податків сприятиме ефективності правового регулювання податкових відносин.
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ФІНАНСОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МАЛОГО

ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
У статті проаналізовано сучасний стан законодавчої бази з регулювання розвитку

фінансової інфраструктури малого підприємництва. У результаті дослідження автором
виявлено ті заходи, що на сьогодні запроваджено не повною мірою. У роботі подано ряд
рекомендацій з удосконалення існуючої ситуації.

The article analyzes a current status of legal basis of small business financial infrastructure
development regulation. Author exposed the arrangements which were non-completely inculcated
and needed further development. In accordance with it there were given a row of recommendations
for improvement of legal and organizational supply of small business financial infrastructure.

Ключові слова: мале підприємництво, фінансова інфраструктура малого
підприємництва, організаційно-правове забезпечення.

Досвід розвинених країн свідчить про те, що у формуванні і розвитку економічних систем
значна роль належить державному регулюванню, без якого реалізація функцій ринкового
механізму неможлива. Сьогодні для кожної економічно розвиненої країни існують певні межі
державного втручання в економіку – індикативне (програмне) планування, наявність частки
державної власності, найчастіше, в наукоємних, стратегічних видах діяльності, дотаційних
підприємствах, природних монополіях. Становлення фінансової інфраструктури малого
підприємництва як частини економічної системи держави також неможливе без належного
державного регулювання і організаційно-правового забезпечення. Свідченням цього є
розробка, підписання і виконання значної кількості нормативно-правових і програмних
документів, в яких відображено необхідність розвивати мережу установ, що формують
фінансову інфраструктуру малого підприємництва. Питання розвитку фінансової
інфраструктури висвітлюються в багатьох вітчизняних наукових працях [1, 2, 7]. Однак в умовах
кризової ситуації, коли фінансова підтримка особливо актуальна для функціонування малого
підприємництва, необхідно дослідити існуючу законодавчу базу і дієвість заходів, що
реалізуються в напрямі формування фінансової інфраструктури малого підприємництва.

Отже, вивчення чинного законодавства з фінансової підтримки і фінансової
інфраструктури малого підприємництва дозволить визначити невирішені завдання і
сформувати відповідні рекомендації з удосконалення організаційно-правового забезпечення
фінансової інфраструктури малого підприємництва.

© Богун К. В., 2010
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В Україні виникла ситуація, коли питання державної підтримки,  регулювання, правового
забезпечення малого підприємництва і його фінансової інфраструктури тісно пов’язані і
відображаються паралельно в багатьох законодавчих актах. Безпосередній вплив на діяльність
установ, що входять до складу інфраструктури підтримки малого підприємництва, здійснюється
з боку носіїв законодавчої і виконавчої влади (Президента України, Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва, Українського фонду підтримки підприємництва, Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України) і регулюється окремими нормативно-
правовими документами.

Процес формування законодавчої бази з питань розвитку малого підприємництва і його
фінансової інфраструктури фактично розпочався з підписання в 1991 р. Закону України „Про
підприємництво”. У 1993 р. було сформовано першу Програму з державної підтримки
підприємництва в Україні (далі – Програма), яка являла собою систему заходів із сприяння
розвитку підприємницької діяльності в перехідний період. Серед основних завдань фінансово-
кредитної підтримки визначено напрями, які не реалізовані повною мірою і актуальні на
сучасному етапі розвитку малого підприємництва: кредитування суб’єктів малого бізнесу,
що діють у пріоритетних напрямах підприємницької діяльності, визначених Програмою;
пільгове кредитування інноваційних та експортно-орієнтованих проектів; виділення квот та
пріоритетного продажу кредитних ресурсів Національним банком комерційним банкам, які
кредитують підприємців на пільгових умовах.

Щодо розвитку фінансової інфраструктури, то в межах даного документа планувалося
створення розвиненої мережі інститутів фінансування, кредитування і страхування
підприємницької діяльності, інвестиційних, інноваційних і венчурних комерційних фондів із
фінансування підприємництва для акумулювання коштів з різних джерел тощо. Специфіку
цього документа, в якому важливе місце відводилося координаційній функції держави,
обумовлювало недалеке планове майбутнє держави. Незважаючи на це, Програма стала
важливим кроком впровадження державної політики підтримки малого підприємництва і
формування інфраструктурного прошарку.

