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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ
ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ

У статті обґрунтовано важливість та основні напрями підвищення сформованості
економічного простору України. Першочергову роль у цьому контексті відіграє посилення
фінансового забезпечення щодо: 1) удосконалення територіальної організації суспільства,
зокрема вирівнювання міжрегіональних диспропорцій у рівнях соціально-економічного
розвитку; 2) пом’якшення територіальної неідентичності України; 3) удосконалення
Просторового каркасу розвитку продуктивних сил України. Розглянуто систему рівноваг,
які лежать в основі збалансованості економічного простору країни.

В статье обосновывается важность и основные направления повышения
сформированного экономического пространства Украины. Главную роль в этом контексте
играет укрепление финансовой обеспеченности в отношении: 1) совершенствования
территориальной организации общества, в частности выравнивания межрегиональных
различий в уровнях социально экономического развития; 2) смягчение последствий
территориальной неидентичности Украины; 3) улучшение пространственного каркаса
развития производительных сил Украины. Рассмотрено систему равновесий, которые
являются основой для баланса экономического пространства страны.

The article contains importance reasoning the main directions of improving the formation of
the economic environment in Ukraine. The main role in that context are played by fiscal providing
improving regarding to: 1) improve the territorial organization of society, including the
alignment of regional disparities in levels of economic and social development; 2) mitigation of
territorial unidentity in Ukraine; 3) improving of the spatial Frame of the productive forces in
Ukraine. Discovered the system of equilibrium, which is the basis of economic balance of Ukraine.

Ключові слова: збалансований економічний простір країни, міжрегіональні дисбаланси
розвитку, територіальна організація суспільства, територіальна неідентичність.

У процесі цивілізаційного поступу країн, розвитку їх продуктивних сил та економічних
відносин, у світовому геополітичному та геоекономічному просторі відбувалися величезні
зміни. Особливо відчутно ускладнилися форми територіальної організації суспільства,
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диверсифікувалися за структурою її процеси; загострились виклики глобалізації, які
безпосередньо впливають на територіальну організацію світової спільноти; різко зросла
урбанізованість систем розселення населення в розвинених та пострадянських країнах і
відповідно – макроекономічні дисбаланси між їх центрами і периферією; загострились
протиріччя між ключовими „ядрами” геополітичного простору в процесі його переходу в
XXI ст. від однополярного до поліполярного типу. Під впливом неоднозначних за своїми
наслідками процесів глобалізації, формування потужних міждержавних економіко-політичних
надструктур і союзів світовий економічний простір (СЕП) поступово формується як дуже
ускладнена за структурою, багатоаспектна та багаторівнева, ієрархічно-побудована система
життєдіяльності світової спільноти, геополітичний вектор розвитку якої є дуже динамічним
щодо свого спрямування і на світовому, і на національному рівнях.

Вважаємо, що в територіально-організаційному аспекті, як основні складові СЕП, варто
виділяти лише такі територіально-цілісні структури, які мають чітку адміністративно-
територіальну визначеність та охоплюють всі види суспільних та суспільно-природних відносин
і процесів життєдіяльності суспільства. Вони представлені регіонами різного ієрархічного
рангу (статусу):

1) макрорегіони як міждержавні об’єднання (ЄС, НАФТА, БРІКС та ін.);
2) національні регіони мезорівня – незалежні держави;
3) внутрішньодержавні регіони – області, краї, землі, графства тощо.
У галузево-функціональному аспекті провідними у формуванні світового економічного

простору виступають, на нашу думку, транснаціональні корпорації, фінансово-промислові
групи, метрополітарні регіони тощо. В. В. Пилипів вважає, що саме формування потужного
світового фінансового простору забезпечує провідну роль фінансової складової в економічних
системах країн [1]. У цьому контексті варто додати, що одночасно фінансова стійкість та
збалансованість фінансових відносин, на нашу думку, є й необхідною передумовою цілісності
та збалансованості економічного простору на національному рівні територіально-
адміністративної організації світового суспільства.

У XXI столітті визначальними процесами формування світового економічного простору
на зазначених вище трьох рівнях його організації стали глобалізація як крайній прояв
інтернаціоналізації та регіоналізація.

Нині процеси глобалізації суттєво змінюють не тільки геополітичну, але й геоекономічну
ситуацію у світі. Такі зміни пов’язані як з посиленням взаємозалежності країн,
взаємопроникненням національних економік та послабленням національного суверенітету
при зниженні економічної конкурентоспроможності тієї чи іншої країни, так із посиленням
ролі міждержавних інституціональних регуляторів і, що особливо важливо, зростаючим
впливом на світову економіку потужних транснаціональних компаній, глобальних
метрополітарних центрів, регіонів.

Глобалізація як одна з основних закономірностей світового розвитку виступає важливим
чинником впливу на формування світового суспільства у всіх його аспектах. У першу чергу
її впливи проявляються у глобальному перерозподілі прав власності, у нарощуванні
транснаціональних потоків фінансів, товарів, інформації, глибоких змінах світового
територіального поділу праці тощо [2]. Глобалізація відчутно позначається на процесах
цивілізаційного розвитку країн, а її вплив поширюється на всі держави світу, значною мірою
визначаючи не тільки рівень їх соціально-економічного розвитку, участь країни у формуванні
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світових ринків фінансів, інформації, послуг, товарів тощо, але й геополітичний статус держав,
поля їх впливу, взаємодії у світовому просторі та ін.

Те, що глобалізація „стимулює суперечливі процеси, які загрожують втратою
національного контролю над основними економічними і соціальними цінностями”,
підкреслювали вітчизняні і зарубіжні вчені [3].

З одного боку, глобалізація позитивно впливає на світовий розвиток, розширюючи коло
розвинених країн, поширюючи науково-технічні досягнення промислово розвинутих країн,
зростання обсягів прямих і портфельних іноземних інвестицій у економіку менш розвинених
країн, активізуючи розвиток нових форм інноваційно-інвестиційної діяльності – переплив
сучасних ресурсо, -енергозберігаючих технологій з відповідною документацією, новітніх
засобів виробництва та в цілому підвищуючи геополітичний статус держави і потужність
фінансово-економічного потенціалу.

Водночас глобалізація негативно впливає на: світовий розвиток через зниження рівня
економічної безпеки багатьох країн та рівнів їх людського та соціально-економічного розвитку;
зменшення інтегрального потенціалу розвитку (особливо природно-ресурсного,
кваліфікованої робочої сили, інтелектуального) країн „третього світу”, зокрема зумовлюючи
і значне зосередження прав власності, в першу чергу, на природні, енергетичні ресурси в
кількох найбільш розвинених країнах; загострення міждержавних конфліктів та невиправдане
об’єктивними причинами різке зниження ролі деяких країн у світових відтворювальних
процесах.

У складних умовах геополітичних та глобалізаційних впливів бажане входження України як
потужної конкурентоспроможної держави у світову спільноту, її „повернення” в групу країн
з високим рівнем промислового розвитку, до якої експертами ООН її було віднесено у 1992 р.
(згідно з макроекономічними показниками 1990 р.), реалізація глибоких секторально-
технологічних трансформацій для підвищення інвестиційної привабливості країни,
вдосконалення на національному та регіональному рівнях не тільки фінансових і виробничо-
економічних, але й економічно-просторових відносин, процесів територіальної організації
суспільства та розміщення продуктивних сил у контексті формування єдиного збалансованого
економічного простору (ЄЗЕП) України набувають великого значення. Це необхідно для
зміцнення її національного суверенітету в умовах „ерозії національних суверенітетів”, яку, на
думку Зб. Бжезинського, „продукують процеси глобалізації” [4]; забезпечення територіальної
цілісності країни та її економічної безпеки; реалізації пріоритетів інноваційного розвитку;
покращення умов життя і господарювання в усіх її регіонах на основі підвищення рівня їх
соціально-економічного розвитку. В численних документах стратегічного характеру основний
акцент досі робився переважно на необхідності технологічно-секторіальних інновацій в
економіці. Так, у Національній стратегії розвитку „Україна–2015” були в узагальненому вигляді
обґрунтовані основні напрями та передумови інноваційного розвитку України у вимірі
основних секторів та видів економічної діяльності. До стартових передумов у цьому документі
віднесено „… нові тенденції у світовій господарській системі, пов’язані з її глобалізацією,
поглибленням нерівності між розвинутими та рештою країн світу, реструктуризацією світової
економіки…”, дедалі більш жорсткими умовами міжнаціональної конкуренції, яка охоплює
ринки товарів, капіталів, технологій і робочої сили [5]. Враховуючи викладені вище передумови,
автори документа „Україна-2015” вважають, що „… економічні стратегії національних урядів
мають акцентуватися на вирішенні зазначених вище проблем”. Для України, на їх думку,
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головною є реалізація доктрини не „навздоганяючого”, а „випереджаючого” розвитку як
єдиної можливості досягти національних цілей розвитку та рівноправної інтеграції у світо-
господарську систему [5].

На нашу думку, для України, як однієї з найбільших за площею в Європі країни, для зміцнення
національного суверенітету стратегічно важливим є вдосконалення на інноваційних засадах
не тільки секторіально-технологічних відносин в економіці, але й суспільно-просторових, в
першу чергу – міжрегіональних. Це особливо актуально в контексті формування ЄЗЕП України.

Вирішення цих проблем вимагає розробки та наукового обґрунтування і реалізації
ієрархічно побудованої системи державних і регіональних Програм динамічного соціально-
економічного зростання, активізації багатовекторної інноваційно-інвестиційної діяльності та
запровадження в практику результатів інших досліджень програмного характеру. Зазначені
вище програми, на нашу думку, мають орієнтуватись на концептуальні ідеї та положення
стійкого, соціально-економічного та екологічно-збалансованого розвитку України та її регіонів,
забезпечення в них процесів розширеного відтворення всіх складових національного капіталу:
природного, людського, фінансового, матеріального та інформаційного.

Складні процеси формування економічного простору (ЕП) України, забезпечення його
цілісності та збалансованості вимагають великої уваги з боку державного менеджменту всіх
рівнів влади до вдосконалення регіональної політики держави у всіх основних аспектах:
економічному, зокрема фінансовому (бюджетному, податковому, фінансово-кредитному),
соціальному, інноваційному, транспортно-комунікаційному тощо.

Механізми вдосконалення регіональної економічної політики значно відрізняються від
аналогічних механізмів у державі. Це обумовлено значно меншою площею, чисельністю
населення, потужністю інтегрального потенціалу розвитку та диверсифікацією його структури,
значно вищим рівнем відкритості економічної системи будь-якого регіону; менш
розгалуженою галузевою структурою його господарства, менш виразними перепадами в
економічному рельєфі, в першу чергу, згідно з потужністю економічного потенціалу в
обласному центрі та периферії області. Все це і визначає наявність специфічних саме для
регіонів закономірностей економічного розвитку. До них відносять, по-перше, неможливість
на регіональному рівні змінювати тип економічної системи (що навіть на макрорівні
відбувається дуже рідко). По-друге, залежність економічного розвитку регіону не тільки від
національних пріоритетів, макроекономічної ситуації та соціально-політичної стабільності в
країні, стану нормативно-законодавчої бази, але й значною мірою від суспільно-природних
властивостей та соціально-економічних характеристик самого регіону. У першу чергу від
його геополітичного статусу в Україні, інвестиційної привабливості, прогресивності галузевої
структури промисловості, рівня Людського розвитку, кількості центрів високої соціально-
економічної активності, податкоспроможності господарства тощо. По-третє, значні
міжрегіональні розбіжності у стадіях цивілізаційного розвитку (низько-, високоіндустріальної
тощо), щодо типу стратегії економічного зростання – інноваційно-інтенсифікаційного,
інноваційно-стабілізаційного чи інноваційно-розвантажувального, – що безпосередньо
залежить від співвідношення техногенного навантаження на природні ландшафти та їх
екологічної стійкості. По-четверте, велика залежність галузево-територіальної структури та
фінансової стійкості господарства від раціонального використання суспільно-природних
властивостей, зокрема інтегрального потенціалу розвитку господарства.
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В Україні вже давно є розуміння необхідності регіоналізації суспільно-просторових
відносин, інноваційних за характером реформацій всіх сфер життєдіяльності суспільства не
тільки на національному, але й на регіональному рівні. Така регіоналізація особливо важлива
щодо економічної системи держави в контексті формування ЄЗЕП України і вимагає великої
уваги до цих проблем з боку урядовців, політиків, вчених. При цьому особливу роль має
відігравати задіяння регіонально-конкретизованих стратегій інноваційного розвитку,
орієнтованих на підвищення рівнів соціально-економічного розвитку кожного з регіонів та в
цілому збалансування економічних відносин у країні в їх просторово-регіональних аспектах.

Регіоналізація суспільного життя, що вимагає узгодженості не тільки інтересів держави і
суспільства, держави і бізнесу, держави і регіону, але й сутнісної гармонізації міжрегіональних
інтересів, фінансової децентралізації для вдосконалення як вертикальних, так і горизонтальних
міжбюджетних відносин, посилення фінансової бази на регіональному та місцевому рівнях,
де саме й формуються стратегічно пріоритетні види економічної діяльності, сприятливі для
життєдіяльності населення та господарювання умови. Така регіоналізація позитивно впливає
на складні процеси формування економічного простору України, забезпечення його цілісності
та збалансованості. Забезпечення таких важливих для випереджаючого розвитку держави,
зокрема в контексті формування її ЄЗЕП та суспільно-ефективного перерозподілу ресурсів
розвитку, можливе при впровадженні диверсифікованої та багаторівневої сукупності рівноваг.
Рівноваги мають бути спрямовані на вдосконалення всієї системи суспільно-просторових, в
першу чергу фінансових і виробничих, відносин, які мають бути спрямовані на всіх рівнях
адміністративно-територіальної організації країни: національному, регіональному,
адміністративних районів та на місцевому. Саме узгоджена реалізація базових (фінансово-
економічних) і інформаційно-інституційних рівноваг, завдяки поєднанню державних та
ринкових регуляторів на шляху запровадження стратегії випереджаючого розвитку, з одного
боку, та ефективному плануванню розвитку економіки, соціальної сфери, підвищенню
суспільно-природної врівноваженості – з іншого, зможе в перспективі забезпечити на
національному рівні територіальну цілісність держави та збалансованість її економічного
простору, фінансову стійкість та економічну безпеку України. Необхідною передумовою
при цьому є раціональне використання індивідуальних у кожному регіоні конкурентних
переваг та інтегрального потенціалу розвитку в цілому.

Поняття „рівноваги” необхідно, на нашу думку, розглядати як важливу характеристику
певних суспільно-економічних та суспільно-територіальних відносин у їх якісному чи
кількісному вимірі, у досить широкому діапазоні їх модифікацій, а саме таких понять, як
„рівність”, „паритетність”, „врівноваженість”, „узгодженість”. Усі вони тою чи іншою мірою
визначають ступінь збалансованості певних відносин. Враховуючи взаємопов’язане
функціонування в Україні чітко визначених за змістом, суспільною функцією, природою
відносин та стержневих процесів, суб’єктів та об’єктів певних сфер життєдіяльності суспільства
– природної, демографічної, фінансово-економічної, соціальної тощо, – вважаємо, що можна
в найбільш узагальненому вигляді виділити кілька видів рівноваг: інтегральний, міжсферний
та внутрішньосферний.

Інтегральна рівновага розвивається на національному рівні, об’єднує всі види між- і
внутрішньосферних відносин та забезпечує високий геополітичний статус України,
національний суверенітет, економічну та екологічну безпеку, її економічну та політичну
стабільність.
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Зважаючи на проблематику цієї статті, потрібно більш детально зупинитися на міжсферних
– соціально-економічних, природно-економічних, соціально-фінансових тощо та
внутрішньосферних – фінансово-виробничих відносинах, які в сукупності і формують ЕП
країни. Всі ці рівноваги в єдності відбивають суспільно-територіальний тип рівноваг, які
формуються в державі на регіональному та місцевому рівні територіальної організації
суспільства, визначаючи в цьому вимірі особливості функцій, рівень сформованості,
пріоритетності тих чи інших між- і внутрішньосферних відносин в регіоні чи адміністративному
районі, як складових єдиного економічно простору України. При цьому варто зазначити, що
рівноваги, які виникають на національному, регіональному і місцевому рівнях, з одного боку,
істотно відрізняються за своїми „масштабними” характеристиками, але разом з тим подібні за
своїми функціями. Адже вони об’єднують взаємовідносини як міжсферні, так і
внутрішньосферні, які розвиваються на території країни, регіону чи адміністративного району.
У цілому, на будь-якому рівні територіальної організації суспільства міжсферні рівноваги, які
розвиваються в триєдності: природи, населення і економіки, набагато складніші за структурою
і самим змістом „відносин”. Рівноваги регіонального рівня суттєво впливають на формування
єдиного економічного простору України при тому, що ступінь міжрегіональної їх
збалансованості часто в деяких аспектах навіть нижча ніж в державі в цілому.

Закономірно, що у формуванні економічного простору ключову роль відіграють
фінансово-економічні (тобто внутрішньосферні) рівноваги, які охоплюють всю складну,
ієрархічно побудовану сукупність відносин, що розвиваються в економічній системі України
та складають базовий, основний прошарок її простору. Тобто у зв’язку з великою
диверсифікованістю економічної системи, в якій головну роль відіграють її фінансова та
господарська складові, саме фінансово-виробничі рівноваги, численні, багаторівневі, різні за
змістом і ступенем паритетності є системоформуючими як у галузево-функціональному,
так і у організаційно-територіальному аспекті збалансованості економічного простору
України.

Для територіальної цілісності країни дуже важливим є ефективне, науково-обґрунтоване
інституціональне забезпечення формування її ЄЗЕП, в першу чергу, законодавчо-правове,
інформаційне і, особливо, фінансове – на тлі гармонізації інтересів влади і суспільства, держави
і регіонів, держави і бізнесу та міжрегіональних диспропорцій розвитку. Тому варто зауважити,
що на збалансованість ЕП суттєво впливають і певні міжсферні рівноваги: соціально-виробничі,
природно-економічні, соціально-фінансові та багато інших. У сукупності вони формують у
межах держави зовнішнє середовище, інституціонально-інфраструктурні та інші умови
підвищення сформованості розвитку економічного простору України та рівня його
збалансованості. Зовнішнє середовище впливає і на наявність та гостроту дисбалансів, інші
проблеми, які визначають ступінь сформованості ЄЗЕП України.

З переходом від внутрішньо- до міжсферних та інтегральних рівноваг змінюється не тільки
їх роль у формуванні економічного простору, але й їх змістовна наповненість та ступінь
необхідної врівноваженості.

Вважаємо, що при дослідженні збалансованості в галузево-функціональному аспекті (тобто
у вимірі видів, підвидів економічної діяльності і галузей) процесів формування ЕП не регіону,
а країни поняття „рівноваги” все більше відходить від його формально-логічного тлумачення
і не завжди означає паритетні, абсолютно рівноважні відносини як між-, так і внутрішньосферні.
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На нашу думку, в цьому контексті поняття „рівновага” означає таке співвідношення явищ,
процесів тощо, яке гарантує „стійкість”, ефективність (продуктивність) їх розвитку відносно
досягнення стратегічно визначеної загальнодержавної мети. Так, збалансованість експорту
та імпорту (тобто зовнішньоторговельний баланс) розуміється не як їх кількісна „рівність”, а
як перевищення обсягів експорту для посилення фінансової стійкості та стабільності в державі.
Винятки становлять такі фінансово-виробничі чи фінансово-соціальні рівноваги, які,
наприклад, забезпечують інноваційний розвиток виробництва, бізнесу в цілому або
підвищення рівня Людського розвитку. У цьому випадку врівноваженість, відповідність
потребам певних обсягів фінансових інвестицій (кредиту, витрат бюджету на розвиток тощо),
тобто обсягів ресурсів для їх задоволення є необхідною умовою підвищення збалансованості ЕП.

З іншого боку, порушення збалансованості економічного простору України, у першу
чергу зростання міжрегіональних дисбалансів, великих „розривів” у потужності економічного
потенціалу в столиці, регіональних центрах та периферії, занепад сільських територій та
„слабкий” розвиток малих та середніх міст, несе в собі реальну загрозу цілісності країни,
деформує її й так недосконалий Просторовий каркас розвитку, суттєво погіршуючи умови
життя та господарювання в регіонах. Щоб запобігти цьому та активізувати процеси
збалансування економічного простору України, вдосконалення соціально-економічних
ландшафтів та підвищення рівня соціально-економічного розвитку всіх регіонів, необхідне
дуже потужне інституціональне забезпечення на основі посилення нормативно-правових та
інформаційних засад, регіоналізації соціально-економічного життя країни, вдосконалення
суспільно-територіальних відносин. Особливу роль в цьому контексті має відігравати фінансове
забезпечення цих складних процесів. У першу чергу це вимагає в умовах викликів глобалізації
та передбачуваного вступу України в зону вільної торгівлі з ЄС вдосконалення фінансової
політики держави стосовно її активізації щодо зміцнення конкурентних переваг країни та
посилення позицій вітчизняного виробника на зовнішньому та, що особливо важливо,
внутрішньому ринках. Це значно підвищить конкурентоспроможність країни, фінансову
стійкість та збалансованість ЕП на всіх рівнях його формування. Посилення державної
фінансової підтримки малого і середнього бізнесу, стратегічно вагомих видів економічної
діяльності передбачає широке залучення різних форм та джерел вітчизняних інвестицій як з
боку бізнесу, великих корпорацій та фінансово-промислових груп, так і з боку населення,
завдяки посиленню мотивацій до підвищення його інвестиційної активності та вдосконаленню
фінансово-кредитної політики. Це значно підвищить інвестиційну привабливість України для
іноземних інвесторів. У цьому контексті може доцільно було б врахувати досвід уряду США
на чолі з Президентом Френкліном Делано Рузвельтом щодо „виводу” країни з Великої депресії,
яка охопила більшість держав світу у 1929 році.

В Україні інноваційні трансформації податкової сфери як один із важливих напрямів
удосконалення соціально-економічних відносин відіграють подвійну роль. З одного боку, такі
трансформації спрямовані на суспільно ефективний перерозподіл фінансових ресурсів, в
першу чергу, з метою наповнення бюджетів всіх рівнів для забезпечення важливих і життєво
необхідних функцій держави, підвищення національного суверенітету і геополітичного статусу
України. А з іншого, мають орієнтуватись на розвиток ринкової економіки соціального
спрямування, підвищення рівня життя населення, конкурентоспроможності національної
економіки, інвестиційної привабливості України, збереження її культурної самобутності тощо.
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Варто вказати на закономірний взаємозв’язок реформаційних трансформацій в
економічній системі країни та реформувань у податковій сфері, оскільки остання є важливою
її складовою та виступає важливим чинником фінансового забезпечення випереджаючого
розвитку України. Крім цього, можна зазначити, що активна реалізація моделі саме такого
розвитку відповідає світовій цивілізаційній парадигмі і вимагає постійного вдосконалення
податкової системи з урахуванням як поточної соціально-економічної ситуації в Україні, так
і викликів глобалізації та досвіду розвинених країн. Це активізує реформування податкових
відносин і зумовлює спрямованість податкових регуляторів на першочергову підтримку
національного виробництва та бізнесу в Україні, раціонального використання інтегрального
потенціалу розвитку країни та її регіонів, підвищення попиту на внутрішніх ринках (зокрема,
за рахунок підвищення добробуту населення). А прискорене зростання внутрішнього попиту
значно підвищить фінансову стійкість, інвестиційну привабливість та міжрегіональну
збалансованість економічної системи України.

Необхідно зазначити, що в останні роки відбулися позитивні зрушення в податковій сфері
України. Особливу роль у процесах податкового реформування відіграє прийняття Податкового
кодексу України та його подальше вдосконалення. Це підвищує прозорість і спрощує структуру
податкової системи, суттєво посилює не тільки економічну, а й суспільну ефективність
оподаткування, його територіальну справедливість, активізує податкове стимулювання
вітчизняного виробництва, інформатизацію та запровадження нових форм сервісного
обслуговування великих платників податків тощо.

Вважаємо, що суттєве посилення державної фінансової підтримки, фінансового
забезпечення формування ЄЗЕП України, задіяння різноманітних джерел інвестицій в
основний капітал, збільшення обсягів бюджетних витрат на розвиток, а також різних форм і
інструментів податкового стимулювання і надання довгострокових кредитів доцільно
орієнтувати в трьох основних напрямах підвищення сформованості, зокрема збалансованості
та цілісності економічного простору країни.

Перший напрям передбачає пом’якшення міжрегіональних диспропорцій та вирівнювання
економічного рельєфу країни, який сьогодні характеризується надмірною концентрацією
висококваліфікованих кадрів, інтелектуального, економічного, зокрема промислового та
інформаційного, потенціалу в столиці та меншою мірою в обласних центрах та низькою
потужністю такого потенціалу розвитку на периферії. Наявність таких „піків” високого рівня
соціально-економічного розвитку на фоні занепаду сільської місцевості та малих, а інколи і
середніх міст відчутно деформує економічний простір України та послаблює його
міжрегіональну збалансованість. Це вкрай негативно впливає на сучасну територіальну
організацію суспільства (ТОС), на соціальну ситуацію тощо. Треба додати, що ТОС країни
представлена, у першу чергу, регіонами, які об’єднують всі види суспільно-природних
відносин, що розвиваються на їх території. В Україні регіони виступають як одиниці її
адміністративно-територіального поділу, а саме: області, АР Крим, міста Київ та Севастополь.

Потрібно зазначити, що територіальна організація суспільства в країні не зовсім досконала,
що суттєво знижує ступінь сформованості економічного простору. До основних негативних
рис ТОС в найбільш узагальненому вигляді можна віднести таке:

– несформованість Просторового каркасу розвитку як основи (мережі) єдиного
економічного простору України;
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– велика диференціація (від низько- до високоіндустріальної) стадій цивілізаційного
розвитку, на яких знаходяться регіони;

– надвеликий „розрив” у рівнях соціально-економічного розвитку регіонів;
– невідповідність потужності наявного економічного, інтелектуального, інформаційно-

комунікаційного потенціалу регіонів їх інтегральному потенціалу розвитку через його
неефективне використання, що негативно позначається на реалізації конкурентних переваг;

– невідповідність якості життя населення рівням економічного розвитку регіонів;
– низький рівень транснаціоналізації виробництва, процесів метрополізації, а також

розвитку багатьох підприємств раніше потужних експортоорієнтованих легкої та харчової
промисловості, що суттєво звужує спектр зовнішніх функцій та видів зовнішньоекономічної
діяльності регіонів;

– недостатнє наукове обґрунтування узгодження цілей, механізмів та потужності
фінансового забезпечення національних та регіональних програм соціально-економічного
розвитку, підвищення економічної та інвестиційної активності населення і особливо
інноваційної діяльності в країні та регіонах.

Зазначені вище недоліки, проблеми і дисбаланси дуже відчутні на регіональному рівні
соціально-економічного розвитку, в міжбюджетних відносинах тощо. Вважаємо, що
першочергове податкове стимулювання як і фінансово-кредитні преференції доцільно
спрямовувати на:

– ліквідацію надмірного „розриву” в потужності фінансового, інтелектуального,
виробничого, інформаційного потенціалу між столицею, обласними центрами та їх
периферією;

– вирівнювання рівня соціально-економічного розвитку за рахунок його підвищення у
всіх регіонах України;

– підвищення відповідності фінансово-економічного потенціалу регіонів їх можливостям
та ресурсам, що позитивно позначиться на збалансованості економічних відносин в них;

– розробку та ефективну реалізацію ієрархічно побудованої системи державних та
регіональних програм соціально-економічного розвитку, раціонального використання
природно-ресурсного потенціалу; підвищення економічної та інвестиційної активності
населення через залучення відповідних мотивацій, зокрема через податкове регулювання та
створення в регіонах системи робочих місць, адекватної не тільки кількості працездатного
населення, але й, наскільки можливо, його кваліфікаційному рівню;

– активне „будівництво” транснаціональних транспортних коридорів в напрямах Європа-
Азія та країн Балтії – Причорномор’я.

Особливої державної підтримки потребує фінансове забезпечення розвитку потужних
центрів – міст із високою економічною активністю і відчутним впливом на розвиток оточуючої
території. Саме в них є перспективи трансформації в ядра вітчизняних транснаціональних
компаній, якщо не світового, то міждержавного рівня. Вирішення цих завдань є не тільки
важливим кроком у розвитку малих і середніх міст, отже, і вирівнюванні економічного рельєфу
України, вдосконаленні територіальної організації її суспільного життя, але й пом’якшенні
територіальної неідентичності держави – проблеми, яка набула глобального значення.

Вважаємо, що саме на врахування проблеми пом’якшення територіальної неідентичності
для підвищення збалансованості економічного простору України має бути спрямований
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другий напрям залучення різноманітних стимулюючих вітчизняного виробника заходів та
інструментів фінансової, в першу чергу податкової, політики України.

На нашу думку, посилення територіальної неідентичності безпосередньо пов’язане із
впливами глобалізації. Адже в останні десятиліття в близьких за своїми історичними,
етнонаціональними, соціально-економічними умовами регіонах (та ареалах) все активніше
розвиваються дуже різноманітні за своєю суттю, чисельністю та спрямованістю функцій,
площею поширення поля взаємодії. Саме вони зумовлюють значною мірою характер відносин,
ступінь їх збалансованості та численність; види рівноваги у сформованих суспільно-
територіальних комплексах, що у своїй сукупності визначають основні риси територіальної
організації суспільного життя та її форми і особливості.

Потрібно підкреслити, що в результаті цих процесів сформувалась система різних за
масштабами територій, типом розселення населення та щільністю мережі поселень,
потужністю і структурою наявного інтегрального потенціалу розвитку, різноманітністю
функцій та рівнем узгодження суспільних та суспільно-природних відносин так званих
територіально ідентичних регіонів.

Вони не завжди чітко окреслені адміністративно, але територіально ідентичні згідно з
історичними умовами формування, транспортно-географічним положенням, характером
галузевої та територіальної структури господарства, стадією еволюційно-цивілізаційного
розвитку, на якій вони перебувають, та рівнем соціально-економічного розвитку. У сукупності
різні у своїй індивідуальності регіони формують у країні економічний та в цілому соціально-
економічний простір, відмінний від інших країн, зокрема за рівнем територіальної
неідентичності та напруженості (чи узгодженості) внутрішніх міжрегіональних відносин,
значною мірою визначаючи його цілісність та збалансованість.

Вітчизняні та зарубіжні вчені відносять посилення напруження територіальної
неідентичності до важливих проблем світового рівня, яка суттєво впливає в останні роки на
геополітичну та геоекономічну ситуацію у світі.

Зрозуміло, що більш або менш виразна територіальна неідентичність, ступінь її
диференційованості в державі суттєво і неоднозначно позначається на її геополітичному
статусі, впливає на активність її „самовираження” у світовому суспільстві, участь у світових
інтеграційних процесах, у формуванні світового фінансового та інформаційного простору,
успішність розвитку країни згідно з цивілізаційною парадигмою.

В історичній ретроспективі роль територіальної неідентичності по-різному проявлялась у
міру розвитку продуктивних сил та виробничих відносин у різні історичні періоди в різних
країнах. У цьому контексті доречно зазначити, що вплив цих процесів і тоді, і нині призводив
і призводить до напруження політичної і соціальної ситуації у багатьох країнах світу. Наприклад,
кілька століть тому це проявилося у тривалому і гострому протистоянні гугенотів та католиків
у Франції, яскравим проявом чого стала так звана Варфоломіївська ніч; численними, кілька
віковими війнами між Англією та Шотландією, громадянською війною півночі та півдня США
тощо. А наприкінці ХХ – початку ХХI століть – протистоянням в основному протестантської
Англії та католиків Ірландії. Нині дуже загострились аж до воєнного протистояння міждержавні
відносини, боротьба між розвиненими країнами та потужними ТНК за ринки збуту, джерела
стратегічно важливих природних ресурсів (у першу чергу, нафти), напруження між країнами
за збереження однополюсного геополітичного світового простору.
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В умовах загострення міжетнічних, міжконфесійних та, на думку багатьох політиків, навіть
міжцивілізаційних протистоянь та конфліктів врахування проблеми внутрішньодержавної
територіальної неідентичності дуже важливо в Україні. Адже Україна відзначається великими
міжрегіональними диспропорціями соціально-економічного розвитку, відмінами у рівні
Людського розвитку, а її чітко виражена природно-географічна, історична, конфесійна та
економічна територіальна неідентичність позначається на напруженні політичної та соціальної
ситуації. До того ж територіальна неідентичність, яка почала формуватися в Україні ще в
далекій історичній ретроспективі, сьогодні проявляється у світогляді громадян, способі життя,
релігійних уподобаннях, культурній самобутності, навіть зовнішньоекономічних орієнтирах
населення в різних територіально ідентичних регіонах.

Доцільно зазначити, що в умовах „прогресуючої” глобалізації вирішальну роль щодо
можливостей збалансування територіально неідентичних міжрегіональних відносин, у
посиленні „самовираження” кожного регіону та його участі у формуванні економічного
простору країни, зовнішньоекономічній діяльності, бюджетоформуванні, розвитку
метрополітарних міждержавних процесів тощо відіграє узгоджена реалізація стратегічних
векторів державного розвитку, задіяння регіонально-конкретизованих його стратегій, які б
виходили із загальнонаціональних інтересів та державної стратегії інноваційного розвитку,
але базувались на можливостях регіону. У цьому контексті необхідно підкреслити, що нині на
перший план виходять не природно-ресурсна, як раніше, складова, а інтелектуальна,
інформаційна, науково-технічна складові інтегрального потенціалу розвитку (ІПР) в кожному
регіоні, нарощування і посилення ІПР саме в цих напрямах.

Вирішення цих проблем набуває в Україні особливої актуальності і передбачає виділення
в країні таких територіально ідентичних одиниць її адміністративно-територіального поділу за
сумою їх геополітичних, суспільно-економічних, історичних, природно-ресурсних ознак та
умов. На нашу думку, у найбільш узагальненому вигляді доцільно виділити два підходи до
визначення територіальної ідентифікації країни.

Перший суб’єктно-державний підхід передбачає виділення територіально-ідентичних
регіонів та анклавів „зверху” і відображає бачення їх індивідуальності при визначенні найбільш
ефективної стратегії та проблем їх розвитку з боку владних структур, вчених та ін.

Другий об’єктно-інтуїтивний підхід базується на визначенні територіальної ідентичності
регіону з боку соціума, що в ньому проживає. На нашу думку, тільки узгоджене залучення
цих двох підходів, зокрема до розробки регіонально-конкретизованих стратегій висхідного
інноваційного зростання в Україні, може знизити рівень територіальної неідентичності і
привести до формування громадянського суспільства з чітким розумінням
загальнонаціональних інтересів.

Вважаємо, що результативність дослідження територіальної неідентичності країни
залежить від повноти відображення і врахування індивідуальних рис ідентичності регіонів,
глибини вивчення різноманітності всіх геополітичних, суспільно-природних і виробничо-
економічних відносин та „полів” взаємодії. Пом’якшення територіальної неідентичності
можливе при задіянні, як зазначалось вище, регіонально конкретизованих стратегій,
динамічному економічному зростанні всіх регіонів з використанням їх конкретних переваг
при достатньому їх фінансовому забезпеченні.

Особливу роль у цьому контексті відіграє не тільки вдосконалення фінансової політики,
але й її ефективна реалізація із активним задіянням всіх заходів, методів та інструментів
економічного регулювання. У першу чергу це стосується податкового регулювання. Адже
саме надання податкових преференцій буде сприяти підвищенню конкурентоспроможності
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економіки регіонів України, прискореному їх економічному зростанню на інноваційних засадах
із значною активізацією відтворювальних процесів, що приведе до посилення цілісності та
збалансованості економічного простору України. Це тим важливіше, що в останні роки в
країні, як і в багатьох інших державах світу, під впливом глобалізації більш виразно проявляється
їх територіальна неідентичність, що негативно позначається на збалансованості не тільки
економічного, але й суспільного їх простору.

Третім напрямом посилення фінансового забезпечення завдяки залученню стимулюючих
інструментів податкової політики для підвищення сформованості економічного простору
України має бути, на нашу думку, формування потужного Просторового каркасу розвитку з
урахуванням процесів регіоналізації. В Україні ця важлива закономірність світового розвитку
має реалізовуватись через процеси національної ідентифікації, державотворення при
активному залученні різних моделей державної регіональної політики та структуризації
простору на глобальному та національному рівні.

Вважаємо, що саме Просторовий каркас розвитку, який відбиває характер та об’єднує
форми розміщення і зосередження продуктивних сил України, концентрації працересурсного,
виробничого, фінансового, науково-технічного її потенціалу, може розглядатися як базова
основа економічного простору України. Процеси його формування безпосередньо пов’язані
з розширенням системи розселення населення, підвищенням соціально-економічної
активності малих і середніх міст та переростанням найбільших з них у полюси зростання як
„двигунів” економічного зростання оточуючих їх територій. Посилення державного
фінансового забезпечення, підвищення сформованості економічного простору України у
всіх трьох, зазначених вище, напрямах необхідні для зміцнення його цілісності та мають
реалізовуватись через активізацію податкового, фінансово-кредитного стимулювання та
інвестування як з боку держави, так і приватних вітчизняних та іноземних інвесторів.
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ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ
ФАХІВЦІВ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ

Природне бажання людей –
добувати знання.

        Леонардо-да-Вінчі

Розкрито  сутність менеджменту в цілому, менеджменту персоналу зокрема, його
розвиток та значення у забезпеченні зростання економіки та суспільства. Визначено шляхи
модернізації та поліпшення підготовки фахівців у сфері управління.

Раскрыты сущность менеджмента в целом, менеджмента персонала в частности,
его развитие и роль в обеспечении роста экономики и общества. Определены пути
модернизации и улучшения подготовки специалистов в сфере управления.

Disclosed nature of management in general, personnel management in particular, its
development and role in ensuring economic growth and society, submitted the ways of
modernization and improvement of training specialists in management.

Ключові слова: менеджмент, персонал, якість підготовки кадрів, модернізація.

У забезпеченні економічного зростання важлива роль відводиться менеджменту персоналу,
який розглядаємо як системно організований процес відтворення та ефективного використання
персоналу. Забезпечення останнього залежить від багатьох чинників.

Пошуку шляхів підвищення якості та ефективності менеджменту персоналу присвятили
дослідження багато науковців, серед яких необхідно виділити роботи М. Альберта,
Ю. Бабанського, А. Богданова, М. Вебера, Л. Виготського, О. Виханського, Г. Дмитренка,
П. Друкера, Кальчугіна, Л. Кнігіна, Б. Когірова, Д. Ляліна, А. Наумова, М. А. Прутченкова,
А. Теслінова, Ф. Тейлера, А. Файоля, Л. Шем’ятіхіва, Й. Шумпетера та багатьох інших.

© Євтушенко Г. І., Куценко В. І., 2013
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Разом із тим менеджмент персоналу ще не став якісним, не забезпечує динамічне
зростання соціально-економічних показників, тому метою нашого дослідження є розкриття
імперативу підвищення якості формування менеджменту персоналу.

Менеджмент персоналу розглядаємо як об’єктивне соціальне явище та сферу професійної
діяльності, як системно організований процес відтворення та ефективного використання
персоналу. Сутність менеджменту персоналу розкривається через управління працею,
кадрами, соціально-демографічними процесами. Основною метою менеджменту персоналу
є забезпечення реалізації відповідної концепції управління персоналом та формування
особистості з високою відповідальністю та компетенцією. Управління персоналом – це
насамперед система взаємопов’язаних організаційно-економічних і соціальних заходів,
спрямованих на створення умов для нормальної діяльності, розвитку та ефективного
використання потенціалу робочої сили на рівні конкретного підприємства. Водночас це
стратегічне й оперативне управління діяльністю, спрямоване на підвищення ефективності
формування, розвитку і використання персоналу.

Розвиток персоналу – це процес безперервного навчання працівників для підготовки їх до
успішного виконання виробничих функцій; професійно-кваліфікаційного просування;
формування резерву керівників і вдосконалення соціальної структури персоналу.

Успішна підготовка менеджерів повинна включати такі складові:
– соціально-педагогічну, що передбачає розробку відповідних програм, формування

організаційних структур, розробку локальних нормативних актів, що регулюють діяльність
навчальних закладів щодо підготовки відповідних кадрів;

– організаційно-педагогічну:
– реалізацію конкретних цільових програм, організацію освітнього процесу та проведення

відповідних виховних дій;
– психолого-педагогічну складову системи управління підготовкою менеджерів, що

передбачає мобілізацію зусиль із розв’язання завдань щодо якісної підготовки кадрів;
саморегуляції активності суб’єктів; організацію співробітництва багатьох суб’єктів як у ВНЗ,
так і поза ним; використання різних засобів для підвищення якості підготовки кадрів.

На багатьох підприємствах функціонують „служби персоналу”, функціональними
обов’язками яких є:

– розробка стратегічних програм підготовки кадрів;
– організація навчання та підвищення кваліфікації персоналу;
– розробка та укладання договорів (угод) з навчальними закладами щодо підготовки

необхідних фахівців;
– здійснення профорієнтаційної роботи;
– розробка заходів, що забезпечують  виробничу й соціальну адаптацію нових працівників

тощо.
Дуже важливо під час навчання забезпечити не лише формування ініціативності,

активності, самостійності, почуття реальності, а й врахувати вимоги нового механізму
господарювання, що ставляться до фахівців. Разом із тим практика свідчить, що для успішного
господарювання одних знань ринкового механізму недостатньо, зокрема для того, щоб повною
мірою використовувати потенціал персоналу. Надзвичайно важливим є ефективне управління,
зокрема менеджмент персоналу. Знання останнього дозволяють:
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– успішно управляти організацією, підприємством відповідно до їх цілей й досягнути
передбачуваного успіху;

– сприяти наданню менеджменту персоналу суспільного статусу.
Останній являє собою насамперед системно організований процес відтворення та

ефективного використання персоналу будь-якої організації. Його сутність розкривається через
управління працею, кадрами, соціально-демографічними процесами. Менеджмент персоналу,
як свідчить світовий досвід, орієнтований на людський чинник. Наприклад, суттю японського
менеджменту є управління людьми. При цьому японці розглядають не одну людину, а їх
групу. В Японії, наприклад, існує необхідність підпорядковуватися старшому за віком, думка
якого завжди схвалюється групою. Водночас японська модель менеджменту персоналу
зорієнтована на соціальну людину. Характерно, що такий підхід отримують практично всі
високорозвинені країни. Так, у Німеччині управління персоналом передбачає необхідність
делегувати відповідальність на нижчі рівні управління, у Франції – у центрі менеджменту
також знаходиться людина, її людські ресурси. Менеджмент персоналу скандинавських країн
передбачає забезпечення ефективності праці, відповідальність за довірену діяльність. У цих
країнах кожний менеджер повинний володіти мистецтвом приймати швидкі рішення, бути
готовим до тісних соціальних взаємовідносин, активно впроваджувати творчі підходи до своєї
діяльності, вміти ефективно та раціонально використовувати свій час.

Незважаючи на наявність багатьох моделей менеджменту персоналу, головною метою
останнього є сприяння підвищенню ефективності виробництва, насамперед за рахунок
раціонального використання усіх ресурсів.

Менеджмент персоналу, з одного боку, впливає на соціально-економічні показники
діяльності підприємства, організації, а з іншого – ефективність менеджменту персоналу
залежить саме від цих показників, зокрема від:

– рівня забезпеченості населення соціальними послугами;
– стану здоров’я населення;
– рівня народжуваності, смертності та тривалості життя;
– реальних доходів населення та його зайнятості;
– стану освіти та підготовки кадрів;
– якості життя в цілому тощо.
Сучасний менеджмент постійно висуває нові вимоги до персоналу, для оцінки якого у

більшості організацій використовуються нетрадиційні методи, які мають виявити, що
менеджер знає, що він уміє, його здатність працювати в колективі та можливості подальшого
професійного розвитку й освоювати нові знання тощо. Менеджер персоналу повинний бути
професіоналом. А це категорія багатогранна, тобто він має багато знати і багато вміти (рис. 1).

Зрозуміло, що на рис. 1 зазначені не всі індикатори його успішної діяльності, з якими
менеджер персоналу у своїй практичній діяльності має справу. А для цього він має володіти
глибокими теоретичними знаннями та практичними навичками, які повинні сприяти
ефективному використанню цих знань і навичок потенціалу менеджера.

Сьогодні важливим завданням є не лише забезпечити підготовку висококваліфікованих
менеджерів, але й ефективно використовувати усі ресурси, у тому числі ресурси персоналу,
його освітній та науковий потенціал. Зрозуміло, що від професійної підготовки менеджерів, їх
ціннісних орієнтацій, а також усього колективу залежить ефективність праці підприємства,
його соціально-економічні показники.
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Рис. 1. Перелік основних параметрів, які менеджер персоналу повинний знати та вміти
Уже під час підготовки менеджеру важливо:
– виявити та розвинути психологічні якості (бажання брати участь у прийнятті

управлінських рішень, зокрема в умовах ризику; здатність просування, незалежність, бажання
успіху тощо);

– формувати бажання вдосконалювати стиль роботи майбутніх фахівців на основі досвіду
роботи передових підприємств в Україні та за її межами;

– навчати новим формам організації праці, знайомити майбутніх фахівців з організацією
нової структури управління.

У підготовці менеджерів персоналу пріоритет має надаватись професійним знанням. І
цьому має сприяти:

– активне використання у навчальному процесі нових, у тому числі мультимедійних
технологій;
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– поєднання науково-теоретичних досягнень науки, організаційно-технологічних розробок,
досвіду провідних шкіл менеджменту, що забезпечує високий рівень менеджерів.

Досвід розвинених країн свідчить, що у поліпшенні підготовки менеджерів персоналу
повинні бути зацікавлені всі суб’єкти, у тому числі й держава. Адже формування
конкурентоспроможного менеджера – це крок до формування конкурентоспроможної
держави. До речі, останнім часом у світі посилюється роль держави у розв’язанні всіх
соціальних проблем. Наприклад, у США на соціальні проблеми виділяється до 19 % ВВП, у
Швеції – до 33 %. Не дивно, що у цих країнах близько 75 % національного багатства становить
людський капітал [2, с. 234].

В Україні, на жаль, з розвитком ринкових відносин держава все більше стала віддалятись
від управління процесом забезпечення комплексного соціального розвитку. Сьогодні стало
зрозуміло, що без державного впливу не можна забезпечити розвиток інноваційної економіки,
ключових напрямів науки, освіти, охорони здоров’я, культури, збалансованості у використанні
ресурсів багатоцільового призначення та комплексності у відтворювальному процесі, у тому
числі конкурентоспроможних фахівців. Наша держава не виконує повною мірою свої власні
функції, зокрема фінансового забезпечення.

Завдяки цьому сучасний соціально-економічний стан в Україні такий, що не задовольняє
потреби населення ні за кількісними, ні за якісними вимогами. Це стосується практично всіх
сфер, які впливають на формування кадрового потенціалу, у тому числі у сфері менеджменту.
В умовах, коли зростає мережа приватних навчальних закладів, держава не може з себе знімати
відповідальність за розв’язання проблем, пов’язаних з підготовкою якісних фахівців.

Розвиток персоналу забезпечується заходами, спрямованими на адаптацію персоналу, на
оцінювання кадрів для здійснення їх атестації, на планування професійної кар’єри працівників,
на перепідготовку та підвищення кваліфікації персоналу.

Підвищення кваліфікації та перепідготовка – це поглиблення, розширення та доповнення
здобутої раніше кваліфікації. Для забезпечення цього використовують широкий спектр методів,
об’єднаних у такі групи:

– навчання на робочому місці (інструктаж, стажування, учнівство, наставництво);
– зовнішнє навчання (лекційні заняття, ділові ігри, самостійна підготовка).
Останнім часом значного поширення набула категорія „професійний менеджмент”, під

яким розуміють спеціалізовану діяльність з управління сучасними організаціями. Найбільш
повне, на нашу думку, визначення менеджера дав П. Друкер. Він вважає, що основним
критерієм належності до менеджера слугує відповідальність за загальний вклад і досягнуті
результати, задоволення інтересів споживачів.

Водночас потрібно зазначити, що менеджери виконують різні функції: одні менеджери
мають у своєму підпорядкуванні значну кількість людей і відповідають за їх роботу; є
менеджери, які не займають керівних посад, не мають великої кількості підпорядкованих їм,
проте вони відповідають за результати діяльності підприємства як експерти і „лідери команди”.
Є менеджери, які виконують роль консультантів, виконують наглядові функції стосовно
персоналу в конкретній сфері. Таке групування менеджерів дозволяє ефективно
використовувати їх потенціал з метою підвищення ефективності діяльності підприємства.

А це залежить від якості підготовки кадрів. Незважаючи на широку мережу навчальних
закладів, які здійснюють підготовку дипломованих менеджерів, економічних результатів, на
жаль, не досягнуто. Однією з причин цього є у багатьох випадках відсутність механізму
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вертикального ліфта для кар’єрного зростання менеджерів; відсутність зв’язку між дипломом
та ефективним управлінням.

Як зазначає П. Друкер, менеджер персоналу – це організована система знань. А тому для
підвищення ефективності їх використання необхідно постійно вдосконалювати систему їх
підготовки. Цьому повинно сприяти забезпечення інтеграції освіти та науки, освіти та практики;
посилення вимог до знань студентів, забезпечення системності у підготовці менеджерів.