Необхідно зазначити про той факт, що первісні заходи в напрямі стимулювання діяльності
суб’єктів фінансової інфраструктури малого бізнесу мали дещо стихійний, непослідовний
характер. І це очевидно, оскільки період трансформації економічної системи супроводжувався
рядом кризових явищ.

Наступним етапом державної політики підтримки підприємництва стало схвалення у квітні
1996 року Концепції державної політики розвитку підприємництва (далі – Концепція). Серед
основних інструментів фінансової підтримки малого підприємництва в Концепції визначено:
використання державних кредитних ліній для підтримки  малого підприємництва; створення
системи гарантій кредиту; встановлення сприятливого режиму оподаткування і переваг
фінансових установ, що безпосередньо обслуговують пріоритетні напрями діяльності малого
підприємництва; страхування діяльності суб’єктів малого підприємництва.

Що стосується впровадження в практику інструментів фінансової підтримки малого
підприємництва, перерахованих у Концепції, то можна відзначити, що донині не створено
умови пільгового оподаткування для тих фінансових установ, які співпрацюють із
представниками малого підприємництва. Саме це змогло б стати міцним стимулом у
збільшенні обсягів зовнішнього фінансування малих підприємств, формування конкуренції в
цій ринковій ниші і поштовхом для подальшого розвитку малого підприємництва. Страхування
діяльності суб’єктів малого підприємництва відбувається на загальній основі (поряд із іншими
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суб’єктами господарювання), система державних гарантій за кредитами існує, але широкого
не використовується і поширюється на ті підприємства, що діють у пріоритетних для держави
видах діяльності.

Новим витком в історії державної підтримки малих підприємств України є прийняття Закону
України „Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні
(2000 р.), згідно з яким набула чинності однойменна програма. Метою програми є створення
належних умов для реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність, а також
підвищення добробуту громадян України шляхом залучення широких верств населення до
такої діяльності [5].

Поштовхом для створення та запровадження цього документа стало визнання необхідності
подальшого стимулювання розвитку малого підприємництва. Темпи зростання показників
розвитку малого підприємництва свідчили про його внутрішній потенціал, але ще існував ряд
чинників, що заважали подальшому зростанню. Необхідно зазначити, що серед поставлених
завдань Національної програми виокремлено такі: „формування регіональної інфраструктури
розвитку та підтримки малого підприємництва” та „активізація фінансово-кредитних та
інвестиційних механізмів, пошук нових форм фінансово-кредитної підтримки малого
підприємництва”. Національна програма виконується протягом уже 8 років, що значно
вплинуло на зміни у нормативно-правовій базі, впровадження регуляторної політики,
підвищення освітнього рівня підприємців з питань ведення власної справи та зменшення
безробіття в регіонах, розвиток фінансової інфраструктури підприємництва. Разом з тим не
можна не звернути уваги на обсяги фінансування заходів, передбачених Національною
програмою. Як видно з рис. 1, проблемою реалізіції Національної програми є її
недофінансування, крім 2003 р., коли на заплоновані заходи було спрямовано майже 80 %
коштів від загального обсягу. В інші періоди розбіжність між запланованим і фактично наданим
обсягом фінансування коливаються від 0 до 18 % [4].

Рис. 1. Фінансування Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва
в Україні, тис. грн [4]

Очевидно, що особливої уваги потребує підтримка малого підприємництва в умовах
фінансової кризи, оскільки його розвиток зможе забезпечити робочими місцями мільйони
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вивільнених працівників. Однак Законом України „Про Державний бюджет України на 2009
рік” на фінансування заходів Національної програми передбачено лише 400 тис. грн [4].

Відповідно до завдань, що було поставлено в Посланні Президента України до Верховної
Ради України (2000 р.), прийнято Закон України „Про державну підтримку малого
підприємництва” (2000 р.), який визначив основні засади державної підтримки на центральному
і місцевому рівнях. Після цього робота з удосконалення програм підтримки малого
підприємництва стала більш систематичною. У цей час розпочалося щорічне програмування
заходів з підтримки малого підприємництва на регіональному рівні. Аналізуючи структуру
фактичного фінансування заходів регіональних програм у 2007 році, можна зробити висновок,
що найбільша питома вага коштів спрямовувалося на часткове відшкодування відсоткових
ставок за кредитами (72,50 %.), найменша відводилася на створення об’єктів інфраструктури
підтримки малого підприємництва, поповнення їх статутного та оборотного капіталів
(5,20 %) [4].