Для кожного менеджера характерними рисами повинні бути:
– широта поглядів, глобальний підхід;
– уміння передбачувати та гнучкість поглядів;
– ініціативність і рішучість, зокрема в умовах ризику;
– завзятість у праці та безперервне навчання;
– уміння чітко формулювати мету;
– готовність вислуховувати думки інших;
– безпристрасність та лояльність;
– здатність повністю використовувати можливості працівників за допомогою правильної

розстановки кадрів і прийняття правильних рішень;
– особиста привабливість;
– здатність створювати колектив і гармонійну атмосферу в ньому тощо.
Водночас потрібно забезпечити зацікавленість вітчизняного бізнесу у професіоналізмі

менеджерів. Бізнес, на жаль, практично не зацікавлений у підвищенні якості підготовки кадрів.
Підтвердженням цього є те, що бізнес практично не вкладає кошти у забезпечення підготовки
висококваліфікованих, конкурентоспроможних менеджерів, не забезпечує на підприємстві
системи кар’єрного зростання, недооцінка на підприємствах навчання персоналу, а при
призначенні на керівні посади недостатньо враховується кваліфікація, навчання персоналу.

Якщо виходити з того, що поняття „менеджмент” трактується досить широко – як сукупність
стратегій, методів, засобів і форм управління виробництвом з метою підвищення ефективності
та зростання прибутку, як процес планування, організації, приведення в дію і контроль
організації для того, щоб досягти координації людських і матеріальних ресурсів, то всі ці складові
– необхідно використати для створення належних умов, для ефективної роботи кожного
працівника, кожного фахівця. А це потребує модернізації системи підготовки менеджерів,
тобто технічного переозброєння вищих навчальних закладів, широкого впровадження
інформаційних технологій у навчальний процес, забезпечення доступності вищої освіти для
всіх громадян.

Цьому повинні сприяти:
– підтримка інноваційних програм розвитку вищих навчальних закладів;
– створення вітчизняних освітніх центрів, які служать еталоном удосконалення вітчизняної

вищої школи;
– формування нової якості кадрового потенціалу, у тому числі за рахунок порушення

наукового потенціалу;
– гуманітаризація, посилення гуманітарної складової підготовки менеджерів, що сприятиме

підвищенню загальнокультурного рівня останніх;
–  фундаменталізація підготовки управлінців, тобто засвоєння фундаментальних знань,

системоутворюючих понять;
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– інформатизація освіти, тобто широке впровадження у навчальний процес інформаційних
технологій;

– неперервність навчального процесу, тобто навчання упродовж усього життя. Це є вкрай
необхідним. Адже зовнішній світ дуже швидко змінюється, а це вимагає постійної підготовки
кадрів і підвищення їх кваліфікації;

– технологізація системи підготовки менеджерів;
– випереджаючий розвиток освітнього потенціалу суспільства відносно матеріально-

економічного.
Це науковий підхід, що дозволяє оволодіти сучасними знаннями у сфері управління.

Особливо важливу роль тут відіграє системний підхід, що являє собою сукупність пов’язаних
і взаємодіючих між собою частин, які складають ціле, і мають певні властивості.

Усе це вимагає відповідного фінансового забезпечення та раціонального використання
ресурсів. У цьому контексті важливо використовувати програмно-цільовий метод, який
дозволяє забезпечити досягнення конкретних поставлених цілей, покращати фінансове
планування, впровадити конкурсний розподіл державних ресурсів, тобто створити серйозні
передумови для підвищення ефективності витрачання бюджетних ресурсів, які, у свою чергу,
визначаються результативністю бюджетних витрат.

Підвищенню ефективності використання фінансових ресурсів на підготовку кадрів-
менеджерів сприяє:

– підвищення якості планування цілей, завдань і результатів діяльності (розробка науково
обґрунтованої системи показників оцінки стратегічних цілей, тактичних завдань і заходів щодо
вдосконалення системи стратегічної звітності для оцінки результативності використання
ресурсів);

– розширення сфери застосування та підвищення якості методів бюджетного планування,
орієнтованих на результат (включаючи розробку регламентів надання державних послуг в
освіту);

– оптимізація бюджетної мережі та підвищення якості управління бюджетними ресурсами
тощо [1, 28 с.].

Отже, модернізація освіти, зокрема система підготовки менеджерів, сприятиме успішному
вирішенню проблем, які стоять перед Україною; приведенню розвитку продуктивних сил
відповідно до вимог нової економіки; забезпеченню переходу економіки України на
інноваційний шлях розвитку. У процесі модернізації освіти буде забезпечено покращення
якості підготовки менеджерів. Розвиток менеджментського персоналу забезпечується не лише
системою навчання кадрів у вищих навчальних закладах, а також:

– заходами з виробничої адаптації персоналу;
– оцінюванням кадрів для здійснення їх атестації;
– плануванням професійної кар’єри;
– перепідготовкою та підвищенням кваліфікації персоналу;
– шляхом реалізації концепції достатньої праці, що була розроблена міжнародною

організацією праці на основі „Програми цілей тисячоліття”.
Останнім часом державні освітні стандарти не кореспондуються з неформалізованими

вимогами кадрового ринку. Підтвердженням цього є те, що більшість випускників вищих
навчальних закладів ідуть працювати не за спеціальністю.
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У цих умовах здатність до швидкої перебудови алгоритмів прийняття рішень, розвитку та
вміння працювати у варіативній ситуації стає все більш нагальною потребою. Постійне
збільшення знань також вимагає підготовки випускників до розв’язання невідомих проблем,
до освоєння нових парадигм, породжує невизначеність результатів освітніх послуг, роль яких
у забезпеченні конкурентності країни зростає. Остання повинна стати і в нашій країні
домінуючою соціальною функцією держави, системоутворюючим фактором всієї політики
і головною метою. Освіта, підготовка кадрів, у тому числі менеджерів, повинні стати
серцевиною цієї політики.

Отже, активне впровадження менеджменту персоналу дозволить підвищити ефективність
соціально-економічного розвитку завдяки посиленню індивідуального внеску, більш
ефективному використанню особистих здібностей кожного працівника. А підготовка
менеджера персоналу сприятиме спрямуванню зусиль усього колективу на підвищення
ефективності діяльності, досягнення головних цілей організації.
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ІНСТИТУЦІЙНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ

СИСТЕМИ УКРАЇНИ
У статті визначено, що при виборі методології дослідження інноваційного розвитку

економічної системи в Україні доцільно враховувати методологію інституціоналізму. Роль
формальних і неформальних інститутів визначено на прикладі розвитку фінансового ринку
як важливої складової національної інноваційної системи України.

В статье определено, что при выборе методологии исследования инновационного
развития экономической системы в Украине целесообразно учитывать методологию
институционализма. Роль формальных и неформальных институтов определено на
примере развития финансового рынка как важной составляющей национальной
инновационной системы Украины.

The article determines that the choice of the methodology of the study of innovation
development of economic system in Ukraine for today it is expedient, in the opinion of the author,
pay attention to the methodology of institutionalism. Also stated that the inefficient activities of
the institutions in Ukraine in organization of innovation activities at all levels of management
is the main cause of low innovation, which has a negative impact on the development of the
economy as a whole.

Ключові слова: інституціоналізм, розвиток інноваційної системи України, економічні
системи, методологія, фінансовий ринок.

Інноваційний шлях розвитку, на думку науковців, доцільно застосовувати в
Україні [4; 5; 6; 7; 8; 9; 11]. Проте двадцятилітній досвід існування України у світовому
економічному просторі доводить, що одного лише визначення курсу на інноваційний розвиток
недостатньо для позитивної динаміки в економічному житті суспільства, так само як і
недостатньо для початку позитивних тенденції у розвитку суспільства – лише визначити його
інститути.

Однією з причин, за допомогою яких можна пояснити низький рівень інноваційного
розвитку, науковці визначають неефективну діяльність інститутів, а також відсутність ефекту
синергії в їх діяльності [9].

Питанням визначення методології інституціоналізму присвячено праці вітчизняних та
іноземних учених: А. Амоші, Г. Башнянина [5], А. Матей, З. Ватаманюка, Т. Гайдай [2],

© Тітаренко Г. Б., 2013
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А. Гальчинського, В. Гейця [4], В. Зимовця, Т. Савостенко, О. Прутської, С. Степаненко [9],
П. Саблука, В. Соболєва [6], О. Шпикуляка, Дж. Ходжсон.

Проте, незважаючи на високий рівень зацікавленості вчених цією темою, проблема
інноваційного розвитку економіки в умовах ринкових перетворень економіки України та
інтеграції останньої в світовий економічний простір не втрачає своєї актуальності. У зв’язку з
цим і виникає необхідність у дослідженні специфічних рис процесу становлення економіки
України, а також у доведенні переваг інституціональної методології для поетапного підходу до
формування нових інституцій розвитку національної інноваційної системи.

Ринкові перетворення в Україні певним чином ілюструють теоретичні надбання
неокласицизму. Дійсно, система граничних вартісних величин, за теорією економістів
неокласичної школи, створює структурно-функціональний каркас економіки. Представники
неокласичної теорії стверджують, що функціонування конкурентного ринкового механізму
забезпечує урівноважені ціни і максимальну збалансованість народного господарства. Але в
цій теорії не враховано роль інституційних чинників, тобто, за твердженням науковців [7, с. 10],
за межами інституційного середовища зникає вектор розвитку системи. Неповноцінність цієї
теорії підтвердилася економічною кризою в кінці 20-х років минулого століття. У зв’язку з цим
з’явилися  нові течії в даній теорії, які отримали назву „неокласичний синтез”. Саме в моделі
неокласичного синтезу, особливо в ортодоксальному кейнсіанстві, різко зростає увага до
інституційних факторів, які стримують дію цінового  механізму в умовах ринкових  відносин.

Це пов’язано насамперед з тим, що сучасний стан економічної теорії багато дослідників
характеризують як кризовий [1; 2; 3; 4; 7; 8; 9; 11]. Провідний її напрям – неокласичну
економічну теорію – довгий час критикують за нереалістичність основних передумов і
теоретичних положень, невідповідність висновків і наукових прогнозів реаліям життя.

Результати дослідження. В Україні інноваційна діяльність визначена як основний фактор
розвитку економіки. Водночас двадцятирічний досвід розвитку економіки України свідчить
про негативні тенденції у процесі її розвитку (табл. 1).

Таблиця 1
Особливості існування бізнес-середовища України*

Середовище

Економічна система Переважають ендогенні чинники
розвитку. Нерозвиненість інститутів

Інноваційна система

У процесі руйнування наявне
декларативне законодавство, державне
фінансування НДДКР. Національна
орієнтація на розвиток експортних
галузей з низькою доданою вартістю

Інвестиційна система

Відсутня послідовна політика,
законодавство нестабільне, внутрішні
інвестиції короткотермінові,
протекціонізм

Корпоративне управління

Культура корпоративного управління
в стадії формування, переважають
короткотермінові стратегії.
Управлінська автономія

Корпоративні фінанси
У процесі становлення відсутні
сучасні фінансові технології і
інструменти
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Продовження табл. 1

* Джерело: систематизовано автором.

Необхідно зазначити, що інституціоналізм вивчає, як працює економічна система, система,
в якій отримуємо і витрачаємо наші доходи. Добробут людського  суспільства залежить від
достатньої кількості товарів і послуг, а це, у свою чергу, залежить від продуктивності економічної
системи. Зазначене вище дозволяє стверджувати, що економічна й інституційна системи не
тотожні, але остання керує першою.

Аналіз світового досвіду показує, що забезпечення економічного зростання в сучасних
умовах вимагає відповідного інституціонального середовища і механізмів, що будуть сприяти
швидкому впровадженню у виробництво новітніх технологій. У концепціях інституціонального
змісту наголошується на опосередкованості інновацій інституціональним середовищем.
Поняття інституціонального середовища охоплює сукупність основоположних соціальних,
політичних, юридичних і економічних правил, які визначають рамки людської поведінки і
утворюють базис для виробництва, обміну і розподілу.

Отже, під інституціональним середовищем інноваційного розвитку необхідно розуміти
певний упорядкований набір інститутів (формальних і неформальних норм і правил), які
створюють матрицю економічної поведінки або механізм, який є сукупністю дій одних людей,
спрямованих на поведінку інших, примушуючи останніх дотримуватися певного типу
поведінки, та мають своїм результатом достатньо стійку соціальну структуру або організацію.

Удосконалення структури інституціонального середовища у сфері інноваційної діяльності
є важливою умовою підвищення рівня конкурентоспроможності та зменшення ризиків
функціонування національної економіки. При цьому особливу увагу потрібно звернути на
удосконалення тих формальних інститутів, що забезпечують клімат інноваційності й
конкурентоспроможності та зменшення ризиків функціонування національної економіки.

Інституціоналізація інноваційної сфери означає трансформацію намірів суб’єктів
господарювання створити сприятливе середовище для інновацій у вигляді впровадження
відповідних правил і норм за допомогою механізмів економіко-правової регулюючої діяльності
органів влади. Недосконале інституціональне середовище інноваційної діяльності в Україні
зумовлене слабкістю формальних інститутів (права власності, захист інтелектуальної власності,
рівень розвитку фінансового ринку, технологічна озброєність, рівень вищої та професійної
освіти, незалежність судової влади, державні та суспільні установи), недосконалістю
неформальних інститутів (довіра суспільства до влади, рівень громадської культури, наявність
людського капіталу) та наявністю інституційних пасток (влада-власність, корупція, тінізація

Режим функціонування бізнес-структур

НДДКР

Незначні обсяги (у разі необхідності
ліцензії та патенти купуються у
сторонніх організаціях) переважно
спрямовані на покращання існуючих
основних засобів

Інтелектуальний капітал
Практично відсутні методики оцінки в
обліку. Оцінка ринкової вартості не
проводиться

Технологія альянсів Відсутні
Місцеве виробництво Низька інтеграція
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економіки). Часто в економічних системах розвинених країн формальні інститути виступають
юридичним оформленням спонтанно діючих неформальних правил (норм) – у цьому випадку
економічна система є більш стійкою та прогресуючою.

Вплив інституту довіри особливо яскраво проявляється у процесі розвитку фінансового
ринку. Наявність розвиненої і функціональної фінансової системи є основним фактором
економічного розвитку країни. До початку світової кризи небанківський фінансовий сектор
України розвивався досить динамічно: поступово збільшувалася кількість небанківських
фінансових установ, вартість активів, попит на послуги з боку споживачів. Проте, на жаль,
інституційний розвиток фінансового сектору в Україні мав негативні наслідки, що пов’язано
насамперед із активним розвитком банківського порівняно з небанківськими фінансовими
інститутами та інститутами фондового ринку.

У табл. 2 подано активи у фінансовому секторі (не враховано інститути фондового ринку)
– найбільшу частину становлять активи комерційних банків, а в небанківському секторі –
страхові компанії. Інші елементи фінансового сектору, включаючи фондовий ринок, практично
не розвинені. Протягом усіх років незалежності України в її економіці відбулися значні зміни
в структурі фінансового сектору економіки.

Зазначимо, що найбільше інститут довіри впливає на розвиток недержавних пенсійних
фондів (далі – НПФ), а саме низький рівень довіри з боку населення, необізнаність із
перспективами вкладів у систему НПФ, що „підігріваються” нестабільним станом економіки
України, негативно відображаються на розвитку ринку НПФ в України. За станом на
01.01.2012 р. у Державному реєстрі фінансових установ була подана інформація про 96
недержавних пенсійних фондів і 40  адміністраторів НПФ, серед яких мають ліцензії з
адміністрування НПФ лише 33 установи.

Таблиця 2
Кількість інституційних одиниць і розмір  активів фінансового сектору в Україні

в 2010–2011 рр. (на кінець року)*

*Джерело: систематизовано за даними [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.bank.gov.ua,
www.ukrstat.gov.ua]

Кількість інституціональних
одиниць

Активи, млн грнНазва
інституціональних

одиниць 2010 2011 2010 2011
Банківський сегмент

Комерційні банки,
усього

194 198 1090,3 1211,5

У т. ч. діючі 176 176
Небанківські фінансово-кредитні установи

Кредитні установи,
у т.ч.
Кредитні спілки 659 613 3432,2 2386,5
Інші кредитні установи 42 49 2498,9 3903,6
Юридичні особи
публічного права

29 29 6430,4 5500,1

Інші фінансові посередники
Страхові компанії 456 442 45234,6 48122,7
НПФ 96 1467,2 1386,9

www.bank.gov.ua
www.ukrstat.gov.ua
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Система недержавного пенсійного забезпечення протягом останніх років інтенсивно
розвивається і має потенціал для подальшого розвитку пенсійного забезпечення населення.
Досвід зарубіжних країн свідчить про переваги цього виду фінансових послуг населенню. У
розвинених країнах населення користується послугами НПФ з самого початку трудової
діяльності.

Безумовно, кошти недержавних пенсійних фондів України можуть і повинні бути
використані для фінансування інноваційної діяльності – у межах допустимих законодавчою
базою розмірів.  Під час дослідження було виявлено, що поступово зменшується різниця в
розвитку банківського та  небанківського сегмента фінансового сектору (у т.ч. фондового
ринку).

Як видно з табл. 2, інституційні одиниці останнього десятиліття ХХ століття зростають, що
свідчить про безсистемний характер формування інституційної системи і водночас не
врахування потреб громадян у цей період.

Проте на початку першого десятиріччя ХХІ століття відбулися якісні зміни у структурі
інституціональних одиниць, зокрема стабілізація кількісного зростання та набуття
інституційною системою ознак нової якості. Про це свідчить поступове зникнення інститутів
спільного інвестування і виникнення якісно нових інститутів – корпоративних і пайових
інвестиційних фондів.

Крім того, на фондовому ринку прискореними темпами відбувається розвиток інститутів
бездокументарного обігу цінних паперів, а в секторі фінансових посередників, відповідно
приватних структур, що орієнтовані на розвиток недержавного пенсійного фонду [6].

Зміни у внутрішній сфері і водночас прояви світової фінансової кризи також негативно
вплинули на розвиток українського небанківського фінансового сектору у вигляді зниження
якості банківських активів, значної девальвації гривні, негативних змін у структурі платіжного
балансу та експорту України, а також у вигляді зниження рівня зовнішніх займів.

Серед показників, які протягом 2010–2011 років негативно впливали на небанківський
фінансовий сектор, необхідно визначити заморожування банківських депозитів у проблемних
банках і зниження ринкової вартості фінансових інструментів, у тому числі тих, що належать
страховим компаніям і недержавним пенсійним фондам, як наслідок, усе це вплинуло на
прибуток цих структур і рівень їх резервів, що сформовані для покриття затрат майбутніх
клієнтів.

Водночас існують об’єктивні і суб’єктивні причини „заморожування” ринку недержавного
пенсійного забезпечення. Крім того, саме кількісне зростання інституційних одиниць не
свідчить безпосередньо про те, що процес інституціоналізації здійснюється відповідно до
соціальних потреб.

На думку вчених, яку повністю поділяємо, причини диспропорцій на фінансовому ринку
мають інституціональне коріння, основним серед яких є відсутність системної державної
оцінки проблем, перспектив розвитку фінансового сектору і його окремих сегментів.
Практично протягом періоду незалежності України здійснювався спонтанний розвиток
фінансового сектору, причому найбільш інтенсивно розвивалися саме ті інституційні одиниці,
що залишилися у спадок від командно-адміністративної системи – комерційні банки і страхові
компанії.

Зауважимо, що найближчим часом навряд чи збільшиться безпосередня участь держави
у фінансуванні інноваційних проектів у більшості промислових галузей. Проте роль держави
в реалізації таких проектів не можна недооцінювати.
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Зазначене пов’язано з тим, що лише держава, застосовуючи методи інноваційної
підтримки на підприємствах, може задіяти різні непрямі методи, що підвищує рівень
сприйняття підприємствами інновацій.

Цього можна досягнути насамперед ухваливши законодавчі та нормативні акти, в яких
будуть визначені правила поведінки на ринку, що удосконалюють механізми організації та
стимулювання їх інноваційної активності, сприяють „перепливу” капіталів між різними
сферами економіки всередині країни і припливу в Україну іноземного капіталу та ін.

Необхідно також зазначити, що фінансова криза 2008–2009 рр. збільшила розрив між
банківською системою і небанківськими фінансово-кредитними інститутами. Незважаючи
на достатньо розвинену систему державного регулювання, нагляду і контролю, негативні
наслідки кризи в системі кредитної кооперації виявилися набагато більшими, ніж у банківській
сфері.

Досить часто це визначалось, як наслідки характеру державного нагляду, що не зміг
протистоять ряду гучних скандалів, які були викликані розкраданням коштів вкладників
кредитних спілок. Не дивно, що збільшення кількості кредитних спілок кожного року протягом
декількох років припинилося в 2009 році, коли кількість їх скоротилася на 74 (більше ніж на
10 %) – з 829 до 755, а в наступні роки ця тенденція тільки посилилася – в 2010 – до 659, у 2011
– до 613.

Банківська система не зазнала такого негативного впливу насамперед тому, що
Національний банк України виділів близько 100 млрд грн для підтримки ліквідності активів.

Подібної системи інституціонального захисту кредитних спілок, на жаль, поки що немає,
хоча Комітет з Держфінпослуг України починаючи з середини 2010 року активно намагається
поширити ідею створення бюджетного фонду компенсації вкладів членам кредитних спілок у
розмірі 1,5 млрд гривень. Для порівняння зазначимо, що на сьогодні уряд США гарантує
вкладникам кредитних спілок і комерційних банків повернення до 250 тис. доларів (до кризи
ця сума становила 100 тис. доларів), ЄС – 100 тис. євро (до кризи – 22,5 тисячі євро), України
– 150 тис. грн (50 тис. грн).

Перед кредитними спілками країн з розвиненими економічними системами виникли
серйозні проблеми під час фінансової кризи, але завдяки механізму підтримки ліквідності,
введенню гарантій уряду, пов’язаних із поверненням і поглинанням сильними спілками менш
стабільних, ця система залишається більш прийнятною для вкладників ніж банківська, на
відміну від української кредитної системи. У Німеччині в період кризи не постраждав жодний
кооперативний банк. Більше того, система взагалі відмовилася від допомоги уряду. Ощадно-
позикові спілки Польщі також перенесли успішно кризу завдяки інтеграції.

Досліджуючи сучасну динаміку кредитних спілок в Україні, не потрібно обмежуватися
аналізом кількісних показників динаміки інституційних одиниць. Більш глибокого аналізу нині
потребує якісний аналіз останніх тенденцій. Українські кредитні спілки, на жаль, все більше
перетворюються із кас взаємодопомоги в лихварські структури.

Незважаючи на загалом несприятливі останні роки, можна констатувати, що ринок
управління активами з погляду кількості учасників у 2012 році залишався умовно стабільним,
не зменшився і сукупний обсяг активів ІСІ, інвестованих в економіку України. І хоча кризові
явища подолані ще не всіма учасниками інвестиційного процесу, вітчизняна індустрія
інвестиційного бізнесу продовжує розвиватися, у ній формуються нові тренди, які
визначатимуть орієнтири її подальшого розвитку.

У 2012 році, з прийняттям нової редакції Закону „Про інститути спільного інвестування”
розшириться „лінійка” ІСІ за рахунок спеціалізації інвестиційних фондів за класами активів та
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інвестиційними стратегіями. Це допоможе остаточно сформувати структуру ринку послуг
ІСІ, орієнтованих на управління заощадженнями як роздрібного, масового, так і
індивідуального, великого приватного інвестора.

Отже, підсумовуючи, зазначимо, що у статті застосування теорії інституціоналізму при
побудові національної інноваційної системи дозволить усунути недосконалість існуючих
інститутів, визначити відсутні інтегральні зв’язки між інститутами, що є основними причинами
неефективної діяльності НІС.

Роль формальних і неформальних інститутів можна визначити на прикладі розвитку
фінансового ринку як важливої складової національної інноваційної системи України.
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ПРОЦЕСНЕ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ:
СУТНІСТЬ І ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ

У статті проаналізовано сучасні підходи до визначення дефініції „бізнес-процес”.
Обґрунтовано концептуальні засади процесного управління. Запропоновано методичні
основи оцінювання ефективності бізнес-процесів у контексті процесного управління та
визначено його кількісні та якісні переваги.

В статье проанализированы современные подходы к определению дефиниции „бизнес-
процесс”. Обоснованы концептуальные основы процессного управления. Предложены
методические основы оценки эффективности бизнес-процессов в контексте процессного
управления и определены его количественные и качественные преимущества.

This article reviews the current approaches to the definition of „business process”. The
technology of formation process management concept are proved. Recommendations for assessing
the effectiveness of business processes in the context of process management are proposed.

Ключові слова: бізнес-процес, процесно-орієнтоване управління, реінжиніринг,
оптимізація бізнес-процесів, бенчмаркінг.

Сучасні умови функціонування компаній призвели до кардинальної зміни парадигми
ведення бізнесу. Трансформація діяльності підприємств вплинула на всі елементи системи
менеджменту і зумовила об’єктивну необхідність у впровадженні управлінських інновацій,
які сприяють адаптації підприємств до змін зовнішнього середовища на основі використання
принципів і механізму процесного управління. Поглиблене дослідження питань з цієї
проблематики зумовлено, з одного боку, необхідністю враховувати специфіку
функціонування окремих компаній (особливо з повним набором ланок ланцюжка бізнес-
процесів), а з іншого – потребою оперативного та адекватного реагування на мінливу ринкову
кон’юнктуру і пріоритети споживачів.

Значну увагу проблемам упровадження процесного управління та вдосконалення на його
основі діяльності підприємства приділяли зарубіжні науковці, серед яких: Б. Андерсен, Е. Демінг,
Дж. Джуран, Т. Давентпорт, Ф. Кросбі, А Маслоу, Г. Нив, Д. Нортон, Р. Ньюмен, М. Робсон,
М. Портер, Ф. Уллах, М. Хаммер [7].

Однак окремі сторони цієї проблеми, які мають як теоретичну, так і практичну
спрямованість, до цього часу не отримали комплексного обґрунтування. У наукових роботах
вітчизняних науковців Н. М. Абдикєєва, Т. П. Данько, С. В. Ільдеменова, А. Д. Кисельова,

© Бортнік А. М., 2013
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В. В. Репіна, Ю. Ф. Тельнова, В. Г. Єліферова [3] традиційно здійснювався аналіз загальної
проблеми управління компанією, а дослідження процесного управління мали дискусійний,
фрагментарний характер.

Існуючий стан проблеми, а також трансформаційний характер вітчизняної економіки,
вказують на те, що концепція формування процесного управління бізнесом вимагає
поглибленого дослідження та практичної апробації. Одним із основних напрямів, що
потребують узагальнення та систематизації на теоретичному, а також на практичному рівнях,
є поглиблення сучасної парадигми управління підприємством на основі розвитку
концептуальних засад та категоріального апарату процесного управління.

Розв’язання окреслених проблемних питань створюють підґрунтя для побудови системи
процесного управління, яка дозволяє на основі релевантної інформації приймати оптимальні
рішення, що сприяють підвищенню ефективності діяльності підприємства.

Важливим у цьому аспекті є визначення основних елементів, обґрунтування механізмів
формування ефективної системи процесного управління, узагальнення та систематизація
сучасних методологічних основ стратегічного аналізу, формування комплексної системи
оцінювання ефективності бізнес-процесів підприємства.

На основі критичного аналізу наукових джерел було визначено, що сучасні тенденції
розвитку середовища функціонування підприємства зумовили суттєву зміну поглядів
науковців і практиків на процес управління та появу його нового напряму – процесного
управління. При цьому виявлено наявність альтернативних підходів до визначення поняття
„бізнес-процес” підприємства та його основних характеристик.

Однак, на нашу думку, об’єднання процесів, що мають місце на підприємстві під гриф
„Бізнес-процес”, є помилковим. Виходячи із походження слова „бізнес-процес”, потрібно
виокремити два його корені: бізнес, процес.

Згідно з загальноприйнятим поняттям „бізнес” (англ. business – справа, діло) – це
підприємницька, комерційна чи будь-яка інша діяльність, що не може суперечити закону і
спрямована на отримання прибутку. Поняття „процес” (лат. processus – рух) розглядається як
сукупність ряду послідовних дій, спрямованих на досягнення певного результату. Виходячи з
цього, під бізнес-процесом потрібно розуміти лише ті процеси, які спрямовані на отримання
прибутку. Так припущення ставить під сумнів необхідність використовувати поняття:
„підтримуючий бізнес-процес”, „бізнес-процес розвитку” та „бізнес-процес управління”.
Доцільно зауважити, що ми не нехтуємо важливістю цих процесів. За певних умов потрібно
навіть більше уваги приділяти процесам підтримки, розвитку та стратегічного управління
підприємством. Але очевидно, що необхідно ввести розмежування процесів діяльності
підприємства та створити чотири групи, кожну з яких досліджувати окремо. Пропонуємо
таку класифікацію груп процесів:

I. B-процеси (безпосередньо бізнес-процеси, від англ. business);
II. S-процеси (від англ. support – підтримка);
III. M-процеси (від англ. management – управління).
Виходячи з зазначеного вище, трансформуються й інші усталені поняття, наприклад, „вхід

бізнес-процесу” – якщо підприємство не є ЗМІ, виданням книг тощо, то інформація вже не
може бути входом у бізнес-процес (В-процес), інформація в цьому випадку є входом лише в
S-процес і M-процес.

Необхідно зазначити, що бізнес-процеси підприємства за своєю сутністю неоднорідні. На
нашу думку, бізнес-процес – це стійка, цілеспрямована сукупність взаємопов’язаних дій, що



32                                                                                                             Економіка

за допомогою певних технологій та за оптимальний термін перетворює входи (ресурси) у
виходи (результати), що мають цінність для внутрішніх і зовнішніх споживачів (клієнтів) і в
кінцевому підсумку сприяють зростанню вартості підприємства.

Для більш повного розуміння сутності бізнес-процесів і побудови моделі процесного
управління вдосконалено їх класифікаційні ознаки, в тому числі за видами діяльності,
ієрархічністю оргструктури, категоріями клієнтів, функціональними напрямами, критерієм
вартості та стадіями життєвого циклу бізнес-процесу.

Доцільно підкреслити, що деякі автори роблять спробу протиставити цільовий,
функціональний та процесний підходи до формування системи управління підприємством.
Такі підходи виникли внаслідок еволюційного розвитку теорії управління і між ними існує
тісний взаємозв’язок.

Під процесним управлінням розуміють сукупність принципів і механізмів, що спрямовані
на формування та оптимізацію системи бізнес-процесів з метою зростання споживчої цінності
продукції для клієнтів.

У контексті процесного управління підприємство розглядається як сукупність бізнес-
процесів і управління ними. При цьому концепція процесного управління відображає на
основі сукупності бізнес-процесів більш детально декомпозицію всієї системи менеджменту
підприємства. Для ефективного використання процесного управління необхідною умовою є:
визначення цільових орієнтирів результативності бізнес-процесів; формування кількісних та
якісних параметрів впливу людського капіталу на процес створення продукції для зовнішніх
клієнтів; виокремлення зони відповідальності власників бізнес-процесу; трансформація
системи управлінського обліку з урахуванням нових особливостей та принципів ведення
аналітичної роботи; планування діяльності підприємства на основі процесного бюджетування
та функціонально-вартісного підходу.

Упровадження процесного управління має ряд якісних і кількісних переваг. Якісні переваги
досягаються за рахунок виконання повного управлінського циклу, тобто виконання всіх
функцій, необхідних для повноцінного менеджменту і досягнення поставлених цілей на
підприємстві, самостійного оволодіння персоналом підприємства сучасних технологій та
методів управління.

Кількісні переваги, що формують економічний ефект, досягаються за рахунок скорочення
операційних витрат, зниження адміністративних витрат і скорочення часу на обробку
інформації, підвищення інвестиційної привабливості підприємства та окремого його бізнес-
напряму (здебільшого за рахунок підвищення прозорості та передбачуваності формування
фінансового результату, а також стабільності роботи підприємства).

Основні переваги та можливості, які досягаються при впровадженні процесного
управління, пов’язані з побудовою системи управління бізнес-процесами, що спрямована на
безперервне покращення результатів діяльності з орієнтацією на основних як внутрішніх, так
і зовнішніх клієнтів, оптимізацію корпоративного управління. Зазначене забезпечує прозорість
для керівництва та персоналу і дає змогу миттєво реагувати на зміни умов зовнішнього
середовища господарювання, проведення аналізу та ефективності управління на кожному
етапі бізнес-процесу, тобто формування цінності для споживачів.

Для вирішення поставлених у роботі завдань за критерієм структури ланцюжка створення
цінності виокремлено три групи меблевих підприємств з відображенням системи основних
бізнес-процесів. До першої групи віднесено великі підприємства та холдинги з повним
комплексом основних бізнес-процесів, тобто з повним технологічним ланцюжком створення
вартості. Це підприємства – філія ВК ЗАТ „Енран”, ТОВ „Меркс-Трейд”, ТОВ „Модерн-Експо”
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та ТОВ „АртМеталФурнітура меблі”. Саме ці підприємства є лідерами ринку Київського
регіону і, безумовно, мають найбільші можливості для розробки нових моделей, використання
сучасних матеріалів, інвестування процесів модернізації виробництва та сертифікації за
міжнародними стандартами.

Другій групі підприємств: ЗАТ „Київський меблевий комбінат”, ЗАТ „Мотовилівський
меблевий комбінат”, ТОВ „БРВ”, ЗАТ „Лагода”, ТОВ „Фабрика меблів ВЕЕМ” – характерне
здебільшого універсальне виробництво. Модельна політика цих підприємств базується
переважно на копіюванні моделей великих виробників. Саме в цій групі дедалі помітнішою
стає тенденція до диверсифікації виробництва на підставі ще не освоєних моделей.

До третьої групи належать підприємства, ланцюжок створення цінності яких орієнтується
переважно на бізнес-процес „Реалізація” і починається з бізнес-процесу „Закупівля меблевих
заготовок”. Тобто підприємства цієї групи орієнтуються лише на виготовлення продукції
шляхом складання меблевих заготовок, і зусилля персоналу спрямовані саме на процес
реалізації продукції. До даної групи належать: ТОВ „Атлант-Компані”, ТОВ „Яворина”, ТД
„Рода”, ТОВ„Мебель-сервіс”. Продуктовий портфель даних підприємств досить
диференційований як за ціновими, так і за дизайнерськими параметрами продукції, яка
складається із заготовок іноземних меблевих виробників.

На підставі порівняльного аналізу було встановлено, що досягнення зростання доданої
вартості зумовлює об’єктивну необхідність формування і впровадження процесного
управління на підприємствах третьої групи, а на підприємствах першої та другої –
вдосконалення системи менеджменту на основі оптимізації бізнес-процесів.

Для цього запропоновано провести оптимізацію бізнес-процесів у площині покращання
ключових параметрів їх результативності: прибутковості, витрат, якості та тривалості.
Методичною основою такої оптимізації став інструментарій конкурентного бенчмаркінгу.
Для кожної групи підприємств, які характеризуються індивідуальними характеристиками
ланцюжка створення цінності, було обрано підприємство-еталон і проведено порівняльний
аналіз основних якісних і кількісних показників бізнес-процесів за ступенем відповідності
рівня процесного управління еталонному значенню. Завдяки оптимізації сформовано та
обґрунтовано модифікований ланцюжок основних бізнес-процесів з прописаною процедурою
ефективного виконання кожного з них.

Автором встановлено, що оцінювання ефективності бізнес-процесів повинно
виконуватися з урахуванням комплексної системи показників. Адже зміна пріоритетів
споживачів призводить до зміни ланок ланцюжка бізнес-процесів і тому потребує додаткових
витрат і ресурсів для покращання якості продукції.

Ефективність впровадження процесного управління запропоновано розрахувати на основі
якісних і кількісних характеристик бізнес-процесів за формулою:

,tc
Eбп

qp II
I

II




де EбпI – індекс ефективності бізнес-процесу; pI  – індекс прибутковості бізнес-процесу;у;

qI  – індекс якості виконання бізнес-процесу; cI  – індекс собівартості бізнес-процесу; tI  –
індекс тривалості виконання бізнес-процесу.
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Індекси показників розраховуються як відношення показника бізнес-процесу підприємства
окремої групи до еталонних параметрів. На основі запропонованої методики розраховані
показники відповідності рівня ефективності процесного управління для кожної групи
підприємств порівняно з показниками підприємства-еталону (табл. 1).

Так, з метою максимізації ефективності системи бізнес-процесів меблевих підприємств
усіх трьох груп моніторинг даних індексів повинний відбуватися постійно.

Таблиця 1
Співвідношення ефективності бізнес-процесів підприємств порівняно з підприємствами-

еталонами, %

Більш наочно зміни після впровадження системи процесного управління на підприємствах
меблевої галузі можна визначити, побудувавши багатокутник порівняння бізнес-моделей
підприємства на різних стадіях його розвитку. Побудова багатокутника дозволяє за обраними
параметрами порівняти ефективність діяльності процесної системи управління до та після
оптимізації.

Рис. 1. Ефективність впровадження процесного управління на підприємствах
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Обґрунтовано, що основною складовою, яка забезпечить оптимізацію мережі бізнес-
процесів, є його логістичні операції. Скорочуючи тривалість логістичних операцій, бізнес
стає більш гнучким і здатним швидко реагувати на зміни умов на ринку й потреб клієнтів. З
іншого боку, фокусування на якості виконання бізнес-процесів забезпечує економію часу,
який витрачається на задоволення потреб споживачів. Такий взаємозв’язок існує між усіма
визначеними елементами процесної моделі і його роль не можна применшувати.

Формування системи бізнес-процесів та їх подальша оптимізація дозволяють чітко та
ефективно контролювати як діяльність підприємств на всіх етапах та у всіх сферах, так і
планувати та корегувати показники їх результативності. Аналіз системи бізнес-процесів
зумовлює можливість виявити найбільш ефективні і дієві їх компоненти з метою подальшого
розвитку та вдосконалення.

Однією із суттєвих переваг запропонованої нами методики використання комплексу
драйверів витрат, включаючи функціональні (час виконання бізнес-процесу, число процесів
контролю якості і т.д.) є мінімальний масштаб похибки обчислення реального обсягу
собівартості. Такий метод дозволяє діагностувати механізм формування собівартості кожного
бізнес-процесу і виявляти резерви для зниження його витрат. Проведення бенчмаркінгового
оцінювання бізнес-процесів дозволяє підтримувати оптимальний рівень співвідношення:
„дохід – витрати”, а також „ціна – якість” з визначенням рівня задоволеності споживачів.
Досвід показує, що найбільш ефективним, особливо в умовах фінансової кризи, є об’єднання
системи бізнес-процесів у холдингових структурах, які мають порівняно нижчі витрати на
всіх етапах створення та реалізації цих процесів і забезпечують відчутне зростання споживчої
цінності.

Формування системи процесного управління може відбуватися на будь-якому етапі
життєвого циклу компанії. Ідентифікація та моделювання системи бізнес-процесів забезпечує
прозорість управління, виявлення проблемних ланок ланцюжка, подальшу їх оптимізацію,
яка зумовлює підвищення ефективності діяльності підприємства. Необхідною умовою
впровадження процесного управління є прозорість бізнесу і своєчасна діагностика
проблемних бізнес-процесів, що дає можливість адекватно та швидко реагувати на зміни як
зовнішнього, так і внутрішнього середовища функціонування компанії.

Обґрунтовано, що процесне управління дозволяє чітко спланувати показники, яких
повинна досягти фірма у кожному періоді, спрогнозувати майбутній результат для
встановлення подальших цілей на перспективу, проконтролювати ефективність виконання
підрозділами підприємства запланованих завдань і коригувати отримані результати.
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ВПЛИВ ЗМІНИ ЛОГІКИ СОЦІАЛЬНОЇ
ПОВЕДІНКИ НА УПРАВЛІННЯ

У статті розкрито сутність зміни співвідношень еталонних частот біологічного і
соціального часу. Визначено вплив зміни логіки соціальної поведінки на аналітичне
забезпечення управління.

В статье раскрыта сущность изменения соотношений эталонных частот
биологического и социального времени. Определено влияние изменения логики социального
поведения на аналитическое обеспечение управления.

Essence of change of correlations of standard frequencies of biological and social time is
exposed in the article. Certainly influence of change of logic of social conduct on the analytical
providing of management.

Ключові слова: зміна співвідношень еталонних частот біологічного і соціального часу,
зміна логіки соціальної поведінки, аналітичне забезпечення управління, аналіз.

Історія розвитку України від здобуття нею незалежності до сьогодні є в цілому сукупністю
негативних тенденцій, які закладають базис для майбутньої деградації українського народу.
Україна, яка на початку 90-х років ХХ ст. мала „достатньо розвинену промисловість, включаючи
такі сучасні виробництва, як авіа- і ракетобудування, системи космічного управління, достатньо
освічене населення, високий науково-технічний потенціал, можливості для динамічного
розвитку сільського господарства тощо” [5, с. 4], сьогодні має „формальний розвиток
демократії, при якому свобода слова обертається повною безвідповідальністю за сказане, а
формально проголошені права людини – відсутністю реальної можливості їх реалізації” [5, с. 6];
скорочення виробництва, зниження рівня життя, поглиблення майнової диференціації
населення [1].

„Формування нових підходів до соціально-економічних перетворень повинно спиратися
як на результати наукового аналізу власної траєкторії розвитку, так і на узагальнення світових
тенденцій … Визначаючи стратегічні підходи до вибору моделі розвитку України, необхідно
усвідомлювати факт необхідності кардинальної зміни існуючої логіки світового економічного
зростання” [5, с. 9–10].

Однією з основних суспільних трансформацій кінця ХХ – початку ХХІ століття є зміна
співвідношень еталонних частот біологічного і соціального часу. Саме цей процес здійснює
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один із найсуттєвіших впливів на господарську діяльність. Проте у наукових колах йому майже
не приділяється увага, що і визначило мету дослідження.

Мета дослідження – розкрити сутність зміни співвідношень еталонних частот біологічного
і соціального часу. Визначити вплив зміни логіки соціальної поведінки на аналітичне
забезпечення управління.

Сутність зміни логіки соціальної поведінки (співвідношень еталонних частот біологічного
і соціального часу) доцільно досліджувати у контексті інформаційного забезпечення будь-
якої системи, яке, по суті, і визначає реакцію останньої на дію зовнішнього середовища.
Розглядаючи людину як біологічну систему, наука визначає такі елементи інформаційного
забезпечення її поведінки:

– інстинкти та безумовні рефлекси (зумовлені генетично);
– умовні рефлекси (персональний досвід з адаптації до умов існування, який генетично не

передається).
Виходячи з цього інформаційний стан суспільства можна визначити на таких рівнях:
– біологічної зумовленості – генетичного сприйняття інформації від минулих поколінь;
– соціальної зумовленості – інформація, яка зберігається у пам’яті живих людей та

зафіксована на породжених суспільством матеріальних носіях (така інформація генетично не
передається).

Відповідно швидкість протікання процесу інформаційного оновлення можна розглядати
на рівні як біосферної, так і соціальної зумовленості.

При цьому швидкість інформаційного оновлення на кожному рівні буде мати свої одиниці
виміру. Так, на рівні біосферної зумовленості, як міру швидкості, можна використовувати
середньостатистичний вік батьків при народженні у них першої дитини; тривалість активного
(трудового) життя; час, протягом якого відбувається 50 % (чи інше статистично стандартне)
оновлення популяції тощо. Проте усі визначені величини статистично взаємопов’язані і межі
їх виміру залежать від нормальної генетики виду. На рівні соціальної зумовленості за міру
швидкості використовують час морального старіння техніки та технологій.

З метою порівняння швидкості інформаційного оновлення процесів на рівні біосферної
та соціальної зумовленості порівняємо їх зі стандартним еталоном астрономічного часу. У
такому випадку частота біологічного часу, яка характеризує швидкість оновлення інформації
у генофонді суспільства і залишається майже незмінною протягом всієї історії розвитку
людства, у астрономічному еталоні буде мати такий вигляд: tб = 1 / (25 років). У свою чергу,
частота соціального часу, яка залежиться від періоду витіснення (заміни) застарілих технологій
і технічних рішень новішими (при цьому того самого призначення), виражатиметься за
допомогою середньостатистичного періоду оновлення всіх технологічно соціально значимих
знань (Тс) і буде мати такий вигляд: tс = 1 / Тс. Частота соціального часу характеризує швидкість
оновлення соціально значимої інформації, яка передається не генетичним шляхом, а від
поколінь до поколінь через культуру. При цьому в астрономічному вимірі частота соціального
часу протягом історії постійно зростає: від tс = 1 / (сотні років) на початку нашої ери до 1 / 5
> tс > 1 / 10 нині (точне значення дещо коливається залежно від галузі знань, на яких базується
її розрахунок).

Узагальнюючи порівняння частот біологічного та соціального часу, зазначимо, що в
середині ХХ століття відбулися суттєві кардинальні зміни, які характеризуються зміною
співвідношень еталонних частот біологічного і соціального часу. Так, якщо до середини ХХ
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століття швидкість оновлення біологічної інформації значно перевищувала швидкість
оновлення соціальної інформації (tс < tб), то після середини ХХ століття співвідношення
змінилося на обернене (tс > tб), що, у свою чергу, впливає на зміну логіки соціальної поведінки
людей (рис. 1).

Рис. 1. Зміна співвідношень еталонних частот біологічного і соціального часу [7, с. 379]
Мотивація поведінки, яка була притаманна попередньому співвідношенню еталонних

частот, стає згубною для організації життя суспільства за нових умов. Це зумовлено тим, що
до середини ХХ століття навчання людини тривало в середньому до 25 років, при цьому
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здобутий рівень знань залишався незмінним до кінця її життя. Здобуття нових знань протягом
активного життя людини було характерним для меншості, що і створювало передумови для
формування натовпо-елітарної структури суспільства. Враховуючи, що прикладні знання
протягом життя людини не змінювалися, у процесі навчання превалював фактологічний підхід
над методологічним. За умови зміни співвідношення еталонних частот біологічного та
соціального часу людина повинна навчатися постійно, що стає можливим лише тоді, коли
вона володіє інструментарієм опанування новими знаннями, може самостійно сприймати та
обмірковувати поточну ситуацію, вирішувати проблеми на основі власних інтелектуальних
зусиль.

Відтак на межі ІІ і ІІІ тисячоліть змінилася традиційна ієрархія факторів виробництва в бік
пріоритетності висококваліфікованої праці, зумовленої формуванням економіки динамічних
знань. Людський капітал нині є не просто новим сприйняттям людського фактора в економіці,
а її рушійною силою [2, с. 101].

За дослідженням В. Мельянцева, за два останні століття кардинально змінилася структура
сукупного капіталу (табл. 1).

Таблиця 1
Динаміка структури сукупного капіталу в розвинених країнах світу [3, с. 3] *

* Джерело: розрахунки зроблені за даними Англії, Франції, Німеччини, Італії, США і Японії. Фізичний
капітал обраховано методом неперервної інвентаризації різних категорій капітальних витрат без
урахування житла, військового майна, фінансових активів. Людський капітал – капіталізовані витрати
на охорону здоров’я, освіту, профпідготовку, а також поточні затрати на науково-дослідні й
експериментально-конструкторські роботи (НДЕКР).

З таблиці видно, „… що в сучасних умовах підвищення якості робочої сили має більше
значення, ніж поліпшення фондоозброєності праці. Контроль над виробництвом переходить
з рук власників монополій на матеріальний капітал у руки тих, хто володіє знаннями” [2, с. 72].

Усі елементи людства як системи у біосфері Землі, які не спроможні своєчасно
відреагувати на зміни співвідношень еталонних частот біологічного і соціального часу,
приречені на відчуження біосферою Землі, яка переходить до іншого режиму свого існування
під дією людської діяльності останніх декількох тисячоліть [4]. Аналогічного впливу зазнає і
аналітичне забезпечення управління (табл. 2).

Оцінці впливу основних особливостей зміни співвідношень еталонних частот біологічного
і соціального часу на аналітичне забезпечення управління приділялася увага у монографії
„Розвиток економічного аналізу в умовах інституційних змін” однієї із провідних учених-
аналітиків сучасності О. В. Олійник. У своїх дослідженнях представник житомирської наукової
бухгалтерської школи О. В. Олійник ґрунтовно охарактеризувала вплив соціально-економічних
змін на трансформацію економічного аналізу у розрізі: цільової спрямованості та практичної
корисності (інформаційно-аналітична робота формується як окремий вид діяльності, який
підпорядкований створенню якісно нового ресурсу постіндустріальної економіки –

РокиКапітал 1800 1860 1913 1950 1973 1997/1998
Фізичний,

%
78–80 77–79 67–69 52–53 43–44 31–33

Людський,
%

20–22 21–23 31–33 47–48 56–57 67–69
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інформації); функціонального призначення (аналітична функція в управлінні стає провідною,
що зумовлено її активною участю у формуванні нового якісно-змістовного знання); викладання
аналітичних дисциплін (формування аналітичного мислення повинно стати основним
завданням вищої школи); об’єктів, суб’єктів, технології та методики організації економічного
аналізу [6].

Таблиця 2
Вплив зміни логіки соціальної поведінки на аналітичне забезпечення управління

Разом з тим у своїх дослідженнях О. В. Олійник не розглядає першопричини становлення
та розвитку постіндустріальної економіки – зміни співвідношень еталонних частот біологічного
і соціального часу. Відповідно не зовсім чітко простежується зв’язок між трансформаційними
змінами аналітичного забезпечення управління і запитами, що їх спричинили. Їх урахування
дозволить підвищити ефективність аналізу як основної функції управління.

Загалом зміна логіки соціальної поведінки значно підвищує роль аналітичного забезпечення
в управлінні і одночасно вимагає негайного переходу від фактологічного до якісно нового –
методологічного навчання в цілому та аналітичних дисциплін зокрема.

Розуміння сутності процесу зміни співвідношень еталонних частот біологічного і
соціального часу дає можливість переосмислити стратегічні пріоритети економічної діяльності,
що, у свою чергу, формує якісно нові запити до теорії та практики реалізації аналітичної
функції менеджменту. Надалі науковцям і практикам доцільно зосередити свою увагу на
напрямах удосконалення аналітичного забезпечення управління з урахуванням зміни логіки
соціальної поведінки, основними серед яких є: переоцінка ролі та значення аналізу в процесі
управління; якісна зміна методів викладання аналітичних дисциплін у вищій школі; розвиток
методології, теорії, методики та організації економічного аналізу.
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Розглянуто сучасні підходи до вимірювання якості життя. Проведено аналіз відомих
соціально-економічних індексів, що характеризують суспільний добробут.