Аналіз законодавчої бази з питань підтримки підприємництва свідчить про достатньо
активну позицію Президентів України за різних років керівництва країною щодо створення
сприятливого фінансового середовища для розвитку малого підприємництва. Так, у 2000 р.
Указом Президента України „Про заходи щодо забезпечення підтримки та дальшого розвитку
підприємницької діяльності” було поставлено ряд завдань Кабінету Міністрів України відносно
заходів з удосконалення фінансового забезпечення зовнішніми фінансовими ресурсами
внаслідок запровадження програм мікрокредитування; створення умов для  використання
суб’єктами малого підприємництва державних фінансових, матеріально-технічних та
інформаційних ресурсів, науково-технічних розробок і технологій на умовах фінансового та
оперативного лізингу тощо. Необхідно зазначити, що не всі завдання, які було зазначено в
Указі, на даний момент вирішено, а саме:

– не впроваджено спеціалізовані програми страхування майнових та фінансових ризиків,
відповідальності суб’єктів малого підприємництва;

– не розроблено: окремий законопроект, що регулював би відносини франчайзингу;
законопроект про спеціалізовані установи з мікрокредитування.

Існували й такі заходи, що було виконано набагато пізніше тих строків, що вказано в Указі,
наприклад, Закон України „Про кредитні спілки” було прийнято наприкінці 2001 р.; заходи з
фінансової підтримки фермерських господарств запроваджено в 2004 р.

Окремо потрібно виділити послання Президента України Верховній Раді, в кожному з яких
одним із пріоритетних завдань є визначення напрямів удосконалення механізму фінансово-
кредитної підтримки малого підприємництва. Серед основних завдань Кабінету Міністрів
України на 2003 р. зазначено удосконалення механізму фінансово-кредитної підтримки малого
підприємництва, зокрема, внаслідок прийняття Закону України „Про мікрокредитування
суб’єктів малого підприємництва спеціалізованими установами”; забезпечення дієвості та
комплексності регіональної політики розвитку підприємництва шляхом запровадження
регіональних програм сприяння розвитку підприємництва. Основними завданнями державної
підтримки малого підприємництва повинні були стати зміцнення фінансово-кредитного
забезпечення розвитку малого підприємництва за допомогою удосконалення ринку
фінансових послуг, формування мережі регіональних фондів підтримки підприємництва та
кредитно-гарантійних установ, запровадження ефективних кредитно-гарантійних механізмів
мікрокредитування суб’єктів малого бізнесу, залучення на прийнятних умовах іноземних
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кредитних ресурсів для фінансування малого підприємництва, фінансування підприємців-
початківців.

Результатом такого звернення стала розробка Програми діяльності Кабінету Міністрів
України „Відкритість, дієвість, результативність”, де також зазначені наміри уряду щодо
здійснення комплексу заходів з отримання суб’єктами малого підприємництва кредитних
ресурсів, зокрема внаслідок створення спеціалізованих установ з мікрокредитування. Однак
основними суб’єктами, що протягом усього часу здійснюють мікрокредитування, є
комерційні банки, невелику частку в обсягах кредитування займають також кредитні спілки.

Протягом періоду з 2004 по 2008 р. було прийнято ряд законодавчих актів, серед яких
потрібно відзначити Указ Президента України „Про лібералізацію підприємницької діяльності
та державну підтримку підприємництва” (2005 р.), Постанову Кабінету Міністрів України
„Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року”
(2006 р.), Концепцію вдосконалення державного регулювання господарської діяльності (2007 р.),
Указ Президента України „Про деякі заходи щодо вдосконалення регулювання підприємницької
діяльності” (2008 р.) Указ Президента України „Про стимулювання розвитку підприємницької
діяльності в умовах світової фінансової кризи” (2009 р.). У всіх перерахованих документах
пропонується реалізація заходів з удосконалення фінансового забезпечення програм
підтримки підприємництва, запровадження нових форм зовнішнього фінансування
підприємців, розвитку мережі установ з мікрокредитуваня.

Дійсно, одним із важливих кроків з боку держави в безпосередній фінансовій підтримці
малого підприємництва стала бюджетна програма „Часткове відшкодування відсоткових ставок
за кредитами суб’єктів малого та середнього бізнесу для реалізації інвестиційних проектів”,
що була запроваджена лише в 2007 р.

Отже, за роки незалежності України було здійснено багато спроб сформувати діючий
механізм фінансової підтримки малого підприємництва, однак така підтримка на сьогодні
залишається більше декларативною, ніж реальною.

Організації, що входять до складу фінансової інфраструктури, є постійними учасниками
ринкових відносин (наприклад, банки, лізингові компанії тощо), але через виконувані ними
функції створюють необхідні умови для підвищення ефективності діяльності малих підприємств,
отже і функціонують вони в рамках відповідного законодавства. На сьогодні існує багато
нормативно-правових актів, що регулюють діяльність окремих суб’єктів інфраструктури
підтримки малого підприємництва. Характерною рисою вітчизняного законодавства є
нестабільність (постійні зміни й уточнення), а також невідповідності, а найчастіше, і
суперечності між окремими документами. З іншого боку, законодавчі акти не повною мірою
відображають будь-які дії зі стимулювання розвитку малого підприємництва або пільги для
суб’єктів, що співпрацюють із представниками малого підприємництва. Сьогодні ще немає
окремого документа, що визначав би сутність, сферу діяльності, порядок, умови створення і
функціонування спеціалізованих установ з мікрокредитування. Однак значним кроком у
формувані фінансової інфраструтури є затвердження Закону України „Про наукові парки”,
оскільки одним із завдань наукового парку є сприяння розвитку та підтримка малого
інноваційного підприємництва.

З огляду на зазначене бачимо, що створено і постійно удосконалюється правове поле, що
регулює і стимулює подальший розвиток організацій фінансової інфраструктури малого
підприємництва, як комерційних, так і за участю місцевих органів влади. При цьому з року в
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рік залишаються невирішеними ряд питань. Виходячи з цього, доцільним є перегляд і
узагальнення окремих законодавчих актів у єдиному документі „Кодекс підтримки малого
підприємництва”, в якому значне місце повинні посідати заходи фінансової підтримки.

Загальну структуру Кодексу підтримки малого підприємництва України можна подати в
такому вигляді:

Розділ 1. Загальні положення: визначення, мета підтримки малого підприємництва;
напрями підтримки малого підприємництва; суб’єкти підтримки малого підприємництва.

Розділ 2. Державна фінансова підтримка малого підприємництва: програми фінансової
підтримки малого підприємництва; ресурсне забезпечення діяльності малого підприємництва;
система пільг і гарантій з боку державних, регіональних і місцевих органів влади малому
підприємництву; бюджетне фінансування заходів підтримки малого підприємництва.

Розділ 3. Інфраструктура малого підприємництва: перелік і визначення організацій, що
входять до складу інфраструктури малого підприємництва, їх функції і завдання; роль
регіональних і місцевих органів влади у створенні організацій інфраструктурної підтримки;
стимулюючі заходи щодо діяльності організацій інфраструктурної підтримки малого
підприємництва

Розділ 4. Контроль та відповідальність за порушення статей даного Кодексу.
Таким чином, у результаті дослідження чинного законодавства щодо регулювання

діяльності установ фінансової інфрараструктури малого підприємництва було зроблено
висновок про необхідність створити узагальнюючий документ, який містив би законодавчу
регламентацію питань державної, недержавної фінансової, ресурсної підтримки
підприємництва, функції, відповідальність та мотивацію окремих суб’єктів у процесі підтримки
малого підприємництва. Усе це повинно забезпечити подальший розвиток мережі установ
фінансової інфраструктури і, як наслідок, сприяти фінансовому забезпеченню малого
підприємництва.
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ПОНЯТТЯ І ВИДИ СЛІДЧОГО (СУДОВОГО)
ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ І ЇХ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ
У статті розглянуто питання щодо поняття слідчого (судового) дослідження

документів і їх нормативно-правова регламентація у справах про ухилення від сплати
податків.