Рассмотрены современные подходы к измерению качества жизни. Проведен анализ
известных социально-экономических индексов, характеризующих общественное
благосостояние.

The modern approaches to measurement of quality of life are considered. The analysis of the
known social and economic indexes characterizing public welfare is carried out.

Ключові слова: суспільний добробут, соціально-економічний індекс, моніторинг
соціально-економічних процесів.

Одним із основних завдань Організації Об’єднаних Націй (ООН), утвореної після Другої
світової війни і до складу якої сьогодні входять 193 країни, оголошено сприяння забезпеченню
високих стандартів життя, умов для соціально-економічного прогресу і розвитку людини. Для
реалізації поставлених завдань створено спеціалізовані установи ООН, які можуть надавати
рекомендації або практичну допомогу країнам щодо здійснення програм у певній соціально-
економічній сфері. Першим і необхідним етапом діяльності спеціалізованих установ ООН є
проведення моніторингу і оцінки соціально-економічного розвитку країн.

Під моніторингом будемо розуміти комплекс засобів для систематичного збору і обробки
інформації, яку можна використати для прогнозування розвитку соціально-економічних подій
або можливих загроз сталому розвитку [4], тим самим спонукаючи уряди країн до прийняття
правильних управлінських рішень. Основною інформаційною базою для моніторингу
соціально-економічних процесів є офіційна статистика. Для проведення оцінки соціально-
економічного розвитку країн використовують систему кількісних показників, які
характеризують стан кожної окремої соціально-економічної сфери і економіку країни в цілому.

Міжнародний валютний фонд, заснований у 1945 році, як основний макроекономічний
показник вимірювання добробуту країни довгий час використовував Валовий національний
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продукт (ВНП) – сукупну вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених країною за рік
незалежно від географічного розташування національних підприємств.

Починаючи з 1991 року, ООН рекомендувала МВФ за основний макроекономічний
показник взяти Валовий внутрішній продукт (ВВП) – сукупну вартість кінцевих товарів і послуг,
вироблених у географічних межах певної країни резидентами незалежно від національної
приналежності економічних ресурсів, які використано у виробництві [5; 6]. Високий рівень
ВВП вважають головним індикатором добробуту в країні.

Методика розрахунку ВНП, ВВП і рейтинг країн, побудований за значеннями цих показників,
публікуються на офіційному сайті ООН і в інших джерелах [10; 11; 15].

Крім ВВП, іншими важливими макроекономічними показниками є [5; 6]: національний
обсяг виробництва, загальний рівень цін у країні, відсоткова ставка, зайнятість та ін. Не
заперечуючи важливість макроекономічних показників для вимірювання якості життя
населення, сучасні науковці, політики, суспільні діячі зазначають, що традиційна система
показників не є досконалою і тому пропонують шукати нові підходи до об’єктивного визначення
суспільного добробуту.

Першою офіційною спробою змінити традиційний метод вимірювання якості життя стала
розробка Індексу розвитку людського потенціалу (Human Development Index – HDI), авторами
якого є Амартія Сен і Махбуб уль-Хак.

Під індексом розуміють узагальнюючий відносний показник, який обчислюється на основі
інших показників за певною формулою або методикою. У даному випадку HDI є зведеним
індексом, який враховує такі показники соціально-економічного розвитку, як тривалість життя,
рівень освіти, рівень доходів населення, які відповідно визначаються такими індексами: індекс

очікуваної тривалості життя ILE , індекс рівня освіти IE , індекс доходу
II . Для перетворення

показника x  в індекс Ix  використовують загальну формулулу

   )xmin()xmax(/)xmin(xxI  , (1)

де )xmin( , )xmax(  – це відповідно мінімальне і максимальне значення показникаа x
серед усіх досліджуваних країн. Індекси ILE , IE , II  обчислюються за формулами:

   )LEmin()LEmax(/)LEmin(LELEI  ; (2)

   00  )EYSMYSmax(/EYSMYSE IIIII , (3)

де )MYSmax(/MYSMYS I   – індекс середньої тривалості навчання,

)EYSmax(/EYSEYSI   – індекс очікуваної тривалості навчання;

   ))GNIpcln(min())GNIpcln(max(/))GNIpcln(min()GNIpcln(I I  , (4)
де GNIpc  – ВНП на душу населення за паритетом купівельної спроможності (ПКС)

національної валюти в доларах США.
Тоді Індекс HDI розраховують [10, 11] за формулою:

3
III IELEHDI  . (5)

Методологія визначення HDI і рейтинг країн, побудований за величиною цього індексу,
публікуються в рамках Програми розвитку ООН у щорічній доповіді [10; 11] з 1990 року.
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Засновник „Доповіді про розвиток людини” Махбуб уль-Хак (1934–1998) зазначав: „Метою
розвитку людини є створення сприятливих умов для довгого, здорового і творчого життя.
Реалізація цієї мети досягається розширенням можливостей людей. Крім того, перелік
можливостей може бути нескінченним і змінюватися якісно і кількісно з плином часу…”.
Так, з 2010 року у „Доповіді про розвиток людини” [10; 11] разом з HDI, який є зведеним
показником, розрахованим за усередненими статистичними даними кожної країни, і не
враховує внутрішню нерівність окремих категорій громадян, було введено три нових індекси:
Індекс людського розвитку з урахуванням соціально-економічної нерівності (ІHDI), Індекс
гендерної нерівності (GII), Індекс багатовимірної бідності (MPI).

Пошук шляхів удосконалення методології оцінювання якості життя приводить до розробки
альтернативних соціально-економічних індексів. Серед них [1; 2; 3; 9; 12; 13; 16]: Індекс
процвітання Інституту Legatum (The Legatum Prosperity Index), Всесвітній індекс щастя (Happy
Planet Index), „Зелений ВВП”, Індекс кращого життя (Better Life Index), Інтегральній показник
потужності держави. Такі соціально-економічні індекси переважно розрізняються системою
статистичних показників, взятих для розрахунку конкретного індексу, і методом розрахунку.
Інновацією в розрахунку деяких індексів є використання, крім статистичних показників, даних
актуальних соціологічних опитувань.

Розглянемо сучасні соціально-економічні індекси і проведемо моніторинг рейтингу
України за цими індексами.

Результати.
1. Індекс процвітання LPI – це зведений індекс, який визначає соціально-економічні

досягнення 142 країн світу і публікується з 2006 року британським аналітичним інститутом
The Legatum Institute. Директор інституту Джеффрі Гедмін стверджує, що „Індекс процвітання
– це єдиний інструмент, який практично реалізує інтуїтивне розуміння того факту, що справжнє
процвітання є складним поєднанням доходу і добробуту”.

LPI враховує 89 показників [13], відібраних і систематизованих у вісім груп за такими
соціально-економічними напрямами: „Економіка”, „Підприємництво”, „Державне
управління”, „Освіта”, „Здоров’я”, „Безпека”, „Особиста свобода”, „Соціальний капітал”.
Статистичні дані для обчислення показників отримують із офіційних джерел міжнародної
статистики: „Доповіді про розвиток людини” ООН, доповіді Світового банку „Світові індикатори
розвитку”, Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), Світової організації
торгівлі (СОТ), Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), компанії маркетингових
досліджень у сфері інформаційних технологій International Data Corporation, а також із
авторитетних джерел вивчення суспільної думки: Інституту Геллапа, Дослідницького центру
Economist Intelligence Unit та ін.

Для побудови Індексу процвітання [13; 16] використано таку формулу зведеного загального
індексу:

      /
nnnn w...w/)x(Iw...)x(Iw),x(I 1

1111  ,               (6)

де nxx ,...,1  – показники, що підлягають середньозваженій індексації порядку β ;

nww ,...,1  - ваги; nII ,...,1  – функції індексації.
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Якщо, як показники, взяти групові індекси nS  (субіндекси), які відповідають восьми

напрямам соціально-економічного розвитку, то при 1w...w n1  , 1β  , nnn S)(SI  ,

8n   формула (6) для Індексу процвітання LPI  за рік  з номеромм T  набуде вигляду::

    TTT SSSLPI ,8,1 8/1...8/1)(  . (7)

Субіндекси TiS , , 8...,,1i обчислюють як суму стандартизованих z-оцінок показників

доходу TiINC ,  і добробуту TiSBW , :

    ii SWB
iTi

INC
iTiTiTiTi SWBSWBINCINCSWBINCS  //),( ,,,,,,,  , (8)

де ,iINC , iINC  – середнє значення і стандартне відхилення оцінки доходу; ,iSWB , iSWB
– середнє значення і стандартне відхилення оцінки добробуту.

Субіндекси TiINC , , TiSWB ,  обчислюють за формулами:
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де TiX ,  – показники країни i -го соціально-економічного напряму, які отримано в рік T ;

N  – кількість показників, що характеризують дохід в i -му напрямі; K  – кількість показників,

що характеризують добробут в i -му напрямі. У формулах 9, 10 ваги i , i  для компонентів

доходу і компонентів добробуту отримано методом регресивного аналізу.
2. Всесвітній індекс щастя HPI  – це індекс соціально-економічного розвитку країн,

запропонований у 2006 році британським дослідницьким центром New Economics Foundation
(NEF). Керуючись постулатом, що більшість людей хочуть прожити довге і повноцінне життя,
а держава повинна максимально забезпечити добробут своїх громадян без шкоди для довкілля,
автор індексу Нік Маркс пропонує альтернативний індекс соціально-економічного розвитку.
Загальна формула HPI  має вигляд:

intlog/ExpectancyLife WellbeingdExperience FootpricalEcoHPI  .         (11)
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Для розрахунку індексу у формулі 11 використовують показники: добробут громадян
Experienced Well-being, очікувана тривалість життя Life Expectancy і екологічне навантаження
Ecological Footprint.

Для визначення добробуту громадян використовують дані соціологічних опитувань
Інституту Геллапа та наукової асоціації World Values Survey. Соціологічне опитування базується
на запитанні: „Який рівень Вашого добробуту за десятибальною шкалою?” і проводиться
серед 1 000 респондентів віком від 15 років у кожній із понад 150 країн світу. Результатом
опитування є визначення показника Ladder Of Life (Шкала життя), який є тотожним показнику
Experienced Well-being і визначає добробут громадян. Відповідно до проведеного опитування
область значень показника Ladder Of Life належить відрізку [0; 10].

Дані показника Life Expectancy отримано із „Доповіді про розвиток людини” ООН. Область
значень показника належить відрізку [20; 85].

Ecological Footprint – це кількісний показник екологічного навантаження („екологічного
сліду”), який визначає площу, необхідну для забезпечення населення продуктами споживання
і нейтралізації відходів промислового виробництва [8]; за одиницю вимірювання „екологічного
сліду” взято площу планети Земля. Дані показника екологічного навантаження отримано від
організації Global Footprint Network.

Автор індексу HPI  вважає, що всі показники індексу мають однакову вагу. Оскільки
області значень показників Ladder Of Life, Life Expectancy, Ecological Footprint суттєво
відрізняються шириною діапазонів і це порушує принцип рівноваги показників, то з метою
встановлення рівноваги застосовують заміни:

   10/ExpectancyLife)LifeOf(LadderYearsLifeHappy ,         (12)

βFootprintEcologicalFootprint*Ecological  ,             (13)

де 2,93α  , 5,67β   – статистичні регулятори.
Після підстановки виразів 12, 13 у формулу (11) отримують:

  int*FootpricallogEco/YearsLifeHappyHPI   ,             (14)

де 7,77δ  . Статистичний регулятор   застосовано для того, щоб індексс HPI  набував

значення 100 у випадку, коли 10=LifeOfLadder , 85ExpectancyLife   і

1=FootprintEcological . Для того щоб індекс HPI  набував значення 0, колили

0=LifeOfLadder  або 25ExpectancyLife  , показник YearsLifeHappy

зменшують на 38,4 .

Методологію визначення індексу HPI  і рейтинг 151 країни за цим індексом у 2006, 2009,
2012 роках опубліковано на сайті [9].
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3. „Зелений ВВП” (або Green GDP, Environmentally-Adjusted Domestic Product, Eco-Domestic
Product) – макроекономічний показник економічного зростання країни з урахуванням впливу
економічної діяльності на екологічний стан довкілля. Розрахунок „Зеленого ВВП” є особливо
важливим у тих країнах, економіка яких суттєво залежить від використання природних ресурсів.
Незважаючи на те, що зарубіжними спеціалістами запропоновано загальні методичні підходи
до розрахунку „Зеленого ВВП” [7], єдиний метод визначення цього показника був відсутній.
Вітчизняні науковці [1] визначали „Зелений ВВП” за формулою:

ДОПС-РООПС-ППР-ПОК-ВВП=ЧВПЗелений ,                    (15)

де ВВП  – традиційний показник ВВП; ПОК  – споживання основного капіталу; ППР
– споживання природних ресурсів (зменшення запасів природних ресурсів); РООПС  –

витрати на охорону довкілля; ДОПС  – оцінка шкоди довкіллю внаслідок економічної
діяльності. Результати розрахунків „Зеленого ВВП” за формулою 15 для України наведено за
2001–2007 роки в роботі [1].

У 2012 році у доповіді ООН „Inclusive Wealth Report 2012” як „Зелений ВВП” уперше було
запропоновано використовувати індекс IWI  (Inclusive Wealth Index). На думку керівникаа
Програми ООН по навколишньому середовищу (ЮНЕП) Ахіма Штайнера: „У перспективі
індекс IWI  буде більш точним показником оцінки матеріального багатства країни, ніж ВВП.
Він сприятиме досягненню стійкого розвитку і викоріненню бідності”. У доповіді, яка
публікуватиметься кожні два роки, країнам із зменшенням природних ресурсів буде
рекомендовано вкладати інвестиції у відтворювані природні ресурси. У доповіді ООН „Inclusive
Wealth Report 2012” було опубліковано значення індексу IWI з 1990 по 2008 рік для 20 країн
світу, до числа яких Україна не увійшла.

4. Індекс кращого життя BLI  – це зведений індекс, що визначає соціально-економічні
досягнення 34 країн світу, які є членами ОЕСР, і публікується з 2011 року. BLI  враховує 24
показники, які відібрано і систематизовано в одинадцять груп за такими соціально-
економічними напрямами: житлові умови, дохід, робота та вакансії, спілкування, освіта,
довкілля, безпека, політична активність, здоров’я, задоволення життям, співвідношення
робочого і вільного часу [12]. Статистичні дані для обчислення показників отримують від
ОЕСР, ООН, національних статистичних установ, а також з Інституту Геллапа. Інновацією
індексу BLI  є реалізація можливості встановлювати вагу кожного із одинадцяти напрямів.
Сучасні інформаційні технології дозволили зробити цей індекс інтерактивним [12]. Методологія
розрахунку і значення індексу BLI  публікується [12] для 36 країн світу, до яких Україна не
увійшла.

За результатами проведеного моніторингу сучасних соціально-економічних індексів
наведемо значення ВВП [14; 15], ВНП [10], HDI [10], LPI [13], HPI [9] і рейтингове місце України
за цими показниками та індексами за 2011 рік.
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* Значення індексу наведено за 2012 рік, оскільки дані публікуються періодично один раз у 3 роки.

Результати проведеного дослідження демонструють, що рівень суспільного добробуту в
Україні за різними показниками і індексами не є однозначним.

Значення макроекономічних показників є низьким. Для порівняння, перше місце за рівнем
ВВП, ВНП належить країні Катар з такими значеннями ВВП = 102 943, ВНП = 107 721, що на
два порядки перевищує значення відповідних показників України.

За визначенням авторів індексу HDI , рівень країни може бути „дуже високим”, „високим”,
„середнім” або „низьким”. Значення HDI  для України належить до категорії „високий”.

За визначенням авторів індексу LPI , рівень країни може бути „високим”, „середнім” або
„низьким”. Значення цього індексу для України є „середнім”.

Рівень України за індексом HPI  є „середнім”.
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ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ
РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В УКРАЇНІ
У статті проаналізовано економіко-правові засади регулювання інноваційної діяльності

в Україні. Визначено переваги нормативно-правового регулювання при створенні умов для
розвитку та активізації інноваційної діяльності суб’єктів господарювання. Розкрито його
конструктивний вплив на гармонізацію економічних суперечностей, що виникають під час
здійснення інноваційної діяльності, та запропоновано напрями покращання економіко-
правового регулювання інноваційних процесів у державі.

В статье проанализированы экономико-правовые основы регулирования инновационной
деятельности в Украине. Определены преимущества нормативно-правового регулирования
при создании условий для развития и активизации инновационной деятельности субъектов
хозяйствования. Раскрыто его конструктивное влияние на гармонизацию экономических
противоречий, возникающих при осуществлении инновационной деятельности и
предложены направления улучшения экономико-правового регулирования инновационных
процессов в государстве.

The paper analyzes the economic and legal framework regulating innovative activity in
Ukraine. Defined priority of regulation in creating conditions for the development and promotion
of innovative business entities. Reveals his constructive influence on the harmonization of
economic contradictions that arise during the implementation of innovation and improvement
directions of economic and legal regulation of innovation processes in the country.

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, державна інноваційна політика,
нормативно-правове забезпечення.

У трансформаційній економіці, де глибинні реформування спрямовані на впровадження
нових товарно-грошових, соціально-економічних відносин, утворення ринкового середовища
та демократичного суспільства, важливу роль у формування відносин між суб’єктами
інноваційного підприємництва відіграє правове поле, що регулює ці відносини. Нормативно-
правове забезпечення трансформаційних процесів стає вирішальним для досягнення
стратегічних і тактичних цілей економічного, політичного та соціального розвитку країни в
умовах переходу від одного до іншого економічного укладу. Практична реалізація теоретичних
положень, концептуальних підходів, механізмів реформування національної економіки та
активізації інноваційних процесів у ній прямо залежить від ефективності та дієвості нормативно-
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правового забезпечення цього напряму діяльності, що і зумовлює актуальність перегляду
нині діючого інструментарію та пошуку нових економіко-правових механізмів розвитку
інноваційної діяльності на теренах України.

У науковій літературі проблемам розвитку інноваційних процесів, теоретичним і
практичним аспектам активізації інноваційної діяльності вітчизняних підприємств приділяли
увагу такі відомі вітчизняні економісти, як О. Амоша, А. Гальчинський, В. Геєць, М. Крупка,
С. Онишко, В. Осецький, Л. Федулова, С. Юрій, окремі фінансово-правові аспекти регулювання
інноваційної діяльності висвітлені в працях В. Гусєвої, К. Грищенка, О. Орлюк, С. Федчук,
Н. Якимчук та інших.

Проте, незважаючи на численні наукові праці, присвячені становленню та нормативно-
правовому забезпеченню інноваційного розвитку, окремі аспекти у сучасній вітчизняній
науці залишилися не дослідженими або розкритими не повним обсягом.

Основною метою статті є дослідження економіко-правових засад регулювання інноваційної
діяльності в Україні, виокремлення наявних проблем і формування пропозицій щодо активізації
інноваційних процесів у державі.

Сучасна нормативно-правова база (закони, укази, постанови, накази, інструкції тощо)
стосовно науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні, у тому числі пов’язаної з
інвестуванням, нараховує на сьогодні близько 400 (чинних) документів [1], що постійно
удосконалюються, але результативність їх впливу на розвиток інноваційних процесів є
недостатньою і потребує кардинальних доопрацювань і взаємоузгоджень. Очевидним стає
факт „розпорошення” правового регулювання відносин у сфері інноваційної діяльності по
різних нормативно-правових актах.

Вихідні правові передумови державної інноваційної політики закладено в Конституції
України. Зокрема, стаття 54 гарантує громадянам свободу наукової і технічної, а також інших
видів творчості, захист інтелектуальної власності, їх авторських прав. У цій самій статті
визначено, що держава сприяє розвиткові науки, встановленню наукових зв’язків України зі
світовим співтовариством [2].

Крім Конституції України, одним із основних документів, який задекларував і визначив
інноваційний вектор України, потрібно назвати прийняту Верховною Радою України Концепцію
науково-технічного та інноваційного розвитку України [3]. Концепція містить основні цілі,
пріоритетні напрями та принципи державної науково-технічної політики, механізми
прискореного інноваційного розвитку, орієнтири структурного формування науково-
технологічного потенціалу та його ресурсного забезпечення. Вона визначає засади
взаємовідносин між державою та суб’єктами наукової та науково-технічної діяльності, які
ґрунтуються на потребі у пріоритетній державній підтримці науки, технологій та інновацій як
джерела економічного зростання, складника національної культури, освіти та сфери реалізації
інтелектуального потенціалу громадян. Дія Концепції розрахована на період стабілізації
економіки та досягнення постійного її розвитку. Також основні правила здійснення
інноваційної діяльності регулюються Законом України „Про інноваційну діяльність” [4], засади
правовідносин у сфері інтелектуальної власності – Господарським [5] і Цивільним [6]
кодексами України.

На нашу думку, недоліками законодавчого регулювання, які потребують першочергово
узгодження, є розбіжності у визначенні таких термінів: „інновація”, „інноваційна діяльність”,
„інноваційний проект”, „система інноваційного розвитку”, „інноваційна політика” тощо.
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Так, термін „інноваційна діяльність”, як і базова категорія „інновації”, не має однозначного
тлумачення серед науковців, а визначення інноваційної діяльності в законодавстві України не
узгоджені між собою.

Відповідно до статті 1 Закону України „Про інноваційну діяльність” [4] інноваційна діяльність
– це діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових
досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і
послуг.

У статті 3 Закону України „Про інвестиційну діяльність” [7] інноваційну діяльність визначено
як одну з форм інвестиційної діяльності, що здійснюється з метою впровадження досягнень
науково-технічного прогресу у виробництво і соціальну сферу, що охоплює: випуск і
поширення принципово нових видів техніки та технологій; прогресивні міжгалузеві структурні
зрушення; реалізацію довгострокових науково-технічних програм з великими строками
окупності витрат; фінансування фундаментальних досліджень для здійснення якісних змін у
стані продуктивних сил; розробку і впровадження нової, ресурсозберігаючої технології,
призначеної для поліпшення соціального і екологічного становища.

У межах Господарського кодексу України [5] інноваційна діяльність розглядається лише у
сфері господарювання та визначається як діяльність учасників господарських відносин, що
здійснюється на основі реалізації інвестицій з метою виконання довгострокових науково-
технічних програм з тривалими строками окупності витрат і впровадження нових науково-
технічних досягнень у виробництво та інші сфери суспільного життя (стаття 325).

Наявні невідповідності у законодавстві спричиняють суттєві незручності під час ведення
інноваційної діяльності суб’єктами господарювання, а крім того, залишають законодавчо
неврегульованою ланку „виникнення та розробки нових знань”, зумовлюючи проблеми у
стимулюванні інноваційної діяльності, наданні й застосуванні пільг та у правильному
тлумаченні нормативно-правових документів, які регулюють цей процес.

Недостатня конкретизація ключових напрямів, визначених Законом України „Про
пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” [8], їх неузгодженість з основними
напрямами науково-технічної діяльності не сприяють розвитку високоукладної економіки
України та не дозволяють запровадити для різних її рівнів відповідні механізми реалізації.

Законами про Державний бюджет України протягом останніх років блокуються норми
законів України стосовно рівня фінансового забезпечення наукової, науково-технічної,
освітянської сфер, а також створення пільгових умов для розвитку інноваційної діяльності.
Фактичне фінансування науково-технічної діяльності з Державного бюджету України протягом
останніх років у середньому показнику не перевищує 0,4 % ВВП, хоча для позитивних зрушень
потрібно принаймні 0,9 %, а законодавчо визначений показник у статті 34 Закону України
„Про наукову та науково-технічну діяльність” становить 1,7 % [9]. Питома вага програмно-
цільового фінансування наукових досліджень не перевищує 10 % загальних витрат на науку
при законодавчо встановлених 30 %. Щорічне фінансування освіти становить 4,5–5 % ВВП
при визначеній Законом України „Про освіту” нормі – 10 % від ВВП [10, с. 8].

Не стимулюють до активної наукової діяльності норми Закону України „Про вищу
освіту” [11], а саме:

– встановлені надбавки для працівників за наукові ступені кандидата та доктора наук – 15 і
25 %;
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– необґрунтований паритет заробітної плати за видами економічної діяльності, зокрема в
межах кожної сфери (заробітна плата професора та аспіранта, який працює в приватній
установі, доктора і кандидата наук, науковця з науковим ступенем і без наукового ступеня
тощо);

– незадовільний рівень матеріально-технічного забезпечення з огляду на розвиток
інформаційних технологій.

Крім того, що відповідні норми не відповідають вимогам часу та втратили відповідний
стимулюючий характер, не всі державні установи дотримуються визначених статей щодо
законодавчо встановлених доплат за наукові ступені, вчені звання, надбавки за стаж наукової,
науково-технічної, науково-організаційної, науково-педагогічної роботи, премій тощо.

За результатами соціологічних досліджень, професію вченого вважають престижною лише
1,2 % громадян України, серед молоді – менше одного відсотка [12 с. 141]. На нашу думку,
така тенденція є однією з найбільших загроз для України на шляху побудови інноваційної
моделі економіки, адже основним підґрунтям цього процесу повинна бути саме
висококваліфікована когорта молодих науковців, а нинішня динаміка демонструє зворотний
процес.

На відмінну від більшості країн світу, які ідуть в авангарді інноваційного розвитку,
вітчизняним законодавством не передбачено стимулювання залучення у науково-технологічну
та інноваційну сферу позабюджетних коштів, не стимулюються витрати промисловості на
наукові дослідження і розробки, а також інвестиції в інноваційну сферу з боку банків та інших
інвесторів.

Так, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2003 р. № 1174 „Про
схвалення Державної програми розвитку промисловості на 2003–2011 роки” у розділі
„Комплекс заходів і завдань розвитку основних секторів промисловості” було визначено
завдання на 2003–2004 роки забезпечити реалізацію інноваційної моделі розвитку
машинобудівного комплексу та інших галузей промисловості з поступальним розвитком до
2006 року та випереджаючим у 2011 році, що, за прогнозними показниками, у
машинобудуванні повинно було становити зростання обсягу виробництва порівняно з
2002 роком: у 2003 році – на 12 %, у 2006 – в 1,8 раза, у 2011 році – в 3,2 раза. Фактично в
Україні до дати затвердження Державної програми відбувалося скорочення інноваційної
діяльності, насамперед у промисловому секторі, і жодних передумов для впровадження
інноваційної моделі розвитку промисловості у 2003–2004 роках не було створено. Також
доцільно зазначити, що скорочення інноваційної діяльність у суб’єктів підприємництва
продовжувалося і надалі, а у 2010 році питома вага реалізованої інноваційної продукції в
обсязі промислової становила рекордні 3,8 %. Такі факти свідчать про недоліки реалізації
законодавчо встановлених норм на практиці. Проблема полягає у недостатньому та
поверхневому обґрунтуванні нормативно-правових актів, що ставлять за мету реалізувати
певний ряд заходів на момент прийняття таких документів.

Наявна сьогодні структура державного управління науково-технологічною та
інноваційною діяльністю, яка в останнє десятиліття зазнала певних реформувань, не забезпечує
реалізацію державної науково-технологічної та інноваційної політики. Не існує також чітко
визначеної та законодавчо закріпленої категорії „державна інноваційна політика”. Не
налагоджено координації взаємодії науки, виробництва та державних органів влади,
неефективно використовуються вітчизняні науково-технологічні здобутки. За наявності значної
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кількості дорадчих і міжвідомчих робочих органів у сфері науково-технологічної та інноваційної
політики не усунено дублювання функцій і повноважень між ними.

При декларативному характері заяв держслужбовців про інноваційно-інвестиційне
спрямування Податкового кодексу України [13] у ньому відсутні категорії „інновація”,
„інноваційна діяльність”, „інноваційний процес”, також немає розділу про спеціальний режим
оподаткування технологічних парків, які є обов’язковим елементом національної інноваційної
системи.

До позитивних змін у Податковому кодексі України, що сприяють пожвавленню
економічної діяльності суб’єктів господарювання та стосуються стимулювання інноваційно-
інвестиційного розвитку, можна віднести такі:

1) у статті 154 „Звільнення від оподаткування” ПКУ, серед яких:
– впровадження (до 2016 р.) нульової ставки податку на прибуток для новостворених

суб’єктів господарювання – юридичних осіб, а також підприємств з оборотом до 3 млн грн;
2) у статті 158 „Особливості оподаткування прибутку підприємств, отриманого у зв’язку із

впровадженням енергоефективних технологій” звільняється від оподаткування:
– 80 відсотків прибутку підприємств, отриманого від деяких енергозберігаючих товарів

власного виробництва (за відповідним переліком);
– 50 відсотків прибутку підприємств, отриманого від здійснення енергозберігаючих заходів

і реалізації енергоефективних проектів;
3) у пункті 15, 17 розділу „Перехідні положення”:
– прибуток, отриманий від реалізації інвестиційних проектів суб’єктами господарювання,

які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, схвалені відповідно до
Закону України „Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки
з метою створення нових робочих місць”, оподатковується за ставкою: 0 % до 31 грудня
2017 року; 8 % до 31 грудня 2022 року; 16 % з 1 січня 2023 року;

– до 1 січня 2020 року звільняється від оподаткування прибуток: виробників біопалива,
отриманий від продажу біопалива; підприємств, отриманий ними від діяльності з одночасного
виробництва електричної і теплової енергії; виробників техніки, обладнання, устаткування,
визначених статтею 7 Закону України „Про альтернативні види палива” [14] для виготовлення
та реконструкції технічних і транспортних засобів, у тому числі самохідних
сільськогосподарських машин та енергетичних установок, які споживають біологічні види
палива, одержаний від продажу зазначеної техніки, обладнання та устаткування, що були
вироблені на території України:

– строком на 10 років звільняється від оподаткування прибуток: підприємств галузей легкої
промисловості (крім підприємств, які виробляють продукцію на давальницькій сировині),
підприємств суднобудівної та літакобудівної промисловості (також проведення такими
підприємствами науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт); підприємств галузі
електроенергетики від продажу електричної енергії, виробленої з поновлюваних джерел енергії
(п. 17 перехідних положень).

Але разом з тим складається враження про некомплексний та безсистемний підхід до
принципу стимулювання та сприяння науково-технічному та інноваційно-технологічному
розвитку.

Не набули в цьому документі альтернативного варіанта відмінені Законом України „Про
внесення змін до Закону України „Про державний бюджет на 2005 рік” норми статті 21 та
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22 Закону України „Про інноваційну діяльність” [4], які визначали основні пільги для
інноваційних підприємств.

У „Національній доповіді: стан та перспективи” [15] науковці зазначають, що розвиток
законодавства України не позбавлений суперечності між двома сторонами правової системи
– правотворенням і правореалізацією. Швидке неконтрольоване розширення нормативно-
правових актів істотно ускладнює реалізацію принципу законності, правореалізацію в цілому,
спричиняє масові порушення, що, у свою чергу, сприймається як неефективність закону і
провокує нові зміни у законодавстві, утворюючи замкнене коло. На підставі зазначеного
можна зробити висновок про необхідну та достатню кількість законодавчих актів для правової
системи щодо регулювання інноваційної діяльності в країні та її ефективність.

Механізм розвитку законодавчої бази в країні – це комплекс умов, якими визначаються, з
одного боку, свідомі цілеспрямовані зміни, удосконалення законодавства, а з іншого –
принципові непередбачувані зміни в ньому, що мають регресивний характер [15, с. 629–630].
У зв’язку з цим важливого значення набуває політична складова правового регулювання,
наявність або відсутність у держави правової політики. Так, основними складовими механізму
розвитку законодавства потрібно вважати правову політику держави та правотворчий процес.

Наявні неврегульовані питання, що пов’язані з реалізацією Закону України „Про державне
регулювання діяльності у сфері трансферу технологій”, призводять до неконтрольованого
передавання технологій за кордон, що загрожує технологічній безпеці України.

Згадане вище не повною мірою відображає перелік розбіжностей та прогалин у
законодавстві, що регулюють наукову та інноваційну сфери, але свідчить про потребу у його
доопрацюванні, узгодженні й прийнятті ряду нормативно-правових актів, які сприятимуть
успішній реалізації інноваційної стратегії держави.

На нашу думку, окремі нормативно-правові акти потребують коригування, зокрема:
– Закон України „Про інноваційну діяльність” доцільно доповнити визначенням таких

термінів: „інноваційний процес”, „структура інноваційного процесу”, „національна
інноваційна система”, „державна інноваційна політика”;

– Закон України „Про наукову та науково-технічну діяльність” необхідно доповнити
нормами понятійного апарату щодо створення інновацій на основі не тільки науково-технічної
та технологічної діяльності, а й організаційної, маркетингової та інших видів, необхідних для
інноваційного розвитку економіки; уточненням визначення сутності державних науково-
технічних програм та їх спрямування; розширенням функцій галузевих міністерств і відомств
зі співробітництва із службами прогнозування, оперативного аналізу, планування та
маркетингу екзогенного та ендогенного розвитку ринку;

– відповідно до ст. 7 Закону України „Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності”
доцільно розробити критерії класифікації науково-дослідних та дослідно-конструкторських
робіт; нормативно-правовий документ, що буде визначати економічну ефективність
інноваційних проектів та методику обрахунку їх результатів; методичне забезпечення для
узагальнення показників наукової та інноваційної діяльності за класифікаційними її ознаками
та відповідної системи звітності про реалізацію пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;

– відкоригувати Концепцію науково-технічного та інноваційного розвитку України з метою
її адаптації до світових глобалізаційних тенденцій, нинішнього етапу екстеріоризаційного
соціально-економічного розвитку економіки України та вирішення проблем інноваційного
підприємництва;
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– Податковий кодекс України доповнити відкоригованими до нинішніх умов нормами
статті 21 та 22 Закону України „Про інноваційну діяльність”, а також забезпечити:

а) диференціацію розмірів податкових пільг залежно від активності конкретних підприємств,
організацій фізичних осіб в інноваційному процесі за умови щорічного збільшення ними
витрат на науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи не менше як на 25 %;

б) звільнення від податків наукових установ, які фінансуються та перебувають у державній
власності;

в) запровадження для малих і середніх науково-виробничих організацій за рахунок коштів
Державного інноваційного фонду України (з 2000 року Українська державна фінансово-
кредитна установа) безповоротних субсидій у розмірі до 25 % загальної суми витрат на
створення і впровадження нововведень.

Отже, законодавство України про інноваційну діяльність повинно охоплювати правові
норми різної галузевої належності, якими регулюються відносини, що виникають у процесі
організації та здійснення інноваційної діяльності, відповідати світовим вимогам і перебувати
в авангарді стимулювання ведення господарської діяльності в науково-технологічних галузях
економіки. Саме нормативно-правове забезпечення інноваційного розвитку є першим кроком
у подоланні диспропорцій економічного розвитку в країні та становленні інноваційної моделі
розвитку економіки.
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ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ ТА ЙОГО
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У роботі відображено основні складові поняття інтернет-маркетингу,
систематизовано й подано його різновиди та категорії. Визначено місце та роль новітніх
інструментів в інтернет-маркетингу. Запропоновано комплекс заходів для покращання
використання новітніх засобів в інтернет-маркетингу, визначено їх порядок і ефективність
застосування.

В работе показаны главные составляющие понятия интернет-маркетинга,
систематизировано и наглядно представлено его разновидности и категории. Определено
место и роль новейших инструментов в интернет-маркетинге. Предложен комплекс
мероприятий для улучшения использования новейших средств в интернет-маркетинге,
определено их порядок и эффективность применения.

In article main components of the concept of Internet-marketing, its varieties and categories
  had been displayed, systematized and visually submitted. Place and role of  modern tools in
 Internet-marketing had been defined. Complex of actions for improvement of using of modern
means in Internet-marketing had been offered, its order and efficiency of application had been
determined.

Ключові слова: електронна комерція, інтернет-маркетинг, новітні інструменти в
інтернет-маркетингу.

Нині значного поширення набуває всесвітня мережа Інтернет. Вона проникає в усі куточки
людського життя: робота через Інтернет, навчання через Інтернет, спілкування, онлайн-ігри та
ін. За останні роки Інтернет проник і в економіку, у зв’язку з цим виникло таке поняття, як
„інтернет-маркетинг”.

Інтернет переносить деякі підприємства на глобальний рівень, спрощує та покращує
укладання різних договорів між підприємствами, пришвидшує комунікацію і сприяє пошуку
цільової аудиторії, а також поширенню своєї продукції чи/та послуг через Інтернет. Можна
сказати, що Інтернет набуває все більшого значення не лише для основного користувача
Інтернет, але навіть для економічного розвитку різних підприємств і держав.

Інтернет повністю змінив стиль ведення бізнесу і значно скоротив затрати фірм. Бізнесменам
доводиться займатися новим спрямуванням, таким як: інтернет-маркетинг, тобто розробляти
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нові плани, стратегії, організовувати та здійснювати контроль проведених комерційних операцій
з метою постійного виявлення сфери сумісних і координованих інтересів компаній і клієнтів,
адекватного розвитку відносин з клієнтами на базі інтернет-технологій та завоювання інтернет-
ринку.

Інтернет-маркетинг сьогодні є одним з найперспективніших напрямів розвитку в Україні.
Ця сфера активно розвивається, незважаючи на економічні кризи та різні зовнішні і внутрішні
перешкоди. Але незважаючи на її розвиток, інтернет-маркетинг в Україні розвинений
недостатньо.

У зв’язку з цим особливої актуальності набуває вивчення нових можливостей
інтернаціоналізації маркетингової діяльності з використанням комп’ютерної мережі Інтернет,
ринок якого в Україні на даний момент перебуває в стадії розвитку. Актуальність даної роботи
зумовлена, з одного боку, великою зацікавленістю до теми в сучасних умовах, з іншого – її
недостатньою розробленістю. Тому для ефективного і повноцінного управління інтернет-
маркетингом потрібно розглянути новітні інструменти впливу на нього. Розгляд питань, що
пов’язані з даною тематикою, має як теоретичну, так і практичну цінність.

На сьогодні дослідженням маркетингу в мережі Інтернет (інтернет-маркетингу) займаються
такі вчені: Х. Анн, Г. Л. Багієв, В. Д. Байков, В. С. Голик, Е. П. Голубков, В. В. Дик,
В. В. Дергачова, В. М. Тарасевич, М. Г. Лужецкий, М. В. Макарова, А. Е. Родионов,
І. В. Успенский, Р. Уілсон, Д. Філліпс, Р. Фрост, В. С. Хабаров, Б. Халлиган, В. Холмогоров,
Д. Шах  та інші.

Метою статті є вивчення сутності інтернет-маркетингу та можливостей застосування його
новітніх інструментів у маркетинговій діяльності компаній у внутрішньому і зовнішньому
середовищі.

Для досягнення мети були поставлені та вирішені такі завдання:
– визначити актуальність даної проблеми для подальшого її дослідження;
– окреслити теоретичні основи перспектив розвитку інтернет-маркетингу;
– розробити основні шляхи вирішення подальшого розвитку інтернет-маркетингу в Україні;
– визначити основні можливості інтернет-маркетингу із застосуванням новітніх

інструментів.
Більшість науковців, що працюють у даній сфері, не виокремлюють інтернет-маркетинг у

самостійну наукову галузь. Так, І. Успенський зазначає, що Інтернет має унікальні
характеристики, які суттєво відрізняються від характеристик традиційних інструментів
маркетингу. Одна з них – це його гіпермедійна природа. Відповідно він визначає інтернет-
маркетинг як новий напрям у маркетингу – гіпермаркетинг як теорію та методологію
організації маркетингу в гіпермедійному середовищі Інтернет [8, с. 3–4]. М.В. Макарова вважає,
що інтернет-маркетинг є складовою загальної маркетингової стратегії фірми, визначає його
як технологію маркетингу за допомогою комп’ютерних систем та мереж і допомагає
вирішувати лише ті завдання фірми, які будуть ефективними з точки зору доходів і
витрат [7, c. 172–173].

Електронний маркетинг, е-маркетинг, також інтернет-маркетинг – ведення маркетингу на
основі електронних технологій. Практично це стосується інтернет-технологій продажу:
електронної комерції та традиційної комерції, яка використовує засоби Інтернету як допоміжну
технологію. Якщо маркетинг – це залучення і утримання клієнтів, то інтернет-маркетинг –
залучення і утримання клієнтів в Інтернеті [3].
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Перші системи електронної комерції у своїй найпростішій формі з’явилися у 1960-х роках
у США та використовувалися здебільшого у транспортних компаніях для замовлення білетів
та обміну інформацією між транспортними службами перед підготовкою до рейсів. Донедавна
електронна комерція в Україні не мала значного поширення, але протягом останніх років
набуває все більшого розвитку. Одним із основних елементів такої комерції є інтернет-
маркетинг, який набуває розвитку з появою електронної комерції. На цьому етапі майже
неможливо розвивати підприємство, не подавши інформацію в Інтернеті.

Для того щоб чітко окреслити коло проблем, необхідно дати визначення, що таке інтернет-
маркетинг. Інтернет-маркетинг – це новий вид маркетингу, що включає традиційні елементи
(товар, розподіл, просування, маркетингові дослідження), реалізовані за допомогою
інструментів мережі Інтернет у дистанційному, інтерактивному режимі, і тому забезпечує
можливість прискорення, здешевлення та більш якісного здійснення всіх маркетингових
процесів. Дане визначення, на відміну від інших, запропонованих науковцями, показує суть
нового явища, місце в системі маркетингу, ресурси, необхідні для реалізації інтернет-
маркетингу в економічному середовищі [5].

В. Холмогоров у своїй праці „Інтернет-маркетинг: короткий курс” сформулював таке
визначення: „Інтернет-маркетинг – це комплекс спеціальних методів, які дають змогу власникам
web-ресурсів просунути свій сайт в Інтернеті і розкрутити торгову марку свого підприємства,
та за допомогою цього здобути додатковий дохід” [10, с. 14]. Таким чином, дане визначення
не дає чіткої і повної інформації про інтернет-маркетинг, оскільки слово „розкрутити”, як
правило, розуміють по-різному. Отже, це визначення, в першу чергу, акцентоване на інтернет-
рекламі, технологіях маркетингових досліджень і також конкурентній розвідці.

Стосовно цього суттєвим кроком вперед є підхід, описаний В. В. Діком, М. Г. Лужецьким,
А. Е. Родіоновим у праці „Електронна комерція”: „Інтернет-маркетинг – це необхідний
комплекс заходів з дослідження такого специфічного ринку, яким є мережевий ринок Інтернету,
з ефективного просування і продажу товарів (послуг) за допомогою новітніх технологій
інтернет-маркетингу” [2, с. 221].

На нашу думку, дане визначення є більш повним і дозволяє повноцінно зрозуміти основну
сутність сучасного інтернет-маркетингу, оскільки його автори розцінюють інтернет-маркетинг
як дослідження специфічного ринку (інтернет – ринку).

Проаналізувавши різні підходи щодо визначення інтернет-маркетингу, зазначимо, що
точного і конкретного формулювання визначення немає, учені розходяться в своїх
трактуваннях і свої визначення зводять до інтернет-реклами. Також більшість авторів
намагаються обходити питання стосовно формування інтернет-маркетингу і визначення його
предметної ділянки. Причиною цього явища може є те, що практика значно випереджає
теорію, і конкретно визначити, що являє собою інтернет-маркетинг, доки ніхто не може.

У цій ситуації деякі напрями інтернет-маркетингу залишаються не дослідженими.
І. В. Успенський пропонує таку структуру інтернет-маркетингу (рис. 1):
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Рис. 1. Структура інтернет-маркетингу*
* Джерело: Успенский И. В. Интернет-маркетинг [Электронний ресурс] : [учеб.] / И. В. Успенский. –

Режим доступа: http://www.aup.ru/books/m80.

Згідно зі структурою інтернет-маркетингу одним із основних його елементів є маркетингові
дослідження.

Маркетингові дослідження – це систематична підготовка і проведення різних досліджень,
аналіз отриманих даних і представлення результатів і висновків у вигляді, що відповідає
конкретному маркетинговому завданню, яке стоїть перед компанією [6, с. 123]. Це трактування
здобуло популярність і визнане багатьма науковцями.

Докладне розкриття сутності маркетингових досліджень дає Є. П. Голубков у роботі
„Маркетингові дослідження: теорія, методологія і практика”: „Маркетингові дослідження – це
функція, яка через інформацію зв’язує маркетологів з ринками, споживачами, конкурентами,
з усіма елементами зовнішнього середовища маркетингу. Маркетингові дослідження пов’язані
з прийняттям рішень за всіма аспектами маркетингової діяльності. Вони знижують рівень
невизначеності й стосуються всіх елементів комплексу маркетингу та його зовнішнього
середовища за тими його компонентами, які впливають на маркетинг визначеного продукту
на конкретному ринку [1, с. 89].

У маркетингових дослідженнях є певні інструменти, які не завжди ефективні і потребують
подальшого дослідження. Так, інтернет-опитування не завжди є ефективним, оскільки мало
хто хоче витрачати свій час на непотрібні йому речі. Так, основні покупці в електронній
комерції – це молодь, тобто люди до 30 років (близько 80 %). Після 22–23 років люди працюють,
і, як правило, не хочуть проходити різні опитування. Ще одним варіантом опитувань є
опитування за плату і звісно таке опитування збільшить кількість опитуваних, але відповіді на
запитання можуть бути неправдивими.

http://www.aup.ru/books/m80.�����


Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  3(62) 2013  63

На нашу думку, більш альтернативним варіантом проведення опитування є не просто
опитування, яке не приносить жодної користі особі, з якою проводиться опитування, і не
грошові винагороди, після яких, як правило, даються неправдиві відповіді, а опитування, під
час проведення якого буде дана певна психологічна оцінка. Наприклад, після проходження
опитування на ціни товарів у магазині буде оцінюватись клієнт як малозабезпечений,
забезпечений і багатий, або за іншими індивідуальними якостями: жадібний, щедрий та ін.

Дана структура (рис. 1) є найбільш повною і за допомогою можна дати повноцінне
визначення інтернет-маркетингу.

На нашу думку, це комплекс усіх заходів, які дозволяють досліджувати й аналізувати
потенційних покупців і специфічні ринки, проведення розподільної та комунікативної політики
з використання сучасних інтернет-технологій. Іншими словами, інтернет-маркетинг – це
традиційний маркетинг із використанням сучасних інтернет-технологій.

На думку І. Успенського [9], інтернет-маркетинг є сукупністю маркетингових досліджень
і комплексу маркетингу „4P”. В. Холмогоров [10, с. 6–17] не приводить єдиної схеми
взаємозв’язку елементів інтернет-маркетингу. Водночас виділяє такі його компоненти, як
реклама, public relations, маркетингові дослідження в Інтернеті, просування товару в мережі
Інтернет, позиціонування торгової марки на ринку.

Необхідно зазначити, що більшість елементів традиційного маркетингу набуває свого
розвитку в Інтернеті. Проаналізуємо найбільш цікаві, з погляду нового комунікаційного
середовища, інструменти інтернет-маркетингу, які можуть використовуватися для вирішення
завдань у різних складових комплексу маркетингу.

Важливим інструментом інтернет-маркетингу є створення і розробка свого власного сайту.
За допомогою нього можна значно покращити економічні показники, наприклад, збільшити
кількість продажів, удосконалити пошук цільової аудиторії, тобто відповідних потенційних
покупців.

Створення власного сайту, з погляду інтернет-маркетингу, може проходити за такими
етапами:

1) визначення функцій та завдань сайту;
2) вивчення цільової аудиторії;
3) вивчення структури сайту;
4) дизайн і стиль сайту (графічне представлення сайту, яке повинно бути ефективним і

ефектним);
5) визначення навігаційної моделі, яка повинна забезпечувати зручність доступу до

інформаційної складової сайту;
6) інформаційне наповнення та підтримка (інформація, яка є на сайті);
7) визначення з хостингом (це місце, де фізично буде розміщено сайт).
Після визначення цілей і завдань сайту, структури і дизайну надзвичайно важливе місце і,

напевне, 60 % успіху забезпечує підбір цільової аудиторії та реклама.
Щодо цільової аудиторії, то її кількість в інтернет-мережі з кожним днем збільшується. В

Європі нараховують понад 476 млн користувачів Інтернету, що становить 58,3 % усього
населення континенту або 22,7 % користувачів світу. За період 2000–2011 рр. кількість
користувачів Всесвітньої мережі зросла майже у три з половиною раза, тобто на червень 2011
року їх кількість становила 353,1 % порівняно з 2000 роком. Найпотужнішими країнами-
користувачами Інтернет щодо відношення до загальної кількості населення Європи є
Німеччина, Росія, Велика Британія, Туреччина. Україна посідає 9 місце у списку, маючи
понад 15 млн користувачів [4].
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Слід зазначити, що стосовно загальної кількості населення в середині держави Україна
посідає одне з найгірших місць в Європі (33,9 %, або 15,3 млн ос.). А за цими даними Україна
перебуває на 51 місці і не поступається лише Косову, Грузії, Молдові, а також Боснії та
Герцеговині.

Незважаючи на такі показники, електронна комерція і інтернет-маркетинг набувають усе
більшого поширення. Дана сфера на сьогодні є однією з найбільш перспективних, оскільки
спостерігається тенденція, що 60 % усіх операцій щодо купівлі-продажу товарів здійснюють
люди віком до 30 років. Отже, вибираючи цільову аудиторію, бажано врахувати цей фактор.

Також потрібно врахувати і такий фактор, що 60 % покупок через Інтернет здійснюється в
містах чисельністю населення від 50 тис. ос., що є важливим фактором для визначення цільової
аудиторії.

Одним із найважливіших інструментів в інтернет-маркетингу є реклама. Інтернет-маркетинг
як і класичний маркетинг складається з аналізу попиту та реклами.

Аналіз попиту в Інтернеті – це збір даних для проведення статистики з метою визначення
купівельної здатності цільової аудиторії.

Реклама в Інтернеті надає споживачеві можливість отримати необхідну інформацію в
будь-який час. Будь-який споживач може вчасно отримати інформацію про товар і купити
його, не виходячи із дому. Реклама в Інтернеті набагато економніша інших її видів.

Використовуючи інтернет-маркетинг, можна легко і швидко провести рекламну компанію
в іншій країні.

Реклама в Інтернеті – це ряд заходів із просування інтернет-ресурсу або продукту,
інформацію про який містить інтернет-ресурс, у глобальній мережі і включає в себе такий
арсенал інструментів:

– пошукова оптимізація (просування);
– контекстна реклама;
– медіа реклама;
– банерна реклама;
– інтерактивна реклама;
– e-mail маркетинг;
– віртуальний маркетинг;
– прихований маркетинг.
Інтернет-маркетинг – невід’ємна частина рекламної компанії. Інтернет-реклама завжди

входить у рекламну компанію провідних компаній.
Також необхідно використовувати інструменти інтернет-маркетингу при виході інтернет-

підприємств на нові ринки чи використанні нової групи товарів. Отже, можна створити свою
нішу з невеликими змінами маркетингового бюджету чи відвоювати частку ринку у великих
гравців через підвищення своєї лояльності до клієнтів.

Цікавий перелік інструментів інтернет-маркетингу в 2008 році запропонував Jeremiah
Owyang у своєму блозі [11]:

– сайт компанії;
– зовнішня активність компанії в Інтернет (поза власним сайтом);
– просування бренду;
– маркетинг співтовариств та маркетинг у соціальних медіа;
– віртуальні світи;
– експериментальні методи;
– пошуковий маркетинг.
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Слід зазначити, що для компаній безумовним пріоритетом є такий інструмент, як пошуковий
маркетинг. Його застосовують 100 % опитаних.

Більшість (85 %) компаній удосконалили „глибинний” (in-depth) пошук, 77 % дають
можливість завантажувати різні стартові сторінки, 63 % застосовують на своєму сайті зручну
навігацію (guided navigation).

Тобто необхідною є можливість персоналізації сайту для відвідувачів. З одного боку, це
підвищуватиме їх лояльність і заохочуватиме до відвідування, а з іншого – буде джерелом
інформації про їх переваги та вподобання.

Для вирішення проблеми становлення інтернет-маркетингу в Україні та забезпечення
його подальшого розвитку у вітчизняній економіці необхідно:

– зробити в Україні доступнішими ціни на послуги інтернет-провайдерів;
– використовувати необхідні інструменти інтернет-маркетингу;
– вдосконалити законодавство в сфері електронної комерції;
– використовувати накопичений міжнародний досвід поширення інтернет-маркетингу;
– створити умови для стимуляції та розвитку інтернет-маркетингу в Україні.
Вирішення цих питань створить умови для високих темпів розвитку інтернет-маркетингу,

а відповідно до цього розвиток економіки та вихід на новий рівень українських підприємств.
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У статті розкрито роль політекономічного знання у формуванні інформаційного
постіндустріального суспільства, наукового світогляду, компетенцій та професіоналізму
сучасного економіста.

В статье раскрыта роль политэкономического знания в формировании
информационного постиндустриального общества, научного мировоззрения, компетенций
и профессионализма современного экономиста.

This paper examines the role of knowledge in shaping the political economy of post-industrial
information society, scientific outlook, skills and professionalism of modern economics.
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Про точні параметри інформаційного постіндустріального суспільства, в якому буде жити
людина, сьогодні навряд чи можна говорити з повною впевненістю. Однак можна і потрібно
спробувати спрогнозувати основні контури і базові характеристики середовища, в якому
буде відбуватися економічна діяльність і повсякденне життя людей. Це надзвичайно важливо,
зважаючи на такі обставини.

Здійснюючи дослідницьке прогнозування, людина вивчає умови, в яких житиме в
майбутньому. Спрогнозовані сценарії майбутнього є основою для формування теперішньої
діяльності людей, адже контури майбутнього формуються багатоваріантними. Щоб реалізувати
будь-який із цих варіантів (або уникнути небажаного розвитку подій), необхідно приступити
до конкретних дій уже сьогодні. Те, що буде вироблятися в майбутньому, починає
проектуватися сьогодні. Крім того, дослідження майбутніх обставин, в яких будуть жити люди,
дозволяє розпочати підготовку для життя у відповідних умовах. З урахуванням цього повинні
формуватися освітні програми, системи життєзабезпечення, законодавчі основи, інші
суспільні інститути [1, c. 9–10].

Сьогодні озброєння молоді сучасними економічними знаннями і, зокрема
політекономічними, є першочерговим завданням Української держави. Основну роль у цьому
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процесі відіграють університети. Адже саме в стінах дослідницьких університетів здійснюється
підготовка сучасних економістів, від рівня компетенції і професіоналізму яких залежить у
кінцевому підсумку постіндустріальний розвиток українського суспільства та його економіки.

Цілком очевидним постає питання про те, що 4–6 років, необхідних для підготовки
дипломованого спеціаліста, бакалавра чи магістра економіки, має визначатися тим набором
знань і компетенцій, які потрібні професійному економісту, затребуваному в сучасній
економіці. На нашу думку, під терміном „затребуваність” у широкому сенсі необхідно розуміти
не тільки можливість випускника університету швидко і без труднощів влаштуватися на роботу
в будь-яку компанію, але й наявність компетенцій, які дозволили б йому реалізувати себе як
професійного економіста і досягнути успіху в будь-яких починаннях, будь-то наймана праця
в приватних компаніях, служба в державних структурах, наукова кар’єра чи можливість
відкрити свою справу. Саме наявність фундаментальних політекономічних знань є основою
затребуваності випускників у широкому розумінні цього слова.

Політекономічні знання, які отримують студенти в процесі їх навчання, повинні опиратися
на тверду основу, якою є повний і комплексний курс теоретичних економічних дисциплін. На
нашу думку, цей курс має включати і навчальну дисципліну „Політична економія
інформаційного постіндустріального суспільства”.

Мета статті – обґрунтувати необхідність озброїти студентів фундаментальними
політекономічними знаннями, довести важливість включення до навчальних планів підготовки
бакалаврів і магістрів з економіки навчальної дисципліни „Політична економія інформаційного
постіндустріального суспільства”, яка повинна стати основою формування наукового
економічного світогляду та компетенцій сучасних економістів.

Однією з найважливіших функцій дисциплін теоретичного блоку економічної науки –
економічної теорії – це поєднання розрізнених знань про факти економічної дійсності в єдину
систему, виявлення фундаментальних причинно-наслідкових зв’язків і законів у рамках
існуючої економічної реальності. Вона також повинна бути надійною основою для
формування прогнозів і практичних рекомендацій для економічних суб’єктів. Це найважливіше
завдання має знайти відображення в освітньому процесі. Тому зміст політичної економії
інформаційного постіндустріального суспільства повинний включати такі проблеми:

1) загальні засади постіндустріального розвитку;
2) прогнозні ознаки (характеристики) нової суспільно-економічної формації:

інформаційного постіндустріального суспільства, інформаційної постіндустріальної
економіки;

3) структурні трансформації суспільного виробництва як імператив формування нового
суспільства та його економіки;

4) роль інформаційно-комунікаційних технологій у становленні і розвитку інформаційного
постіндустріального суспільства;

5) економічний світогляд людини та необхідність у його формуванні на засадах
постіндустріалізму;

6) роль інтелектуалізації економічної діяльності, її інноваційності у формуванні нових
світоглядних орієнтирів суб’єктів господарювання;

7) функції держави в становленні і розвитку інформаційного постіндустріального
суспільства та його економіки, суспільства знань та економіки знань;

8) становлення і розвиток глобального інформаційного постіндустріального суспільства.
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Обгрунтуванням необхідності політичної економії інформаційного постіндустріального
суспільства слугує таке.

Фундаментальні зміни, що відбуваються в суспільстві, дозволяють говорити про
формування нової соціально-економічної формації. Аналізуючи наукові теорії, в основу яких
покладено дослідження інформаційного суспільства, можна виявити зацікавленість науковців
у дослідженні передумов і фактичних досягнень сучасної цивілізації, які характеризують
особливості нової суспільної формації.

Для назви суспільства майбутнього використовують різні терміни: „постіндустріальне”,
„інформаційне”, „мережеве”, „постекономічне”, „посткапіталістичне”, „суперіндустріальне”,
„третьої хвилі”, „цивілізації послуг”, „інформаційно-комп’ютерне” тощо. Ще різноманітнішим
є спектр термінів, якими позначається базова економіка майбутнього суспільства (табл. 1).

Таблиця 1
Назви та ключові ознаки базової економіки прийдешнього суспільства

Кожне із перерахованих понять, як зазначає А. А. Гриценко, вирізняється певною основною
рисою, має своєрідну укрупнену характеристику прийдешнього суспільства:

– засноване на виробництві і споживанні інформаційних товарів і послуг; його виробничу
основу складають високотехнологічні засоби виробництва, контрольовані комп’ютерними
технологіями;

– значної питомої ваги набуває сфера послуг;
– зростає ступінь віртуалізації виробничих соціальних зв’язків, унаслідок чого створюються

передумови для залучення широких мас населення в процеси прийняття рішень, сфера
безпосереднього спілкування людей розширюється до глобальних масштабів;

Назви базової економіки
майбутнього суспільства

Ключові ознаки економіки

Наступна економіка
(Next Economy)

Економіка, що прийде на зміну нинішній

Нова економіка
(New Economy)

Економіка, що відрізняється від нинішньої, або
економіка, заснована на інноваціях

Високотехнологічна
економіка
(Hi-Tech Gift Economy)

Економіка, яка формується науково-технологічним
прогресом

Цифрова економіка
(Digital Economy)

Економіка, заснована на електронних
комп’ютерних технологіях

Економіка знань
(Knowledge Based Economy)

Економіка, заснована на знаннях

Економіка послуг
(Service Economy)

Економіка, у якій переважає сфера надання послуг

Економіка уваги
(Attention Economy)

Економіка з високою ціною відповідальності

Віртуальна економіка
(Virtual Economy)

Економіка, заснована на віртуальних зв’язках

Мережна економіка
(Network Economy)

Економіка, заснована на мережних,
горизонтальних зв’язках між економічними
суб’єктами
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– колосальний рівень технічних можливостей людини зумовлює високий ступінь
відповідальності за прийняті рішення;

– в організації економіки центр ваги переноситься з вертикально сформованих ієрархічних
структур на горизонтальні мережеві зв’язки [1, c. 9–10]. Зазначене дає підставу вченому назвати
прийдешню формацію інформаційно-мережевим суспільством.

Серед перерахованих вище характеристик А. А. Гриценко виділяє два основні аспекти –
факторний і організаційний. За базовим основним фактором (основний ресурс, предмет
споживання, засіб виробництва, інструмент реалізації суспільних зв’язків тощо) суспільство
майбутнього цілком обґрунтовано може бути назване інформаційним: „перехід до
інформаційно-мережевого суспільства робить інформацію пануючою формою продукту,
на виробництво якого витрачають дедалі зростаючу частку суспільного часу” [2, c. 6], а за
характером організаційної структури воно може бути ідентифіковане як мережеве: „мережа
є природним середовищем пробування інформації” [2, c. 6].

Автори аналітичної доповіді „Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та
національні можливості” (Д. В. Дубов, О. А. Ожеван, С. Л. Гнатюк) пропонують розглядати
інформаційне або постіндустріальне суспільство як таку фазу („хвилю”) у розвитку цивілізації,
коли основними продуктами виробництва стають не речі й енергія, а інформація і знання. На
думку авторів, провідними трьома рисами, що вирізняють подібний соціум від усіх його
попередників, вважаються:

– створення глобального інформаційного простору, здатного забезпечити нову якість
життя;

– збільшення питомої ваги інформаційно-комунікаційних технологій, продуктів і послуг у
валовому внутрішньому продукті (ВВП) країни;

– поява якісно нових комунікацій та ефективної інформаційної взаємодії людей на засадах
зростаючого доступу до національних і світових інформаційних ресурсів, подолання
інформаційної нерівності (бідності), прогресуюче задоволення людських потреб в
інформаційних продуктах і послугах [3, с. 3].

Будь-який соціум кардинально відрізняється від його історичних попередників, вважають
автори, і насамперед характеризується новою якістю людського життя, що породжує „нову
людину” та якісно нову соціальну структуру. В інформаційному суспільстві ця нова якість
полягає у забезпеченні кожної особи будь-якими знаннями, що зумовлює радикальні зміни в
усій системі суспільних відносин (політичних, правових, духовних та ін.). Тобто основна ідея
інформаційного суспільства у соціогуманітарному вимірі полягає у досягненні нової фази
розвитку – „суспільства знань” і забезпечення для всіх однакового доступу до них [3, с. 3–4].

Перехід від індустріальної до інформаційної постіндустріальної стадії є настільки різким
поворотом в історії, зазначає академік НАН України А. А. Чухо, що він змінив усталену
методологію економічної теорії і зумовив формування якісно нової [4, c. 17]. Йдеться про
застосування цивілізаційного підходу. Незважаючи на те, що цивілізаційний світоглядний
принцип використовують у науковій літературі, проте він повною мірою не доводиться до
студентів, не використовується для озброєння майбутніх фахівців сучасною методологією.
Тому втілення цивілізаційного підходу в навчальній літературі, зокрема в політичній економії
інформаційного постіндустріального суспільства, послідовне його розкриття і висвітлення є
обов’язковою умовою формування у студентів сучасного наукового економічного мислення.
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Зміст політекономії інформаційного постіндустріального суспільства передбачає
осмислення значного масиву знань, які стосуються ролі інформаційно-комунікаційних
технологій (далі – ІКТ) у розвитку нової суспільно-економічної формації, адже формування
єдиного світового ринкового простору наприкінці минулого століття збіглося з початком
бурхливого повсюдного поширення сучасних ІКТ. Широка наявність різноманітної інформації
в режимі он-лайн для урядів, бізнесу, громадян викликала небувалий інтерес до порівняння
умов життя і праці, поєднання національних і приватних інтересів, діяльності транснаціональних
компаній і фінансових інститутів, ролі окремих країн у вирішенні глобальних проблем, місця
людини в наукомісткій економіці. Без розгляду зазначених питань на загальнонаціональному
рівні не можна оцінити те, що відбувається, виявити тенденції для прогнозування майбутнього.
Усе це визначає першорядне значення політико-економічного підходу до аналізу сучасного
розвитку під впливом ІКТ [5, c. 64–66].

ІКТ стали найважливішою ланкою нової інфраструктури світового господарства. Не тільки
передові постіндустріальні країни, в яких проживає лише 15 % населення земної кулі, але і
країни, що розвиваються, а також держави з ринковою економікою, покриті загальною
інформаційною мережею. Нині жодна національна модель економічного розвитку не може
нормально функціонувати без використання Інтернету, без урахування світових
інформаційних потоків. Фактично йде в минуле час закритих економік. Тепер країни прагнуть
визначити оптимальність відкритості своєї економіки при виробленні політики захисту своїх
національних інтересів, що неминуче ставить питання про політичну економію світового
господарства [5, с. 65 ].

Як засвідчує глобальна фінансово-економічна криза 2008–2009 рр., виникли специфічні
фактори, що посилюють нерівномірності розвитку і зростання диспропорційності у світовому
господарстві. У цих умовах системне бачення національної економіки не може бути повним
без системного бачення світової економіки. Вирішити цю наукову проблему здатна політична
економія інформаційного постіндустріального суспільства.

З середини ХХ століття у постіндустріальних країнах спостерігається тенденція зростання
впливу сфери послуг. З появою і впровадженням сучасних ІКТ, автоматизацією робочих
місць ця тенденція прискорилася і розширилася. Як показують статистичні дані, за
абсолютними показниками обсяг матеріального виробництва збільшується, але темп його
приросту нижче темпів приросту сфери послуг і ВВП в цілому. Невипадково сучасну
економіку розвинених країн нерідко називають сервісною.

Роль людини, людського потенціалу в останні десятиліття зростає в геометричній прогресії.
Людська праця незаперечно доводить свою основну роль серед інших сучасних факторів
виробництва за інших рівних умов. За своєю значимістю людина перебуває в основі
економічної системи, будучи водночас її продуктом. В умовах „інформаційної епохи” сучасне
суспільство продовжує залишатися суспільством найманої праці. Зайнятість на державній
службі чи у приватному секторі залишається основним джерелом існування більшості
працездатного населення.

Сьогодні спостерігається поєднання різних тенденцій у підвищенні значимості людини і
трудового фактора в економіці. З одного боку, скорочується частка тих галузей матеріального
виробництва, де переважає фізична праця. З іншого – неухильно розширюється сфера
автоматизованої праці і послуг, зростає значимість освіти, професійної підготовки і
безупинного підвищення кваліфікації працівників, де переважає розумова праця. Скрізь цінність
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працівника різко зростає, від кожної людини залежить реалізація матеріальних і фінансових
ресурсів, швидкість обороту капіталу і його зростання.

Фундаментальні зміни в багатьох сферах людської діяльності свідчать про формування
паростків інформаційного суспільства в постіндустріальному періоді. В економічному аспекті
суспільство майбутніх часів спрямоване на виробництво і споживання інформаційних товарів
і послуг. Воно буде опиратися на використання наукомістких високотехнологічних засобів
виробництва і розвиток соціальних мережевих структур, залучених у процеси прийняття
рішень. Зміна соціально-економічної формації зумовлює еволюційні перетворення в свідомості
суспільства і людини. Нині людина повинна змінювати як саму себе, так і економічні процеси,
щоб отримати переваги та мінімізувати ризики на шляху до інформаційного суспільства. Для
цього необхідна фундаментальна підготовка, нові політекономічні знання, нове економічне
мислення. Сприяти цьому допоможе вивчення навчальної дисципліни „Політична економія
інформаційного постіндустріального суспільства”.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Гриценко А. А. Взгляд в информационно-сетевое будущее общества /А. А. Гриценко:

в кн.: Социально-экономические проблемы информационного общества: монография / [под
ред. Л. Г. Мельника, к.э.н., доц. М. В. Брюханова]. – вып. 2. – Сумы: Университетская книга,
2010. – С. 8–13.

2. Гриценко А. Формування інформаційно-мережевої економіки / А. Гриценко,
Є. Песоцька // Економічна теорія. – 2013. – № 1. – С. 5–19.

3. Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та національні можливості: аналіт.
доп. / Дубов Д. В., Ожеван О. А., Гнатюк С. Л. – К.: НІСД 2010. – 64 с.

4. Чухно А. Актуальні проблеми розвитку економічної теорії на сучасному етапі / А. Чухно
// Економіка України. – 2009. – № 4. – С. 17.

5. Пороховский А. Политическая экономия – основа и стержень экономической теории /
А. Пороховский // Экономист. – 2012. – № 1. – С. 61–73.

Стаття надійшла до редакції 21.05.2013 р.



72                                                                                                             Економіка

УДК 338.242(477)
Т. А. Шахматова,
Національний університет
ДПС України

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ
КАТЕГОРІЇ „СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА”

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
У статті досліджено існуючі підходи до трактування сутності категорії „соціальна

безпека національної економіки” та встановлено, що ця категорія є симбіозом понять
„соціальна безпека” та „національна економіка”. Розроблено авторський підхід до
визначення понять і запропоновано закріпити їх у чинному законодавстві.

В статье исследованы существующие подходы к трактовке сущности категории
„социальная безопасность национальной экономики” и установлено, что категория
„социальная безопасность национальной экономики” является симбиозом понятий
„социальная безопасность” и „национальная экономика”. Как результат исследования, в
статье разработан авторский подход к определению значений и предложено закрепить
их в действующем законодательстве.

In article are researched existing points of view about treatment of essence of category
„social security of national econom”, and is detected that category „social security of national
economy” is symbiosis of conceptions „social security” and „national economy” and is developed
the author’s position about their determination and is offered to attach to being legislation.

Ключові слова: соціальна безпека національної економіки, національна економіка,
соціальна безпека, управління.

Соціальна безпека національної економіки є однією з основних складових суспільно-
економічної ситуації у країні. Від неї значною мірою залежить стабільність держави як в
економічному, так і в суспільно-політичному напрямах, а також рівень життя населення та
його довіра до уряду. Також вона є одним із результативних показників ефективності
державного управління у цілому, зокрема національною економікою. На підставі цього можна
стверджувати, що забезпечення стабільної соціальної безпеки національної економіки є одним
з ключових напрямів державного управління. Водночас будь-які ефективні управлінські дії у
напрямі забезпечення такої безпеки неможливі без розробки та впровадження єдиного
прийнятного підходу до трактування сутності цього поняття науковцями і практиками. На
сьогодні такого підходу не існує, що ставить перед науковцями завдання щодо його
формування. Останнє потребує відповідних наукових пошуків у заданому напрямі, що і
обумовлює актуальність тематики даного дослідження.

© Шахматова Т. А., 2013
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Визначена проблематика розкривається у наукових працях таких учених, як: О. О. Давидюк,
Б. М. Данилишин, Г. Г. Старостенко, В. І. Куценко, Е. М. Лібанова, О Ф. Новикова,
О. О. Штельмах, Н С. Палій та ін. Результати, які науковці отримали при проведенні своїх
наукових досліджень, мають високий рівень теоретичного й практичного значення. Водночас
постійні зміни, що відбуваються у зовнішньому та внутрішньому середовищі, вимагають
проведення дослідження у цій сфері, що ще раз підтверджує актуальність обраної тематики.

Метою статті є вивчення існуючих підходів до трактування сутності категорії „соціальна
безпека національної економіки” та формування на їх основі авторської позиції, яка дозволить
найбільш повно розкрити внутрішній зміст досліджуваного поняття, відповідатиме вимогам
сьогодення й буде використана на практиці, зокрема при розробці відповідних нормативно-
правових актів.

Аналіз наукової літератури та інших джерел інформації з досліджуваної проблематики дає
підстави зробити висновок про те, що сьогодні в Україні на теоретичному та практичному
рівнях категорія „соціальна безпека національної економіки” не розкрита. У науці
сформувалися дві основні групи науковців, які вибудували власні позиції щодо трактування
досліджуваної категорії. Так, одні вчені ототожнюють дане поняття з категорією „економічна
безпека”, а інші – з поняттям „соціальна безпека”.

Така ситуація з визначенням досліджуваної категорії в науці створює ряд проблем його
використання на практиці, а саме:

– нерозуміння або часткове розуміння представниками органів влади того, що існують
відмінності між категоріями „соціальна безпека”, „економічна безпека”, „соціальна безпека
національної економіки”, та відповідне прийняття неефективних управлінських рішень;

– неефективне використання коштів з Державного бюджету України, що виділені для
забезпечення соціальної безпеки національної економіки;

– правові колізії тощо.
Виходом із існуючого становища, на нашу думку, є закріплення офіційного трактування

сутності даного поняття у вітчизняному нормативному полі. У зв’язку з цим вважаємо, що
системоутворюючими категоріями досліджуваного поняття є „соціальна безпека” та
„національна економіка”. Відповідно до цього можна зробити висновок, що категорія
„соціальна безпека національної економіки” є їх симбіозом. Саме тому для визначення її
повної сутності необхідно розкрити насамперед значення згаданих вище системоутворюючих
понять.

Розглянемо більш детально категорію „соціальна безпека”, яка на сьогодні досить
ґрунтовно та всебічно досліджена. Як показує аналіз наукових джерел, єдиний та універсальний
підхід до трактування сутності цієї категорії нині відсутній. Було виявлено плюралізм думок і
підходів, що суттєво ускладнює розуміння сутності досліджуваної категорії практиками, які
безпосередньо приймають управлінські рішення. Унаслідок цього ефективність прийнятих
управлінських рішень є низькою. З іншого боку, така множина підходів до трактування цього
поняття ускладнює його правильне сприйняття як системоутворюючого компонента категорії
„соціальна безпека національної економіки”. Відповідно виникає необхідність розробити
узагальнюючий підхід до трактування сутності поняття „соціальна безпека”, який максимально
охоплював би усі переваги існуючих підходів і гармонійно був використаний як системний
компонент категорії „соціальна безпека національної економіки”. Для цього потрібно вивчити
основні та найбільш поширені підходи до визначення поняття „соціальна безпека” в науці та
практиці (табл. 1).
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Таблиця 1
Підходи до визначення поняття „соціальна безпека”*

* Джерело: складено автором.

Як видно з табл. 1, практично кожний з авторів у певній формі погоджується з тим, що
соціальна безпека є елементом державного управління. Водночас необхідно зауважити, що
досліджуване поняття є нормативно закріпленим у чинному законодавстві. Хоча, на нашу
думку, закріплений у чинному законодавстві підхід є не повним, що призводить до часткового
нерозуміння сутності досліджуваного поняття практиками. Найбільш повно і ґрунтовно
вважаємо трактує це поняття Г. Старостенко, хоча це визначення досить велике та важке для
сприйняття. Також з табл. 1 видно, що кожний з науковців підходить до трактування цього
поняття не комплексно, а відповідно до специфіки предмета власного дослідження, що
негативно впливає на сприйняття даної категорії практиками та прийняття оптимальних
управлінських рішень. На основі проведеного аналізу розробок науковців, чинного
законодавства та систематизації основних підходів до трактування категорії „соціальна безпека”
пропонуємо таке визначення.

Соціальна безпека – це забезпечений державою у процесі виконання її управлінських
функцій суспільно-економічний та суспільно-політичний стан, при якому забезпечується
нормальний рівень життя населення й інших соціальних груп на всіх рівнях, мінімізуються
загрози їх існуванню і забезпечується зростання рівня людського потенціалу країни, що

Соціальна безпека – це … Джерело, автор
… стан суспільства, в тому числі всіх основних сфер
виробництва, соціальної сфери, охорони внутрішнього
конституційного порядку, зовнішньої безпеки, культури, при
якому забезпечується номінальний рівень соціальних умов та
соціальних благ (матеріальних, санітарно-епідеміологічних,
екологічних, психологічних тощо), що визначають якість життя
людини і суспільства в цілому та гарантує мінімальний ризик
для життя, фізичного та психічного здоров’я людей

Г. Старостенко [1]

… такий стан розвитку держави, при якому держава здатна
забезпечити гідний і якісний рівень життя населення незалежно
від впливу внутрішніх та зовнішніх загроз

Наказ Міністерства
економіки України від
02.03.2007 р. № 60 [2]

… стан захищеності соціальних інтересів особи і суспільства від
впливаючих на них загроз національній безпеці О. Новікова [3, с. 27]

… сукупність заходів щодо захисту інтересів країни та народу в
соціальній сфері, розвиток соціальної структури і відносин в
суспільстві, системи життєзабезпечення і соціалізації людей,
способу життя відповідно до потреб прогресу, теперішніх і
майбутніх поколінь

В. Серебрянников,
А. Хлоп’єв [4, с. 93]

… надійна захищеність життєво важливих інтересів соціальних
суб’єктів макро- та мікрорівнів, збереження і розвиток
людського потенціалу, підтримка ефективного стимулювання
діяльності людей, систем їх соціалізації та життєзабезпечення

О. Бєляєв, М. Диба,
В. Кириленко [5]

… реалізована через комплекс організаційно-правових форм та
фінансових інструментів і важелів захищеність соціальних
інтересів особи, суспільства й держави від внутрішніх та
зовнішніх загроз на економічно обґрунтованому і суспільно
прийнятному рівні

В. Горин [6]
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здійснюється на основі відповідних правових норм за допомогою економічних і політичних
інструментів.

Запропоноване визначення поняття „соціальна безпека”, на нашу думку, є, з одного боку,
таким, що найбільш повно розкриває внутрішній зміст даного поняття, а з іншого – простим
для сприйняття практиками. Відповідно до цього будемо акцентувати увагу при визначенні
категорії „соціальна безпека національної економіки”.

Іншою системоутворюючою категорією поняття „соціальна безпека національної
економіки”, як уже зазначалось, є категорія „національна економіка”. Ця категорія також
ґрунтовно опрацьована науковцями, які мають досить широкий діапазон підходів до її
трактування. Водночас потрібно враховувати, що в Україні це поняття використують недавно
(з середини 90-х рр. ХХ ст.). У зв’язку з цим у вітчизняній науці, як показує аналіз відповідних
джерел, спостерігається повне або часткове ототожнення цього поняття з поняттям „народне
господарство”. Хоч остання категорія за своїм внутрішнім змістом характерна економічним
системам командно-адміністративного типу і в умовах ринкової економіки нашої держави її
використовувати недоцільно. Така ситуація призводить до проблем на практиці. Оскільки
більшість керівників, що приймають управлінські рішення у сфері державного управління
національною економікою, розуміють під нею саме існуюче в радянські часи народне
господарство, не враховуючи при цьому особливості ринку. Це призводить до ухвалення
неправильних управлінських рішень на усіх рівнях і гальмує розвиток усіх сфер суспільного
життя, у тому числі й соціального. Враховуючи всі перераховані обставини, виникає необхідність
у проведенні аналізу та систематизації підходів до трактування категорії „національна
економіка” і вироблення узагальнюючого підходу  до визначення її внутрішнього змісту.

Аналіз наукових джерел дозволив виявити, що найбільш ґрунтовними та поширеними у
вітчизняні науці і практиці є такі підходи до трактування поняття „національна економіка”
(табл. 2).

Таблиця 2
Підходи до визначення поняття „національна економіка”*

*Джередо: складено автором.

Національна економіка – це … Джерело, автор
… економічно й організаційно єдина система
взаємопов’язаних галузей і сфер діяльності людей, яким
властива відповідна пропорційність, взаємообумовлене
розміщення на території, обмеженій державними кордонами

В. Душко [7]

... складна система, що являє собою сукупність
взаємозв’язаних сфер, галузей і секторів народного
господарства

Г. Пухтаєвич [8]

… сукупність підприємств, домогосподарств і установ, які
функціонують у межах певної держави Ю. Кравчук [9]

…сукупність ресурсів і дій у сфері виробництва, розподілу,
обороту і споживання тієї чи ін. країни, що охоплює:
промисловість, будівництво, торгівлю, комунальне
господарство, освіту, науку, культуру й мистецтво, охорону
здоров’я та соціальне забезпечення, фінанси й страхування,
державну адміністрацію, правосуддя

Універсальний
словник-енциклопедія
[10]

… сукупність якісно визначених макроекономічних
елементів або підсистем, між якими існує закономірний
постійний зв’язок

О. Свінцов, Н. Скірка,
П. Гаврилко [11]
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З поданої табл. 2 видно, що у досліджуваній сфері наявний значний плюралізм думок.
Одні автори, як уже зазначалося, ототожнюють це поняття з категорією „народне господарство”,
інші обмежують її лише рівнем макроекономіки. Водночас ні один із науковців не розкриває
ролі державного управління у цій сфері, а деякі з них навіть не згадують під час трактування
даної категорії державу. Необхідно зазначити, що нормативно жодний з підходів до трактування
сутності поняття „національна економіка” сьогодні не закріплений. Це призводить до
неоднозначного його розуміння практиками, які на свій розсуд трактують досліджувану
категорію при прийнятті відповідних управлінських рішень. Тому виникає потреба у
виробленні відповідного універсального підходу до трактування досліджуваного поняття, який
увібрав усі переваги існуючих, був максимально простий для сприйняття та інформативний.
У зв’язку з цим пропонуємо таке визначення категорії „національна економіка”.

Національна економіка – це сформована та керована державою система внаслідок
еволюційного розвитку держави, обмежена її кордонами, до складу якої входять підприємства,
установи, організації та домогосподарства, які взаємодіють між собою у рамках чинного
законодавства та законів ринкової економіки як на мікро-, так і на макрорівні.

Наведений підхід до визначення поняття „національна економіка”, на нашу думку, є
універсальним і повно відображає внутрішню сутність даного поняття. Водночас для
забезпечення однозначного трактування цього поняття на практиці необхідно здійснити його
нормативне закріплення в Законі УРСР „Про економічну самостійність Української УРСР” від
03.08.1990 р. № 142-XII.

Щодо категорії „соціальна безпека національної економіки”, яка є центральним об’єктом
нашого дослідження, то вона, як уже зазначалося, є симбіозом досліджених вище понять.
Сьогодні науковцями вона практично не розкрита, а всі дослідження у цьому напрямі зводяться
до ототожнення її з економічною чи соціальною безпекою. Хоча ці поняття апріорі мають
різний внутрішній зміст, що деякою мірою було більш предметно розкрито в процесі
дослідження. У зв’язку з тим, що про будь-яке нормативне закріплення даного поняття не
йдеться, пропонуємо власний підхід до трактування сутності категорії „соціальна безпека
національної економіки”.

Соціальна безпека національної економіки – це забезпечений державою у процесі
управління національною економікою суспільно-економічний стан, при якому забезпечується
нормальний рівень життя населення й умови функціонування та взаємодії підприємств,
установ, організацій, домогосподарств й інших соціальних груп як на мікро-, так і на макрорівні,
мінімізуються загрози їх існуванню і забезпечується зростання рівня людського та
економічного потенціалу країни, що здійснюється на основі відповідних правових норм за
допомогою економічних і політичних інструментів.

Наведений підхід визначає сутність досліджуваної категорії як із позиції науки, так і з позиції
його можливого практичного використання, тому є максимально простим для сприйняття та
усуває можливість двозначного трактування цього поняття суб’єктами, що приймають
відповідні практичні управлінські рішення. Для більш ефективного практичного використання
вважаємо дане визначення потрібно нормативно закріпити у Законі України „Про основи
національної безпеки” від 19.06.2003 р. № 964-IV, внісши зміни та доповнення до нормативно-
правової бази. Доцільно закріпити і розкрити запропоновану вище базисну категорію
„соціальна безпека”.
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Резюмуючи все зазначене вище, можемо зробити такі висновки:
– забезпечення соціальної безпеки національної економіки є одним з пріоритетних завдань

державного управління, виконання якого ускладнюється неоднозначністю сприйняття
внутрішнього змісту цього поняття як серед науковців, так і серед практиків, які безпосередньо
приймають управлінські рішення;

– категорія „соціальна безпека національної економіки” є симбіозом понять „соціальна
безпека” та „національна економіка”, трактування яких також є неоднозначним, що лише
поглиблює проблему забезпечення чіткості сприйняття цього поняття;

– нормативне закріплення запропонованих підходів до визначення понять „соціальна
безпека”, „національна економіка” і „соціальна безпека національної економіки” сприятиме
їх однозначному сприйняттю практиками та забезпечить ухвалення ефективних управлінських
рішень у цій сфері.
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СУЧАСНІ БАНКІВСЬКІ КРИЗИ: ПРИЧИНИ ТА
ЙМОВІРНІСТЬ ПОВТОРЕННЯ

Розглянуто причини виникнення сучасних банківських криз, проаналізовано чинники
вітчизняної банківської кризи, досліджено тенденції, які можуть спричинити повторення
банківської кризи в Україні.

Рассмотрены причины возникновения современных банковских кризисов,
проанализированы факторы отечественного банковского кризиса, исследованы
тенденции, которые могут привести к повторению банковского кризиса в Украине.

Reasons of origin of modern bank crises are considered, the factors of home bank’s crisis are
analysed, tendencies that can entail the reiteration of bank’s crisis in Ukraine are investigational.

Ключові слова: глобалізація, сучасні банківські кризи, агресивна кредитна політика,
депозити, банківська система.

Сучасні банківські кризи нерозривно пов’язані з глобалізацією. З початку ХХІ ст. у багатьох
країнах світу, при чому не лише з трансформаційною економікою, а й високорозвиненою
відбувалися системні банківські кризи. Зокрема, руйнівні кризи мали місце в більшості країн
Америки, Європи, Азії та ряді африканських держав. Майже всі країни СНД у 2008 році також
пережили системні банківські кризи. У деяких країнах, таких як: Росія, Китай, Кіпр експерти
прогнозують нову хвилю банківських криз.

Глобалізація супроводжується розвитком новітніх технологій, які дозволяють банкам
одночасно здійснювати операції на різних сегментах фінансового ринку. Результатом цього
стає підміна основних функцій банку – акумуляцію коштів та спрямування їх у реальні активи
іншими, не притаманними банківській діяльності – спекуляцію на фінансових ринках. Це
призводить до суттєвого підвищення ризиковості банківської діяльності та стимулює
виникнення негативних тенденцій, які переростають у кризи. У контексті зазначеного
актуальними проблемами залишаються дослідження причин появи системних банківських
криз і пошук шляхів боротьби з їх наслідками.

Питання сучасних банківських криз і форм їх прояву впродовж останніх десятиліть
перебувають у центрі уваги зарубіжних і вітчизняних дослідників. Вагомий внесок у теорію і
практику банківських криз і методів їх подолання зробили російські вчені Н. Амосов,
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І. Ковзанадзе, Г. Панова, В. Синев. Серед українських науковців, чий науковий доробок
розкриває окремі аспекти сучасних банківських криз, потрібно виділити О. Барановського,
О. Вовчак, В. Геєця, О. Чуб, В. Герасименко. Проте, незважаючи на велику кількість праць, в
яких містяться ґрунтовні дослідження тенденцій прояву банківських криз, питанням
моніторингу ймовірності повторення приділяється недостатньо уваги.

Метою статті є виокремлення та пояснення причин виникнення сучасних банківських
криз і моніторингу ймовірності повторення кризи в Україні.

Банківська криза являє собою нездатність банківської системи виконувати свої основні
функції акумуляції та мобілізації тимчасово вільних коштів, надання кредитів, проведення
розрахункових і платіжних операцій у економіці країни. Зростання безнадійних активів, втрата
ліквідності, невиконання зобов’язань перед контрагентами характеризують окремий банк як
проблемний. У ситуації банківської кризи проблемними стає значна кількість банків.

Причини, які зумовлюють появу кризових явищ у ХХІ ст. у банківській системі, можна
поділити на дві групи: зовнішні та внутрішні. У ролі зовнішніх виступають процеси дерегуляції
і лібералізації міжнародного руху капіталу в умовах глобалізації та швидкі темпи зростання
обсягів фінансових операцій у світовому масштабі. Великі фінансові капітали мають
спекулятивний характер і вільно рухаються з країни в країну у пошуках прибутків. Ці капітали
є дуже мобільними і при появі негативних тенденцій в окремій державі або в будь-якому
регіоні світу при відпливу з країни руйнують не тільки вітчизняні фінансові ринки, а й банківські
системи. Особливо руйнівний вплив відтоку капіталу здійснює на банківські системи країн з
трансформаційною та перехідною економіками.

Серед внутрішніх причин можна назвати макроекономічну нестабільність у країні, яка
провокується диспропорціями та надмірною відкритістю економіки, неадекватним курсовим
режимом у країні та високими процентними ставками, інфляцією, „бульбашками” на ринку
нерухомості, агресивною кредитною політикою, відсутністю внутрішнього контролю та
низькою ефективністю управління банківськими ризиками.

Зазначимо, що кризові явища в банківській системі є різноманітними. Наприклад,
зворотною стороною агресивної кредитної політики завжди виступає погіршення кредитного
портфеля та зростання кредитного ризику. Зокрема, в Україні, за оцінками НБУ, частка
сумнівних і поганих кредитів у банківській системі на кінець 2012 р. становила 40 % від загальних
обсягів портфеля банків.

Інфляція впливає на банківський сектор одночасно по декількох каналах – через процентні
ставки, послаблення стимулів до нагромадження і зниження депозитної бази, відплив капіталу
за кордон, зміну структури активних і пасивних операцій.

У більшості країн у періоди високої інфляції банки суттєво скорочують терміни кредитних
контрактів, переорієнтовуючись на позички з більшою швидкістю обороту капіталу. Ці процеси
значною мірою підривають стійкість банків, посилюючи їх залежність від коливань кон’юнктури.
Зазвичай, у період високої інфляції банкам не вдається підвищувати номінальні процентні
ставки до рівня, що забезпечує позитивний реальний процент за вкладами. Це призводить до
відпливу вкладів з банків і переміщення їх у інші форми фінансових активів.

У країнах з розгалуженою системою кредитно-фінансових інститутів і розвиненими
фінансовими ринками ці кошти на менш вигідних умовах можуть розміщуватися на
національному ринку. У країнах з трансформаційною інфляційною економікою на стадії
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фінансової лібералізації, коли можливості альтернативних вкладів обмежені, зазвичай
збільшується відплив національного капіталу.

Виникненню сучасних банківських криз можуть сприяти недоліки в нагляді та регулюванні
банківської системи. Так, непродумана політика ліцензування банків, слабкий нагляд і низька
кваліфікація менеджменту банків ведуть до банкрутства. За результатами аналізу банківських
криз, проведеного експертами Світового банку, недоліки регулювання і нагляду у більшості
країн з трансформаційною економікою стали однією з головних причин розвитку кризових
ситуацій.

Кризу банківської системи може спровокувати нездатність менеджменту банку визначити
ступінь кредитного ризику і встановити йому відповідну ціну. Аналіз практики свідчить, що
ця причина є найбільш поширеною у виникненні банківських проблем.

Для подолання системної банківської кризи, як свідчить світова практика, необхідна участь
держави в реструктуризації банківської системи, на проведення якої потрібні значні кошти з
бюджету та державних позабюджетних фондів. Так, на підтримку банківської системи США у
2009 р. з бюджету було виділено 245 млрд дол. [1].

У процесі реструктуризації банківських систем, які перенесли масштабну банківську кризу,
можуть бути використані такі інструменти, як підтримка ліквідності „кредитором останньої
інстанції”, зниження обов’язкових резервних вимог, диверсифікований підхід до встановлення
економічних нормативів, перехід проблемної кредитної організації (банку) під управління
спеціалізованого інституту з реструктуризації, рекапіталізація і націоналізація соціально
значимих банків для країни. Більшість цих інструментів було використано у США, країнах ЄС
і країнах СНД для подолання наслідків кризових явищ у банківських системах.

Необхідно окремо зазначити, що у міру зростання негативних тенденцій від глобалізації у
міжнародному масштабі створюються і працюють інститути, які розробляють заходи для
запобігання банківських криз. Зокрема, Базельським комітетом з регулювання і нагляду за
діяльністю банків були розроблені і у 2008 р. переглянуті стандарти оцінки ризиків, достатності
капіталу, систем внутрішнього контролю у кредитних організаціях (Базель ІІІ). Країни, які
пережили банківську кризу, активно реалізують ці стандарти, що не можна сказати про Україну.

Банківська криза в Україні була зумовлена як зовнішніми, так і внутрішніми причинами.
Щодо зовнішніх причин, то основною з них стала фінансова криза, яка розпочалася у США і
швидко переросла у світову. Внутрішніми стали надмірна відкритість економіки України,
високий рівень доларизації, агресивна кредитна політика банків, низький рівень менеджменту
в банках і недостатній контроль з боку НБУ за їх діяльністю.

Більшість науковців погоджуються з тим, що серед зазначених причин основною стала
агресивна кредитна політика, яка здійснювалася за рахунок залучених у значних обсягах
короткострокових коштів на зовнішніх ринках [2, 3, 5]. Так, у 2007 р. на 31,6 % фінансування
активних операцій відбувалося за рахунок короткострокових коштів, залучених від
нерезидентів [3, с. 399]. Крім того, з приходом іноземних банків в Україну обсяги ринку
міжбанківських кредитів, залучених вітчизняними банками, суттєво зросли. Зокрема, якщо у
2007 р. частка міжбанківських кредитів у ресурсній базі банків становила 14 %, то вже у 2008 р.
вона зросла удвічі і дорівнювала 28 %.
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Таблиця 1
Динаміка кредитів, наданих банками України у 2005–2012 рр.*

*Джерело: складено за даними Бюлетеня НБУ. – 2013  – № 8. – С. 101.

Залучені на міжбанківському ринку ресурси, які за своєю сутністю є короткостроковими,
почали спрямовуватися на фінансування кредитів на більш довгий термін. При цьому обсяги
кредитування, порівняно з 2005 р., зросли майже удвічі. Аналіз наведеної у табл. 1 інформації
показує, що у 2005 р. обсяги кредитів становили більше 143 млн грн, у 2007 р. вони вже
перевищили позначку у 426 млн грн. У 2008 р. обсяги кредитування зросли до 734 млн грн,
або у 5 разів порівняно з 2005 р.

У зв’язку з цим у ресурсній базі банків з’явилися розриви між строками залучення пасивів
і розміщенням активів. Вони викликали появу великих ризиків, насамперед ризику
незбалансованої ліквідності і процентного ризику [5, c. 24].

Таблиця 2
Кредити, надані домашнім господарствам за цільовим спрямуванням у 2005–2013 рр.*

*Джерело: складено за даними Бюлетеня НБУ. – 2013  – № 8. – С. 147.

Світова фінансова криза спровокувала відплив коштів з вітчизняного фінансового ринку,
у тому числі і з банківського сектору. Вітчизняні банки втратили можливість залучати ресурси
на міжбанківському ринку. Під час кризи банки залишилися без ще одного потужного джерела
– коштів населення. Девальвація гривні на 52,4 % спричинила масовий відплив депозитних
коштів з банківських рахунків. За три останні місяці 2008 р. загальний обсяг депозитів у
національній валюті зменшився на 13,7 %, або на 31,8 млрд грн, а у іноземній – на 8,0 %, або
на 1,8 млрд дол.

Період Усього
(млн грн)

Сектор
загального
державного
управління

Нефінансові
корпорації Домашні

господарства

2005 143 429 5 106 078 35 659
2006 245 230 4 160 503 82 010
2007 426 867 4 260 476 160 386
2008 734 022 12 443 665 280 490
2009 723 295 5775 462 215 241 311
2010 732 823 8817 500 961 209 615
2011 801 809 8532 575 545 201 291
2012 815 142 5803 605 425 187 685

6 міс 2013 837 761 5517 623 098 190 041

Період Усього
(млн грн) Споживчі кредити Іпотечні кредити

2005 35 659 … …
2006 82 010 58 453 20 412
2007 160 386 115 032 40 778
2008 280 490 186 088 88352
2009 241 249 137 113 98 792
2010 209 538 122 842 81 953
2011 201 224 126 192 70 447
2012 187 629 125 011 58 427

6 міс 2013 189 984 130 353 55 115
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У 2009 р. тенденція зменшення обсягів депозитних ресурсів у банках продовжилася,
оскільки наслідком банківської кризи стала втрата довіри до банків. Проте вже у 2010 р. гроші
почали повертатися в банківську систему, оскільки в Україні практично не існує
альтернативних джерел вкладення коштів. Тому вже у 2010 р. темпи зростання депозитів значно
зросли порівняно з 2009 р. і становили 123, 6 %. У наступні два роки темпи зростання депозитів
були дещо меншими – у 2011 р. – 118,8 %, у 2012 р. – 116,4 %. За перше півріччя 2013 р. темпи
приросту депозитних ресурсів у банківській системі становили всього 8,0 %.

Таблиця 3
Динаміка депозитів і рівня доларизації у банківській системі України у 2006–2013 рр.*

*Джерело: розраховано за даними Бюлетеня НБУ. – 2013. – № 8. – С. 111.

Незважаючи на те, що обсяги депозитів у національній валюті перевищують обсяги
депозитів в іноземній, в країні залишається високий рівень доларизації депозитів (табл. 3). У
2012 р. рівень доларизації депозитів практично дорівнював рівню доларизації у кризовий 2009 р.
(різниця між 2009 і 2012 рр. становить усього 0,7 в. п.). Це свідчить про наявність високого
ступеня недовіри до національної валюти та високі девальваційні очікування, незважаючи на
від’ємну інфляцію і відносну стабільність фінансової та грошово-кредитної системи.

Виходячи з реалій сьогодення, постає питання, чи існує ймовірність виникнення повторної
банківської кризи в Україні? Така ймовірність, на нашу думку, існує, але, можливо, не в таких
масштабах. Адже в країні спостерігається нестабільна макроекономічна ситуація. Падіння
ВВП у першому півріччі 2013 р. на 1,3 % порівняно з минулим роком та від’ємна інфляція
(дефляція) свідчать про стагнацію економіки України. Також у країні існують високі
девальваційні очікування, які проявилися на початку вересня. На фоні такої ситуації банки у
поточному році збільшили обсяги кредитування, як економіки в цілому, так і домашніх
господарств зокрема. Інформація, наведена у табл. 2 і 3, показує, що за 6 місяців 2013 р.
загальний обсяг кредитів, спрямованих в економіку, зріс на 2,8 % і на 4,4 % порівняно з
аналогічним періодом 2012 р. При цьому частка міжбанківських кредитів у кредитному
портфелі банків залишається високою. У 2012 р. вона становила 12,6 %.

Продовжують зростати і обсяги споживчого кредитування домашніх господарств. Так, за
6 місяців 2013 р. темпи приросту споживчих кредитів становили 4,3 %, а порівняно з
аналогічним періодом 2012 р. вони були значно вищими і дорівнювали 6,8 %. І це на фоні
заборгованості по заробітній платі у 985,4 млн грн1 [6].

у тому числі
у національній

валюті у іноземній валютіПеріод Усього
(млн грн)

абс. % абс. %

Рівень
доларизації
(депозити у
іноземній

валюті/ М2)
2006 185 917 115 102 61,91 70 814 38,09 27,30
2007 283 875 192 297 67,74 91 577 32,26 23,40
2008 359 740 201 835 56,11 157 905 43,89 30,80
2009 334 953 173 091 51,68 161 862 48,32 33,39
2010 413 851 239 918 57,97 173 933 42,03 28,81
2011 491 756 280 440 57,03 211 316 42,97 30,99
2012 572 342 320 268 55,95 252 074 44,05 32,68
6 міс
2013

618 397 370 414 59,89 247 983 40,11 29,73

1
 Інформація за 8 місяців 2013 р.
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Не сприяє стабільній роботі вітчизняної банківської системи і осіння, хай і незначна,
девальвація гривні. Практика не одного десятиліття показує, що коли гривня починає
знецінюватися, темпи зростання депозитів на банківських рахунках починають зменшуватися.
Якщо справдяться прогнози експертів і гривня буде знецінюватися до кінця року, то відплив
грошей з депозитних рахунків відбудеться у масовому масштабі.