The article deals with the problem of investigation (judicial) investigation of the documents
and their law-normative reglamentation in the cases of avoiding paying taxes.

Ключові слова: слідче дослідження документів, документи, виїмка, слідчий огляд
документів.

Враховуючи обставини скоєння злочинів у сфері оподаткування, необхідно зазначити, що
такі слідчі дії, як огляд місця події, трупа, освідування, відтворення обстановки та обставин
події, впізнання та ексгумація трупа, не застосовуються, бо в них немає потреби. Такі ж слідчі
дії, як допит, обшук, виїмка, огляд документів, призначення судово-бухгалтерської експертизи
досить широко застосовуються в практиці податкової міліції. Досить важливим джерелом
отримання доказів, яке не передбачено кримінально-процесуальним законодавством, є
призначення документальної перевірки. Тому у даній статті ми детально зупинимося на цих
засобах отримання доказів.

Розробкою питання про поняття і види слідчого (судового) дослідження документів і їх
нормативно-правовою регламентацією займалися такі видатні науковці, як М. В. Салтевський,
А. Б. Соловйов, Б. В. Коробейников, Т. В. Овер’янова, Р. С. Бєлкін, Ю. Г. Корухов,
Е. Р. Россінська та ін.

Метою цієї статті є аналіз наукових досліджень, публікацій, в яких порушуються питання
щодо поняття і видів слідчого (судового) дослідження документів. На основі такого аналізу
визначаються проблемні аспекти, що потребують більш детального вивчення та уточнення.

Методика слідчого дослідження документів включає три етапи: 1) вивчення змісту
документа; 2) дослідження зовнішніх ознак із застосуванням технічних засобів; 3) процесуальне
оформлення результатів огляду. При поводженні з документами треба дотримуватися загальних
правил: 1) перед тим, як взяти документ у руки, потрібно зафіксувати його на місці виявлення;
2) пам’ятати, що документ – це джерело запахового сліду; 3) не забувати, що на ньому можуть
бути сліди рук; 4) документ треба брати тільки пінцетом; 5) не перегинати по-новому; 6) не
підшивати, не скріплювати скріпками; 7) у справу поміщати в окремих конвертах; 8) охороняти
від дії прямих променів (сонце, ультрафіолет, високочастотні поля тощо) [1, с. 211].

© Потомська Н. А., 2010
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Так, вивчення змісту документа починають з уважного вивчення його тексту, аналізу
змісту і встановлення належності документа до ситуації його виявлення. Потім фіксують його
вигляд, форму, наявність посвідчувальних знаків, правильність заповнення реквізитів,
відзначають загальний стан. Дослідження загального стану документа проводиться із
застосуванням джерел скісного і точкового світла, луп, мікроскопа, вимірювальних засобів,
фототехніки і світлофільтрів для кольороподілу.

При розслідуванні злочинів, пов’язаних з ухиленням від сплати податків, зборів, інших
обов’язкових платежів, джерелом доказів є, у першу чергу, документи, в яких відобразилися
дії службової особи. Саме робота з такими документами вимагає від слідчого найбільших
витрат зусиль і часу. Аналіз матеріалів кримінальних справ даної категорії показує, що найбільш
достовірну інформацію про злочин у сфері оподаткування дають такі слідчі дії як виїмка та
огляд документів (з участю спеціаліста), допити підозрюваних (обвинувачених) та свідків, а
також підготовка та призначення експертиз.

Виїмка документів є однією з основних слідчих дій, направлених на виконання тактичного
завдання розслідування – забезпечення збереження документів. Підстави, процесуальний
порядок та особливості проведення виїмки визначені у ст.ст. 178–183, 186, 188–189 Кримінально
– процесуального кодексу України. Підстави витребування документів до порушення
кримінальної справи у суб’єктів господарської діяльності незалежно від форм власності,
визначено у ч. 4 ст. 97 Кримінально-процесуального кодексу України. Підставою для вилучення
документів особами Державної податкової адміністрації виступає Інструкція „Про порядок
вилучення у підприємств, установ, організацій та у громадян особами державної податкової
адміністрації документів, які свідчать про приховування (заниження) прибутку чи інших
об’єктів оподаткування” [2]. Помилки, які іноді допускають слідчі при підготовці та проведенні
виїмки нерідко призводять до втрати важливих для справи документів, як наслідок – до суттєвих
ускладнень у розслідуванні податкових злочинів. Ефективність виїмки у справах даної категорії
насамперед залежить від ретельної підготвки, в яку, з урахуванням специфіки злочинів, входять
такі заходи.