Щодо інших країн, зокрема Росії, то також існує ймовірність виникнення повторної
банківської кризи. Зокрема, за результатами стрес-тестування банків, проведеного Банком
Росії на основі даних звітності за 2012 р., потенційна економічна криза створює великі проблеми
для третини російських банків. Банківська система може втратити до 42 % свого капіталу, а її
сукупні доходи знизяться до мінімального рівня, при цьому через ефект доміно на
банківському ринку дефіцит ліквідності може досягти 200 млрд руб.

Експерти Банку Росії оцінювали стійкість банківського сектору при розвитку
загальноекономічної ситуації за песимістичним сценарієм, згідно з яким нестабільна
макроекономічна ситуація в Росії у 2014 р. (зниження ВВП на 2 %, девальвація рубля на 20 %,
інфляція на рівні 5 %) призведе до: втрати 1,5 трлн руб. (25 % капіталу банківського сектору);
зниження сукупного фінансового результату до 600–700 млрд руб.; появи дефіциту власного
капіталу у 236 банків близько 450 млрд руб; зниження достатності власних коштів на 11,1 %;
дефіциту ліквідності у 36 банків, на які припадає 4 % активів до 100 млрд руб.

Особливу тривогу в Банку Росії викликають ті банки, які продовжують нарощувати портфелі
споживчих кредитів для населення. Загальні темпи приросту кредитування громадян за перше
півріччя 2013 р. становили 4,7 %, тобто зменшилися порівняно з 6,2 % за аналогічний період
2012 р. [7].

Імовірність виникнення банківської кризи в Китаї залишається високою. Криза може бути
викликана, на думку фахівців рейтингового агентства Fitch, дефіцитом ліквідності та
роздмухуванням „тіньового кредитування” і „поганих” кредитів. За оцінками агенства, у 2012 р.
загальний обсяг виданих кредитів, у тому числі „тіньових”, становив 198 % ВВП. Здавалося б,
що за обсягами капіталу китайські банки вважаються одними з найбагатших  у світі. Проте
експерти вказують на те, що сегмент кредитування у КНР перебуває на межі банкрутства
через велику кількість „поганих” кредитів, які нічим не забезпечені і навряд чи будуть погашені.
Так, на кінець вересня 2013 р. обсяги непогашених прострочених кредитів у всіх комерційних
банках КНР зросли на 63 млрд юаней, або на 10,11 млрд дол. [8].

На Кіпрі сьогодні також існує велика загроза повторення банківської кризи, яка відбулася
навесні 2013 р. Нагадаємо, що причиною виникнення кризи стало рішення Єврогрупи
запровадити в Кіпрі податок на депозити осіб, які перевищують 100 тис. євро. Основною
причиною ймовірності повторення кризи є затримки з боку президента затвердження Ради
директорів центрального банку Кіпру, яке стримує повернення на острів великої кредитної
організації та перешкоджає нормальній роботі всього банківського сектору [9].

Підсумовуючи зазначимо, що причини виникнення сучасних банківських криз є
різноманітними, а форми їх впливу в кожній країні – специфічними, що залежить від
макроекономічної ситуації, ступеня відкритості національної економіки, зрілості та
ефективності банківської системи. Враховуючи те, що з поглибленням процесів глобалізації і
зростанням загальної нестабільності ринків рівень ризиків банківської діяльності зростає, кожна
країна відповідно до своїх особливостей повинна реалізовувати заходи, спрямовані на
запобігання виникненню або повтору банківських криз.
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АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРАКТИКИ
ДЕРЖАВНИХ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ

Розглянуто періодичні зміни в методиці і вітчизняній практиці управління державними
капітальними вкладеннями у будівництво. Показано недоліки, що виконують при плануванні,
виділенні та освоєнні бюджетних коштів, контролі їхнього витрачання та оцінці
отриманих результатів.

Рассмотрены периодические изменения в методике и отечественной практике
управления государственными капитальными вложениями в строительство. Показаны
недостатки, выполняющих при планировании, выделении и освоении бюджетных средств,
контроле их расходования и оценке полученных результатов.

The periodic changes in the methodology and the national practice of public capital
investment in construction are considered. The shortcomings that persist in the planning,
budgeting realizing of public funds, control of their spending and evaluation of results are
showing.

Ключові слова: інвестиції, бюджет, планування, фінансування, об’єкти, економічний
розвиток.

У структурі загальних інвестицій в основний капітал, здійснених в Україні у 2011 році,
кошти державного бюджету становили 15,6 млрд грн, або 7,5 %, а місцевих бюджетів –
6,1 млрд. грн, або 2,9 % [1].

Починаючи з 2004 року, щорічно законами України про державний бюджет на відповідний
рік планувалися субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-
економічний розвиток. При цьому щорічно відбувалися зміни методичних підходів до
планування і фінансування.

Аналіз процесів формування переліку об’єктів на отримання фінансування з державного
бюджету та підходів до розподілу безпосереднього фінансування при виконанні бюджету
дозволяє зробити висновок, що існуюча система планування і фінансування видатків на
капітальні вкладення має регламентовані процедури, проте вони не дотримуються, що залишає
простір для зловживань.

Методологічно ці проблеми мало досліджені, оскільки є процедурно досить складними.
Лише у роботах С. М. Батіщевої можна знайти підхід, який випливає з практики капітальних
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вкладень [1]. Ґрунтуючись на таких підходах, історично і логічно підійдемо до аналізу процедур
планування, фінансування і контролю державних капітальних вкладень, що і є метою даної
статті.

Законами України про державний бюджет на 2004, 2005 та 2006 роки кошти субвенції на
соціально-економічний розвиток були передбачені лише місцевим бюджетам в окремих
областях, в основному районним і міським. На 2007 рік вони були розподілені між всіма
обласними бюджетами, бюджетом Автономної Республіки Крим і міським бюджетом
м. Севастополь. Кабінетом Міністрів України у 2004 та 2005 роках порядок використання коштів
субвенції не затверджувався. Подальший розподіл коштів за об’єктами здійснювався
розпорядниками коштів на місцях за власними рішеннями.

Починаючи з 2006 року, відбулася централізація повноважень щодо складання переліку
об’єктів державних капітальних вкладень. Відповідно до Порядку використання у 2006 році
субвенцій вони спрямовувались на умовах співфінансування на виконання інвестиційних
проектів, що сприяють соціально-економічному розвитку окремих територій. Переліки
об’єктів затверджувалися відповідними місцевими радами за погодженням з Мінекономіки
та Мінфіном [3].

Внаслідок зміни підходу до розподілу коштів субвенції, починаючи з 2007 року, збільшилася
кількість її отримувачів – місцевих бюджетів та об’єктів. Розподіл коштів субвенції між понад
тисячею об’єктів було затверджено Мінрегіонбудом за погодженням з Мінфіном і
Мінекономіки на основі переліків, сформованих на регіональному рівні. До пріоритетних
напрямів фінансування одночасно з тими, що були визначені на 2006 рік, було віднесено
придбання обладнання для об’єктів соціально-культурного призначення (закладів освіти,
культури, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту) та заходи у сфері науки та культури [4].

У 2008–2010 роках затвердження пооб’єктного розподілу видатків з державного бюджету
на соціально-економічний розвиток здійснювалося Кабінетом Міністрів України.

Щорічно практика формування програм державного бюджету, за рахунок яких
відбувається фінансування капітальних вкладень у регіональну інфраструктуру, продовжує
змінюватися.

У 2008 році постановою Кабінету Міністрів від 02.04.2008 р. № 296 був затверджений
порядок, яким передбачалося, що узагальнений перелік об’єктів формується Мінрегіонбудом
за переліками, наданими з регіонів на підставі пропозицій органів місцевого самоврядування,
місцевих органів виконавчої влади, народних депутатів України [5].

У 2009 році також спочатку був затверджений порядок використання коштів
Стабілізаційного фонду для реалізації інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку
регіонів, після чого Мінрегіонбуд формував єдиний перелік об’єктів уже на підставі
пропозицій, поданих місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, народними депутатами України.

У 2010 році кошти Стабілізаційного фонду були розпорошені по декількох програмах: для
реалізації інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів; м. Київ для
виконання функцій столиці; для здійснення інвестицій в інфраструктурні об’єкти, об’єкти
соціально-культурної сфери, капітальні видатки бюджетних установ та інші першочергові
загальнодержавні заходи.

Крім того, у 2010 році з державного бюджету була передбачена субвенція місцевим
бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів. При цьому необхідно зазначити, що
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постанови Кабміну про затвердження порядків використання коштів Стабілізаційного фонду
по зазначених напрямах були затверджені одночасно із затвердженням переліку об’єктів, які
фінансуються за цими програмами.

Порядок використання у 2010 році коштів субвенції на соціально-економічний розвиток
регіонів передбачав затвердження переліків об’єктів фінансування відповідними місцевими
державними адміністраціями, виконавчими органами відповідних місцевих рад і подання їх
Мінфіну для погодження відповідно до напрямів, визначених Порядком, затвердженим
постановою Кабміну від 07.06.2010 р. № 422 [6].

Як свідчить рис. 1, основна маса коштів державного бюджету спрямовується на об’єкти
соціальної сфери.

Рис. 1. Структура об’єктів, які фінансувались у 2008 році за рахунок коштів субвенції з
державного бюджету

Аналіз щорічних переліків об’єктів, які фінансуються з державного бюджету, виявляє, що
більшість з них є об’єктами місцевого значення. Це свідчить про залежність місцевих бюджетів
і надмірну централізацію управлінських рішень щодо виділення коштів з державного бюджету.
Зазначене призводить до громіздкого, тривалого у часі механізму розгляду, узгодження
переліку об’єктів Мінрегіоном, Мінекономрозвитку, Мінфіном.

За відсутності законодавчо встановлених критеріїв Мінфіном був самостійно встановлений
критерій розподілу – чисельність населення регіонів. Такий розподіл коштів не дозволяє
забезпечити дотримання принципу справедливості розподілу суспільного багатства між
територіальними громадами, не враховує значну диференціацію регіонів за рівнем соціально-
економічного розвитку, рівень депресивності територій, обсяг незавершеного будівництва.

Отже, на державному рівні існує проблема у взаємодії між органом, який забезпечує
фінансове планування видатків бюджету на регіональний розвиток, та органом, який
забезпечує безпосереднє формування переліків об’єктів. Це в кінцевому підсумку призводить
до неефективного прийняття управлінських рішень у частині визначення об’єктів і відповідно
до неможливості забезпечити своєчасне введення їх в експлуатацію.

При цьому потрібно зазначити, що у 2008 році статтею 105 Бюджетного кодексу України
були передбачені вимоги щодо надання субвенції на засадах конкурентності між бюджетами
місцевого самоврядування.
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Мінрегіонбуд як головний суб’єкт планування бюджетних капіталовкладень повинний
був проводити аналіз пропозицій, отриманих від регіонів, на їх відповідність пріоритетним
напрямам розвитку відповідних територій, визначених Державною стратегією регіонального
розвитку до 2015 року, місцевим і регіональним програмам соціально-економічного розвитку,
контроль наявності запропонованих об’єктів у зазначених програмах.

Однак місцеві, регіональні програми соціально-економічного розвитку у зазначеному
міністерстві не аналізують, стан їх виконання воно не знає, тому можливий тільки формальний
контроль.

Однією з головних характерних рис щорічних переліків об’єктів державних капітальних
вкладень є недотримання принципу першочергового включення перехідних об’єктів. Однією
із причин не включення перехідних об’єктів по окремих регіонах є недостатність обсягів
фінансування, передбачених Мінфіном при розподілі субвенції, порівняно із залишковою
вартістю цих об’єктів, що також підтверджує недосконалість законодавчого регулювання
процедур планування видатків державного бюджету на капітальні вкладення.

Ще одним істотним моментом формування переліків об’єктів на фінансування є включення
до них об’єктів із незатвердженою проектно-кошторисною документацією, об’єктів, щодо
яких відсутні дозволи Державної архітектурно-будівельної інспекції України на виконання
будівельних робіт. Такі факти також свідчать про неефективну роботу суб’єкта планування
капітальних вкладень щодо розподілу передбачених асигнувань. З одного боку, це можна
пояснити наявністю об’єктивних причин – неможливість (через обмеженості людських
ресурсів) перевірити кожний з об’єктів капітального будівництва. З іншого боку – на прийняття
управлінського рішення міністерством часто здійснюється неформальний вплив зацікавлених
осіб стосовно включення об’єктів до переліку. Відповідальність за порушення задекларованих
принципів формування переліку об’єктів законодавчо не встановлена.

Такий механізм формування переліку об’єктів капіталовкладень на державному та
місцевому рівнях негативно впливає на стан їх освоєння, введення об’єктів в експлуатацію та
створює негативні соціально-економічні наслідки витрачання бюджетних коштів.

На етапі фінансування капітальних вкладень з державного бюджету, відповідно до
затверджених переліків об’єктів, через відсутній дієвий контроль з боку облдержадміністрацій
допускаються порушення порядків державного фінансування капітального будівництва,
надання дозволу на виконання будівельних робіт, закупівлі робіт за державні кошти. Зокрема,
в порушення Порядку державного фінансування капітального будівництва виділяється
фінансування без затвердженої проектно-кошторисної документації та дозволів на виконання
будівельних робіт, без наявності яких забороняється виконання робіт [7].

Одночасно належний контроль за наявністю проектно-кошторисної та дозвільної
документації при здійсненні замовниками видатків за рахунок коштів державного бюджету не
здійснюється територіальними підрозділами Державної казначейської служби України, що є
їхнім обов’язком.

Про неефективність управління державними коштами свідчить той факт, що в регіонах
щомісячно не використовують постійні залишки коштів субвенції з державного бюджету. Це
говорить про несвоєчасне їх освоєння і неефективність управлінських рішень з боку місцевих
органів влади. Одними з основних причин постійних залишків коштів були затримки із
проведенням тендерних процедур, відсутність затвердженої проектно-кошторисної та
дозвільної документації.
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Недофінансування об’єктів, яке не дозволяє дотримуватися нормативних термінів
будівництва, спричиняє зростання кошторисної вартості об’єктів. Це потребує збільшення
обсягів фінансування на об’єкт та унеможливлює досягнення результативних показників і
введення об’єктів в експлуатацію.

Мінрегіон як головний розпорядник коштів державного бюджету вживає заходів щодо
здійснення ретроспективного контролю за використанням коштів субвенції на соціально-
економічний розвиток регіонів. Ці заходи включають моніторинг освоєння коштів субвенції.
На підставі цього відбувається коригування переліку об’єктів, на які передбачаються
асигнування з державного бюджету. Однак незабезпечення виконання запланованих обсягів
робіт і введення об’єктів в експлуатацію свідчить про недостатність рівня як попереднього
контролю (при формуванні переліку об’єктів), так і ретроспективного контролю (при
фактичному використанні коштів державного бюджету).

Загальна практика централізації фінансових повноважень серед негативних сторін цього
процесу виявляє також низький рівень оперативності в прийнятті рішень і реагуванні на
зміну ситуації в галузі. Процедура внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з
метою перерозподілу асигнувань між об’єктами є складною і тривалою. Такі зміни, як правило,
вносяться наприкінці фінансового року, коли забезпечити високий ступінь освоєння виділених
асигнувань вже неможливо.

Очевидним є той факт, що головний розпорядник коштів субвенції місцевим бюджетам на
соціально-економічний розвиток не має реальної можливості проводити постійний моніторинг
ситуації на об’єктах і вживати відповідних заходів.

Узагальнюючи, потрібно зазначити, що проблемні питання планування та фінансування
капітальних вкладень на державному рівні є такими:

1. На етапі планування:
– законодавча неконкретність поняття державних і регіональних інвестиційних проектів,

порядку і механізму їх реалізації;
– включення об’єктів до планів фінансування без аналізу доцільності їх фінансування, без

урахування пріоритетності та обсягів уже виконаних робіт;
– недотримання принципу пріоритетного завершення раніше розпочатих будов;
– розпорошення коштів по багатьох об’єктах;
– відсутність на державному та регіональному рівнях програми дій для вирішення проблеми

незавершеного будівництва;
– відсутність на державному та регіональному рівнях постійного моніторингу об’єктів

незавершеного будівництва;
– відсутність механізму конкурсного відбору інвестиційних проектів, які передбачають

залучення бюджетних коштів.
2. На етапі фінансування:
– несвоєчасне та неповне фінансування, що призводить до недоосвоєння капітальних

вкладень та виникнення заборгованості;
– відсутність критеріїв розподілу фінансування між регіонами та галузями;
– недотримання принципу першочергового фінансування пускових об’єктів, що

призводить до зростання обсягів незавершеного будівництва;
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– недотримання принципу справедливості та неупередженості, передбаченого
ст. 7 Бюджетного кодексу України, в частині пропорційності фінансування розпорядників
коштів у розрізі регіонів [8].

3. На етапі контролю:
– відсутність контролю за додержанням термінів будівництва об’єктів;
– низький рівень відповідальності замовників (недотримання вимог Державних будівельних

норм, тендерних процедур, порядку затвердження титулів будов, погодження і затвердження
проектно-кошторисної документації);

– недостатній контроль територіальними органами Держказначейства за виконанням
замовниками будівництва вимог Порядку державного фінансування капітального будівництва.

Враховуючи наведені факти, можна зробити висновок, що повноваження на здійснення
видатків капітального характеру для об’єктів місцевого значення повинні максимально
відповідати принципу субсидіарності бюджетної системи, тобто передаватися на рівень
місцевих бюджетів і наділятися відповідним фінансовим ресурсом.

Зазначені факти також свідчать про необхідність вдосконалити процедури планування
інвестицій в основний капітал.
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ПРАКТИКА НЕЗАЛЕЖНОГО ФІНАНСОВОГО
КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

У статті здійснено аналіз сучасного стану незалежного державного фінансового
контролю в Україні та систематизовано проблеми, що існують у цій сфері.

В статье осуществлен анализ состояния независимого государственного финансового
контроля в Украине и систематизированы проблемы, существующие в этой области.

This paper analyzes the current state of public financial control in Ukraine and systematic
problems that exist in this area.

Ключові слова: державний фінансовий контроль, незалежний фінансовий контроль,
незалежна аудиторська діяльність.

Ефективність роботи органів виконавчої влади і місцевого самоврядування в державі
значною мірою залежить від здійснення контролю за виконанням законів, рішень,
розпоряджень, від належної організації їх виконання. Систематичний і всеосяжний контроль
сприяє забезпеченню наукової обґрунтованості рішень, розпоряджень та інших нормативних
документів, своєчасної їх реалізації. Він є необхідною умовою виявлення та усунення недоліків
у діяльності об’єктів управління та причин, що їх породжують. Контроль дисциплінує
працівників апарату управління, дає можливість об’єктивно оцінювати рівень їхньої
компетентності і відповідальності, сприяє поширенню позитивної практики роботи.

„Державний фінансовий контроль – це особлива управлінська функція держави, реалізація
якої передбачає встановлення правових норм, які визначають порядок використання суб’єктами
господарювання фінансових ресурсів, проведення моніторингу чи інших контрольних дій за
дотриманням цих норм, виявлення правопорушень у частині використання фінансових
ресурсів, їх усунення, блокування незаконних фінансових операцій та здійснення заходів щодо
компенсації збитків, завданих державі, суб’єктам господарювання та громадянам” [1].

Види державного фінансового контролю  в Україні подано на рис. 1.
Правові засади здійснення незалежного фінансового контролю (незалежної аудиторської

діяльності) в Україні базуються на Законі України „Про аудиторську діяльність”.
Основним базовим елементом незалежного фінансового контролю є сертифіковані

аудитори, які на підставі ліцензії від свого імені чи від імені аудиторської фірми здійснюють
аудиторську діяльність.

© Бедринець М. Д., 2013
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Рис. 1. Види державного фінансового контролю в Україні
Організаційне і методологічне керівництво аудиторською діяльністю в Україні здійснює

Аудиторська палата України (АПУ).
Згідно із Законом України від 22.04.1993 р. № 3125-ХІІ „Про аудиторську діяльність”: „Аудит

– перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта
господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх
суттєвих аспектах і відповідність вимогам законів України, положень (стандартів)
бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб’єктів господарювання)
згідно із вимогами користувачів” [3]. Дія зазначеного Закону не поширюється на аудиторську
діяльність державних органів, їх підрозділів і посадових осіб, уповноважених законами України
на здійснення державного фінансового контролю.

Аудит здійснюють незалежні особи (аудитори), аудиторські фірми, які уповноважені
суб’єктами господарювання на його проведення, та можуть проводитися з ініціативи суб’єктів
господарювання, а також у випадках, передбачених законом (обов’язковий аудит). Аудитором
може бути фізична особа, яка має сертифікат, що визначає її кваліфікаційну придатність на
заняття аудиторською діяльністю на території України. Аудиторська фірма – юридична особа,
створена відповідно до вимог законодавства, яка здійснює виключно аудиторську діяльність.
Право на здійснення аудиторської діяльності мають аудиторські фірми, включені до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів.

Результатом аудиту є аудиторський висновок, який повинний бути складений відповідно
до стандартів аудиту та передбачає надання впевненості користувачам щодо відповідності
фінансової звітності або іншої інформації концептуальним основам, які використовувалися
при її складанні. Концептуальними основами можуть бути закони та інші нормативно-правові
акти України, положення (стандарти) бухгалтерського обліку, внутрішні вимоги та положення
суб’єктів господарювання, інші джерела.

Аудиторські послуги у вигляді консультацій можуть надаватись усно або письмово з
оформленням довідки та інших офіційних документів. Аудиторські послуги у вигляді експертиз
оформляються експертним висновком або актом.
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Контроль
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економіки
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Контроль
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Користувачами незалежних аудиторських висновків у більшості випадків є керівники та
(або) власники суб’єктів підприємницької діяльності. Але ними можуть бути й інші органи (у
тому числі державні), якщо підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності
окремих суб’єктів господарювання, відповідно до вимог законодавства України, підлягає
офіційному оприлюдненню [3].

Аудиторською діяльністю в Україні займаються дуже багато сертифікованих фізичних та
юридичних осіб. Разом з тим у країні функціонують такі провідні міжнародні компанії, як
„Arthur Andersen”, „Ernst & Young”, „Deloit End Tush”, „Price Waterhouse Cooper (PwC)” та
„Мазар” (Франція).

Найбільший вплив на ринку аудиторських послуг в Україні має компанія „Price Waterhouse
Cooper (PwC)”. Це одна з чотирьох найбільших у світі міжнародних компаній з аудиту,
оподаткування та права, супроводу транзакцій та консультування зі штаб-квартирою у Лондоні,
Сполучене Королівство. PwC є найбільшою компанією з надання професійних послуг та
найбільшою з „Великої четвірки” бухгалтерських фірм за доходами 2011 року.

PwC Україна допомагає організаціям і приватним особам досягати поставлених цілей.
PwC в Україні є учасницею міжнародної мережі фірм PwC. Мережа PwC працює в 158 країнах,
де близько 169 000 фахівців надають аудиторські, податкові та консалтингові послуги найвищої
якості. Роботу експертів PwC в Україні спрямовано на надання конструктивних і дієвих
консультацій: узагальнюючи світовий і український досвід, надання практичних рекомендацій
для бізнесу [2].

У звітах 2009 р. та 2011 р. про економічні злочини в сфері господарювання, розроблених
компанією, зазначено, що фінансові збитки від злочинів проти майна власників в українських
підприємствах в 2011 р. становили від 100 тис. дол. до 5 млн дол. (47 %).

Закордонна статистика мало чим відрізняється від української. Наприклад, незаконне
присвоєння активів в іноземних компаніях становить 72 % проти 73 %, маніпуляція з фінансовою
звітністю – 24 % проти 30 % (рис. 2).

Рис. 2. Найпоширеніші економічні злочини в Україні та світі станом на 2011 рік [49]
На сьогодні є багато видів економічних злочинів, причому деякі з них більш поширені та

здійснюються систематично. У 2011 році найбільш поширеним видом економічних злочинів
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в Україні було незаконне присвоєння майна (73 %), на другому місці – хабарництво та корупція
(60 %), на третьому – маніпуляції з фінансовою звітністю (30 %) (рис. 3).

Як в Україні, так і у світі основний суб’єкт зловживань – це клієнт (43 % в Україні та 35 % у
світі). Крім того, значну частину становлять зовнішні винуватці зловживань – це агенти та
посередники (14 %) та постачальники (14 %) [4].

Рис. 3. Відсоток респондентів, що зіткнулися з економічною злочинністю у 2009
і 2011 рр. [4]

Українські компанії набагато більше страждають від хабарництва і корупції та
недобросовісної конкуренції, ніж інші країни у Центральній та Східній Європі та світі (табл. 1).

Таблиця 1
Види зловживань в Україні, за якими існує значна відмінність від країн Центральної та

Східної Європи та світу в 2011 році*

Примітка: % від загальної кількості респондентів, які зіткнулися з випадками економічних
злочинів за останні 12 місяців.

*Джерело: http://www.pwc.com/ua

Кожний другий респондент, що працює у секторі фінансових послуг, енергетики та гірничо-
видобувної промисловості, за останній рік зіткнувся із випадками економічних злочинів.

Найбільший відсоток економічної злочинності за галузями припадає на сектор фінансових
послуг. Необхідно вказати на зростання кількості злочинних випадків у 2011 році у галузі

Хабарництво
та корупція

Недобросовісна
конкуренція

Україна 60 % 23 %
Центр.-Східна Європа 36 % 12 %
Світ 24 % 7 %

http://www.pwc.com/ua
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роздрібної торгівлі та виробництві споживчих товарів на 6 %, а у секторі фінансових послуг –
на 5 % (рис. 4).

Рис. 4. Обсяги зловживань за галузями вітчизняної економіки у 2011 році [4]
Збитки більшості організацій України, які зіткнулися з економічною злочинністю за 2011

рік, становили в середньому до 5 млн доларів США [4].
За даними Міністерства внутрішніх справ України (МВСУ), в 2011 р. кількість злочинів

проти власності в сфері господарювання становила в 2011 р. 339 326 проти 318 216 в 2010 р.,
що становить найбільшу питому вагу серед усіх зареєстрованих злочинів (52 %). З них майже
половина – злочини, що пов’язані з привласненням, розтратою майна або заволодінням ним
внаслідок зловживання службовим становищем 7 977 в 2011 р. проти 8 240 у 2010 р.

Кількість злочинів у сфері господарської діяльності становить 10 246 у 2011 р. проти 8 604
у 2010 р., у тому числі фіктивне підприємство – 565 проти 521; легалізація (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом – 344 проти 336; нецільове використання бюджетних коштів 37
проти 39; порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом – 2 135 проти 1 764;
шахрайство з фінансовими ресурсами 349 проти 547; незаконна приватизація державного,
комунального майна – 34 проти 36; незаконні дії щодо приватизації паперів недотримання
особою обов’язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна або
підприємств та їх подальшого використання – 43 проти 56 випадків.

Злочини, пов’язані із здійсненням службової діяльності, становили 15 969 проти 17 980, у
тому числі зловживання владою або службовим становищем – 4 114 проти 4 543; перевищення
влади або службових повноважень – 806 проти 827; хабарництво – 2 875 проти 2 914; службове
підроблення – 6 442 проти 8 280 випадків [5].

Необхідно зазначити, що не всі злочини, передбачені Кримінальним кодексом України та
проаналізовані зі звіту МВС, можна класифікувати як порушення в системі бухгалтерського
обліку та такі, що впливають на організаційно-методологічні основи бухгалтерського обліку
чи внутрішнього контролю.
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Стосовно цього В. І. Покладов слушно зауважив, що дані статистичної звітності, які
використовуються як офіційні показники стану злочинності в країні, не задовольняють потреби
проведення глибокого наукового пізнання [6].

Англійський соціолог Е. Гідденс вважає: „…статистика злочинності та правопорушень є
найнеадекватнішою з усієї офіційної інформації з соціальних питань”.

Отже, єдина система державного фінансового контролю може бути дієвою лише за умови,
що на всіх рівнях управління економікою будуть діяти спеціальні контролюючі органи, що
здатні не лише кваліфіковано здійснювати контрольні заходи, а й об’єднати навколо себе інші
органи, що мають контрольні повноваження, і забезпечити необхідний розподіл завдань і
співпрацю між ними.
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ВТРАТИ БЮДЖЕТУ ВНАСЛІДОК НАДАНИХ
ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ

У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти застосування податкових
пільг в Україні. Проаналізовано темпи зростання втрат бюджету внаслідок наданих пільг.
Матеріал подано у порівняльному аналізі, динаміку змін проілюстровано хронологічно.

В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты применения налоговых
льгот в Украине. Проанализированы темпы роста потерь бюджета в результате
предоставленных льгот. Материал подан в свете сравнительного анализа, где динамика
изменений показана в хронологическом порядке.

The article enlighted same theoretical and practical aspects of application of tax deductions
are considered in Ukraine. The rates of growth and losses of budget are analysed as a result of
the given privileges. Information is submitted as a comparative analysis, while the dynamics of
changes shown in chronological order.

Ключові слова: податкові пільги, види податкових пільг, бюджетні втрати.

Податкові пільги завжди були і залишаються об’єктом особливої уваги та зацікавленості
всіх платників податків, оскільки наявність комплексу податкових пільг означає повне або
часткове звільнення юридичних і фізичних осіб від обов’язкових платежів. В умовах ринкових
відносин пільги виступають необхідною передумовою для активного використання всіх
податкових інструментів з метою економічного і правового регулювання соціальних процесів
стимулювання розвитку виробництва. Пільги повинні мати постійний, сталий характер і не
бути амністією для платників податків. Найголовнішим завданням податкових пільг є рівність
у сфері оподаткування, виходячи з матеріального становища суб’єкта оподаткування.

У сучасних умовах економічної кризи та реформування податкової системи постає
питання про необхідність пошуку додаткових джерел для наповнення дохідної частини
бюджету. Разом з тим, податкова політика держави повинна стимулювати ділову активність
суб’єктів економіки, зростання темпів виробництва, інноваційний розвиток країни та
активізувати процеси накопичення капіталу. Тобто триває постійний пошук шляхів як
підвищити ефективність податкових систем і забезпечити державні фінансові потреби, з
одного боку, а з іншого – як зменшити податковий тиск на суб’єктів економіки й оптимізувати
видатки держави.

Діючий механізм пільгового оподаткування в Україні має багато недоліків і, водночас,
великий регулюючий потенціал. Саме за допомогою реформованого, виваженого пільгового

© Демченко Т. М., 2013
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оподаткування можна вирішити нагальні проблеми: залучити невикористані ресурси для
наповнення державного бюджету та забезпечити умови для активізації інвестиційного
процесу, стимулювання розвитку пріоритетних галузей народного господарства.

Значну увагу проблемам визначення впливу податкових пільг на формування дохідної
частини бюджету, а також виявлення недоліків й удосконалення системи пільгового
оподаткування приділяють у своїх дослідженнях вітчизняні науковці: М. М. Головань,
Т. І. Єфименко, В. С. Загорський, С. В. Захарін, Н. А. Куценко, І. О. Луніна,
А. М. Соколовська, Л. Л. Тарангул, В. М. Федосова та ін. У Податковому кодексі України
запропоновано таке їх трактування: „податкова пільга – передбачене податковим та митним
законодавством звільнення платника податків від обов’язку щодо нарахування та сплати податку
та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав” [4]. Податкова
пільга надається шляхом: податкового вирахування (знижки), що зменшує базу оподаткування
до нарахування податку та збору; зменшення податкового зобов’язання після нарахування
податку та збору; встановлення зниженої ставки податку та збору; звільнення від сплати
податку та збору. Податкові пільги особливо ефективні для тих країн, де розвиток економіки
характеризується недостатнім рівнем розвитку інфраструктури внутрішнього фінансового
ринку, дефіцитом довгострокових фінансових ресурсів, великим тіньовим сектором,
неконкурентним середовищем у наданні послуг. За таких умов фінансова система в цілому
працює малоефективно, а в сфері регулятивного впливу держави на модернізацію та
стимулювання інноваційно-інвестиційних процесів пільги залишаються чи не єдиним дієвим
і достатньо ефективним інструментом впливу. При цьому фіскальна ефективність пільг є
занадто високою.

Метою статті є аналіз недоотримання бюджетних надходжень від надання пільг платникам
податків.

Податкові пільги завжди були і залишаються об’єктом особливої уваги і зацікавленості всіх
платників податку, оскільки наявність комплексу податкових пільг означає повне або часткове
звільнення юридичних і фізичних осіб від обов’язкових платежів. За умов ринкових відносин
вони є необхідною передумовою для активного використання всіх податкових інструментів з
метою економічного і правового регулювання соціальних процесів, стимулювання розвитку
виробництва тощо. Передбачені законодавством пільги надаються залежно від об’єктів і
суб’єктів оподаткування та їх значення для розвитку народного господарства країни. Вони
повинні мати постійний, сталий характер і не бути амністією для неплатників податків. На
думку деяких економістів, податки повинні сплачувати всі, в кого виникає той чи інший об’єкт
оподаткування. Пільги можливі й потрібні, якщо вони мають цілеспрямований характер –
стимулюють інвестиційну та інноваційну діяльність, сприяють виконанню загальнодержавних
програм, і може йтися тільки про пільгові податкові ставки, встановлені на якийсь термін.
Причому, по-перше, надання таких пільг повинно бути виваженим процесом, а по-друге –
одночасно вирішувати питання про компенсаційні заходи щодо дохідної частини бюджету.
Одним з дієвих важелів регулювання соціально-економічних процесів, що відбуваються в
державі, є податкові пільги. Податкові пільги – це часткове або повне звільнення фізичних чи
юридичних осіб від податків. Вони є одним з елементів податкової політики і переслідують як
економічні, так і соціальні цілі. Використовуючи податкові пільги, держава регулює певні
економічні процеси і забезпечує соціальний захист окремих груп населення. Перелік
податкових пільг визначається законами України, ПК України, інструкціями Міністерства
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фінансів України, інструкціями Міністерства доходів і зборів України про порядок нарахування
та сплати тих чи інших податків та іншими нормативними актами. Найпоширенішими видами
податкових пільг є:

– повне  або  часткове  звільнення  від  сплати  деяких податків;
– податкові скидки для окремих підприємств, галузей, регіонів;
– неоподатковуваний мінімальний рівень прибутків;
– виключення з оподатковуваних прибутків деяких витрат платників податків;
– повернення  раніше  сплачених  податків   (податкова амністія);
– зниження податкових ставок.
Динаміка змін кількісних характеристик обсягів пільгового оподаткування України постійно

змінювалася впродовж останніх десяти років. Зокрема, обсяг пільг з оподаткування в 2003 році
орієнтовно становив 65 млрд грн, або 86,5 відсотка доходів бюджетів України. Встановлення
різних підходів в оподаткуванні, які нині практикуються, дискримінують більшість учасників
економічної діяльності. З-поміж 683,9 тис. юридичних осіб – платників податків, зареєстрованих
в Україні, станом на 1 жовтня 2003 року пільгами з оподаткування користувалися 103,7 тис.
осіб, або кожний шостий зареєстрований платник (15,2 відсотка).

Масштаби пільг, які держава надає привілейованим платникам податків, щодалі
збільшуються, а їх суми адекватні надходженням доходів до Зведеного бюджету України.
Зокрема, у 2000 році сума пільг становила 46,8 млрд грн, при тому, що надійшло доходів до
зведеного бюджету 49,1 млрд гривень. У 2003 році доходи зведеного бюджету становили
75,2 млрд грн, а податкові пільги надані на суму 65 млрд гривень. Прямі втрати бюджетів
тільки за дев’ятьма видами платежів, облік яких веде Державна податкова адміністрація України
(на сьогодні Міністерство доходів і зборів України), орієнтовно становили 36 млрд грн, або
55,4 відсотка загальної суми пільг і 47,9 відсотка фактичних надходжень доходів до зведеного
бюджету.

Найбільш поширеною пільгою з податку на прибуток підприємств є зменшення
оподатковуваного прибутку на суму балансових збитків, отриманих платником податку у
попередніх звітних періодах. За 2003 рік, згідно з чинним законодавством, більше ніж 7,5 тис.
підприємств на покриття таких збитків спрямували 1,2 млрд грн, або 34,3 відсотка загальної
суми пільг з податку.

Понад третину загальної суми отриманих у 2003 році платниками податків пільг становили
пільги промисловим підприємствам. Унаслідок надання подібного роду пільг до бюджетів
усіх рівнів від промислових підприємств не надійшло близько 24 млрд грн, що в 1,2 раза
перевищило обсяги перерахованих ними до бюджету платежів. Практично за усіма галузями
промисловості обсяг наданих пільг перевищує сплачені податки та збори.

Тенденція полягає у зростанні темпів надання податкових пільг у промисловості порівняно
з іншими секторами економіки. Незважаючи на те, що загальна сума податкових пільг зросла
на 15,5 відсотка, обсяги несплачених через пільги податків промислових підприємств
збільшилися на 18,5 відсотка.

Майже третина пільг у промисловості припадає на підприємства чорної металургії. За
2003 рік вони сплатили до бюджету лише 1,7 млрд грн, проте отримали як пільги у 4,8 раза
більше – 8,1 млрд грн. Пільги з обчислення за нульовою ставкою податку на додану вартість
використані металургійними підприємствами насамперед за операціями з продажу товарів,
що були експортовані за межі митної території України.
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Протягом 2005–2010 років, за даними звітності „Про суми податкових пільг”, обсяг втрат
бюджету внаслідок пільгового оподаткування становив у 2005 р. – 12 076,5 млн грн, у 2006 р.
– 13 275,1 млн грн, у 2007 році –17 021,5 млн грн, у 2008 році – 22 262,3 млн грн, у 2009 році –
27 507,4 млн грн, з наведених даних простежується стійка тенденція зростання обсягів втрат
бюджету від надання податкових пільг. Така тенденція призводить до зменшення обсягів
державних фінансів, недофінансування програм економічного та соціального розвитку [1].

Дослідження фіскальної ефективності пільгового оподаткування прибутку підприємств в
Україні на основі офіційних статистичних даних Держкомстату, Міністерства доходів і зборів
України про розміри пільг з податку на прибуток та його надходження в регіональному розрізі
за 2010–2011 роки показало, що обсяг втрат зведеного бюджету щодо звітності „Про суми
податкових пільг” від використання платниками податкових пільг протягом 2011 року становив
59 166,6 млн грн, що у 1,6 раза, або на 22 039,2 млн грн більше, ніж у 2010 році [1].

Найбільшу частку займають пільги, надані відповідно до Податкового кодексу України.
Основна сума втрат припадає на пільгове оподаткування податком на додану вартість і
податком на прибуток.

З податку на додану вартість втрати становили 27 270,1 млн грн (67,5 відс. загальних втрат),
зокрема у найбільших обсягах з пільг, пов’язаних з наданням послуг із підтримки
сільськогосподарських товаровиробників, перевезення пасажирів і вантажів транзитом через
територію і порти України, постачанням лікарських засобів, підтримкою національної освіти
та ін.

З податку на прибуток втрати бюджету становили 11 707,7 млн грн, що становить 29 %
загальних втрат. Найбільші обсяги втрат задекларовані платниками, які мають від’ємне значення
об’єкта оподаткування податком на прибуток, беруть участь у міжнародному співробітництві,
які скористалися державною підтримкою літакобудівної промисловості, енергетичної галузі [1].
Найбільші суми бюджетних втрат за 2011 рік в економічній діяльності, а саме: дорожнє
господарство – 31,5 %, вугільна галузь – 22,7 %, сільське господарство, лісове господарство
та мисливство, рибне господарство – 16,7 %, багатоцільові проекти розвитку – 15,9 %. Частка
підприємств обробної промисловості у сумі бюджетних видатків не перевищує 1 %. Щодо
податкових пільг, то частка таких галузей, як текстильна промисловість, виробництво гумових
і пластмасових виробів, виробництво машин та устаткування, також не перевищує 1 % у
валовому обсязі податкових пільг. Загалом державна підтримка економічної діяльності у вигляді
прямих видатків з державного бюджету та бюджетні втрати від надання податкових пільг у
2011 році становили майже 8 % ВВП. У секторальному розрізі найбільші обсяги пільг (податок
на прибуток підприємств, ПДВ), за даними 2011 року, припадають на харчову промисловість
(2,5 млрд грн); торгівлю (4,5 млрд грн); сільське господарство (11,3 млрд грн), транспорт
(5,6 млрд грн) України. Відповідні дані свідчать про те, що держава повинна надавати підтримку,
яка має адресний, цільовий характер, а це, у свою чергу, повинно стати основним критерієм
надання допомоги в умовах обмежених фінансових ресурсів.
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Рис. 1. Темпи зростання втрат бюджету від надання податкових пільг, у % до
попереднього року [3]

Як видно з наведених вище даних, за останні два роки втрати державного бюджету від
надання податкових пільг збільшилися майже на 60 % порівняно з попереднім роком [3].
Основними „пільговиками” є сільське господарство та харчова промисловість, транспорт і
торгівля транспортними засобами, інші види торгівлі. Майже мільярд бюджет утратив на
операціях із нерухомістю й операціях фінансового посередництва. Це дає підстави
стверджувати, що пільги в оподаткуванні є певним дестабілізуючим фактором для фінансів
країни в цілому.

За даними звітності „Про суми податкових пільг”, обсяг втрат зведеного бюджету від
використання платниками податкових пільг протягом першого півріччя 2012 року становив
22 209,6 млн грн, що на 8,5 відсотків,  або на 2 062,5 млн грн, менше першого півріччя 2011 року,
кількість пільговиків збільшилася на 2,4 тис. платників та становить 43,7 тисячі платників.
Основна сума втрат припадає на пільгове оподаткування податком на додану вартість та
податком на прибуток підприємств.

Так, податок на додану вартість залишається основним джерелом пільг (понад 90 % у
період до 2011 року, майже 70 % у 2011 році, 62 % у 2012 році). Найбільшими користувачами
пільг з ПДВ є сільськогосподарські підприємства, які у 2012 році скористалися пільгами на
майже 14 млрд грн. При цьому зменшення питомої ваги цієї пільги в загальному обсязі пільг
до 21 % у 2011 році корелювалось із суттєвим зростанням обсягів виробництва
сільськогосподарських підприємств, тоді як збільшення (у 2009, 2010 та 2012 роках – до 28–
31 %) – зі зниженням обсягів виробництва. Такий вид пільг, як звільнення від сплати ПДВ
операцій із постачання зернових культур, дозволяють лише частково зняти навантаження на
проблему відшкодування ПДВ. Ряд значних за обсягами пільг зі сплати ПДВ, а саме звільнення
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від оподаткування операцій з постачання лікарських засобів (3,2 млрд грн), постачання послуг
із здобуттям вищої освіти, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними
закладами (1,8 млрд грн), постачання виробів медичного призначення за переліком,
затвердженим Кабінетом Міністрів України (1,1 млрд грн), за своєю суттю є заходами, що
спрямовані на соціальне забезпечення. З податку на додану вартість втрати становили
12 139,3 млн грн (54,7 % загальних втрат), у тому числі з пільг, пов’язаних із підтримкою
сільськогосподарських товаровиробників, постачанням лікарських засобів, підтримкою
національної освіти. З податку на прибуток втрати бюджету становили 8 694,8 млн грн (39,1 %
загальних втрат). Найбільші обсяги втрат задекларовані платниками, які мають від’ємне
значення об’єкта оподаткування податком на прибуток, беруть участь у міжнародному
співробітництві, скористались державною підтримкою енергетичної галузі, літакобудівної
промисловості [1]. Що стосується податку на прибуток підприємств, зростання питомої ваги
пільг за цим податком відбулося за рахунок впровадження Податковим кодексом України
можливості включення до складу витрат від’ємного значення розрахунку об’єкта оподаткування
(перенесення збитків попередніх років). Ця пільга є основною у загальній сумі втрат за податком
на прибуток підприємств, й у 2011 році становила понад 9,4 млрд грн, або 61 % суми пільг за
цим податком, у 2012 році – понад 4,5 млрд грн, або 30 %. Разом з тим, ця новація не вплинула
суттєво на частку збиткових підприємств (41 % у 2010 році, 35 % у 2011 році, 39 % у 2012 році).
Ситуація при використанні пільг зі сплати податку на прибуток підприємств у різних галузях
промисловості свідчить про відсутність стабільного доступу до цього інвестиційного ресурсу.
Якщо, наприклад, порівняно з 2011 роком підприємства електроенергетики змогли збільшити у
2012 році суми пільг податку на прибуток за рахунок виробництва електроенергії, виробленої з
відновлювальних джерел, майже у 3,8 раза, то підприємства літакобудівної промисловості у
2011 році скористалися пільгами на суму лише 7 млн грн, у 2012 році ця сума знизилася в
1,8 раза. Підтримка через звільнення від сплати податку на прибуток підприємств
машинобудування для АПК у 2012 році, порівняно з попереднім роком, скоротилася удвічі. За
даними звітності „Про суми податкових пільг”, обсяг втрат державного бюджету від використання
платниками податкових пільг за 2012 рік становив 48,7 млрд грн.

Висновки та перспективи подальших наукових розробок.
В умовах, що склалися, єдиним напрямом податкового „реформування” є запровадження

галузевих пільг. На макроекономічному рівні хотілося, щоб різні преференції було скасовано
в процесі кодифікації законодавства. Зазвичай пільги в Україні запроваджують, прикриваючись
шляхетними цілями. Одним із аспектів сумнівного надання пільг є створення в країні зон зі
спеціальним режимом оподаткування, які ліквідували 2005 року і їх відновлення стоїть на
порядку денному. Пропонували чітко обмежений перелік пільг для вкрай депресивної території,
на якій були розташовані потужні підприємства імпрому, що потребували підтримки. Досвід
був позитивним, але загалом хорошу ідею створення спеціальних зон в Україні змарнували.
Деякі зони створювали для того, щоб без сплати мита та ПДВ імпортувати різноманітну
продукцію, зокрема продукти харчування та товари народного споживання. Загалом було б
доцільно звести всі пільги в окремий розділ кодексу, аби об’єктивно оцінити бюджетні втрати.
Зараз преференції розсіяні по різних законах (не завжди податкових), галузевих указах
президента, постановах уряду тощо. Об’єктивно, якщо держава хоче підтримати найвразливіші
галузі економіки, доцільно повертати частину сплачених податків відповідним підприємствам,
а підприємства, у свою чергу, повинні чітко усвідомлювати, що дані кошти повинні бути
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направлені на модернізацію основних фондів виробництва. Для того щоб податкові пільги не
перетворювалися в необгрунтовані податкові втрати, доцільно проаналізувати практику
застосування схем державної підтримки та за результатами аналізу внести пропозиції щодо
доцільності внесення змін до діючих схем або їх скасування, розробки нових механізмів
державної підтримки.

У цілому ефективне використання податкових пільг повинно носити прозорий характер,
оскільки це веде до стимулювання розвитку реального сектору економіки, що сприяє
залученню іноземних і вітчизняних інвестицій, стимулювання виробництва, досягнення
збалансованості економічного розвитку відповідних регіонів країни, ефективного розміщення
та використання їх матеріальних, трудових та інших ресурсів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Звіти про результати діяльності органів ДПС України за 2003–2011 роки [Електронний

ресурс]. – Режим доступу: www.sta.gov.ua.
2. Зленко І. В. Напрями використання податкових пільг для забезпечення економічного

зростання в Україні / І. В. Зленко // Збірник наукових праць Донецького державного
університету управління. – 2010. – Вип. 176 „Фінансово-банківські механізми державного
управління економікою України”. – С. 278. – (Серія Економіка).

3. Черніков Д. Держдопомога компаніям: потрібні зміни / Д. Черніков // Економічна правда.
– 2012. – С. 12.

4. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]: [від 02 груд. 2010 р. № 2755-VI] //
Офіційний вісник України. – 2010. – № 92. – Ст. 3248. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

5. http://www.ukrinform.ua/ukr/news/dergbyudget_nedootrimav_u_2012_rotsi_mayge_-
92_mlrd_cherez_pilgi_1837901”>Укрінформ</a>.

Стаття надійшла до редакції 25.05.2013 р.

www.sta.gov.ua.2
www.rada.gov.ua.5
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/dergbyudget_nedootrimav_u_2012_rotsi_mayge_-


Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право), 3(62) 2013 105

УДК 336
Ю. І. Ляшенко,
кандидат економічних наук,
Національний університет
ДПС України
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У статті розглянуто питання, пов’язані з проблемами формування бюджетних коштів
держави і роль системи оподаткування у цьому процесі.

В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемами формирования
бюджетных средств государства и роль системы налогообложения в этом процессе.

The article deals with the problems of forming of state budget funds and the role of taxation
system in this process.
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Однією з найстаріших економічних категорій науки про фінанси є податки. Поява цієї
категорії була зумовлена виникненням держави. Саме податки повинні були здійснювати
фінансове забезпечення виконання державою її функцій, і тому стали об’єктивним атрибутом
існування держави.

Незважаючи на те, що пройшло багато часу, зникали одні держави, з’являлися нові з їх
неринковими і ринковими економіками, але не зникала потреба держави у фінансових
ресурсах для виконання характерних їй функцій.

Багатовікова історія розвитку суспільства визначає різні типи державних утворень (східні
держави, класичні держави Греції і Риму, які поєднали елементи феодалізму, абсолютизму і
конституціалізму) [1]. Кожному з них відповідали і різні форми правління (абсолютизм або
конституційна монархія, республіка та ін.). На історичному шляху розвитку державотворення
формувалися і вдосконалювалися економічні відносини, суттєво змінювалися методи та
механізми фінансового забезпечення існування і функціонування держави. На цьому
фундаменті формується і розвивається фінансова наука взагалі і теорія податків зокрема. З
розвитком товарно-грошових відносин, коли грошова форма оподаткування стає
домінуючою, а кожна держава вже має свою власну податкову систему, значного поширення
набувають різні податкові теорії.

Основоположником досліджень у галузі оподаткування є представник англійської класичної
політекономії Адам Сміт (1723–1790). Після цього в розробку теорії і практики оподаткування
значний внесок зробили багато відомих учених, прізвища яких по праву займають належне
місце в скарбниці світової фінансової думки.

© Ляшенко Ю. І., 2013
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У цій роботі не поставлено завдання викласти всі аспекти теоретичного вчення про податки,
його розвиток в історичному розрізі і зміст наукових досліджень систем оподаткування окремих
видатних представників економічної науки. Ці теоретичні дослідження достатньою мірою
висвітлені у вітчизняній економічній літературі [2].

Розглянуто більш детально теоретичні аспекти функціонування податків, які безпосередньо
стосуються практики формування бюджетних коштів держави, тих конкретних форм і методів
оподаткування, які застосовуються в українському законодавстві у податковій справі. Такий
підхід дозволить нам певною мірою визначити і  ті причини, які зумовили недосконалість
податкової системи України на сучасному етапі ринкового розвитку її економіки.

Основоположник податкової теорії Адам Сміт свого часу досить вдало зауважив: „Щоб
підняти державу з найнижчих щаблів варварства до вершин добробуту, потрібні лише мир,
розумні податки і терпимість в управлінні”. Ця теза актуальна і сьогодні. На всіх етапах розвитку
ринкової економіки Україна постійно перебуває у пошуках подолання кризових ситуацій.
Цьому сприяють як об’єктивні, так і суб’єктивні причини їх виникнення (серед яких, звичайно,
є й ті, які А. Сміт відніс до „терпимості управління”) і про причетність до них наших „нерозумних
податків”, що повністю підтверджує справедливість висловлювання Адама Сміта, зробленого
ще в середині ХVІІІ століття.

Створити науково обґрунтовану податкову систему держави непросто. Ідеально
досконалих податкових систем не існувало і не існує сьогодні – це відомо всім, хто займається
аналізом податкових систем різних держав, у тому числі і за останнє десятиліття ХХІ століття.
Але перед кожною державою стоїть завдання створити таку податкову систему, яка б
найбільшою мірою відповідала конкретним соціально-економічним умовам даного періоду
її існування.

При розробці податкової системи та її законодавчому оформленні необхідно визначитись
у багатьох питаннях, від яких залежить побудова самого механізму функціонування кожного
з податків, які держава вводить до своєї податкової системи. Історія світового розвитку
податкової справи свідчить, що ці механізми можуть бути неоднаковими не тільки в розрізі
різних державних утворень, але й усередині самої держави, відповідно до тих чи інших періодів
її соціально-економічного розвитку. Однак є декілька принципово важливих питань, які
виникають при створенні податкової системи і від вирішення яких залежить соціально-
економічна ефективність податкової системи: чи буде вона стимулювати виробництво і
торгівлю, інвестування та ділову активність, чи, навпаки, стане руйнівною для виробничої
сфери.

Позбавлення податкової системи її заохочувальної, стимулюючої функцій призводить до
того, що підприємництво або гине, або іде у „тінь”. При цьому треба мати на увазі і те
положення, що податкова система, крім фіскальної і стимулюючої функцій, покликана
виконувати також і соціальну. Історія розвитку ринкових відносин держав з ринковою
економікою підтверджує, що ринкове господарство саме по собі не може забезпечити
справедливий розподіл доходів і власності, щоб задовольнити соціальні потреби всього
населення. Тому держава повинна більш активно використовувати податкову політику для
перерозподілу заново створюваної вартості, щоб податки не сприяли виникненню такої
соціально-економічної ситуації, при якій багаті ще б більше багатіли, а бідні – біднішали.

При формуванні податкової політики держави важливо визначитися, що закласти в основу
податкової системи – доходи підприємницьких структур чи доходи населення. Якщо,
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наприклад, у доходах бюджету США податкові надходження від населення становлять майже
90 відсотків, а від корпорацій, фірм і підприємств – приблизно 10, то в доходах бюджету України
на 1998 рік прибутковий податок з громадян становить 12,5 відсотків, а у 2012 році – 2,1.

Така принципова протилежність у підходах до визначення основи податкової системи
пояснюється тим, що Україна при переході до ринкової економіки отримала у спадок від
колишнього Радянського Союзу його розподільчу систему, яка базувалася на
загальнодержавній і колгоспно-кооперативній власності. При такій системі цілком закономірно,
що переважна частина валового внутрішнього продукту і його знову створеної частини –
національного доходу – відразу централізувалась у державному бюджеті. Це проявляється і
сьогодні, незважаючи на те, що Україна в умовах незалежності перебуває вже більше 20 років.
Принципово відрізняються і внутрішні структури ВВП. Якщо в державах з ринковою
економікою у вартості валового внутрішнього продукту (затрати минулої праці, прибуток
підприємницьких структур і оплата праці) оплата праці становить левову частку, то в
колишньому СРСР (як і нині в Україні) – зовсім незначну. Це не тільки дозволяло, але й
зобов’язувало державу з централізованою планово-розподільчою системою брати на себе
відповідальність як за формування доходів бюджету за рахунок надходжень від державних
підприємницьких структур, так і за забезпечення різних соціальних потреб населення*.

У зв’язку з цим виникає питання, чи реально сьогодні у нас змінити внутрішню структуру
ВВП. Звичайно, частково питому вагу оплати праці у вартості ВВП можна змінити, якщо ту
частину платежів підприємств до бюджету, яка визначається у відсотках до фонду заробітної
плати, ввести в оплату праці працівників підприємств і стягувати ці платежі не з доходів
підприємств, а з заробітної плати. Це не зменшить розмір заробітної плати, яку одержують
нині працівники, але вирішення даної проблеми в цьому напрямі дещо змінить внутрішню
структуру ВВП і наблизить її до структури ВВП країн з ринковою економікою. Але повністю
вирішити цю проблему не можна через те, що питома вага затрат минулої праці у вартості
ВВП у нас набагато вища, ніж у промислово розвинених країнах світу, адже продуктивність
праці у виробничій сфері України в декілька разів нижча, а матеріало-, енерго- і працеємність
– у декілька разів вища, ніж у західних промислово розвинених країнах.

При такій структурі ВВП наші податки не можуть бути повною мірою використані
державою для економічного регулювання діяльності виробничої сфери відповідно до властивої
податкам регулюючої функції. Тому проблема зміни внутрішньої структури ВВП на користь
оплати праці буде стояти ще довго серед основних завдань подальшого розвитку продуктивних
сил України. Вирішити її у майбутньому можна, посиливши інвестиційну діяльність, що
забезпечило б стрімке прискорення науково-технічного прогресу.

У контексті питань, пов’язаних з побудовою податкової системи України, доцільно звернути
увагу ще на одну характерну рису української податкової системи. Мається на увазі те, що
деякі податки та обов’язкові відрахування виробничі підприємства вводять у собівартість. Це
призводить до зростання цін, зниження попиту, завдає шкоди конкурентоспроможності
вітчизняних товарів, перешкоджає відновленню обігових коштів, що зумовлює скорочення
самої бази оподаткування і зменшення надходжень до бюджету.

У податковій системі України допускається оподаткування витрат, а не результатів.
Логічно було б (не тільки з науково-теоретичних міркувань) мати податок на заробітну

плату громадян – фізичних осіб, а не відрахування до цільових фондів, розмір яких визначається
у відсотках до фонду заробітної плати. До речі, нині відрахування, наприклад, на соціальне
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страхування і до Пенсійного фонду, вносять як підприємства й установи (у процентах до
фонду заробітної плати), так і робітники та службовці (з їх заробітної плати). При цьому
загальні відрахування здебільшого відносяться на витрати виробництва і вводяться у
собівартість. Разом з тим окремі з них можуть перераховуватись і з прибутку.

Науковий підхід до формування податкової системи передбачає встановлення не одного,
а сукупності податків. Кожна країна з урахуванням характерних для неї специфічних соціально-
економічних умов визначає свої податки і відповідні їх механізми. Їх кількість може бути
різною. Наприклад, Гон-Конг – 3, Данія – 9, Італія – 15. Але при цьому є одне загальне
положення, обов’язкове для всіх країн, якщо вони хочуть мати науково обґрунтовану податкову
систему, здатну забезпечити не тільки реалізацію фіскальної функції податків, але й функції
регулювання і стимулювання економіки. Мається на увазі створення такої системи встановлених
у країні податків, які були б взаємопов’язані між собою, органічно доповнювали б один
одного, не суперечили один одному і системі в цілому. Ця вимога до податкових систем, що
створюються, загальновідома і знайшла своє місце в дослідженнях з проблем податкової
справи.

У прийнятому 01.01.2011 р. Податковому кодексі України визначено засади податкової
політики, платників податків, об’єкти оподаткування, види загальнодержавних і місцевих
податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що справляються на території України, основні
принципи надання пільг і звільнення від оподаткування.

Платниками податків та інших обов’язкових платежів є юридичні та фізичні особи, які
визначаються в законах України щодо кожного окремого платежу. Об’єктами оподаткування
є прибуток, майно, додана вартість продукції (робіт, послуг), спеціальне використання
природних ресурсів, заробітна плата, доходи громадян та інші об’єкти, визначені
законодавчими актами України.

Наука про податкову систему не дає єдиних рекомендацій щодо конкретної кількості
податків у державі з ринкової економікою. Стосовно цього існують різні думки. На практиці
кількість податків і обов’язкових платежів визначається кожною державою з урахуванням
особливостей розвитку суспільства та економіки.

Сьогодні податкова система України базується на таких основних загальнодержавних
податках: на додану вартість, на прибуток підприємств, прибутковий податок з громадян. У
1998 році питома вага цих податків у Зведеному бюджеті України становила: податок на додану
вартість – 34,3 відсотка; податок на прибуток підприємств і організацій – 20,8 відсотка;
прибутковий податок з громадян – 12,5 відсотка; акцизний збір – 8,4 відсотка. У 2012 році
показники відповідно були такі: податок на додану вартість – 38,5 відсотка; податок на прибуток
підприємств і організацій – 15,5 відсотка; прибутковий податок з громадян – 18,9 відсотка;
акцизний збір – 10,2 відсотка. Приведений аналіз свідчить про зовсім незначні зміни наведених
показників, які відбулися за останні 15 років.

Як відомо, державний бюджет у Зведеному бюджеті України за 2012 рік займає приблизно
76,2 відсотків порівняно з 1998 роком – 70 відсотків. Тому переважна частина
загальнодержавних податків і зборів концентрується в Державному бюджеті України.

Правову основу податкової системи держави становлять відносини власності. Перехід від
державної власності до економіки з її різними формами власності, які з’явилися на шляху
роздержавлення і приватизації, кардинально змінює правове поле в організації податкових
відносин не тільки держави, але й відповідних юридичних і фізичних осіб. В умовах ринкової
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економіки держава може одержувати доходи за допомогою податкової системи для свого
утримання і виконання державних функцій тільки на основі перерозподілу доходів
підприємницьких структур і населення. На шляху створення податкової системи України в
роки ринкової трансформації її економіки неодноразово порушувалась економічна основа
податкових відносин держави з недержавними підприємницькими структурами. Досить
згадати запровадження в Україні не податку з прибутку, а податку з валових доходів підприємств
(сума заробітної плати і прибутку), оподаткування фонду заробітної плати, вилучення до
бюджету відповідної частини амортизаційного фонду тощо.

З позиції впливу податків на виробничу сферу при створенні податкової системи держава
насамперед повинна вирішити, якою буде та допустима частка прибутку підприємницької
сфери, яку держава може вилучити у підприємства у вигляді податків до бюджету, не
підриваючи у підприємця стимули для виробничої діяльності та інвестиційної активності. Що
відбуватиметься з економікою держави, якщо буде порушений цей принцип? Відповіді на ці
запитання відомі. Вони містяться, наприклад, у податковій концепції економіста Південно-
Каліфорнійського університету (США) А. Лаффера, який обгрунтував взаємозалежність між
зростанням податкових ставок, доходами бюджету та об’єктом оподаткування (модель цієї
залежності представлена у вигляді так званої „Кривої Лаффера”)1 (рис. 1).

Рис.  1. Доходи, які підлягають оподаткуванню
де: В – податкова база;
Д – доходи бюджету;
Т – прогресивність оподаткування, ставка податку, %;
К – рівень перерозподілу доходів підприємств, який встановлюється кожною державою

відповідно до її економічних можливостей і особливостей, але дає можливість нормального
функціонування підприємницьких структур;

Г – фактичний рівень перерозподілу доходів підприємства через бюджетну систему України
на даний час (70 – 80 % прибутків підприємницьких структур).

А. Лаффер переконливо доводить, що зростання суми доходів бюджету відбувається при
підвищенні ставок податків, але тільки до певної межі. Подальше зростання ставки податків

1.
 Податкові реформи багатьох країн світу були здійснені на основі концепції А. Лаффера, в тому

числі і у 80-х роках у США.

Доходи, які підлягають оподаткуванню

В
Доходи тіньової економіки

Доходи, які пред’являються
до оподаткування
0  Г  Т
К Заборонена зона

шкали
Фактичний рівень перерозподілу
доходів підприємств в Україні (70-
80 %)

Д Нормальна зона шкали
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понад цю межу веде не до збільшення доходів бюджету, а, навпаки, до їх подальшого скорочення,
оскільки за нею відбувається звуження податкової бази, бюджет підриває економічні стимули,
що скорочує його доходи, незважаючи на зростання податкових ставок.

Якщо ж узагальнити економічний та правовий стимули, які лежать в основі податкової
ситуації, то навряд чи можна припустити, що знайдуться суб’єкти, які беруть участь у
виробництві лише для сплати податків. Це означає, що виробництво буде згортатись у цілому.
Найвірогідніше при зростанні податкових ставок будуть з’являтися мотиви для ухилення від
сплати податків, зростатиме частка доходів тіньової економіки у ВВП.

Встановлення середньої, оптимальної податкової ставки закладає ряд стимулів. Насамперед
за рахунок розширення виробництва, зростання прибутків збільшується й податкова база.
Потім відбувається міжгалузеве вирівнювання за рівнем рентабельності, зменшується розрив
між низько- та високооподатковуваними галузями. Як результат – зменшується розмір тіньових
доходів за рахунок зникнення стимулів для ухилення від сплати податків, і доходи тіньової
економіки „легалізуються”, трансформуючись у законні форми надходження коштів.

Кожна держава повинна встановити такі перерозподільчі відносини при формуванні
бюджетних коштів, які б не розорювали виробничу сферу, а, навпаки, сприяли її розвитку. У
колишньому Радянському Союзі, де правову основу системи податків становила державна
власність на засоби виробництва, питання про дотримання якогось нормативу перерозподілу
прибутків підприємств через бюджетну систему взагалі не існувало. Держава могла у належних
їй підприємств забрати до бюджету всі їх доходи, а потім з того ж бюджету профінансувати всі
потреби цих підприємств. У державах з ринковою економікою, де правову основу податкових
систем становить багатоукладна економіка, встановлення і дотримання такого нормативного
граничного рівня перерозподілу національного доходу через бюджет стає необхідністю. Але
держави, які відносно нещодавно перейшли на шлях формування ринкових відносин, мають
специфічні особливості своїх розподільчих систем, що суттєво відрізняють їх від розподільчих
систем промислово розвинених держав зі сталою ринковою економікою.

Ці особливості потрібно враховувати при формуванні і здійсненні податкової політики, бо
сліпе копіювання розподільчих систем інших країн, крім недоречностей, нічого позитивного
принести не може. Це підтверджується, наприклад, економічно необгрунтованим граничним
рівнем перерозподілу ВВП через бюджетну систему України. Постанова Верховної Ради
України „Про основні положення податкової політики в Україні” від 4 грудня 1996 року
визначила граничний рівень перерозподілу ВВП через Зведений бюджет України, включаючи
відрахування до Пенсійного фонду України, який не повинний перевищувати 40–45 відсотків.

Тут виникає суттєве питання щодо обгрунтованості цього нормативного показника з
позиції його практичного використання при формуванні податкової системи України. Якщо
для України цей рівень є економічно обгрунтованим, то чому виникла надмірна
перевантаженість податкової системи щодо об’єктів оподаткування. Відомо, що сьогодні у
вигляді податків та обов’язкових платежів держава забирає у підприємницьких структур майже
70–80 відсотків їх прибутків. Але парадокс полягає в тому, що в процесі перерозподілу
прибутків підприємств у дохід бюджету ми фактично використовуємо цей граничний рівень
перерозподілу ВВП через бюджетну систему лише наполовину. Про це свідчать дані
Статистичних збірників Держкомстату України за 1991–2012 роки щодо співвідношення доходів
і видатків Зведеного бюджету України з валовим внутрішнім продуктом.

Складається враження, що ніяких економічних розрахунків не робилося, а просто
перенесено постанову про рівень перерозподілу ВВП за допомогою податків зі світової
практики, де цей показник давно використовують на макрорівні при економічному аналізі
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розподільчих процесів. І тут наш законодавець, хотів він цього чи ні, застосував цей показник
у вигляді податкової квоти, яка визначає рівень оподаткування в податковій системі України.
Але економічно обгрунтованої податкової квоти, яка б характеризувала граничний рівень
оподаткування підприємницьких структур усіма податками та обов’язковими платежами, у
нас немає. Використати ж граничний рівень перерозподілу ВВП у 40–45 відсотків у ролі
податкової квоти ми не можемо, бо цей показник зовсім не враховує внутрішню структуру
ВВП, яка характерна для України.

З позиції вимог теоретичних основ оподаткування визначення податкової квоти в механізмі
оподаткування є не тільки доцільним, але й обов’язковим, бо саме завдяки йому створюються
певні гарантії соціальної справедливості як одного з принципів побудови податкової системи
держави. Зрозуміло, що в практиці оподаткування багатьох іноземних держав такі квоти
законодавчо не встановлюються, оскільки вони певною мірою зменшують можливості держави
для використання податків як фінансових регуляторів. У майбутньому, коли буде створено
сталу економічну структуру суспільства, також можна буде обійтись у податковій системі без
законодавчо встановленої податкової квоти. Але в нинішніх умовах введення податкової квоти
для суми всіх податків і платежів у податковому законодавстві є об’єктивною необхідністю.

Сам підхід до визначення нормативних показників при оподаткуванні необхідно змінити.
Основою розрахунку повинен стати не ВВП, а ті складові частини, з яких формується знову
створена вартість – національний дохід, бо тільки він є джерелом формування бюджетних
коштів. Прив’язка цього нормативного показника до ВВП фактично узаконює право
оподатковувати не тільки прибуток підприємця і заробітну плату населення, але й собівартість.
Але ж такий підхід до оподаткування суперечить самій сутності економічного розвитку.

Нині у податкової системи України необхідно зняти невиправдані нарахування на
собівартість, провести своєрідну санацію собівартості з метою вивільнення її від обтяжуючих
складових, які фактично її не стосуються, але відіграють досить негативну роль у
відтворювальному процесі. Адже податки на собівартість мають ефект мультиплікатора, який
пропорційно збільшує всі подальші податки. Від цього фактора найбільше страждають
технологічно розвинені галузі (приладо- і машинобудування тощо) і набагато менше
потерпають сировинні галузі. Надмірні нарахування на собівартість спричиняють негативну
структурну перебудову економіки, зростання її сировинного сектору.

Доцільно зазначити, що сьогодні в Україні склалася сировинна структура, яка значно
гірша від тієї, що була у колишньому СРСР, де три чверті ВВП займало виробництво засобів
виробництва і одну – виробництво продуктів споживання. Маючи високий промисловий
потенціал, Україна не повинна стати сировинним придатком світового промислового капіталу,
бо це загрожує державі втратою свого економічного суверенітету, а отже, й економічної
безпеки.

Тому потрібно змінити джерела формування бюджетних доходів, звільнити фонд заробітної
плати від нарахувань і тим самим звільнити від оподаткування окремі структурні елементи
собівартості. Доходи бюджету і спеціальних позабюджетних фондів потрібно формувати тільки
за рахунок прибутків юридичних осіб і доходів фізичних осіб. Необхідно нормативні показники
визначати за відношенням не до ВВП, а до обсягів прибутків і доходів юридичних і фізичних
осіб. Тому граничний рівень перерозподілу ВВП через Зведений бюджет України, включаючи
відрахування до Державного соціального фонду, треба замінити на державну податкову квоту,
яка найбільш об’єктивно характеризуватиме рівень оподаткування й унеможливить існуюче
нині надмірне податкове перевантаження підприємницьких структур. Щодо показника
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перерозподілу ВВП методом оподаткування, то він може застосовуватися при аналізі
перерозподільчих відносин тільки на макроекономічному рівні.

Те, що нормативний перерозподільчий показник, про який ідеться, безпосередньо
стосується внутрішньої структури ВВП, мабуть, доводити не треба. І хіба не зрозуміло, що є
складові ВВП, за рахунок яких держава не може формувати доходи бюджету. Але внутрішня
структура ВВП України і країн з розвиненою ринковою економікою суттєво відрізняється.
Саме та частина ВВП, яка може і повинна бути джерелом бюджетних доходів у структурі ВВП
України, займає порівняно незначне місце (прибуток підприємства і заробітна плата), водночас
у розвинених країнах вона становить левову частину в його структурі.

Для конкретного підприємства, незалежно від того, як визначаються ті чи інші платежі в
бюджет (у відсотках до прибутку чи у відсотках до заробітної плати, у відсотках до обороту чи
якимось іншим чином), існує фактично тільки одне джерело для сплати податків – його
прибуток. Ні затрати, ні фонд заробітної плати для підприємства не можуть бути таким
джерелом покриття платежів до бюджету. Необхідно також нагадати, що фінансова наука і
податкова практика невипадково вводять у механізм оподаткування не тільки такі поняття, як
суб’єкт, об’єкт, одиниця обкладання, ставки, але й поняття джерела оподаткування і податкової
квоти. Це саме той приклад, коли об’єкт оподаткування відірваний від джерела сплати податку
або обов’язкового платежу. Якщо в інших випадках такий відрив економічно виправданий
(наприклад, на майно, що приносить дохід), то в цьому випадку він не тільки недоцільний, але
й спричиняє досить негативні наслідки стосовно відтворювальних процесів. Тому треба
пов’язати об’єкт оподаткування з джерелом сплати податку. Оскільки дохід стане джерелом
сплати податку, то і оподаткування буде більш справедливим.

При нинішній ситуації, коли половина економіки України перебуває в „тіні”, від якої бюджет
ніяких податків і платежів не отримує, і при внутрішній структурі ВВП застосування навіть у
половинному розмірі визначеного граничного розміру перерозподілу ВВП через бюджетну
систему (включаючи відрахування до Пенсійного та інших обов’язкових фондів) призведе до
того, що ці податки та обов’язкові платежі заберуть 70–80 відсотків прибутку з виробничих
підприємств, що і відбувається нині в Україні при реалізації податкової політики.

Отже, можна зробити висновок, що визначений Верховною Радою України граничний
рівень перерозподілу валового внутрішнього продукту через бюджетну систему не
спроможний виконувати позитивну роль у функціонуванні податкової системи в напрямі
забезпечення оптимізації структури перерозподілу ВВП і його знову створеної частини –
національного доходу, сприянні стабілізації матеріального виробництва, підвищенні його
ефективності, задоволенні державних і соціальних потреб.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Тарасова П. Очерк з науки фінансового права / П. Тарасова. – Ярославль. – С. 26–221.
2. Суторміна В. М. Держава, податки, бізнес: [монографія] / Суторміна В. М.,

Федосова В. М., Андрущенко В. М. – К.: Либідь, 1992.
3. Податкова система України: підручник [за ред. В. М Федосова]. – К.: Либідь, 1994.

Стаття надійшла до редакції 14.05.2013 р.



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право), 3(62) 2013 113

УДК 336.76
Н. П. Мацелюх,
кандидат економічних наук,
Національний університет
ДПС України

РЕГУЛЮВАННЯ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО
РИНКУ: МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
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Потрясіння у світовій економіці, спровоковані фінансовою кризою 2008–2009 рр. і не до
кінця ще переборені, показали, який вплив на реальний сектор світової економіки має
фінансова сфера. В оцінці джерел першої світової економічної кризи на етапі
постіндустріальних трансформацій загальновизнаним стало те, що саме ситуація на
фінансовому ринку, насамперед у сегменті похідних фінансових інструментів, вийшовши
з-під контролю, стала каталізатором наростання проблем у глобальній економіці. У зв’язку з
цим важливо чітко визначити причинно-наслідкові зв’язки кризових процесів, що відбулися.
Це необхідно для того, щоб зрозуміти, наскільки змінилася роль фінансового ринку в
сучасному світовому економічному просторі й наскільки адекватно існуючі моделі та
інструменти здатні його регулювати, а основне – запобігати кризовим явищам.

Мета статті: розкрити нові ознаки світового фінансового ринку, запропонувати
методологічні підходи до його регулювання.

У Декларації, яка була прийнята „Групою двадцяти” для протидії світовій фінансовій кризі,
було зазначено, що „...непослідовна й недостатньо скоординована макроекономічна політика
й неадекватні структурні реформи привели до нестабільних глобальних макроекономічних
результатів” [1, 2]. Здійснення політики „дешевих грошей” сприяло „перегріву” економіки й
виникненню надлишкової ліквідності у різних сегментах (ринках нерухомості, акцій і
сировинних товарів), що згодом підштовхнуло до відомого кризового сценарію. Монетарні
фактори доповнила відсутність глобального регулювання й нагляду.

Незважаючи на фінансові заходи, здійснені урядами провідних країн для порятунку
економіки (за деякими оцінками, найбільші економіки світу витратили на боротьбу із
глобальною кризою 10 трлн дол. або в середньому по 10 тис. дол. на кожного свого

© Мацелюх Н. П., 2013



114                                                                                                             Фінанси, грошовий обіг і кредит

громадянина) [3], не вдалося забезпечити її стабільність. Досить нагадати про безпрецедентне
зниження кредитного рейтингу США міжнародним рейтинговим агентством Standard & Poor’s
у зв’язку із зростанням дефіциту бюджету й державного боргу США, а також ситуацію з
боргами в Європі, щоб побачити, що криза поширюється на все нові й нові європейські
держави. За прогнозами, наприкінці 2015 р. у країнах з розвиненою економікою державний
борг досягне в середньому 108 % валового внутрішнього продукту. Це приблизно на 35 п.п.
вище, ніж наприкінці 2007 р., перед початком світової кризи. Такий високий рівень боргу не
спостерігався в цих країнах з кінця Другої світової війни [4].

Отже, стає очевидним, що назріла потреба вибудовувати моделі економічної політики та
вибирати інструменти її реалізації з урахуванням змін у світовій економічній та фінансовій
системах.

Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що у більшості країн у передкризовий період
проводилася політика сприяння модернізації насамперед фінансової сфери. Завдяки
запровадженим стимулам фінансові ринки стали продукувати не тільки виробничі інвестиції,
які спрямовувалися в реальний сектор економіки, а й у такі ірраціональні форми фінансового
капіталу, як деривативи. У зв’язку з цим в цьому сегменті визріли основні фактори ризику.

Надлишкова грошова маса, яка набувала форми полегшеного кредитування – не просто
аномалія глобального ринку, але й один з найважливіших факторів збільшення
непродуктивного попиту на фінансові активи та зростання їх вартості. Сучасна практика
відшкодування боргів новими зобов’язаннями й широке поширення структурованих
фінансових інструментів є прямим наслідком цих процесів. Крім того, фінансова політика
фактичного дерегулювання ринків також сприяла розростанню сегмента похідних цінних
паперів, незважаючи на небезпеку, що виходила від них.

Очевидно, що еволюція фінансового світу неминуча, але, як показала практика, абсолютно
безмежне й неконтрольоване застосування подібних продуктів сучасної фінансової системи
може поставити цю систему на межу колапсу [4, c. 51].

Широке впровадження деривативів радикально змінили капіталістичний світ. Сутність цієї
зміни полягала в тому, що до готівки й кредитних зобов’язань, які утворювали раніше
дворівневу модель капіталістичної економіки, додався третій – який стосовно другого рівня
(кредитного) став відігравати таку ж роль, яку і самі кредити відігравали стосовно наявних і
безготівкових доларів. Причому кожний наступний рівень перевершує попередній на порядок.
Про масштаби подібної „надбудови” можна судити по тому, яких обсягів досяг фінансовий
сектор стосовно реального сектору економіки. Так, обсяг ринку інноваційних деривативів
становив до початку кризи астрономічну суму – 620 трлн дол., що майже у 10 разів
перевищував обсяг світового ВВП [4, с. 51].

Усе це привело до парадоксального перетворення всієї банківської системи, яке
характеризувалося тим, що борги фактично одержали статус готівки міжбанківських
розрахунків. Завдяки такому агресивному розвитку ринку похідних фінансових інструментів
у світовій банківській системі відбулися структурні зрушення. Ризики, традиційно властиві
сектору, кредитні інститути почали списувати зі своїх балансів шляхом створення синтетично
скроєних деривативних продуктів. Кредитні ризики стали переходити з банківського сектору
до інших учасників інвестиційної діяльності. Іншими словами, була порушена звична структура
взаємовідносин між кредитором і позичальником капіталу, оцінка кредитного ризику
поступово стала „випаровуватися” із самої суті процесу надання кредиту.
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Отже, з інструментів, покликаних зменшувати локальні ризики, деривативи перетворилися
на один з наймогутніших факторів системного ризику всіх світових фінансів, а валютний
ринок – у гігантський тоталізатор. Саме деривативи, пов’язані з американськими іпотечними
облігаціями, запустили світову фінансову кризу. Основні види деривативів подані в таблиці 1.

Таблиця 1
Основні види деревативів та їх ознаки [5,  c. 17; 6, с. 13; 8]

Необхідно зазначити, що нині світовий ринок деривативів є практично нерегульованим.
Законодавчі органи розвинених країн, зокрема США, встановлюють новий порядок контролю
над ринком деривативів. Нові закони передбачають забезпечити прозорість ринку похідних
інструментів, а також вирішити проблему маніпуляцій на ньому. В Європейському Союзі
також розроблені документи, що стосуються операцій з похідними інструментами. Країни
Євросоюзу внесли у свої законодавства положення щодо торгівлі деривативами на
позабіржовому ринку, а також штрафні санкції, принаймні адміністративні штрафи для тих
компаній і банків, дії яких не будуть відповідати новим правилам регулювання ринку похідних
фінансових інструментів [5, c. 20].

Незважаючи на певні зусилля, до цього часу ще не вдалося стабілізувати світову фінансову
систему, її вразливість у певному сенсі навіть посилилася. Тому фінансовий світовий порядок,
що трансформується, вимагає адекватних підходів до його управління та регулювання.

У загальному вигляді методологія регулювання фінансового ринку повинна формуватися
з урахуванням кінцевих цілей і змісту процесу регулювання, його юридичних типів і об’єктів.
Серед основних цілей необхідно виділити такі: захист інтересів учасників ринку, зниження
системних ризиків, забезпечення ефективної та прозорої роботи ринку.

У ситуації, що склалася, необхідно визначитися, у чиїх інтересах здійснюється побудова
механізму регулювання фінансового ринку, тобто на захист яких категорій учасників
орієнтований даний механізм насамперед. На фінансових ринках розвинених країн, наприклад,
на перше місце ставляться інтереси приватних інвесторів.

Види деривативів Характерні ознаки деривативів

Валютні
деривативи

Класифікуються за трьома основними групами або
видами: ф’ючерси / форварди, опціони і свопи. Це
угоди про купівлю-продаж іноземної валюти з
виконанням обов’язків через певний час залежно від
зміни курсу валюти, яка купується чи продається

Кредитні
деривативи

Призначені для передавання кредитного ризику від
однієї особи до іншої. Їх застосування забезпечило
додаткову ліквідність ринкам позичкових капіталів і
можливість фіксування певної норми прибутку
підприємств у майбутньому

Процентні
деривативи

Використовуються для хеджування процентних
ризиків, до яких відносяться процентні свопи,
опціони „кеп” і „флор” тощо

Фондові
деривативи

Базовим активом є цінні папери. До них відносять
опціони, ф’ючерси, депозитарні розписки тощо
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Наступним блоком питань, які вимагають якісного методологічного опрацювання, є
визначення пріоритетних об’єктів регулювання, якими можуть виступати такі:

– учасники ринку (емітенти, інвестори, професійні учасники, організації інфраструктури);
– види діяльності (професійні види діяльності, емісійна, інвестиційна тощо);
– види ринкових операцій (посередницькі, спекулятивні, заставні, трастові тощо);
– інструменти („фінансові продукти”) [7, с. 60–61].
Аналіз практики розвинених країн дозволяє виділити дві основні моделі побудови

організаційно-економічного механізму регулювання: за секторальним (відомчим)
принципом, коли регулювання здійснюється різними органами управління диференційовано
по групах фінансових інститутів, і за функціональним (цільовим) принципом, коли функції
встановлення норм, контролю, нагляду або захисту прав інвесторів здійснюють різні органи
управління.

На сьогодні міжнародний досвід показує, що реформування регуляторної архітектури
ринку є критичним для ефективного регулювання фінансового ринку, однак не є абсолютною
панацеєю, оскільки значною мірою світова фінансова криза охопила країни з різною
регуляторною інфраструктурою ринку.

Отже, проведений аналіз дозволяє зробити такі узагальнення. Аналіз змін у системах
регулювання фінансових ринків розвинених країн у посткризовий період дозволив виявити
певні тенденції. Зокрема, зміну національних систем регулювання в організаційному,
структурному та функціональному аспектах і насамперед перехід до регулювання за цілями
та посилення ролі центральних банків; введення вимог до системно значимих міжнародних
інститутів, у тому числі по розробці планів дій у випадку надзвичайних ситуацій; жорсткість
вимог до діяльності рейтингових агентств тощо.

Важливим сегментом світової фінансової системи, який динамічно розвивається, є ринок
похідних фінансових інструментів – деривативів. Практично кожні півроку на ньому
з’являються нові інструменти, що зумовлює його перманентне дослідження. Науковці
аналізують передумови виникнення деривативів, їх основні види, вказують на необхідність їх
правового регулювання. Найбільш „небезпечними” для світової економіки вчені вважають
кредитні деривативи, ринок яких практично не регулюється ні державами, ні його суб’єктами.
Тому однією з умов стабільного функціонування ринку деривативів є ефективна система
його регулювання, яка охоплювала б усіх учасників ринку та забезпечувала здійснення ними
своєї професійної діяльності відповідно до встановлених правил.
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ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВ
У статті досліджено теоретико-методичні підходи до формування системи

індикаторів фінансової стабільності банків, досліджено методи визначення кількісних
параметрів показників і принципи їх побудови.

В статье исследованы теоретико-методические подходы к формированию системы
индикаторов финансовой стабильности банков, исследованы методы определения
количественных параметров показателей и принципы их построения.

The article examines the theoretical and methodological approaches to indicators of financial
stability of banks, the methods of quantification of indicators and principles of their construction.

Ключові слова: банк, фінансова стабільність, індикатори, система показників
фінансової стабільності банків.

Упровадження ефективної системи управління фінансовою стабільністю банків нині є
одним з найбільш актуальних завдань банківського бізнесу. Адже відсутність інструментів, які
здатні оперативно вирішувати питання прогнозування ризикових операцій, може призвести
до серйозних фінансових та іміджевих втрат для банку.

Загалом сучасна вітчизняна банківська система наглядно продемонструвала нездатність
протистояти зовнішнім і внутрішнім викликам, мобільно пристосовуватися до постійно
змінюваних ринкових умов і проявила потенційні ознаки дестабілізації.

Зазначене вище зумовило необхідність логічно переосмислити досягнуті сучасною наукою
результати щодо забезпечення фінансової стабільності банків, процедур їх практичного
застосування та на цій основі обґрунтувати необхідність розробки комплексної системи
показників з урахуванням умов функціонування в нестабільному економічному середовищі.

Питання, пов’язані із забезпеченням фінансової стійкості, стабільності у сфері банківської
діяльності, висвітлені в роботах О. Вовчак, О. Дзюблюка, Ю. Заруби, Г. Карчевої, Л. Клюско,
А. Мороза, Л. Примостки, М. Савлука, Н. Шелудько, Н. Шульги, С. Шумської та ін.

Високо оцінюючи дослідження науковців, необхідно зауважити, що питання формування
комплексної системи показників фінансової стабільності банків залишаються недостатньо
розробленими як на теоретичному, так і на прикладному рівнях. Зокрема, на сьогодні відсутній
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надійний інструментарій оцінки фінансової стабільності з метою протистояння як внутрішнім,
так і зовнішнім загрозам.

Необхідність теоретичного, методологічного та практичного вирішення окреслених питань
зумовила вибір теми дослідження.

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні теоретико-методологічних засад формування
системи індикаторів фінансової стабільності банків.

Значимість проблеми оцінки фінансової стабільності банків зумовлена значною роллю
банківської системи у забезпеченні процесу функціонування економіки, фінансової системи,
держави та суспільства в цілому. Відповідно до цього і стан банківського сектору економіки
як складної системи можна оцінити певним набором показників (індикаторів), які дозволяють
говорити з відповідним ступенем імовірності про поведінку і можливі реакції системи на
внутрішні і зовнішні загрози.

Оскільки стабільність системи передбачає тривале її функціонування і максимальне
забезпечення інтересів усіх учасників, то відповідно, що стабільність банку пов’язана з таким
поняттям, як передбачуваність його поведінки в майбутньому, що дозволяє підготувати та
провести комплекс запобіжних заходів відносно тих чи інших загроз і забезпечити стійкий
розвиток і безпечне функціонування.

У зв’язку з цим для визначення об’єктивної оцінки стану фінансової стабільності банку
необхідно, на нашу думку, застосовувати двоякий підхід [1], що передбачає статичну оцінку
теперішнього стану банку, визначену за результатами фактів і подій, що вже відбулися в його
діяльності, а також динамічну оцінку, побудовану на прогнозних розрахунках.

На підставі статистичної оцінки можна виділити нормальний (безпечний), загрозливий та
критичний стани фінансової стабільності банку, які є якісними характеристиками системи [5].

Нормальний стан означає, що поточне значення і динаміка розвитку його індикаторів не
приведуть до перевищення межі порогових значень у найближчому майбутньому.

Загрозливий стан означає, що поточний стан індикаторів перебуває на межі порогових
значень, а їх динаміка сигналізує про загрозу зміщення у зону критичних значень.

Критичний стан означає, що значення індикаторів уже перебуває поза зоною граничних
значень.

Стосовно системи управління фінансовою стабільністю найбільший інтерес становить її
динамічна оцінка як кількісна характеристика, яку можна отримати на основі тенденцій
динаміки значень індикаторів стану системи.

У зв’язку з цим вважаємо доцільно більш детально розглянути сутність критеріїв фінансової
стабільності, параметри індикаторів та їх порогові значення.

Критерії стабільності – це якісні ознаки, на основі яких проводиться оцінка рівня розвитку
окремих сфер економіки. Параметри індикаторів і порогових значень дають цим якісним
ознакам кількісну оцінку, фіксують межі економічних процесів, які визначають рівень
стабільності основних сфер життєдіяльності суспільства [2].

Індикатори (англ. „indicator”) – це показники, які доступні спостереженню та виміру
характеристики (ознаки) досліджуваного об’єкта.

З іншого боку, індикатори (англ. „Financial indicators”) – вартісні показники, які
використовуються для характеристики фінансового стану господарюючих одиниць.

Індикатори можуть бути як абсолютними, так і відносними показниками.



120                                                                                                             Фінанси, грошовий обіг і кредит

У рамках нашого дослідження розглянемо індикатори, що характеризують діяльність банку
з погляду його фінансової стабільності. У зв’язку з цим індикатори фінансової стабільності
для банку можна визначити, на нашу думку, як співвідношення певних показників діяльності
банку, які порівняно з пороговими значеннями сигналізують про його безпечний або
небезпечний фінансовий стан.

Порогові значення індикаторів фінансової стабільності можна визначити як гранично
допустимі значення будь-яких фінансово-економічних індикаторів, перевищення яких не
дозволяє банкам функціонувати в нормальному режимі. Водночас тут виникає проблема
щодо розробки точних критеріїв і рівнів порогових значень фінансової стабільності.

У системі фінансової стабільності банків показники повинні відображати основні сфери їх
діяльності та бути достатньо простими, конкретними, наглядними, а також передбачати
можливість нагляду і контролю. Водночас необхідно намагатися виділяти такі порогові рівні
показників, які можуть стати критичними у сукупності з іншими, перевищення (або зниження)
яких спричинить настання кризової ситуації.

Найбільш складним і суперечливим у процесі підготовки кількісних параметрів порогових
значень є знаходження методів їх визначення. Річ у тім, що кількісні параметри за своїм
характером часто не піддаються детальному розрахунку. Світова практика застосовує в таких
непоодиноких випадках ряд інших дієвих методів. Це насамперед метод експертних оцінок,
який застосовують для визначення певних величин, досягнення або збереження яких ставиться
як завдання. Цей метод успішно може застосовуватись і до визначення кількісних параметрів
порогових значень.

Іншим досить дієвим методом може бути метод аналогій з конкретним періодом
вітчизняного розвитку банківського сектору або із зарубіжним досвідом.

Безперечно, там, де це можливо, необхідно використовувати і розрахункові методи
визначення кількісних параметрів порогових значень фінансової стабільності. Однак через те,
що немає відповідної статистики, часто доводиться, як вихідну інформацію, застосовувати
деякі експертні оцінки.

Науково-методичним обґрунтуванням формування переліку порогових значень
стабільності банківського сектору повинно стати формулювання критеріїв, вимогам яких він
повинний відповідати, зокрема:

– досить повно кількісно відображати найбільш імовірні загрози фінансовій стабільності;
– відображати сутність, а не другорядні риси цих інтересів і загроз фінансовій стабільності;
– відображати балансові взаємозв’язки та взаємозалежності між пороговими значеннями;
– відповідати діючій у країні системі статистичного обліку.
Зважаючи на зазначене вище, для оцінки фінансової стабільності насамперед необхідно

визначити систему індикаторів, які б дозволили кількісно їх оцінити, виявити найбільш уразливі
місця у діяльності банку і на цій основі прийняти управлінські рішення, спрямовані на
посилення стабільності банку.

Водночас зазначимо, що багато вчених, авторів наукових робіт у сфері економіки
пропонують різні групи індикаторів для забезпечення стабільності. Проте показників, які
стосуються банківської системи, досить мало.

Для оцінки рівня фінансової стабільності банків використовують різноманітні оціночні
фінансові індикатори-показники. Зокрема, до індикаторів стабільності банківської діяльності
віднесено такі: норматив достатності капіталу, відношення сукупних активів банківської системи
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до ВВП, середні терміни залучення і розміщення кредитів і депозитів, структуру кредитів і
депозитів, відношення сукупної валютної позиції банку до сукупного власного капіталу,
динаміку відношення частки активів банківського сектору у ВВП до рівня монетизації
економіки, частку кредитного портфеля в активах банків, рентабельність власного капіталу
банків, рентабельність активів банків, частку „поганих” кредитів у кредитному портфелі банків,
залежність банків від міжбанківського кредитування.

Разом з тим, недоліком зазначених вище підходів, на нашу думку, є відсутність числових
характеристик індикаторів та їх порогових значень, що не дозволяє їх порівняти з фактичними
значеннями.

Найбільшу увагу проблемам оцінки стабільності фінансових систем приділяє
Міжнародний валютний фонд і Всесвітній банк, які ініціювали спеціальні програми, основною
метою яких була побудова системи моніторингу фінансової стабільності в країнах-учасницях,
а також створення єдиного стандарту надання інформації про стан національного фінансового
сектору. Унаслідок цього МВФ запропоновано групу базових показників фінансової стійкості,
розрахунок і публікація яких по всіх країнах-учасницях повинна публікуватися на регулярній
основі.

У зазначених рекомендаціях МВФ наводяться показники фінансової стійкості та методики
їх розрахунку для депозитних установ та інших основних суб’єктів фінансового ринку.
Індикатори фінансової стабільності розраховуються і поширюються з метою здійснення
макропруденційного аналізу та оцінки сильних і вразливих сторін фінансових систем,
забезпечення нагляду за ними і посилення їх стійкості, зокрема, внаслідок обмеження
ймовірності кризи фінансових систем і фінансових ринків. Перелік показників, що рекомендує
МВФ для депозитних установ як індикатори стабільності фінансового сектору, включає
основний набір індикаторів – 12 показників, що відображають лише стан депозитних
корпорацій та 28 додаткових показників, які характеризують діяльність як депозитних, так і
нефінансових корпорацій, домашніх господарств, стан фондового ринку та ринку нерухомості.

Водночас зазначимо, що серед усіх показників стійкості фінансової системи,
рекомендованих МВФ, найбільша частка (25) припадає на показники, призначені для оцінки
депозитних корпорацій (банків). Це свідчить про головну роль банків як основи
інституціональної складової фінансового сектору в умовах фінансової нестабільності.

На підставі методології МВФ, Національний банк України визначає індикатори фінансової
стабільності (ІФС) сектору депозитних корпорацій (банків), викладеної в довіднику з компіляції
індикаторів фінансової стабільності. Дані складаються та поширюються за 12 основними та
10 рекомендованими ІФС.

Разом з тим, система індикаторів стабільності фінансового сектору, розроблена МВФ,
має як позитивні, так і негативні риси. До позитивних якостей потрібно віднести такі:

– розробку критеріїв відбору показників і побудову системи індикаторів;
– застосування системного підходу, який дозволив відображати особливості

функціонування різних підсекторів, зокрема ринку нерухомості та фондового ринку;
– спробу врахувати структурні коливання, зокрема через галузеву та секторальну

структуру кредитування;
– введення в широку практику періодичності розрахунку та регулярного моніторингу

показників на квартальній і річній основі (сигнальний підхід).
До недоліків можна віднести такі:
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– занадто широкий спектр показників, унаслідок чого вони дублюють один одного
(особливо додаткові показники депозитних корпорацій), а їх різновекторна динаміка не дозволяє
чітко визначити загальну тенденцію щодо фінансової стабільності;

– значну частину показників, як свідчить вітчизняний досвід, практично або не можна,
або вкрай складно розрахувати, спираючись на наявні публічні статистичні дані, адже із 40
індикаторів, запропонованих МВФ, вітчизняна практика дала змогу розрахувати тільки 21;

– існує проблема порівнянності даних різних країн, а також порівнянності певних показників
за секторами чи організаційно-правовими формами окремих установ;

– деякі показники (наприклад, адекватність капіталу) контролюють наглядові органи на
регулярній основі, а тому їх динаміка перебуває під постійним контролем не тільки на
системному рівні, а й на рівні окремих банківських установ. Тому навіть у випадку разового
порушення нормативу ситуація без загрози кризи може бути виправлена досить швидко;

– не вистачає порогових (граничних, нормативних) значень запропонованих показників,
що пояснюється різними економічними умовами в різних країнах.

Отже, запропонований вище перелік показників не повною мірою відповідає вимогам
сьогодення. Зазначене зумовлює необхідність розробки системи показників фінансової
стабільності банків з урахуванням специфіки їх функціонування.

З метою розробки системи індикаторів фінансової стабільності банків необхідно
насамперед уточнити принципи, які потрібно покласти в основу побудови їх сукупності.

По-перше, система показників (індикаторів) не повинна бути громіздкою. Обмеження
кількості показників підвищить наглядність отриманих результатів та оперативність оцінки
ситуації в процесі аналізу фінансової стабільності банку.

По-друге, система індикаторів повинна відповідати складу та значимості основних зовнішніх
і внутрішніх загроз стабільності банків і враховувати специфіку їх діяльності.

Система індикаторів повинна включати показники, які відповідають таким характеристикам:
– кількісно відображають загрози фінансовій стабільності;
– мають високу чутливість і можливість адаптації до змін, що, як наслідок, дозволяє

попереджувати державу, суспільство та банки про можливу небезпеку в зв’язку із змінами
економічної ситуації, тобто сигналізують про тенденції виникнення або протікання тих чи
інших проблемних ситуацій, диспропорцій розвитку.

У контексті запропонованих принципів особливого значення набуває вибір показників,
здатних адекватно відобразити процес розвитку банку. При розробці параметрів індикаторів
фінансової стабільності необхідно мати такі їх величини, при яких банки зможуть стабільно
розвиватися.

Враховуючи те, що перелік економічних індикаторів, які використовують для моніторингу
загроз стабільності банку, повинний всебічно характеризувати всі сторони стану та розвитку
його фінансової сфери, пропонуємо проводити комплексну оцінку показників фінансової
стабільності банків за двома блоками. До першого блоку нами включено показники надійності
(показники ресурсного забезпечення, якості активів, ліквідності, валютного та інвестиційного
забезпечення). Другий блок включає показники прибутковості. Моніторинг запропонованої
групи індикаторів дозволить виявити слабкі місця та визначити напрями щодо їх усунення,
здійснити контроль стану рівня захищеності фінансових інтересів банку.

Необхідно зазначити, що порушення окремого індикатора не означає саму по собі загрозу
фінансовій стабільності банку, воно вказує лише на виникнення проблем або негативних
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процесів у тій чи іншій сфері діяльності банків. Проте, якщо у складі тієї чи іншої групи
індикаторів відбувається порушення декількох індикаторів одночасно, то можна говорити
про формування потенційного осередку (спалаху) кризи або фінансових потрясінь.

Сформовані індикатори фінансової стабільності банківської діяльності в принципі
відображають її відповідність основним функціям банків, а також дозволяють оцінити її якість.
Однак вони не враховують зовнішні загрози, які виникають у процесі банківської діяльності,
тому система індикаторів, на нашу думку, повинна бути доповнена макроекономічними
показниками, зокрема: темпи інфляції, дефіцит поточного платіжного балансу (в % від ВВП),
рівень монетизації економіки, відношення сукупних активів банківської системи до ВВП,
індикатор достатності золотовалютних резервів.

Водночас необхідно зауважити, що запропонована система показників є відкритою. Вона
може постійно доповнюватися новими індикаторами у міру розвитку й удосконалення
банківської системи, тобто формування нових індикаторів буде завжди йти за її розвитком.