1. Визначення переліку документів, які необхідно вилучити. З цією метою слідчий
знайомиться зі спеціальною літературою, використовує свій особистий досвід або допомогу
відповідного спеціаліста в непроцесуальній формі, отримуючи консультації та поради. У
таких випадках доречним є складання списку документів, які підлягають виїмці.

За категорією податкових злочині у процесі виїмки вилученню підлягають документи
різного характеру, які дозволяють провести документальне дослідження діяльності суб’єкта
підприємницької діяльності та сприяють якісному проведенню досудового слідства. Це
реєстраційні документи; документи первинного обліку; бухгалтерські реєстри; ділове
листування; документи, що відображають розрахунки податків; податкові декларації;
документи, що свідчать про обіг грошових коштів на розрахунковому рахунку господарюючого
суб’єкта; чорнові записи тощо.

2. Визначення державних органів, підприємств, установ чи організацій, в яких знаходяться
потрібні слідству документи. Специфічним для даної категорії справ є вилучення документів
у різних організацій, оскільки повному та об’єктивному дослідженню обставин здійснення
ухилень від сплати податків допомагає саме вилучення документів у різних суб’єктів
господарської діяльності, які між собою вступали у фінансово-господарські операції. У
більшості випадків тільки методом зустрічної перевірки можна встановити механізм ухилення
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від сплати податків. Також при підготовці до проведення виїмки слідчий повинний визначити
звітний період, за який будуть вилучатися документи. При розслідуванні може виникати
необхідність у проведенні виїмки документів і в інших установах та в окремих осіб, якщо є
підстави вважати, що в їх розпорядженні є документи, які мають значення для справи.

3. Визначення місця та часу проведення виїмки. Узагальнення кримінальних справ про
порушення податкового законодавства показує, що іноді виїмка документів проводиться в
кабінеті слідчого, у службової особи, які заздалегідь повідомляються про те, які документи
необхідно принести. Практика проведення „виїмки” документів у кабінеті слідчого не дозволяє
використати фактор раптовості, який має велике значення не тільки при проведенні обшуку
але і виїмки [3, с. 252]. На нашу думку, такі дії можуть призвести до втрати важливих доказів у
справі, оскільки зацікавлені особи заздалегідь отримують інформацію про необхідні слідству
документи та мають достатньо часу для їх знищення, фальсифікації або приховування.

Крім того, необхідно зазначити, що такі дії взагалі не є виїмкою. За своїм змістом це
вимога слідчого до посадових осіб підприємства, установ, організацій щодо пред’явлення
документів, які можуть встановити необхідні у справі фактичні дані (ч. 1 ст. 66 Кримінально-
процесуального кодексу України). Оформляти такі дії відповідно до ч. 2 ст. 66 Кримінально-
процесуального кодексу України потрібно протоколом представлення. Так повинно
оформлятися і добровільне представлення документів службовими та іншими
особами [4, с. 19].

4. Визначення кола осіб, участь або присутність яких необхідна при проведенні даної
слідчої дії. Кримінально-процесуальним кодексом України встановлюється коло осіб,
присутність яких при виїмці обов’язкова (ст.ст. 181, 182). До таких осіб у справах про порушення
податкового законодавства відносяться двоє понятих та представник підприємства, установи
чи організації, у приміщенні яких проводиться виїмка. У деяких випадках слідчому доцільно
залучити до виїмки спеціалістів (наприклад, у сфері бухгалтерського обліку). Якщо є підстави
вважати можливість утворення перешкод у вилученні документів, виїмка може бути проведена
примусово. Для цього доцільно залучити ще кілька працівників правоохоронного органу.

5. Збір відомостей про осіб, у яких буде проводитися виїмка. Здійснення цього підготовчого
заходу необхідно для попереднього встановлення можливості відмови цих осіб видати необхідні
документи, внаслідок чого виїмка може набути примусового характеру або „перейти” в
обшук. Особливого значення це набуває при плануванні виїмки у житлі або іншому володінні
особи.