Використання системи індикаторів фінансової стабільності банків стосовно різних варіантів
макроекономічного прогнозу в інтерактивному режимі дозволяє:

– завчасно змоделювати та оцінити ситуацію у сфері фінансів;
– оцінити та проаналізувати різні види сучасних і майбутніх загроз та їх рівень;
– завчасно сформувати пакет необхідних превентивних заходів для попередження

виникнення загроз.
Проведений аналіз набору індикаторів для банківської сфери дозволив зробити висновок

про відсутність єдиної методики визначення системи індикаторів фінансової стабільності
банків, а запропонований перелік показників не повною мірою враховує діяльність банків,
особливо в умовах виникнення фінансової нестабільності. Зазначене зумовлює необхідність
подальших досліджень щодо розробки такої системи показників, яка б дозволила своєчасно
підготувати та реалізувати комплекс попереджувальних заходів, спрямованих на зниження
рівня загроз у банківській сфері, підвищення рівня надійності та стабільності банків.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМ
ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ОКРЕМИХ

ЕКОНОМІКАХ СВІТУ
У статті розглянуто зарубіжний досвід реформування систем пенсійного забезпечення

в окремих економіках світу. Подано прогноз впливу демографічного тренду на пенсійне
забезпечення як у окремих країнах, так і в Україні. Виокремлено позитивні елементи
реформування систем пенсійного забезпечення за ознаками в Україні.

В статье рассмотрен зарубежный опыт реформирования систем пенсионного
обеспечения в отдельных экономиках мира. Представлен прогноз влияния
демографического тренда на пенсионное обеспечение как в отдельных странах, так и в
Украине. Выделены положительные элементы реформирования систем пенсионного
обеспечения по признакам в Украине.

In the article foreign experience of reforming pension systems in individual economies.
Presented forecast impact of the demographic trend in pensions in some countries and in Ukraine.
Singled out the positive elements of the reform of pensions on grounds of Ukraine.

Ключові слова: зарубіжний досвід, пенсійна система, реформування системи пенсійного
забезпечення, недержавні пенсійні фонди, накопичувальна складова, фінансове забезпечення,
інвестування.

На сьогодні для України у сфері пенсійного забезпечення нагальним є вирішення
щонайменше трьох прагматичних проблем, а саме: 1) оцінка інвестиційного потенціалу
накопичувальних пенсійних фондів; 2) формування ефективної інвестиційної політики
пенсійних фондів; 3) вплив фінансових інститутів на динаміку розвитку фінансового ринку
країни. У такому контексті особливого значення набуває вивчення зарубіжного досвіду
реформування систем пенсійного забезпечення та труднощів, що виникали в процесі його
впровадження.

Дослідженню проблем реформування пенсійного забезпечення присвятили свої роботи
такі вчені й економісти: С. Тігіпко, Е. Лібанова, О. Залєтов, Д. Леонов, С. Могилко,
Л. Миргородська, А. Недосекін, С. Онишко, В. Роїк, М. Свєнчіцкі, Л. Ткаченко, І. Чапко та інші.

Метою статті є вивчення досвіду реформування систем пенсійного забезпечення окремих
країн із розвиненими економіками з метою виокремлення позитивних елементів реформ та їх
реалізації на теренах України.
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Основною рисою реформування системи пенсійного забезпечення, що розпочалося у
розвинених ринкових економіках світу наприкінці ХХ століття, стало заміщення солідарної
системи пенсійного забезпечення накопичувальною. Унаслідок цього було сформовано
багаторівневу систему пенсійного забезпечення, здатну виконувати в системі економічних
відносин не лише компенсійну, а й інвестиційну функцію. На практиці це стало можливо
завдяки створенню системи недержавних (приватних, комерційних) накопичувальних фондів,
які за своєю сутністю є інститутами спільного інвестування на фінансовому ринку.

Пенсійне забезпечення кожної країни має тісний зв’язок з демографічним станом, оскільки
на останнє десятиріччя ХХ століття припало зменшення кількості осіб працездатного віку
населення. Причиною цього була низька народжуваність у роки Другої світової війни, а
економічна криза 90-х років посилила зміни, що відбулися у демографічній структурі
населення.

Прогноз демографічної ситуації у світі та її вплив на пенсійне забезпечення з кожним
роком загострюється. На думку вчених і соціологів, основною причиною кризи державного
пенсійного забезпечення є негативні демографічні тенденції у більшості розвинених країнах [6].

Як свідчить соціально-демографічна статистика, в період з 2005 по 2030 роки пенсійного
віку досягнуть громадяни, які народилися у повоєнний період, для якого характерним було
стрімке збільшення народжуваності. Крім того, вираженими стають загальноєвропейські
тенденції зниження народжуваності та збільшення тривалості життя. За даними
демографічного прогнозу ООН, у 2003 році особи старше 65 років становили близько 16 %
населення Європи, але до 2030 року їх частка зросте близько 25 %, а до 2050 року – до 28 %. На
2003 рік у Європі на одну особу старше 65 років припадало більше 4 осіб працездатного віку.
Прогнозується, що у Великобританії до 2050 року цей показник знизиться до 2,4 осіб, а у
Франції – до 2,3. Найгіршими демографічні проблеми є у Німеччині та Італії. У цих країнах, за
оцінками експертів ООН, до 2050 року на одного пенсіонера буде припадати 2 і 1,5 особи
працездатного віку [1, с. 1].

Якщо порівняти прогноз впливу демографічного тренду на пенсійне забезпечення України
з демографічним прогнозом окремих країн з розвиненими економіками, то можна зазначити,
що у 2009 році в Україні частка населення, старшого чинної на той період межі пенсійного
віку (60 років для чоловіків і 55 років для жінок), становила 26 %,  до 2021 року вона б збільшилася
до 29 %, а до 2050 – до 38 % населення. При цьому частка населення старше 65 років зросте з
16 % у 2010 році до 25 % у 2050 році. Співвідношення групи населення старше 65 років і
населення у віці 15–64 років зросте до 23 % у 2020 році та до 38 % у 2050 році.

Якщо у 2010 році в Україні на 10 осіб працездатного віку припадало 4 особи пенсійного
віку (60/55), то до 2050 року їх кількість наблизиться до 8 осіб [2, с. 6–7].

У таблиці 1 передано співвідношення осіб працездатного віку та пенсіонерів у окремих
країнах з розвиненими економіками за 2011 рік, а також для порівняння відображені дані
щодо України.

Таким чином, проблеми демографічного впливу на пенсійне забезпечення як України,
так і країн з розвиненими економіками мають однакове спрямування. Разом з тим статистичні
прогнози щодо співвідношення осіб працездатного віку і пенсіонерів, то у 2050 році в Україні
є гіршими, ніж у Німеччині та Італії. Так, на 1 пенсіонера в Україні буде припадати 0,8 особи
працездатного віку, тоді як у Німеччині – 2, а в Італії – 1,5 особи.
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Таблиця 1
Співвідношення осіб працездатного віку та пенсіонерів у окремих країнах з розвиненими

економіками за 2011 рік*

*Джерело: складено автором за [7].
**Дані відсутні.

У підсумку швидке старіння населення, низька народжуваність, зростання очікуваної
тривалості життя негативно впливають на пенсійне забезпечення в усіх країнах. Питання
реформування системи пенсійного забезпечення все більше актуалізуються, тому що в
подальшому значно менше число осіб працездатного віку повинно буде утримувати
зростаючу кількість пенсіонерів.

В Україні, за оцінками експертів, ситуація в пенсійному забезпеченні ускладнюється також
поширенням неформальної зайнятості. Дослідження свідчать, що лише 75 % загальної кількості
зайнятого населення сплачують пенсійні внески. Сьогодні на 10 платників пенсійних внесків
припадає в середньому 9 пенсіонерів, у 2025 році кількість платників внесків і пенсіонерів
зрівняється, а до 2050 року кількість пенсіонерів перевищить кількість платників внесків на
25 % [2, с. 7].

Збереження солідарної системи пенсійного забезпечення в Україні призвело б до
подальшого зменшення пенсійних внесків, що означало б погіршення якості пенсійного
забезпечення та зростання соціального напруження у суспільстві. Для зміни цієї ситуації
було розпочато реформу пенсійної системи в Україні у 2004 р., а в Європі – в кінці ХХ
століття.

Необхідно зазначити, що у світі існує дві загальні схеми фінансування пенсійного
забезпечення: розподільча – покриття поточних видатків на виплату пенсій із поточних внесків
і накопичувальна – утворення спеціального фонду (резервного), який забезпечить виплати у
майбутньому [1, с. 2].

У країнах з розвиненими економіками накопичувальні системи застосовують як у
державних, так і у приватних накопичувальних фондах. Відбувається цей процес шляхом
введення та часткового заміщення солідарної системи пенсійного забезпечення
накопичувальною. Тому вивчення міжнародного досвіду запровадження накопичувальної

Країна 1970 рік 2010 рік 2050 рік

США 5: 3 4: 6 2: 6
Великобританія 4: 3 3: 6 2: 4
Нідерланди 5: 3 4: 0 2: 1
Данія 4: 6 3: 5 2: 3
Франція 4: 2 3: 5 1: 9
Італія 5: 1 3: 0 1: 5
Німеччина 4: 1 3: 0 1: 6
Іспанія 5: 6 3: 7 1: 5
Греція 5: 1 3: 4 1: 6
Туреччина 10: 2 9: 8 3: 2
Японія 8: 6 2: 6 1: 2
Австралія 6: 5 4: 4 2: 3
Нова Зеландія 6: 0 4: 6 2: 4
Мексика 10: 5 8: 6 2: 5
Україна –** 10: 6 0,8: 1
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системи буде корисним для України. Розглянемо більш детально досвід реформування
пенсійних систем США, Великобританії та Швеції. Адже метою кожної із зазначених країн був
пошук надійної і стабільної системи пенсійного забезпечення з урахуванням демографічних,
соціальних, фінансових, політичних і культурних особливостей їх розвитку.

Досвід реформування пенсійної системи США. Американський шлях реформування
системи пенсійного забезпечення полягає у створенні добровільних накопичувальних
пенсійних схем у приватному секторі економіки (2/3 внесків у пенсійне забезпечення громадян
США сплачують працедавці), а потім і державних накопичувальних програм на регіональному
рівні, при збереженні розподільчої програми.

Особливістю реформування пенсійної системи є можливість мати приватні пенсійні
рахунки у фінансових інвестиційних інститутах та одночасна гарантія виплат пенсіонерам.
Проте при такій пенсійній системі в США необхідно буде збільшити податок на прибуток з 1,9
до 14,3 %, або знизити пенсійні виплати на 12 %. Інший варіант – збільшення пенсійного віку
до 70 років. За розрахунками вчених Американської Академії актуаріїв, це дозволить до
2028 року перекрити 68 % обов’язків.

Водночас унаслідок реформи пенсійної системи запропоновано широкий інвестиційний
вибір громадянам. Це інвестиції в обрані державою приватні інвестиційні компанії, які
пропонують диверсифікаційні індексні фонди, або інвестиції через брокера в самостійно
обрані приватні інвестиційні компанії. Зазначимо, що другий вибір є більш ризиковим, оскільки
ризики, які пов’язані з діяльністю приватних інвестиційних компаній на фондовому ринку,
беруть на себе громадяни, а не держава.

Отже, пенсійна реформа дозволяє заощаджувати частку страхового платежу на
персональний рахунок, залишає існуючі виплати по непрацездатності, зберігає соціальне
страхування для осіб, які не досягнули пенсійного віку, не дозволяє здійснювати державні
заощадження у фондовий ринок, дозволяє не підвищувати податок на прибуток.

Як стверджують С. В. Могилко та А. О. Недосекін, хід реформи залежить від економічного
розвитку США в цілому і реального доходу бюджету при відсутності великих непередбачуваних
витрат.

Громадяни Америки були готові підтримати реформу пенсійної системи, оскільки нині
близько 100 млн американців володіють акціями (ще 50 % населення, тоді як у 1965 році їх
мали лише 10,4 % населення). Інвестиції у фондовий ринок збільшилися у різних верств
населення. За останні 10 років середньоамериканський інвестиційний портфель зріс з 10 400 до
50 000 доларів США [1, с. 3–4].

Досвід реформування пенсійної системи Великобританії. Пенсійна система Великобританії
складається з трьох рівнів, а саме: державного страхування, професійних пенсій, персональних
пенсійних планів і пенсій. Пенсійні фонди у Великобританії на 20 % фінансуються державою,
а трирівнева система пенсійного забезпечення та обов’язкове пенсійне страхування є
гарантами гідного життя на пенсії.

Учені Великобританії вважають, що для пенсійних фондів найкращим є розміщення
пенсійних резервів на довірчій основі. Це означає, що обов’язки і відповідальність за
інвестиційні рішення, які приймаються, закріплені конкретно за професійними керівниками,
які мають необхідні умови для забезпечення ефективного управління. Згідно із
законодавством пенсійним схемам під таким керівництвом надається ряд податкових пільг. У
сучасній практиці застосовують два основні статуси пільгового оподаткування пенсійних
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схем – мінімального і повного пільгового оподаткування. При схемі мінімального пільгового
оподаткування учасник звільняється від обов’язків сплачувати податок на прибуток з внесків
на його користь. При схемі повного пільгового оподаткування перелік податкових пільг
збільшується, а саме: внески працівників отримують пільгу за найвищою ставкою податку на
прибуток; внески працедавців отримують пільги на податок на прибуток; суми пенсійних
виплат повністю звільняються від оподаткування та інше.

Для того щоб отримати перший статус пільгового оподаткування, працедавцю необхідно
сплачувати, як мінімум, 10 % від сукупних внесків за схемою. На практиці таке співвідношення
дотримується із запасом, а саме: у промисловості співвідношення виплат між працедавцями
і працівниками становить 3 до 1, а у фінансовій сфері – працедавець повністю забезпечує
пенсійні внески [3].

Щоб отримати другий статус, пенсійна схема повинна задовольняти додаткові вимоги в
частині управління пенсійними коштами. Однією із основних вимог Департаменту податків і
зборів є передача пенсійних резервів опікунові схеми, або трасту. Найважливішим принципом
є те, що умови договору між організаторами схеми (працедавцем) і трастом встановлюються
один раз і не можуть змінюватися протягом усього строку дії договору. Активи відділяються
від інших коштів працедавця і стають недоступними ні працедавцю, ні його кредиторам. Лише
за умови здійснення виплат пенсіонерам можна вилучити активи. За таких умов забезпечується
додатковий захист пенсійних заощаджень на користь учасників і гарантується, що ні дії
працедавця, ні його фінансовий стан не зможуть торкнутися права учасників.

Позиція британського законодавства полягає в необхідності чітко розмежовувати функції
соціального забезпечення та інвестиційної діяльності. Заохочуються ті схеми, в яких перша
функція сконцентрована в руках опікуна схеми, а друга – в руках професійного керуючого.
Так, реалізується розмежування відповідальності за стабільну роботу фонду.

Активи пенсійних фондів є важливою складовою інвестиційних ресурсів в усіх країнах з
розвиненою економікою, тому що це потоки робітничого капіталу. Оскільки пенсійні фонди
придбавають цінні папери (акції, облігації) з метою довготривалого інвестування, то вони
виконують функцію стабілізатора фінансової системи країни [3].

Досвід реформування пенсійної системи Швеції. Пенсійна система Швеції багаторівнева.
Перший рівень – це обов’язкова розподільча система, заснована на принципі встановленого
внеску. Другий – обов’язкова накопичувальна система. Третій – заснований на добровільних
професійних та індивідуальних пенсійних збереженнях. Сумарна ставка відрахувань – 18,5 %,
з яких 16 % – в обов’язкову розподільчу, а 2,5 % – в обов’язкову накопичувальну системи [4].

Внески у розподільчу систему здійснюються як працедавцями, так і працівниками і
фіксуються на умовних пенсійних рахунках, де індексуються залежно від зростання середньої
заробітної плати. Пенсії нараховуються за актуарною формулою без урахування відмінностей
у рівнях смертності жінок і чоловіків. Досягнення пенсійного віку не підлягає розподілу за
статевою ознакою і становить 65 років. Є можливість отримати часткову пенсію з 60 років. У
реформованій системі беруть участь усі працівники, починаючи з 1938 року народження.

Внески в накопичувальну систему почали надходити з 01.01.2001 року від 4,4 млн майбутніх
пенсіонерів. Збирають їх централізовано податкові органи, а загальні активи розподіляють
між приватними фондами з різними інвестиційними політиками (досвід перших років реформи
засвідчив, що 65 % населення віддає перевагу активній формі вибору). Виплати з
накопичувальної системи почали здійснювати у 2003 році, коли вийшло на пенсію покоління
вкладників 1938 року народження. Фінансування їх пенсії було забезпечено на 20 % із нової
системи і на 80 % – із старої. Це співвідношення змінюється кожного року з кроком у 5 % [5].
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Накопичувальна система не має ніяких додаткових гарантій (наприклад, рівень дохідності).
Керування системою здійснюється за принципом „клірингової палати”, що дозволяє
мінімізувати адміністративні витрати. Учасники можуть інвестувати свої кошти майже в усі
фонди, які діють на ринку, але під свою відповідальність.

При операціях з накопичувальною системою використовують активи спеціалізованого
резервного фонду, який розподіляє активи між п’ятьма фондами. Обсяг кожного із них
становить близько 15 млрд дол. Чотири фонди керують активами стандартно на основі одних
і тих самих правил, але на конкуруючій основі. Обсяг п’ятого фонду набагато менший і кошти
він інвестує в ризиковий (венчурний) капітал. Інвестиційні правила фондів досить вільні, але в
рамках вкладень на ринку капіталів (виключаються вкладення в нерухомість, товарні активи
або прямі займи). Дозволяється лише 5 % активів розміщувати в акції, що не котируються на
біржі, і лише через венчурні компанії або пайові фонди. Для обмеження ризиків 30 % активів
повинно бути вкладено в цінні папери з низьким рівнем кредитного ризику та ризику низької
ліквідності. До 40 % активів може бути вкладено у валюту. Також поширені обмеження на
вкладення більше ніж 10 % коштів в одного емітента (30 % для венчурної компанії) [5].

У пенсійній системі Швеції активно використовують інформаційні технології, а саме
мережу Інтернет для відстеження вартості активів за рахунками, а також застосовують
диференційований інформаційний підхід до навчання інвесторів.

Оцінка практики пенсійного забезпечення дає можливість виділити ряд позитивних
елементів реформування системи пенсійного забезпечення в окремих країнах з розвиненими
економіками (табл. 2).

Таблиця 2
Елементи позитивного досвіду окремих країн з розвиненими економіками

*Джерело: складено автором за [1, 2, 3, 4].

Країна Позитивні елементи
реформування систем пенсійного забезпечення

США – створення добровільних накопичувальних пенсійних схем у приватному секторі
економіки;
– наявність приватних пенсійних рахунків у фінансових інвестиційних інститутах;
– вихід пенсійних активів на фондовий ринок;
– збереження діючого рівня податків і соціального страхування;
– збереження віку для виходу на пенсію

Велико-
британія

– умови договору між організаторами схеми (працедавцем) і трастом
встановлюються один раз і не можуть змінюватися протягом усього строку дії
договору;
– чітке розмежування функцій соціального забезпечення й інвестиційної діяльності;
– пільгове оподаткування;
– відповідальність професійних керівників за кошти вкладників;
– недоступність активів пенсійних заощаджень ні працедавцю, ні його кредиторам;
– додатковий захист пенсійних заощаджень на користь учасників

Швеція – введення накопичувальної складової;
– відсутність регулювання з боку держави і додаткових гарантій щодо дохідності
інвестицій;
– внески у розподільчу систему фіксуються на умовних пенсійних рахунках, де
індексуються залежно від зростання середньої заробітної плати;
– внески в накопичувальну систему збирають централізовано податкові органи;
– загальні активи розподіляються між приватними фондами з різними
інвестиційними політиками;
– мінімізація адміністративних витрат,
– використання інформаційних технологій – навчання інвесторів
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Отже, на підставі розглянутих вище особливостей реформування систем пенсійного
забезпечення в окремих економіках світу можна виділити позитивні елементи такого
реформування за окремими ознаками для України:

1) інституційною:
– наявність приватних пенсійних рахунків у фінансових інвестиційних інститутах;
– введення податкових пільг залежно від сукупних пенсійних внесків до пенсійних фондів;
2) інвестиційною:
– чітке розмежування функцій соціального забезпечення й інвестиційної діяльності;
– участь пенсійних активів на фондовому ринку;
– розподіл загальних активів між приватними фондами з різними інвестиційними

політиками;
3) захищеності:
– недоступність активів пенсійних заощаджень ні працедавцю, ні його кредиторам;
– додатковий захист пенсійних заощаджень на користь учасників;
– відповідальність професійних керівників за кошти вкладників.
Запровадження таких механізмів дозволить покращити антиінфляційний захист

накопичувальних ресурсів, механізм контролю з боку держави за інвестиційною діяльністю
недержавних пенсійних фондів, а також гарантію виплат пенсіонерам.
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СВІТОВИЙ ДОСВІД ДІЯЛЬНОСТІ
ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ ТА ЙОГО
РЕАЛІЗАЦІЯ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

УКРАЇНИ
У статті розглянуто світовий досвід діяльності інституційних інвесторів на

фондовому ринку, сучасний стан їх розвитку в умовах глобалізації. Визначено
деструктивний вплив на послуги з управління активами інституційних інвесторів в Україні.

В статье рассмотрен мировой опыт деятельности институциональных инвесторов
на фондовом рынке, современное состояние их развития в условиях глобализации.
Определено деструктивное влияние на услуги по управлению активами институциональных
инвесторов в Украине.

In the article the worldwide experience of institutional investors in the stock market, the
current state of development in a globalizing world. Definitely a destructive impact on the asset
management of institutional investors in Ukraine.

Ключові слова: інститути спільного інвестування, недержавні пенсійні фонди, компанії
з управління активами, страхові компанії.

Ринок послуг з управління активами інституційних інвесторів в Україні розвивається як
під впливом внутрішніх факторів, так і в процесі поступової адаптації існуючого зарубіжного
досвіду. Роль світових тенденцій визначається впливом невпинної глобалізації фінансового
сектору, уніфікацією регуляторних підходів, поширенням міжнародних стандартів надання та
споживання різноманітних фінансових послуг. Важливим завданням є виділення особливостей
діяльності з управління активами на глобальному ринку, оцінка їх потенційного впливу на
вітчизняний ринок, визначення можливостей реалізації міжнародного досвіду управління
активами інституційних інвесторів в Україні.

Водночас необхідно зважати на те, що становлення та розвиток інституційних інвесторів
на різних національних ринках відбувався під значним впливом історичних факторів,
урахування впливу яких є надзвичайно важливим з погляду розбудови системи інституційного
інвестування в Україні. В умовах нестійкої системи інституційних інвесторів, навіть на рівні
законодавства, відсутні чіткі та зрозумілі підходи до їх визначення. Нестабільність фінансової
системи нині ускладнює процес посилення ролі різних фінансових інститутів, у т.ч.

© Рудой М. В., 2013
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інституційних інвесторів в Україні. Саме таку нестабільність, що характерна для вітчизняного
фондового ринку з часів його появи, доцільно розглядати як один із найважливіших факторів
розвитку інституційних інвесторів і діяльності з управління їх активами.

Основною особливістю світової системи інституційних інвесторів є паралельне та певним
чином „рівноправне” існування взаємопов’язаних, але водночас і відмінних за своєю
природою фінансових інститутів – ІСІ, пенсійних фондів і страхових компаній. Така єдність
перетворює інституційних інвесторів у найпотужніших учасників глобального фондового
ринку, які пропонують широкий спектр послуг для різних груп інвесторів. Проте ця єдність,
як буде показано нижче, органічно поєднується з „автономністю” у сфері управління активами
різних інституційних інвесторів, що дає можливість припустити, що саме діяльність з управління
інвестиційним портфелем перетворюється на визначальний фактор конкурентної боротьби
між різними видами інституційних інвесторів і всередині груп.

Якщо орієнтуватися на динаміку показника активів інституційних інвесторів у країнах
ОЕСD, ситуація виглядатиме досить неоднозначно. А тенденції в розрізі окремих видів
інституційних інвесторів – достатньо різноспрямованими (табл. 1).

Таблиця 1
Загальні активи інституційних інвесторів країн ОЕСD, трлн дол.*

* Джерело: складено автором за даними: Global Financial Stability Report [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: www.imf.org – Назва з екрана.; OECD Economic Outlook [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: www.oecd.org – Назва з екрана; World Economic Outlook [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
www.imf.org – Назва з екрана.

Як видно з табл. 1, активи інституційних інвесторів гостро реагують на загальний
економічний стан світової економіки. Найбільш невдалим для інституційних інвесторів став
2008 рік, коли сукупні активи всіх трьох типів інституційних інвесторів знизилися, при цьому
найбільше падіння відбулося у секторі інвестиційних фондів – 7,3 трлн дол., більш м’яким
воно було для пенсійних фондів (– 4,2 трлн дол.) і страхових компаній (–1,2 трлн дол.). Зазначимо,
що саме в цьому періоді приріст ВВП у розглядуваній групі країн становив 0,3 %, знизившись,
порівняно з попереднім періодом, на 2,4 %. Проте частки інших видів інституційних інвесторів
не на багато поступаються значенням НПФ: частка інститутів спільного інвестування – 27,6 %,
страхових компаній – 31,8 %.

Отже, на сучасному етапі розвитку світових фондових ринків існує єдина та взаємопов’язана
система інституційних інвесторів, усі складові якої займають особливе місце в інвестиційному
процесі та забезпечують процес трансформації заощаджень в інвестиції за рахунок особливих
фінансових послуг. Водночас, екстраполюючи висновок про єдність системи інституційних

РокиТип
інституційного

інвестора 1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011

Страхові
компанії 4,9 9,1 10,1 16,6 17,4 19,9 18,7 23,0

Пенсійні фонди 3,8 6,7 13,5 20,5 22,7 28,2 24,0 29,5
Інвестиційні
фонди 2,6 5,5 11,9 17,7 21,7 26,2 18,9 20,0

Разом 13,8 23,5 39,0 54,8 61,9 74,3 61,6 72,5

www.imf.org
www.oecd.org
www.imf.org
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інвесторів на фондовий ринок України, отримаємо результати, які свідчать про протилежні
результати (рис. 1).

Рис. 1. Інституційні інвестори в розрізі окремих видів на фондовому ринку України за
показником обсягу активів, %

*Джерело: складено автором за: Аналітичний огляд ринку спільного інвестування у 2007–2012 році
[Електронний ресурс] // Річна аналітика УАІБ [сайт] / Українська асоціація інвестиційного бізнесу. –
Режим доступу: http://www.uaib.com.ua/files/articles/1050/71_4.pdf . – Назва з екрана. УАІБ та НКРРФП;
Звіт Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг [Електронний
ресурс] // Річні звіти: [сайт]. http://www.dfp.gov.ua/files/RK-5907.pdf. – Назва з екрана.

З даних рис. 1 можна зробити висновок, що в Україні на сучасному етапі система
інституційних інвесторів як сукупність взаємопов’язаних видів фінансових інститутів
залишається несформованою. Водночас є всі підстави стверджувати про паралельне існування
трьох складових – ІСІ, страхових компаній, НПФ – при цьому, зі значним домінуванням за
фінансовим потенціалом інвестиційних фондів. Проте виділені диспропорції можна
характеризувати двояко: з одного боку, вони свідчать про незначний потенціал окремих видів
фінансових інститутів, зокрема пенсійних фондів; з іншого, – можна припустити, що на
сучасному етапі за рахунок регуляторних заходів і концентрації зусиль учасників ринку можна
докорінно змінити кількісні параметри системи інституційних інвесторів в Україні.

Розглянемо світовий досвід управління активами в розрізі окремих видів інституційних
інвесторів і визначимо напрями його реалізації на фондовому ринку України.

Під час аналізу глобального ринку інвестиційних фондів, на нашу думку, доцільно
абстрагуватися від певної відмінності у правовому оформленні інститутів спільного
інвестування в окремих країнах (табл. 2).
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Таблиця 2
Система управління активами ІСІ різних видів та її правове оформлення

(світова практика)*

*Джерело: систематизовано автором за: Кардона М. Поведение институциональных инвесторов:
последствия для рынков капиталов / М. Кардона, И. Фендер // Банки: мировой опыт. – № 1. – 2004. –
С. 40–46.; Миловидов В. Д. Паевые инвестиционные фонды / В. Д. Миловидов. – М.: Анкил, ИНФРА-М,
1996. – 387 с.; Суэтин А. А. Международный финансовый рынок: [учебное пособие] / А. А. Суэтин. – М.:
КНОРУС, 2004. – 544 с.

Зазначимо, що наведену класифікацію ІСІ за характером правового оформлення відносин
між учасниками інвестиційного процесу в ІСІ можна, на нашу думку, органічно поєднати з
поділом ІСІ на відкриті та закриті фонди (табл. 3).

Таблиця 3
Типологія ІСІ на окремих національних ринках*

*Джерело: адаптовано автором за: Кардона М. Поведение институциональных инвесторов:
последствия для рынков капиталов  / М. Кардона, И. Фендер // Банки: мировой опыт. – № 1. – 2004. –
С. 40–46.; Миловидов В. Д. Паевые инвестиционные фонды / В. Миловидов. – М. : Анкил, ИНФРА-М,
1996. – 387 с.; Суэтин А. А. Международный финансовый рынок: [учеб. пос.] / А. А. Суэтин. – М.:
КНОРУС, 2004. – 544 с.

Якщо порівнювати класифікацію ІСІ, що використовують у всьому світі з нормами
вітчизняного законодавства, то можна визначити таке: по-перше, в Україні існує класифікація

№
з. п. Вид ІСІ

Суб’єкти
інвестиційного

процесу
Управлінські функції

Управлінські
повноваження
щодо активів

1. Статутні
(корпоративні)

1. Інвестор (акціонер).
2. Корпоративний ІСІ

Одноосібний або
колективний орган
управління

Директорат, але
можлива передача
окремих
управлінських
функцій стороннім
компаніям

2. Довірчі
(трастові)

1. Інвестор.
2. Трасти.
3. Компанія з
управління активами

Компанія з управління
активами –
адміністративне
забезпечення та
управління
інвестиціями
Трасти – зберігання
активів, реалізація
рішень

Компанія з
управління активами

3. Контрактні
(договірні)

1. Інвестор.
2. Компанія з
управління активами

Компанія з управління
активами

Компанія з
управління активами

Відкриті Закриті
Корпоративні США – взаємні фонди;

Франція – інвестиційне товариство зі змінним капіталом;
Великобританія – інвестиційна компанія відкритого типу

США – закриті інвестиційні компанії;
Великобританія – інвестиційні трасти

Трастові Великобританія – пайовий траст (також функціонують у
країнах-колишніх колоніях, які функціонують на
традиціях загального права)

Оффшорні зони (Ірландія)

Контрактні Німеччина – інвестиційні фонди;
Італія – взаємні фонди;
Швейцарія – загальні фонди розміщення;
Японія – інвестиційні трасти

Така форма у світовій практиці майже не
зустрічається



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право), 3(62) 2013 135

інститутів спільного інвестування, яка передбачає використання таких ознак: за організаційно-
правовою формою, за порядком здійснення діяльності, за строками, за рівнем диверсифікації;
по-друге, можна виокремити певні ідентичні та відмінні риси українського та зарубіжного
законодавства – зокрема, одночасне виділення корпоративних (статутних) і контрактних
(пайових) фондів (а також відкритих і закритих ІСІ), проте  відсутність в українському
законодавстві поняття трастових ІСІ.

Відсутність в Україні наведеної типології інвестиційних фондів фактично унеможливлює
безпосередній аналіз можливостей реалізації таких інвестиційних стратегій на вітчизняному
ринку. Водночас певні проміжні висновки можна зробити, виходячи із множини доступних
інструментів інвестування на грошовому ринку України.

Зазначимо, що на грошовому ринку абсолютне лідерство за обсягами займає сегмент
депозитних угод (416 млрд грн на початок 2011 року), представлений депозитними операціями
банків, сек’юритизована частина цього ринку (ринок депозитних сертифікатів) майже
нерозвинена. Слабким є внутрішній ринок муніципальних запозичень – його пікове значення
було зафіксоване у 2008 році – 974 млн грн, при цьому спостерігалася висока волатильність,
а у 2010 році випусків облігацій внутрішньої місцевої позики не здійснювалося. Нестабільність
характерна і для ринку облігацій внутрішніх державних позик – періоди зростання 2005–2006 рр.
змінювалися різким падінням. Але, зважаючи на нарощування потреб держави в умовах
хронічного дефіциту, протягом 2009–2010 рр. на вказаному сегменті встановилася відносна
стабільність – обсяги  випуску були зафіксовані на рівні 70–74 млрд грн.

Виходячи з таких даних, можна стверджувати, що в Україні нарощування частки
інструментів грошового ринку в інвестиційному портфелі ІСІ на сучасному етапі в умовах
кризи об’єктивно стримується слабким розвитком або і повною відсутністю окремих сегментів
грошового ринку, наприклад ринку комерційних паперів. У таких умовах переорієнтація в
управлінні активами ІСІ на більш ліквідні можлива лише за рахунок включення до портфеля
облігацій внутрішньої державної позики.

На нашу думку, важливим аспектом адаптації світового досвіду діяльності ІСІ та управління
їх активами є аналіз їх територіального поширення, який дасть можливість виділити фактори,
що стимулюють або стримують розвиток цього виду інституційних інвесторів у країні.

Узагальнюючи аналіз питання про можливості реалізації світового досвіду управління
активами ІСІ в Україні, необхідно зазначити, що:

1) порівняно з іншими видами інституційних інвесторів, управління активами інституційних
інвесторів, орієнтоване на формування портфеля з широкого кола об’єктів, що зумовлює
високий рівень ризику таких інвестицій та залежність від макроекономічних тенденцій. Разом
з тим в Україні відсутні ефективні інструменти управління ризиками в діяльності інституційних
інвесторів, що зумовлює надмірний рівень залежності інвестиційного портфеля від
макроекономічних тенденцій;

2) географічне поширення ІСІ насамперед визначається умовами їх функціонування на
відповідному ринку, жорсткістю норм, які регламентують діяльність інвестиційних фондів.
Відповідно, в Україні існує можливість за рахунок спрощення умов діяльності ІСІ стимулювати
розвиток таких фінансових інститутів;

3) нерозвиненість окремих сегментів фінансового ринку унеможливлює розробку та
реалізацію інвестиційних стратегій, які доступні фондам інших країн. Відповідно, це визначає
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доцільність розвитку різних фінансових інструментів і ринків інших активів, які можуть бути
об’єктом потенційного інвестування ІСІ в Україні.

Якщо проаналізувати дані про співвідношення пенсійних активів та обсягів валового
внутрішнього продукту в країнах „Великої сімки”, можна виявити досить цікавий факт –
найбільший рівень мають країни, де поширена англосаксонська модель корпоративного
управління (США, Великобританія, Канада), тоді як показники країн з континентальною
моделлю їм значно поступаються. Зазначимо, що насамперед її можна пояснити як рівнем
розвитку державного соціального страхування, так і високим рівнем розвитку фондового
ринку, на якому обертаються цінні папери – потенційні об’єкти інвестування пенсійних активів.

Для характеристики ефективності управління активами пенсійних фондів в окремих країнах
розглянемо показник співвідношення вартості їх активів до ВВП, який також дозволяє порівняти
розвиток недержавного пенсійного забезпечення та реального сектору економіки (рис. 3).

Рис. 3. Співвідношення пенсійних активів до ВВП в окремих економічно розвинених
країнах світу, %, станом на початок 2010 року*

*Джерело: складено автором за даними OECD Economic Outlook [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: www.oecd.org . –  Назва з екрана.

Як і у випадку з ІСІ, лідируючі позиції в географічному поширенні пенсійних фондів
посідають Сполучені Штати Америки та Великобританія. Водночас для даного сегмента
фінансових послуг у світовому масштабі характерним є значно більший рівень концентрації
порівняно з інститутами спільного інвестування – сукупна частка перших чотирьох країн
становить більше 80 % від усього обсягу пенсійних активів. Разом з тим необхідно зазначити,
що саме для недержавних пенсійних фондів прослідковується найвищий рівень зв’язку між
рівнем економічного розвитку країни та фінансовим потенціалом цього виду фінансових
інститутів.

Проте необхідно визнати, що однозначно оцінити показник активів недержавних пенсійних
фондів не можна, оскільки, як визнають багато дослідників [12], рівень розвитку недержавного
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пенсійного забезпечення багато в чому залежить від стану державного пенсійного страхування
і здатності держави здійснювати значні соціальні виплати (рис. 4).

Рис. 4. Структура світового ринку недержавного пенсійного забезпечення за обсягом
активів, %*

*Джерело: складено автором за даними OECD Economic Outlook [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: www.oecd.org. – Назва з екрана.

Безперечно, на рівень розвитку недержавного пенсійного страхування також впливають і
традиції, які склалися в соціальному страхуванні окремих країн, а також стан розвитку
фондового ринку. Зокрема, домінування на світовому ринку НПФ країн з англосаксонською
моделлю корпоративного управління є невипадковим – саме ліквідні інструменти фондового
ринку найчастіше є привабливим об’єктом інвестування для недержавних пенсійних фондів.

Розглянемо структуру активів пенсійних фондів у розрізі окремих видів інструментів для
країн, що мають найбільшу питому вагу за обсягом пенсійних активів. При цьому необхідно
вказати на існування певних проблем у процесі світового порівняння, зокрема:

– відрізняються регуляторні режими щодо складу та структури активів НПФ;
– різний доступ пенсійних установ до окремих ринків фінансових активів;
– наведені дані не враховують можливих відмінностей в економічній та правовій природі

різних активів, яка визначається особливостями тих чи інших ринків.
З погляду розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні, доцільно

також розглянути структуру активів НПФ у країнах з так званими „новими” фондовими
ринками, які виникли нещодавно та характеризуються динамічністю та нестабільністю. Для
НПФ з „нових фондових ринків” виділити певні особливості інвестиційної стратегії фактично
неможливо. В умовах нерозвиненості ринків пенсійні установи різних країн обирають
інвестиційну стратегію, максимально пристосовану до умов національного фондового ринку
на окремих „нових” фондових ринках, де проявляється тенденція до посилення ролі боргових
цінних паперів у структурі активів недержавних пенсійних фондів, що можна пояснити
стратегією, спрямованою насамперед на збереження вартості активів, а не на їх активний
приріст унаслідок інвестування.

Структуру активів НПФ окремих країн з подібними фондовими ринками подано на рис. 5.
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Рис. 5. Структура активів НПФ на окремих  „нових” фондових ринках*
*Джерело: складено автором за даними OECD Economic Outlook [Електронний ресурс]. – Режим

доступу: www.oecd.org. – Назва з екрана.

Екстраполюючи виділені особливості управління активами недержавних пенсійних фондів
на світовому фондовому ринку на вітчизняні терени, потрібно виокремити такі важливі
аспекти.

1. Рівень розвитку недержавних пенсійних фондів багато в чому визначається загальним
станом фондового ринку країни, що підтверджується домінуванням цих фінансових інститутів
у країнах з англосаксонською моделлю. У цьому контексті можна говорити про несприятливий
вплив сучасного стану фондового ринку України на перспективи активізації діяльності
недержавних пенсійних фондів.

Цей несприятливий вплив можна пояснити такими диспропорціями в розвитку ринку
корпоративних цінних паперів у нашій країні:

– висока волатильність ринку облігацій підприємств, яка поєднується зі значним ризиком
інвестицій у вказані фінансові інструменти. Так, стандартне відхилення обсягів випуску
облігацій підприємств у 2003–2010 рр. становить 81,8 %, що свідчить про нестабільність
настроїв емітентів стосовно випуску таких інструментів. Крім того, в цілому ряді робіт
обґрунтовано висновок про домінування на ринку облігацій підприємств короткострокових
випусків, що унеможливлює довгострокові інвестиції НПФ у ці фінансові інструменти та
збільшує ризики [15];

– недостатня транспарентність вітчизняного ринку акцій, низька ліквідність пайових
фінансових інструментів, домінування „квазіпублічних” випусків, орієнтованих на певну групу
потенційних інвесторів. Вказані проблеми первинного сегмента ринку акцій поглиблюються
слабкістю організованого сегмента, що засвідчує неефективність ціноутворення, знижує
потенціал інвестицій НПФ у такі фінансові інструменти;

– кількість цінних паперів, що котирується на організаторах торгівлі, є невеликою порівняно
з їх загальним обсягом, а діяльність публічних акціонерних товариств досить часто не відповідає
загальноприйнятим критеріям публічності. Розглянемо динаміку активів страхових компаній
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для окремих регіональних ринків світу, звернемо, зокрема, увагу на значну волатильність
загального показника активів страхових компаній, яка, як правило, не є характерною для цього
типу інституційних інвесторів.

Зазначимо, що з погляду нормативів, які обмежують інвестиційну діяльність страхових
компаній, спостерігаються значні національні відмінності, які є визначальним фактором, що
впливає на склад і структуру активів страхових компаній у різних країнах.

Особливості формування інвестиційної діяльності іноземних страхових компаній подано
в табл. 4.

Таблиця 4
Особливості формування інвестиційної політики у зарубіжних страхових організаціях*

*Джерело: адаптовано за Никулина Н. Н. Зарубежный опыт инвестиционной политики
страховой организации / Н. Н. Никулина // Материалы Нижегородского государственного
университета им. Н. И. Лобачевского. – 2005. – С. 234.

З погляду виявлення особливостей управління активами страхових компаній доцільно
порівняти їх склад і структуру для компаній, що здійснюють ризикове страхування, та компаній,
які здійснюють страхування життя. Аналіз структури активів компаній зі страхування життя
дозволяє зробити такі висновки:

– нині відсутній чіткий зв’язок між структурою активів компаній страхування життя різних
країн станом на кінець 2009 року;

– різні інвестиційні стратегії зумовлюють абсолютно відмінний склад активів з погляду
ліквідності та надійності.

Проаналізувавши світовий досвід управління активами страхових компаній та можливості
його адаптації в Україні, можна стверджувати, що саме для цього виду інституційних інвесторів
характерним є високий рівень індивідуалізації. Відповідно, визначити певні особливості, які
можна було б використати в Україні, досить складно.

Узагальнення світового досвіду з управління активами інституційних інвесторів дозволило
виділити цілий ряд важливих тенденцій, сформованих під впливом екзогенних і ендогенних
факторів. Показники розвитку системи управління активами ІСІ є волатильними та
демонструють тісний позитивний кореляційний зв’язок із загальним станом економіки та
тенденціями фондового ринку. Кількісні показники активів недержавних пенсійних фондів і
страхових компаній суттєво відрізняються, що можна пояснити також існуванням різних
нормативних вимог і різним рівнем розвитку ринків окремих активів, що можуть бути об’єктом
потенційного інвестування для цих типів інституційних інвесторів.

США Великобританія Німеччина
1. Інвестування певної частини прибутку на
території штату.
2. Встановлені правила інвестування коштів
страховиків.
3. Усереднена структура активів:
– державні цінні папери – 49 %;
– акції – 4 %;
– недержавні боргові зобов’язання – 27 %;
– іпотечні кредити та нерухомість – 17 %;
– позики власникам полісів – 4 %;
– грошові кошти – 2 %;
інші – 1 %.
4. Страховики надають промисловим корпораціям
інвестиційні кредити строком на 152–0 років
5. Існують компанії, які займаються виключно
управлінням активами СК

1. Встановлені правила
розміщення фінансових ресурсів.
2. Усереднена структура активів:
– корпоративні цінні папери –
більше 60 %;
– державні цінні папери та цінні
папери місцевих органів влади –
20 %;
– нерухомість – 8 %;
– позики та іпотечні кредити –
2 %.
3. Діє державна програма
інвестиційної політики.
4. Проводиться постійний
моніторинг інвестиційного
портфеля стосовно обезцінення

1. Діє Закон про розміщення коштів
страховиків.
2. Принципи інвестиційної політики:
– безпечність;
– дохідність;
– ліквідність;
– диверсифікація вкладень та інші.
3. Встановлені види вкладень та
обмеження щодо них.
4. Активи передаються в довірче
управління
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УДК 336.71
О. М. Унинець,
Національний університет
ДПС України

CЕГМЕНТУВАННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗШИРЕННЯ
КЛІЄНТСЬКОЇ БАЗИ БАНКІВ

Проведено дослідження підходів вітчизняних банків до сегментації та її критеріїв,
зроблено їх порівняльний аналіз і виявлено переваги та недоліки. Запропоновано
використовувати критерій ризиковості та прибутковості для залучення додаткових
клієнтів банку з невизначеною ризикованістю діяльності.

Проведено исследование подходов отечественных банков к сегментации и ее критериев,
сделано их сравнительный анализ и выявлены преимущества и недостатки. Предложено
использование критерия рискованности и доходности для привлечения дополнительных
клиентов банка с неопределенной рискованностью деятельности.

Abstract. Investigated approaches to the segmentation of banks and their criteria, made a
comparative analysis and found advantages and disadvantages. Proposals the use of the criterion
of risk and return in order to attract more clients with uncertain risky activities.

Ключові слова: сегментація ринку, критерій ризиковості і прибутковості, банківське
сегментування.

Загострення конкуренції на ринку банківських послуг за кредитоспроможних
позичальників змушує банки переглянути підходи до пропозиції кредитних продуктів з метою
наближення їх до потреб суб’єктів підприємницької діяльності. Актуальним стає посилення
цільового (індивідуального) підходу. Один із шляхів вирішення цього завдання лежить у
площині розвитку сегментування. Саме у процесі сегментування клієнтів банк отримує
можливість проаналізувати потреби кожного сегмента клієнтів, сформулювати відповідні
підходи до їх обслуговування і визначити перелік форм і методів кредитування, у яких вони
можуть бути зацікавлені, оцінити рівень можливих ризиків та, як результат, забезпечити
стабільну прибутковість своєї діяльності. Отже, сегментування, з одного боку, полегшує пошук
оптимальних форм кредитування для певної групи суб’єктів підприємницької діяльності, а з
іншого – надає основу для розробки нових кредитних продуктів банку.

Питання розвитку банківського кредитування в цілому та вдосконалення підходів до
сегментування зокрема вивчають такі фахівці, як О. О. Барановський, М. І. Савлук,
Н. М. Шелудько, І. О. Лютий [1], В. М. Геєць, В. В. Федірко [2], Р. Черкас [3] та багато інших
провідних учених. Серед російських фахівців безпесередньо з проблем банківського
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сегментування доцільно виділити таких, як М. Мельцер [4], В. Шимкович [5],
С. І. Шкаровський [6].

Однак криза засвідчила недосконалість чинних підходів до сегментації, що використовують
вітчизняні банки. Вони ґрунтуються на використанні найпростіших традиційних критеріїв,
тоді як в умовах кризи зростає потреба у додаткових критеріях, що дозволяють чіткіше
розподілити клієнтів за рівнем ризику і прибутковості.

Мета статті полягає в аналізі критеріїв сегментації вітчизняних банків з метою їх
удосконалення для аналізу групи клієнтів, ризики діяльності якої не визначені.

Традиційно під сегментацією ринку (marketsegmentation) розуміється метод банківського
маркетингу, за допомогою якого комерційний банк поділяє ринок банківських продуктів і
послуг за визначеними критеріями на сегменти клієнтів [1, 6]. Сегмент ринку (marketsegment) –
це група споживачів (покупців), які однаково реагують на набір стимулів маркетингу та мають
схожі потреби.

Сегментування (здійснення сегментації) дозволяє визначити кількісні характеристики ринку
(у нашому дослідженні – банківських продуктів): кількість сегментів, їх розмір, тенденції
розвитку на основі розкриття причинно-наслідкових зв’язків поведінки споживачів на ринку
та формування їх уподобань. Отже, метою сегментування є виділення цільових сегментів
позичальників, які потребують певних форм і методів кредитування. Тому сегментування є
важливим інструментом посилення адресності банківських кредитних продуктів для розробки
нових і вдосконалення чинних форм і методів кредитування з метою розширення клієнтської
бази. У макроекономічному аспекті сегментування забезпечує узгодження інтересів банку
та підприємства, а отже, сприяє активізації кредитування.

Сегментування клієнтів у банківських установах ґрунтується на виявленні сильних і слабких
сторін, можливостей, загроз і небезпек кредитування окремих груп суб’єктів підприємницької
діяльності, що згруповуються у матрицю SWOT-аналізу. За результатами проведеного
маркетингового дослідження компанії „Простобанк Консалтинг” від 06.12.2012 р. [7],
дванадцять з шістнадцяти банків мали фіксовані критерії сегментації клієнтів. Окремо виділяли
великий і малий бізнес, виходячи з річного обороту підприємства, при цьому багато банків
також враховували наявність у власників компанії іноземних засновників. Для клієнтів –
представників корпоративного бізнесу найчастіше використовували такий критерій, як
мінімальний річний оборот – ліміт у 30 млн грн на рік (використовують у 5 фінансових
установах з 12 банків, які мали фіксовані критерії сегментації корпоративних клієнтів). При
цьому мінімальне значення цього показника становило 25 млн грн у рік (Ощадбанк Росії),
максимальне – 100 млн грн (УкрСиббанк), а середнє – 39,7 млн грн. Водночас дев’ять з
дванадцяти банків використовувало критерій, виражений гривнями, два (Райффайзен Банк
Аваль, Universal Bank) – в євро та один – у доларах США („Кредит Агріколь”), одинадцять
фінансових установ використовували один крок у виділенні корпоративних клієнтів і один
банк – два кроки (ОТП Банк), застосував такий поділ – річний оборот компанії від 50 до
400 млн грн – середній корпоративний бізнес, від 400 млн грн – великий корпоративний бізнес).
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Таблиця 1
Критерії сегментації корпоративних клієнтів в окремих банках України*

*Джерело: складено за даними „Простобанк Консалтинг”. – Режим доступу: http://
www.prostobank.ua/finansovyy_gid.