Типовими недоліками, що мають місце при проведенні виїмок документів у справах про
податкові злочини, є: а) напевне визначення кола документів, що підлягають вилученню; б)
неповне визначення кола державних органів і установ, де перебувають указані документи; в)
проведення „виїмки” документів у кабінеті слідчого у осіб, яким заздалегідь повідомлено про
документи, які потрібно принести.

Виїмка на відміну від обшуку є менш складною у тактичному аспекті слідчою дією, яка, як
правило, не супроводжується конфліктними ситуаціями і не порушує психологічний контакт
з особою, у якої вона проводиться [5, с. 28]. Тому при належній попередній підготовці, як
правило, не виникають складнощі при безпосередньому її проведенні.

При розслідуванні злочинів, скоєних у сфері оподаткування, огляд документів
бухгалтерського та податкового обліку є найбільш поширеною слідчою дією, яка проводиться
без винятку у всіх кримінальних справах. Без проведення цієї слідчої дії вилучені ревізорами
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та співробітниками податкової міліції під час перевірки дотримання податкового законодавства,
тобто до порушення кримінальної справи [6], документи бухгалтерського та податкового
обліку не можуть мати статусу речових доказів у кримінальній справі.

Необхідно розрізняти два види огляду документів: 1) огляд як прийом, спосіб збирання
документів; 2) огляд як метод попереднього дослідження [1, с. 211]. Огляд як прийом, спосіб
збирання документів є необхідною процедурою, коли слідчий у процесі слідчих дій виявляє і
вилучає документи. Тут документ є матеріальним джерелом (слід – документ, слід – предмет).
Виявлені документи описують у протоколі, упаковують і вилучають. Огляд як метод
попереднього дослідження – це самостійна слідча дія, об’єктами дослідження якої є документи,
отримані під час інших слідчих дій, подані учасниками процеси або витребувані слідчим.
Огляд проводиться в кабінеті слідчого в присутності понятих, як правило, за участю фахівця.
Таке дослідження документів можна провести в стадії порушення кримінальної справи,
наприклад, для виявлення невидимих слідів зміни в документі, виявлення прихованих текстів,
ознак підроблення реквізитів документа тощо. Оглядом керує слідчий, який визначає мету і
завдання дослідження, використовує спеціальні засоби і знання для більш глибокого вивчення
джерела інформації.

На етапі проведення слідчого огляду документів необхідно виконати такі заходи:
скомпонувати документи за відповідними тематиками; ознайомитись із літературою, яка дає
уявлення про те, як правильно повинні оформлятися такі документи, а також із
криміналістичною літературою, яка визначає способи підробки документів; отримати
консультацію у відповідних спеціалістів (бухгалтерія, діловодство, товарознавство та ін.);
отримати консультацію у криміналістів, які займаються дослідженням документів; підготувати
необхідні технічні засоби, які використовують для знаходження підробок на документах.

Таким чином, є підстави стверджувати, що при розслідуванні податкових злочинів робота
з документами вимагає чи не найбільших витрат часу і сил слідчого. Ця робота може
здійснюватись як у процесуальній, так і у не процесуальній формах.

У літературі поки що не існує єдиної думки стосовно того, які документи потрібно оглядати
в процесуальному порядку зі складанням протоколу огляду. На думку Б. В. Коробейнікова,
слідчий огляд проводиться лише документів – речових доказів. Інші ж документи вивчаються,
аналізуються, але такий огляд не є слідчою дією. Він проводиться без понятих, а його результати
не фіксуються в протоколі [7, с. 58]. Існує думка, відповідно до якої огляд документів
проводиться не тільки з метою виявлення та фіксації таких їх ознак, які надають документам
значення речових доказів, але і для встановлення засвідчених ними або вкладених у них
обставин і фактів, що мають значення для справи [8, с. 568].

На нашу думку, суперечливість у цьому питанні породжена різними аспектами його
дослідження. Перший полягає в тому, що огляд є методом пізнання (дослідження), який може
застосовуватися при підготовці і проведенні багатьох слідчих дій. Наприклад, відповідно до
ч. 5 ст. 190 Кримінально-процесуального кодексу України огляд документів, вилучених під
час виїмки чи обшуку, а також їх пред’явлення підозрюваному, обвинуваченому та іншим
особам слідчий проводить на місці обшуку чи виїмки. Результати цих дій відображаються
відповідно у протоколі виїмки чи обшуку. Так, фіксується факт виявлення і вилучення певного
документа у певному місці.

Зовсім інший аспект дослідження використовують, коли огляд розглядається в статусі
окремої слідчої дії. У цьому випадку мета огляду полягає у виявленні і фіксації у протоколі з
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додержанням вимог ст. ст. 190-191 Кримінально-процесуального кодексу України таких ознак
певного документа, які надають йому значення речового доказу у кримінальній справі.

На нашу думку, якщо документ не викликає сумнівів у своїй достовірності, проводити
його огляд зі складанням протоколу не має потреби. Такий документ, будучи поміщеним у
кримінальну справу, виступає достовірним письмовим джерелом доказів сам собою. Як такі,
у кримінальній справі використовуються різні управлінські, бухгалтерські, банківські,
казначейські документи.

У справах про злочини у сфері оподаткування особливу увагу необхідно приділяти
вивченню документів з різними резолюціями, підписами, помітками підозрюваного, оскільки
вони вказують на безпосереднє відношення певної службової особи до дій, відображених у
документах.

Вирішивши питання про належність документів як доказів, слідчому потрібно визначити
документи, які відповідають ознакам ст. 78 Кримінально-процесуального кодексу України,
речовими доказами та залучити їх до кримінальної справи відповідною постановою.
Документи, які не є речовими доказами, але мають значення для справи, не потребують
окремої постанови про залучення, проте повинні зберігатись у справі. Ті документи, які в
результаті огляду визнаються такими, які не мають відношення до обставин, що мають значення
для справи, необхідно повернути.

Необхідно зазначити, що при розслідуванні злочинів у сфері оподаткування досить
розповсюдженими є випадки, коли слідчий „про всяк випадок” залучає до справи всі вилучені,
витребувані та отримані в процесі дослідчої перевірки та розслідування документи, хоча
вони не містять інформації про обставини події. Така практика є негативною, оскільки, як
справедливо відзначають науковці, „надмірне розширення кола доказів віддаляє момент
постановлення вироку, веде до непродуктивних витрат державних коштів, захаращує справу
зайвими матеріалами” [9, с. 132].

Слідчий огляд супроводжується протоколом огляду документів. Результати огляду можуть
бути зафіксовані на фото-, кіноплівку, відеозаписом, планом, схемами тощо, які додаються до
протоколу.

У зв’язку з викладеним виникає ряд проблемних питань, вирішення яких потребує
знаходження додаткових відповідей на практичному рівні.

1. Вилучення окремих документів шляхом виїмки при дотриманні процесуальних норм
потрібно здійснювати не тільки в організації, в якій ведеться розслідування, і у вищих
організаціях, страхових компаніях, а також в установах і фірмах, з якими підозрюваними
здійснювалася спільна господарська діяльність.

2. Вилучати потрібно оригінали документів, оскільки тільки вони мають силу доказів. У
кожному конкретному випадку потрібно процесуально вирішувати, як залучити до справи
як докази копії таких документів, виїмку яких здійснити не можна.

3. Оскільки в оперативному плані найбільшу цінність має неофіційна облікова документація
та різні чорнові записи (в ділових щоденниках, блокнотах, записниках, які офіційно не
зареєстровані), існує процесуальна проблема, чи можуть вони виступати як докази.

4. Суттєвою проблемою на сьогодні є тактика виявлення та вилучення інформації про
фінансово-господарську діяльність тих підприємств і установ, в яких ведення та обробка
бухгалтерських обліків і звітів здійснюється на персональних комп’ютерах, а повний обсяг
такої інформації зберігається в серверах локальних мереж чи на окремих магнітних носіях.
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Проблема полягає не тільки в достатньо високій технічній кваліфікації працівників
податкової міліції, але і в необхідності залучити сторонніх спеціалістів для подолання систем
захисту інформації, які створені програмістами організацій, що підлягають податковому
розслідуванню.
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