У процесі сегментації велике значення має виокремлення клієнтів малого і мікробізнесу
(ММБ), діяльності яких властиві підвищені ризики, але кредитування якого має велике значення
для збалансованого розвитку економіки. Розглянемо більш детально  підходи до сегментування
таких клієнтів в окремих банківських установах України – в АКБ „Укрсоцбанк”. Усередині
ММБ розподіл клієнтів проводиться за критеріями, наведеними в табл. 2.

Таблиця 2
Сегментування клієнтів мікро/малого бізнесу в АКБ „Укрсоцбанк”*

*Джерело: складено автором за даними АКБ „Укрсоцбанк”. – Режим доступу: http://
www.unicredit.com.ua/smloans/

Для різних клієнтів різних сегментів створені відповідні моделі обслуговування та стратегії
продаж банківських продуктів в АКБ „Укрсоцбанк”, що наведені в (табл. 3).

Банк Критерій для сегментації корпоративних клієнтів
ПриватБанк Немає
Укрексімбанк Немає
Райффайзен Банк
Аваль

Річний оборот компанії від 3 млн євро

УкрСиббанк Річний оборот компанії від 100 млн грн
Промінвестбанк Немає
Укрсоцбанк Річний оборот компанії від 30 млн грн
ПУМБ Річний оборот компанії від 50 млн грн
ВТБ Банк Річний оборот компанії від 30 млн грн
ОТП Банк Річний оборот компанії від 50 млн до 400 млн грн – середній

корпоративний бізнес, від 400 млн грн – великий корпоративний бізнес
Сбербанк Росії Річний оборот компанії від 25 млн грн
Кредит Агриколь Річний оборот компанії від 5 млн дол. США
Фінанси і кредит Річний оборот компанії від 30 млн грн
Форум Річний оборот компанії від 30 млн грн
Кредитпром Банк Річний оборот компанії від 30 млн грн
Кредит Днепр Немає
Universal Bank Річний оборот компанії від 3 млн євро

Критерій
Річна

виручка,
тис. грн

Кредити,
тис. грн

Депозити,
тис. грн

Поточні
рахунки,
тис. грн

Micro
Business
(Мікробізнес)

< 500
Загальна сума

кредитів
< 100

Загальна сума
депозитів

< 100

Середньоденні
залишки за

місяць < 100
Small
Business
(Малий бізнес)

> 500
Загальна сума

кредитів
> 100

Загальна сума
депозитів

> 100

Середньоденні
залишки за

місяць > 100

www.prostobank.ua/finansovyy_gid.�
www.unicredit.com.ua/smloans/���
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Таблиця 3
Підходи до обслуговування клієнтів різних сегментів в АКБ „Укрсоцбанк”*

*Джерело: складено автором за даними АКБ „Укрсоцбанк”. – Режим доступу: http://
www.unicredit.com.ua/ccloans/.

Отже, до переваг підходу до сегментації в АКБ „Укрсоцбанк” можна віднести чіткі критерії
сегментації, що знижують конкуренцію між окремими підрозділами банку за обслуговування
клієнтів (кожним сегментом підприємців-клієнтів корпоративного, мікро і малого бізнесу
займається відокремлений підрозділ) і спеціалізацію кредитних продуктів, адаптовану до потреб
певного сегмента.

Доцільно зазначити, що на сьогодні немає чітко визначених і законодавчо закріплених
вказівок для банків щодо підходів і критеріїв сегментації клієнтів-суб’єктів підприємницької
діяльності. Тому кожний банк самостійно встановлює принципи і критерії віднесення своїх
клієнтів до того чи іншого сегмента (корпоративний, середній та малий бізнес), що пов’язано
з напрямом кредитної політики банку та її орієнтованістю на конкретний сегмент ринку.
Головним завданням у цій ситуації стає вибір зваженого підходу, що базується на
раціональному поєднанні уніфікації та диверсифікації підходів до кредитування різних сегментів
клієнтів (так надмірна стандартизація підходів до оцінки кредитоспроможності позичальників
різними підрозділами банку, що займаються кредитуванням різних сегментів клієнтів, означає
вірогідність виникнення проблемних кредитів через неврахування певних індивідуальних
особливостей клієнта) та поєднання функцій продажу кредитних продуктів (аналіз потреб
позичальника) і аналізу кредитних ризиків з метою покращання кредитного портфеля.
Порівняльний аналіз підходів до сегментування вітчизняних банків АКБ „Укрсоцбанк”, АТ
„Райффайзен Банк Аваль” і КБ „Надра” подано в табл. 4.

На підставі зазначеного вище можемо зробити висновок про відсутність у вітчизняних
банків єдиного підходу до визначення критеріїв поділу клієнтської бази банку на сегменти.
Нині процес сегментації ґрунтується на використанні найпростіших традиційних критеріїв:

Корпоративні клієнти Micro (мікро) Small (малий)

П
от

ре
би

кл
іє

нт
ів

Широкий ряд кредитних продуктів,
індивідуальний підхід до визначення їх
параметрів

Швидкість і простота
сервісу,
доброзичливість
персоналу,
опора на базові
продукти

Якісне та швидке
обслуговування.
Спеціальні
пропозиції

С
тр

ат
ег

ія
 п

ро
да

ж

Орієнтація на якнайширшу аудиторію,
інноваційний середній клас.
Широка географічна диверсифікація
кредитного портфеля.
Агресивний підхід до розвитку
регіонального бізнесу.
Підвищена увага до методик і
інструментів ризик-менеджменту.
Прозорість фінансової складової
діяльності.
Висока технологічність бізнесу.
Сучасний підхід до організації бізнес-
процесів за допомогою використання
кращого світового досвіду у сфері
роздрібних банківських продуктів

Пропозиція базових
продуктів за
фіксованими цінами.
Перехресний продаж.
Швидкий,
персональний сервіс.
Програма лояльності

Персональний сервіс
зі спеціальними
пропозиціями.
Програма лояльності

www.unicredit.com.ua/ccloans/
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розміру підприємства, місця його розташування, галузі, власності, обсягів виручки за рік,
коштів на поточних рахунках тощо).

Таблиця 4
SWOT-матриця підходів до сегментації клієнтів АКБ „Укрсоцбанк”,

АТ „Райффайзен Банк Аваль” та КБ „Надра”*

*Джерело: розроблено автором за даними додатка АКБ „Укрсоцбанк”, АТ „Райффайзен Банк
Аваль” та КБ „Надра”.

Проте в умовах кризи зростає необхідність, крім використання традиційних критеріїв
сегментації для формування так званих „бізнес-вертикалей” клієнтів, спиратися також на
„горизонтальний” розподіл клієнтів за рівнем ризику і прибутковості, що дозволяє в кожному
сегменті чітко виокремити найбільш прибуткових і найменш ризикованих клієнтів і не втратити
клієнтів з так званої „сірої зони”, оцінити перспективи прибутковості кредитування яких досить
складно. У цьому аспекті цікавою вважаємо пропозицію В. Федірка [2] щодо впровадження в
практику банківської діяльності такого критерію сегментації, як прибутковість. Проте, на нашу
думку, в умовах кризи більш доцільно одночасно використовувати такі критерії сегментації
клієнтської бази, як прибутковість і ризиковість кредитування банком певного суб’єкта. Крім
поточної ризикованості кредиту, потрібно також брати до уваги потенційні ризики на основі
ретельного вивчення фінансових можливостей позичальника (рис. 1).

Банк Сильні сторони Слабкі
сторони

Можливості,
перспективи Загрози та небезпеки

Укрсоцбанк Уніфікація підходів
до оцінки
кредитоспроможності
в межах одного
сегмента клієнтів

Недостатньо
враховується
специфіка
діяльності
певних клієнтів

Швидке
нарощування
кредитного
портфеля,
зростання
крос-
продажів

Загроза появи
проблемних кредитів
через відсутність
індивідуального
підходу до оцінки
кредитоспромож-
ності позичальників

Райффайзен
Банк Аваль

Детальне врахування
специфіки діяльності
клієнтів бізнесу

Відсутність
однотипності
підходів до
обслуговування
клієнтів
різними бізнес
вертикалями

Зростання
крос-
продажів по
різних
сегментах
бізнесу

Загроза негативного
сприйняття клієнтами
різних підходів до
обслуговування в
межах одного банку

Надра Уніфікація підходів
до оцінки
кредитоспроможності
клієнтів

Слабо
враховуються
потреби і
можливості
розвинених
клієнтів з
різних
сегментів

Швидке
нарощування
кредитного
портфеля

Загроза появи
проблемних кредитів
через відсутність
індивідуального
підходу до оцінки
кредитоспроможності
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Рис. 1. Співвідношення між прибутковістю та ризикованістю за різними бізнес-
вертикалями – корпоративними клієнтами (КБ), малого та середнього (МСБ) і мікробізнесу
(ММБ)*

*Джерело: розроблено автором.

Необхідно додати, що використання показників прибутковості та ризиковості як додаткових
критеріїв сегментації розширює можливості нарощування клієнтської бази банку завдяки
залученню клієнтів із „сірої зони” без суттєвого підвищення рівня ризиків кредитного портфеля
в цілому. Це відбувається завдяки встановленню фінансово обґрунтованих процентів і
розробки умов кредитування, що дозволяє кредитувати суб’єктів підприємницької діяльності
з підвищеними ризиками, підтримує отримання банком прибутків у майбутньому та зростання
його конкурентних переваг. Це особливо актуально в сучасних кризових умовах. Насамперед
розширюються можливості мікрокредитування та інвестиційне кредитування, що слабко
розвивається вітчизняними банками, але має велике макроекономічне значення в контексті
становлення малого бізнесу та стимулювання інвестиційного процесу.

Отже, підсумовуючи розглянуті вище критерії сегментації вітчизняних банків, пропонуємо
доповнити чинні критерії сегментації показниками ризикованості та прибутковості, що
дозволяють банку:

– окреслити коло клієнтів, ризики діяльності яких невизначені, але кредити яких є потенційно
прибутковими;

– більш оптимально розподілити клієнтів між різними кредитними програмами банку;
– забезпечити уніфікацію підходів до оцінки кредитоспроможності потенційних

позичальників  за збереження індивідуального підходу до кожного підприємства;
– забезпечити відповідність діяльності окремих структурних підрозділів банку кредитній

політиці банку і чинним нормативно-правовим актам;

ММБ

МСБ

КБ

Низький ризик                                 С іра зона                                             Високий ризик
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– виявити сильні та слабкі сторони окремих банківських кредитних продуктів та краще
задовольнити потреби позичальників.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ
ЄДИНОГО КАЗНАЧЕЙСЬКОГО РАХУНКУ В

КОНТЕКСТІ СПРОЩЕННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ
ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ

У статті проаналізовано систему облікових операцій, що здійснюється податковими
органами та органами казначейства в контексті функціонування єдиних рахунків країнами
з унітарним та федеративним устроєм бюджетної системи.

В статье проанализирована система учетных операций, которая осуществляется
налоговыми органами и органами казначейства в контексте функционирования единых
счетов странами с унитарным и федеративным устройством бюджетной системы.

In article thesystem ofaccounting operationscarried outby the taxauthorities andthe Treasury
inthe context of theoperation of single accounts ofcountries withunitary orfederalbudget system
arrangementis analyzed.

Ключові слова: єдиний казначейський рахунок, облікові операції, код класифікації
доходу бюджету, бюджетна система, платіжне доручення.

На сучасному етапі розвитку економіки України необхідно знайти пошук нових
оптимальних форм функціонування системи державних фінансів, які б забезпечували
прозорість, контрольованість і водночас простоту платіжно-розрахункових та облікових
операцій органами Державної казначейської служби України. Казначейська служба є основною
та невід’ємною ланкою здійснення всіх бюджетних операцій, а отже, відіграє значну роль у
надходженні та перерозподілі податкових платежів. Перехід на єдиний казначейський рахунок
є найбільш важливим напрямом розвитку казначейської системи будь-якої країни. В умовах
комплексного вдосконалення та спрощення функціонування системи обліку доходів
державного та місцевих бюджетів необхідно вивчити досвід організації розрахунків та їх обліку
у розвинених зарубіжних країнах.

Метою статті є дослідження системи бюджетних платежів зарубіжних країн у контексті
функціонування єдиних рахунків.

© Дейнека В. Ф., Корж М. А., 2013
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У світовій практиці під єдиним рахунком бюджету або єдиним казначейським рахунком
розуміють єдиний банківський рахунок або кілька взаємопов’язаних рахунків, за допомогою
яких здійснюються всі платежі, пов’язані з доходами і видатками державного бюджету. Ця
єдина структура також дозволяє уряду отримати загальну картину наявних бюджетних
ресурсів [1, с. 23].

Необхідно зазначити, що на формування методів і технологій казначейського виконання
бюджетів впливають державний устрій і тип бюджетної системи. За рівнем розподілу влади
між центром і адміністративно-територіальними утвореннями всі держави поділяються на
унітарні, федеративні і конфедеративні.

Залежно від устрою держави відомі наступні типи бюджетних систем:
1) дворівневі бюджетні системи, що складаються з державного та місцевих бюджетів –

характерні для унітарних держав (Франція, Україна);
2) бюджетні системи, що включають три й навіть чотири рівні, а саме: федеральний бюджет,

бюджети членів федерації та місцеві бюджети, а також бюджети земель – характерні для
федеративних держав (Росія, Німеччина);

3) бюджетні системи, що складаються з одного рівня – державного бюджету – характерні
для держав з тоталітарним устроєм, або для невеликих країн, де немає територіального поділу.

Необхідно зазначити, що країни з різними бюджетними устроями мають різні моделі сплати
податків. Для унітарних держав характерною є централізована одноканальна система
оподаткування. Майже у всіх країнах світу передбачений і законодавчо регламентований
інститут державного оподаткування. В унітарних державах, на відміну від федеративних, існує
відповідна специфіка системи оподаткування. Так, якщо у федераціях існує двоканальна
система податків, зміст якої полягає у тому, що одночасно із загальнофедеральними податками
функціонує податкова система суб’єктів федерації, то у державах з унітарною формою
територіального устрою – одноканальна система податків. Це означає, що всі податкові
надходження концентруються у центрі, а звідти централізовано розподіляються. Отже,
одновекторна система оподаткування в унітарних державах має свою специфіку, а тому
відрізняється від тієї, що існує у федераціях [2].

Здебільшого до складу податкової системи входять податки і збори, що установлюються
на різних рівнях бюджетної системи. У федеративних республіках це загальнодержавний
(федеральний), республіканський (землі, території, штати) та місцевий рівні. В унітарних
державах податкова система охоплює, як правило, загальнодержавні та місцеві податки.

На нашу думку, для комплексного дослідження системи облікових операцій, що
здійснюються податковими органами та органами казначейства зарубіжних країн у контексті
функціонування єдиних рахунків, необхідно вивчити досвід держав з унітарним та
федеративним устроями, з дворівневим і багаторівневим типами бюджетної системи.

Коротко розглянемо функціонування податкової, бюджетної та казначейської систем у
державах з федеративним бюджетним устроєм.

Російська Федерація. Для Російської Федерації характерною є трирівнева бюджетна система
(федеральний (центральний) бюджет, бюджети суб’єктів федерації, місцеві бюджети).
Відповідно, й податкова система складається з федеральних податків, регіональних податків
(податків республік у складі Російської Федерації, податків країв, областей, автономної області,
автономних округів) і місцевих податків і зборів.
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Облік Федеральним казначейством податкових надходжень до бюджетної системи РФ та їх
розподіл між бюджетами бюджетної системи РФ здійснюється на підставі Порядку обліку
Федеральним казначейством надходжень у бюджетну систему РФ та їх розподіл між бюджетами
РФ (далі – Порядок № 92н) [3].

Облік податкових надходжень здійснюється за кодами бюджетної класифікації, зазначеними
у полі 104 розрахункових документів, якщо інше не встановлено Порядком № 92н, з
урахуванням відповідності коду головного адміністратора доходів бюджету, головного
адміністратора джерел фінансування дефіциту бюджетів і коду бюджетної класифікації
надходження в бюджет, адміністрованого головним адміністратором надходжень до бюджету
згідно із законодавством РФ, законодавством суб’єкта РФ або правовими актами
представницьких органів місцевого самоврядування [3].

Відповідно до наказу Міністерства фінансів Російської Федерації від 01.07.2013 р. № 65н
код класифікації доходів бюджетів складається з двадцяти знаків. Структура двадцятизначного
коду класифікації доходів бюджетів є єдиною для бюджетів бюджетної системи Російської
Федерації і включає такі складові (табл. 1): код головного адміністратора доходів бюджету (1–
3 розряди); код виду доходів бюджетів (4–13 розряди); код підвиду доходів бюджетів (14–
17 розряди); код класифікації операцій сектору державного управління, що відносяться до
доходів бюджетів (18–20 розряди) (табл. 1).

Таблиця 1
Структура коду класифікації доходів бюджетів

Код виду доходів бюджетів є єдиним для бюджетів бюджетної системи Російської Федерації.
Код виду доходів бюджетів складається з 10-ти розрядів і включає:

– групу доходів – (4 розряд коду класифікації доходів бюджетів);
– підгрупу доходів – (5–6 розряди коду класифікації доходів бюджетів);
– статтю доходів – (7–8 розряди коду класифікації доходів бюджетів);
– підстаттю доходів – (9–11 розряди коду класифікації доходів бюджетів);
– елемент доходів – (12–13 розряди коду класифікації доходів бюджетів).
Платники податків Російської Федерації сплачують усі свої податкові зобов’язання на єдиний

розрахунковий рахунок, який відкривається за територіальним принципом, тобто рахунок
відкривається в управліннях Федерального казначейства відповідного муніципального
утворення.

На сьогодні в процесі виконання федерального бюджету використовують термін „єдиний
рахунок федерального казначейства” (далі – ЄКР), під яким розуміють сукупність рахунків,
відкритих Федеральному казначейству та його територіальним органам у валюті Російської

Структура коду класифікації доходів бюджетів
Код виду доходів бюджету

Код головного
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Федерації та іноземній валюті [1, с. 23]. ЄКР відкривається органам федерального казначейства
в установі Банку Росії.

Технологія єдиного казначейського рахунку основана на встановленому у Бюджетному
кодексі РФ принципі єдності каси (стаття 216 Бюджетного кодексу РФ), що передбачає
зарахування всіх доходів, які надходять до бюджету, погашення джерел фінансування дефіциту
бюджету та здійснення всіх видатків з єдиного рахунку бюджету.

Основою єдиного казначейського рахунку є рахунок 40105 „Кошти федерального бюджету”.
Єдині рахунки бюджетів відкриваються для Федерального казначейства управлінням
Федерального казначейства по суб’єкту РФ (УФК) в установах Центрального банку РФ на
рахунках:

№ 40105 „Кошти федерального бюджету”;
№ 40201 „Кошти бюджетів суб’єктів РФ”;
№ 40204 „Кошти місцевих бюджетів”.
Основним кореневим рахунком ЄКР є рахунок 40105 „Кошти федерального бюджету”.

Джерелами його наповнення є:
– доходи федерального бюджету, перераховані з рахунків 40101 „Доходи, що розподіляються

органами Федерального казначейства між бюджетами бюджетної системи Російської
Федерації”, відкритих територіальним органам Федерального казначейства;

– щоденне автоматизоване перерахування територіальними установами Банку Росії
невикористаних залишків грошових коштів з рахунків 40105 „Кошти федерального бюджету”,
відкритих територіальним органам Федерального казначейства;

– концентрація тимчасово вільних залишків коштів, отриманих федеральними бюджетними
установами від діяльності, що приносить дохід, і засобів, що надходять в їхнє тимчасове
розпорядження з рахунків 40302 „Кошти, що надходять у тимчасове розпорядження бюджетних
установ”, 40501 „Рахунки організацій, що перебувають у федеральній власності. Фінансові
організації”, відкритих територіальним органам Федерального казначейства;

– доходи від управління коштами Резервного фонду і Фонду національного добробуту;
– доходи від операцій з управління залишками коштів на ЄКР;
– повернення наданих Російською Федерацією кредитів і позик;
– відновлення касових видатків;
– інші надходження до федерального бюджету відповідно до чинного

законодавства [1, с. 23–24].
Зазначимо, що незважаючи на досягнуті успіхи, Федеральне казначейство виділяє ряд

проблем, пов’язаних з недосконалим функціонуванням сучасної моделі ЄКР, і бюджетних
платежів у цілому. Зокрема, потрібно виокремити такі:

– проведення Казначейством Росії операцій за рахунками бюджетів бюджетної системи
Російської Федерації за участі Банку Росії в рамках численних рахунків (більше 50 тис. рахунків),
відкритих органам Казначейства Росії в Банку Росії;

– невикористаний потенціал збільшення ефективності існуючих механізмів управління
вільними залишками коштів єдиних рахунків бюджетів суб’єктів Російської Федерації і місцевих
бюджетів;

– недостатня оперативність розподілу доходів у бюджетній системі Російської Федерації
при використанні рахунків, відкритих Казначейством Росії в Банку Росії, і відображення на
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особових рахунках адміністраторів доходів бюджету платежів, що надходять (в окремих
випадках до трьох робочих днів);

– відсутність в адміністраторів доходів бюджетів, а також в організацій, що надають державні
та муніципальні послуги, оперативної інформації про надходження на рахунки грошових
коштів, у тому числі інформації по особових рахунках, відкритих у фінансових і податкових
органах;

– значний обсяг операцій з готівковими коштами [1, с. 26–27].
Федеративна Республіка Німеччина. Бюджетна система Німеччини складається з таких

бюджетів: федеральний бюджет, бюджети суб’єктів Федерації, бюджети муніципалітетів –
громад. Федеративний устрій Німеччини своєрідний – відносини між різними рівнями
державної влади ФРН мають багато ознак, характерних в основному для унітарних держав:
широкі повноваження федерального уряду, однаковість законодавства з усіх найважливіших
питань, а також єдність податкової системи для всієї федерації. Крім того, ФРН залишається
федерацією, що складається з 16 суб’єктів – земель, а також муніципальних утворень [4]. До
проведення бюджетної реформи в 1969 році у Німеччині діяв Імперський бюджетний кодекс
(ІБК) – Reichshaushaltordnung (RHO), прийнятий у 1892 р. Кодекс базувався на бюджетних
засадах, перейнятих з бюджетної системи Пруссії, і мав фіскальну спрямованість.

У Бундесбанку ведеться єдиний рахунок бюджету Федерації. Щоденне вирівнювання
ліквідності на єдиному рахунку проводить товариство з обмеженою відповідальністю
„Фінансове агентство Федеративної Республіки Німеччина” (далі – Фінансове агентство),
єдиним засновником якого є держава в особі Міністерства фінансів ФРН. Фінансове агентство
діє від імені та за дорученням Міністерства фінансів ФРН і перебуває під його контролем.

Необхідно зазначити, що інформація про стан єдиного рахунку бюджету, який знаходиться
в Бундесбанку, щодня направляється у вигляді виписки в електронному вигляді Міністерству
фінансів Німеччини та Фінансовому агентству. У Міністерстві фінансів Німеччини електронна
виписка банку надходить у Компетенц-центр.

Зазначимо, що Міністерство фінансів Німеччини та Бундесбанк взаємодіють на підставі
угоди на безоплатній основі.

Єдиний рахунок бюджету складається з 215 субрахунків, на яких протягом дня може бути
дебетове сальдо. Середньоденний залишок, так званий „незнижуваний” залишок на єдиному
рахунку, за результатами завершення операційного дня не перевищує 100 тис. євро. Відсотки
на залишок суми на єдиному рахунку Бундесбанком не нараховуються, а обслуговування
рахунку здійснюється безкоштовно.

На єдиному рахунку федерації в Бундесбанку при щоденному закритті рахунку о
18.00 годині повинно бути достатньо коштів для покриття витрат. О 1730 інформація про стан
рахунку направляється в Фінансове агентство, яке за необхідності залучає кредит на касовий
розрив або показує „умовно надлишкові” грошові кошти на фінансовому ринку.

Ведення бюджетних рахунків Федерації Бундесбанком передбачає підтримку у
розпорядженні ними через:

– спільне здійснення сальдування (планового і фактичного) за всіма рахунками клієнта –
„Cash Concentration”. Міністерством фінансів Німеччини укладено договір з Бундесбанком на
проведення процедури „Cash Concentration”. У Бундесбанку створений так званий „кореневий
рахунок” із субрахунками відповідно до „ієрархії рахунків”. У певний момент протягом дня
фахівцями Бундесбанку виконується обнуління субрахунків „кореневого рахунку”;
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– самостійне порівняння позиції „кореневого рахунку” (що стоїть на вершині ієрархії
рахунків) з даними планового сальдо через агрегування даних кредитних інститутів;

– видача консолідованих внутрішньоденних кредитів [5].
Для України доцільним буде застосування автоматизованої розрахункової системи

казначейства Німеччини, яка складається з трьохрівневого автоматизованого комплексу
Казначейства та автоматизованих робочих місць його клієнтів.

Перший рівень „Розрахунковий центр” (KKR) – проводить усі розрахунки по рахунках,
відкритих у казначействі. Другий рівень „Центральна аналітична система по пошуку банків і
рахунків” (ZBANK) – проводить створення і розподіл виписок за рахунками Федеральних кас.
Третій рівень „Автоматизована бухгалтерія” (АВ) – проводить розрахунки безпосередньо у
федеральних касах.

Другий рівень системи був запущений у 2006 році і обслуговував рахунки тільки
федеральних кас. З 2009 р. обслуговує всі рахунки, які відкриті в казначействі.

Робочі місця клієнтів являють собою три типи подання та отримання інформації по
рахунках.

Перший тип – (F13, F15) на паперових носіях у даний момент становить усього 15 % від
загальної кількості відкритих рахунків, до паперових носіїв можливе подання електронних
документів на проведення операції, документ подається в казначейство відповідно до
затверджених форматів.

Другий тип – (F13z, F15z) в електронному вигляді становить близько 85 % від загальної
кількості відкритих рахунків, являє собою програму, яка дозволяє створювати платіжні
документи, передавати їх у федеральну касу й отримувати виписки по проведених операціях.

Третій тип – (F05 Dialog) система, що дозволяє працювати з рахунком у режимі он-лайн.
Дозволяє клієнту проводити всі операції по рахунку без залучення персоналу федеральної
каси, обмеження по лімітах даного типу обслуговування 5 000 євро і не більше чотирьох
операцій на день [5].

Франція. Велике практичне значення для України має досвід Франції, бо в обох країнах є
багато спільного в частині організації бюджетної системи і бюджетного процесу. По-перше,
Франція та Україна мають однаковий тип державного устрою – унітарний. По-друге, схожі
принципи побудови бюджетної системи.

Система організації казначейського виконання бюджетів, прийнята у Франції, є моделлю,
характерною для унітарної держави. Організацію процесів формування та виконання
держбюджету у Франції покладено на Міністерство економіки, фінансів і промисловості, у
структурі якого виділені:

– Управління бюджету (орган, що відповідає за процедуру підготовки, затвердження та
методологію виконання бюджету);

– Головне управління з обліку державних фінансів – власне державне казначейство Франції;
– Дирекція казначейства – агентство „Франс-Трезор” (далі – агентство ФТ).
Основними завданнями підрозділів Державного казначейства є збір, облік податкових і

неподаткових платежів, розподіл державних коштів після необхідних контрольних заходів, облік
операцій державного боргу, бухгалтерська регламентація дохідних і видаткових операцій,
надання консалтингових послуг, ведення контрольної роботи щодо державних установ та інші
завдання.
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Основними функціями агентства ФТ є ефективне управління коштами єдиного
казначейського рахунку, відкритого в Банку Франції, і організація роботи з обслуговування
державного боргу. Отже, у Франції реалізована дворівнева модель казначейського виконання
бюджету з чітким розподілом функцій і повноважень.

Зауважимо водночас, що Державне казначейство в рамках принципу єдності каси здійснює
консолідацію всіх коштів бюджетів держави та її адміністративно-територіальних одиниць,
казенних підприємств, а також засобів з обліку позабюджетної діяльності на єдиному дохідно-
видатковому казначейському рахунку, на якому відображаються всі рухи грошових коштів
держави і його кореспондентів. Безпосередньо в Банку Франції відкрито один центральний
казначейський рахунок (центральний єдиний казначейський рахунок) і в його територіальних
підрозділах – операційні рахунки (з обов’язковим режимом щоденного сальдування,
самостійно здійснюваного Банком).

Інформація про всі операції на центральному єдиному казначейському рахунку щодня
надходить в агентство ФТ, що є адміністратором цього рахунку. Державні бухгалтери
казначейської системи відповідно до бюджетного розпису після попереднього і поточного
контролю платіжних, а також підтверджуючих документів, представлених розпорядниками та
одержувачами бюджетних асигнувань, приймаючи позитивне рішення про оплату, дебетують
операційні рахунки [6].

На нашу думку, заслуговує на увагу досвід Швеції та Норвегії. У цих країнах зарахування,
контроль та облік надходжень платежів є здебільшого функцією галузевих міністерств. Галузеві
міністерства використовують для перерахування коштів комерційні банки (або поштову
службу).

Зазначимо також, що у Швеції та Норвегії функціонує єдиний казначейський рахунок.
Кожне галузеве міністерство в рамках зазначеного рахунку може мати ряд субрахунків для
обліку своїх казначейських операцій. Як доповнення до цих рахунків, міністерства мають
розрахункові рахунки в банках для переказу коштів. У кінці кожного дня всі кошти центрального
уряду переводяться на один рахунок у національному банку.

У Норвегії ефективне управління коштами не розглядалося як важливий елемент процесу
виконання бюджету доти, поки це питання не набуло політичного характеру в середині 90-х рр.
Кошти уряду розміщувалися на різних банківських рахунках. У 1997 р. система управління
грошовими коштами була змінена. Щодня всі кошти уряду перераховуються на один рахунок
у Банку Норвегії. За результатами проведення тендеру укладається угода з вибраними
приватними банками про перерахування коштів за дорученням уряду. Зазначені банки
отримують плату за кожну операцію, затримка державних коштів у системі не допускається [6].

Досить цікавою, на нашу думку, є введена у Швеції система управління грошовими
коштами. Зазначимо, що на сьогодні всі постійні жителі (не тільки громадяни) Швеції мають
єдиний фіскальний (він також і соціальний) номер (ID), який реєструється в податкових органах
і який замінює всі види державного обліку населення, зокрема по лінії медичного та пенсійного
забезпечення, органів внутрішніх справ (контроль за народжуваністю, зміною сімейного стану
тощо), міждержавної міграції і т.д.

Відповідно до ID на кожного громадянина в податковій службі заводиться особовий
рахунок, який ведеться як звичайний розрахунковий рахунок: по дебету відображаються усі
прямі податки, які на нього нараховуються (ці суми списуються у міру надходження відповідних
платежів з боку платника податків), а по кредиту відображаються усі суми переплат або
повернень податку при перерахунку після завершення звітного періоду. Сплата податку
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здійснюється платником податку на встановлені рахунки податкової служби в банках і на
пошті (жирорахунки для поштових переказів).

Необхідно зазначити, що платіж здійснюється на єдиний рахунок і єдиним платіжним
дорученням. Податковий орган розподіляє отримані суми відповідно з нарахуваннями по
окремих податках, які відображені в особистому рахунку платника податків. Переплата платежу
понад нараховану суму податку зберігається по кредиту особистого рахунку (з нарахуванням
відсотків) до моменту настання наступних платежів (за будь-яким видом податків) або, за
бажанням платника податків, перераховується на його банківський рахунок [7].

Під час реформи з уніфікації податкового законодавства в 1998 році був введений
податковий рахунок. Кожний платник податків отримує один податковий рахунок для
перерахування на нього одночасно всіх податкових платежів, враховуючи, що підприємства з
річним оборотом понад 40 млн шведських крон платять податки і відрахування два рази на
місяць (12 і 26 числа наступного місяця – відповідно сплата відрахувань до соціальних фондів,
утриманого прибуткового податку, а також ПДВ).

Також потрібно наголосити, що платіж зараховується на рахунок податкового органу –
відповідного податкового управління Швеції. Податкові платежі можуть також
перераховуватися по Інтернету і за допомогою інших каналів зв’язку. На підставі податкового
рахунку здійснюються звірки сум податків, що надійшли і які були сплачені [8].

Крім того, відомствам у Швеції нараховуються відсотки по залишках коштів на єдиному
рахунку.

Дослідження функціонування єдиного казначейського рахунку в зарубіжних країнах дало
змогу зробити такі висновки:

1. Виконання дохідної частини бюджетів у різних країнах реалізується при різному поєднанні
функцій державних і місцевих органів влади в управлінні державними фінансами і їх
повноважень.

2. На формування методів і технологій казначейського виконання бюджетів впливають
державний устрій і тип бюджетної системи, рівень централізації фінансових ресурсів у державі,
фіскальні обмеження у сфері міжбюджетних відносин, рівень взаємодії казначейства з
центральним банком та інше.

3. Зарубіжні системи виконання дохідної частини бюджетів, у тому числі функціонування
єдиного казначейського рахунку, модернізуються виходячи з актуальності цілей, завдань,
сприяють ефективному управлінню державними фінансами і показниками ефективності.

4. Діюча модель єдиного казначейського рахунку в Україні багато в чому схожа на модель
організації казначейського виконання бюджетів у Франції.

На нашу думку, проведене дослідження практичних підходів до створення та
функціонування єдиного казначейського рахунку в зарубіжних країнах дозволить
рекомендувати окремі позитивні елементи функціонування зазначеного рахунку до
вітчизняних умов. Насамперед, це може бути досвід Швеції, оскільки в цій країні податкові
платежі здійснюються на єдиний рахунок єдиним платіжним дорученням, що значно підвищує
рівень механізму зарахування доходів бюджету. Використання деяких особливостей досвіду
Франції щодо функціонування єдиного казначейського рахунку теж є необхідним, оскільки
система організації казначейського виконання бюджетів Франції багато в чому схожа з
українською казначейською системою, яка функціонує сьогодні. Отже, використання досвіду
Швеції та Франції з урахуванням національних особливостей бюджетно-податкової політики
сприятиме значному спрощенню системи обліку доходів бюджету в Україні.
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ПРИСУТНОСТІ
ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В БАНКІВСЬКІЙ

СИСТЕМІ УКРАЇНИ
Під час фінансового розвитку України в умовах глобалізації відбувається активний

приплив іноземного капіталу насамперед у банківський сектор. Присутність банків з
іноземним капіталом у банківській системі України відповідає інтересам розвитку
національної фінансової системи, сприяє залученню іноземних інвестицій та розширенню
ресурсної бази соціально-економічного розвитку.

Во время финансового развития Украины в условиях глобализации происходит
активный приток иностранного капитала, в первую очередь в банковский сектор.
Присутствие банков с иностранным капиталом в банковской системе Украины отвечает
интересам развития национальной финансовой системы, способствует привлечению
иностранных инвестиций и расширению ресурсной базы социально-экономического
развития.

During financial development of Ukraine in the conditions of globalization there is an
active foreign cash inflow, above all things, in a bank sector. The presence of banks with a
foreign capital in the banking system of Ukraine answers interests of development of the national
financial system, instrumental in bringing in of foreign investments and expansion of resource
base of socio-economic development.

Ключові слова: банківська система, іноземний капітал, банки з іноземним капіталом.

Останнім часом у нашій країні спостерігається активна інтеграція іноземного капіталу
впливових фінансових установ до національної банківської системи України. Присутність
банків з іноземним капіталом у банківській системі України відповідає інтересам розвитку
національної фінансової системи, сприяє залученню іноземних інвестицій та розширенню
ресурсної бази соціально-економічного розвитку. Водночас потрібно зважати на ряд
фінансових ризиків, пов’язаних зі швидким зростанням частки іноземного банківського
капіталу. Вони можуть призвести до втрати суверенітету у сфері грошово-кредитної політики,
можливого посилення нестабільності, несподіваних коливань ліквідності банків, імовірного
відпливу фінансових ресурсів.

Актуальність цієї теми зумовлена тим, що вітчизняна економіка в умовах економічної та
політичної нестабільності потребує підвищення рівня конкурентоспроможності та надійності
через укріплення її банківського сектору. Необхідним у цих умовах вважають залучення

© Романенко Л. В., 2013

http://www.lawmix.ru/bux/135387/


Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право), 3(62) 2013 159

іноземного капіталу у розбудові банківського сектору для переймання передового досвіду,
методів роботи та стандартизації головних аспектів банківської діяльності [5].

Вивченням проблем і переваг присутності іноземного капіталу займалися вітчизняні та
зарубіжні учені: В. Д. Базилевич, О. І. Барановський, І. В. Буковський, В. В. Вітлінський,
В. М. Геєць, В. В. Корнєєв, В. Є. Новицький та ін.

Розвиток процесів економічної глобалізації, посилення взаємодії національних економік із
міжнародними фінансовими ринками супроводжується концентрацією банківських капіталів
та активів. З огляду на те, що банківський сектор становить основу фінансової системи України
і є основним джерелом додаткових кредитних ресурсів для вітчизняних суб’єктів
господарювання та населення, питання забезпечення стабільності, фінансової стійкості та
надійності українських банків, а також аналіз ефективності залучення іноземного капіталу,
визначення його структури, особливостей його функціонування у вітчизняному банківському
бізнесі є досить актуальним.

Приплив іноземного капіталу в національну економіку, а зокрема в банківську сферу
України, породжує нові можливості й нові загрози. У зв’язку з цим актуальним є також
вивчення переваг і недоліків для розвитку України, які виникають за участі іноземних
банківських установ в економічних процесах.

На 1 січня 2013 року в Україні зареєстровано 53 банківські установи з іноземним капіталом,
це більше ніж 25 % [6]. На початку 2012 року частка іноземного капіталу у сукупному
статутному капіталі банків зросла до 42 %. Актуальною проблемою на сьогодні є велика
частка банків з участю іноземного капіталу. Це призводить до досить серйозних фінансових
та економічних ризиків швидкого зростання частки іноземного банківського капіталу,
пов’язаних з можливою втратою суверенітету в сфері грошово-кредитної політики, можливим
посиленням нестабільності, несподіваними коливаннями ліквідності банків, спекулятивними
змінами попиту та пропозиції на грошово-кредитному ринку, можливим відпливом фінансових
ресурсів. Як зазначають у своїх працях І. Лютий, В. Міщенко В, А. Мороз, до негативних
наслідків функціонування банків з іноземним капіталом в Україні можна віднести такі факти:

1. Діяльність філій іноземних банків може створювати додаткові ризики для банківської
системи. Серед основних потрібно виділити ризик банкрутства материнського банку, ризик
спекулятивної діяльності, політичний ризик.

2. Іноземні банки можуть нав’язувати модель деформованого розвитку, коли цілі іноземних
банків не збігаються з соціально-економічними пріоритетами країни [3].

3. Можливий неконтрольований відплив капіталу з країни, погіршення
конкурентоспроможності українських банків, ризик залежного розвитку.

Але водночас присутність банків з іноземним капіталом у банківській системі України
відповідає інтересам розвитку національної фінансової системи, сприяє залученню іноземних
інвестицій та розширенню ресурсної бази соціально-економічного розвитку. Іноземний капітал
підтримує насамперед діяльність іноземного бізнесу, розширюючи так його присутність на
території країни і створюючи умови для експорту з неї. Якщо приплив зарубіжного
банківського капіталу належним чином регулюється та контролюється, структура банківської
системи покращується, банки отримують більше стимулів для виходу на міжнародні фондові
ринки, більш динамічно розвиваються місцеві фондові ринки, стає ефективнішим
трансмісійний механізм грошово-кредитної політики, а відсоткова ставка знижується.
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Основним фактором привабливості національної банківської системи для іноземних банків
є отримання більш високого прибутку за умови прийнятного ризику. Частка іноземного
капіталу залежить від величини банківської чистої маржі, прибутковості банківського сектору,
кредитоспроможності країни, економічної та політичної стабільності, торговельних зв’язків,
особливостей банківських систем, економічних факторів (ВВП на душу населення, рівень
інфляції, реальні процентні ставки) [5].

Існує певна закономірність – чим більшою є сукупна іноземна присутність у банківському
секторі даної країни, то менш чутливими до шоків і менш проциклічними стають у ній банки.
Тобто більша диверсифікованість банків з іноземним капіталом робить їх менш вразливими
до кризових явищ у приймаючій країні.

Якщо збільшення присутності іноземного банківського капіталу належним чином
регулюється та контролюється, то структура банківської системи вдосконалюється, банки
отримують більше стимулів для виходу на міжнародні фондові ринки, більш динамічно
розвиваються місцеві фондові ринки, підвищується ефективність трансмісійного механізму
грошово-кредитної політики при одночасному зниженні відсоткової ставки.

У країнах із невисокою присутністю іноземного банківського капіталу іноземні банки не
стільки конкурують з національними, скільки займаються обслуговуванням іноземних клієнтів,
тому збільшення частки іноземних інвестицій у банківську сферу є більш вигідним для країни
з високою часткою іноземного капіталу.

Наявність банків з іноземним капіталом в Україні позитивно впливає на розвиток
фінансової системи, сприяє залученню іноземних інвестицій і розширенню ресурсної бази
соціально-економічного розвитку [1].

Прихід іноземних банків сприяє витісненню з ринку економічно слабких банків, що
сприятиме посиленню довіри до вітчизняної банківської системи юридичних і фізичних осіб,
а також формуванню конкурентоспроможної та фінансово стійкої банківської системи.

Конкуренція з боку банків з іноземним капіталом, яка стимулює скорочення загальних
витрат, позитивно впливає на доступність кредитів для кінцевого споживача, особливо
враховуючи темпи збільшення витратності українських банків.

Дослідження показали, що прихід іноземного капіталу у банківську сферу є більш вигідним
для країни з уже високою часткою іноземного капіталу. Вплив на національну банківську
систему є двоступеневим і має певний проміжний „поріг”, за яким поява нових банків різко
посилює ефект присутності іноземного банківського капіталу. Феномен „порогу”
пояснюється тим, що в країнах із невисокою присутністю іноземного банківського капіталу
іноземні банки не стільки конкурують з національними, скільки займаються обслуговуванням
іноземних клієнтів.

Рішення про відкриття внутрішніх фінансових ринків для іноземного капіталу ґрунтується
на ретельному вивченні всіх плюсів і мінусів. Учені виявляють чимало як позитивних, так і
негативних аспектів присутності іноземних банків у банківських системах приймаючих країн.
Серед основних переваг присутності іноземного капіталу можна виділити такі: зростання
кредитних вкладень в економіку при зниженні ціни кредиту, що дозволить отримувати кредити
ширшому спектру клієнтів; збільшення сум окремих кредитів; збільшення термінів
кредитування; запровадження міжнародного досвіду фінансового досвіду фінансового
оздоровлення, реорганізації та реструктуризації банків; сприяння залученню іноземних
інвестицій та розширенню ресурсної бази; посилення конкуренції на ринку банківських послуг
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і розширення спектра якісних банківських продуктів; запровадження сучасних банківських
технологій і фінансових інновацій; сприяння витісненню з ринку економічно слабких банків,
що сприятиме посиленню довіри до вітчизняної банківської системи юридичних і фізичних
осіб [2].

Основними недоліками присутності іноземного капіталу є: зростання залежності
економіки, зокрема, ринку праці та бюджету, від ефективності роботи інвесторів; витіснення
українських банків більш капіталізованими; неможливість здійснювати повний контроль за
операціями іноземних банків; діяльність іноземних банків може створювати додаткові ризики
для банківської системи: ризик банкрутства материнського банку, ризик спекулятивної
діяльності; іноземні банки можуть нав’язувати модель деформованого розвитку, коли цілі
іноземних банків не збігаються з соціально-економічними пріоритетами країни; у період
банківських криз іноземні банки можуть „експортувати” нестабільність.

Під час економічної нестабільності іноземні банки можуть також запропонувати надійний
„захист” для вкладників та їх капіталу, а також стабільне джерело коштів порівняно з місцевими
банками, що сприяє зниженню попиту на послуги вітчизняних банків. Це є ще однією
негативною рисою, як стверджують дослідники цієї проблеми.

На даний момент можна констатувати, що українська банківська система вже значною
мірою інтегрована у світовий фінансовий ринок. Говорячи про прихід іноземного капіталу в
банківську систему України, треба дотримуватися того принципу, що допуск філій іноземних
банків на фінансовий ринок України повинний задовольняти насамперед національні інтереси.
Необхідно зазначити, що іноземні інвестори приходять на український банківський ринок не
з метою підвищити його капіталізацію, а збільшити активні операції та отримати прибуток.
Причинами цього є те, що філії не є окремими самостійними юридичними особами, а лише
структурними підрозділами іноземних банків, діяльність яких регулюється іноземним
законодавством і які абсолютно непідконтрольні Національному банку України. Як наслідок,
необмежений прихід філій іноземних банків на фінансовий ринок України може призвести до
того, що переважна частина банківських операцій буде сконцентрована у цих установах.

За останніми даними, іноземний капітал в Україні представлений 23-ма країнами.
Найбільшу частку в загальній сумі становить капітал Росії (9,7 %), Кіпру (20,3 %), Австрії
(20,3 %), Франції (12,3 %), Нідерландів (8,2 %), Польщі (7,9 %), Швеції (6,1 %) [6]. Що ж до
наймасштабніших операцій іноземних банків і українських, то можна зазначити: придбання
шведським „Swedbank” „ТАСКомерцбанку”, німецьким „Комерцбанком” українського банку
„Форум”, консолідацію австрійського банку „Райффайзен” та українського „Аваль” в єдиний
орган банківської системи „Райффайзен Банк Аваль” [6].

Найбільша частка іноземних активів контролюється інвесторами з колишніх метрополій –
Росії (12 %) та Австрії (35 %). Спільність історичного минулого і геополітичні амбіції урядів
даних держав безперечно відіграли свою роль у процесі захоплення українського банківського
ринку. Решта великих банків з іноземним капіталом належить французьким, італійським,
угорським, німецьким, шведським інвесторам, що свідчить про особливу зацікавленість у
контролі над українським банківським бізнесом фінансових інститутів з Європейського Союзу.

Присутність іноземного капіталу у банківській сфері України може мати як позитивні, так
і негативні моменти. Серед позитивних необхідно виділити: залучення іноземних інвестицій,
зростання реального рівня рентабельності банківської системи, зменшення кількості
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проблемних банків через їх консолідацію із закордонними банками, розширення обсягів
кредитування населення.

В Україні немає суттєвих законодавчих бар’єрів входження іноземного капіталу в
національну банківську сферу. Закон України „Про банки і банківську діяльність” від
07.12.2000 р. значно розширює можливості проникнення філій іноземних банків [6]. Так, станом
на 1 лютого 2011 р. в Україні діяли 55 банків з іноземним капіталом із 195 зареєстрованих, у
тому числі 20 – зі 100 % іноземного капіталу. Частка іноземного капіталу в статутному капіталі
банків за рік (2010–2011 рр.) зросла з 35,8 % до 40,6 % – на 4,8 %, тобто іноземний капітал
швидкими темпами вливається у банківську систему нашої держави [6]. За два останні роки
іноземним інвесторам вдалося взяти під контроль майже всіх основних лідерів вітчизняного
банківського ринку: „Райффайзен Банк Аваль” (8,7 % ринку), „Укрсиббанк” (7,06 %), „ОТП-
банк” (3,5 %).

Таблиця 1
Динаміка частки іноземного капіталу в банківській системі України*

*Джерело: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index

Як бачимо, немає потреби протистояти процесам глобалізації у фінансовій сфері. Проте
можна й потрібно протистояти і протидіяти впливу негативних факторів, притаманних цим
процесам на нинішньому етапі їх розвитку. Необхідно управляти процесами входження
іноземних банків на вітчизняний фінансовий ринок, регулювати їхню діяльність у тих напрямах,
які відповідають інтересам вітчизняної економіки, забезпечують стабільність функціонування
вітчизняної банківської системи. Збільшення частки іноземного банківського капіталу у
банківській системі України повинно відбуватися поступово – відповідно до створення
сприятливих внутрішніх умов розвитку банківського сектору та підвищення
конкурентоспроможності національного банківського капіталу [2].

Отже, зростання кількості банків з іноземним капіталом має більше позитивних наслідків,
сприяючи поглибленню економічної інтеграції України з розвиненими країнами. Але потрібно
враховувати, що головною проблемою у діяльності філій іноземних банків є недосконалість
законодавства у частині визначення інструментів впливу, за необхідності на діяльність філії,
яке не є юридичною особою.

Доцільно запровадити моніторинг доступу іноземного банківського капіталу на основі
національних пріоритетів розвитку і розробити раціональну стратегію державного управління
процесом входження іноземних банків в Україну, яка полягає в тому, щоб максимально
інтегрувати іноземні банки в українську економіку, орієнтуючи їх на виконання пріоритетних
національних завдань. Реалізація таких заходів дозволить нейтралізувати або принаймні
мінімізувати негативні наслідки збільшення частки іноземного капіталу в банківській системі

Назва показника 01.01.
2008

01.01.
2009

01.01.
2010

01.01
2011

01.01.
2012

01.01.
2013

Банки з них:
з іноземним капіталом 47 53 51 55 53 53

у т.ч. зі 100 %
іноземним капіталом 17 17 18 20 22 22

Частка іноземного капіталу у
статутному капіталі банків, % 35,0 36,7 35,8 40,6 41,9 37,9

http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
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України, а також сповна скористатися перевагами такої присутності для подальшої розбудови
національної економіки.
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ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ В
ОПЕРАЦІЯХ ІЗ ОФШОРАМИ

У статті розглянуто окремі питання трансфертного ціноутворення та особливості
його використання в операціях із офшорними контрагентами.

В статье рассмотрены отдельные вопросы трансфертного ценообразования и
особенности его использования в операциях с офшорными контрагентами.

In article it is looked out about general problems of transfer pricing and it is shown usage of
it in operations with offshore agents.

Ключові слова. трансфертне ціноутворення, операції з офшорами, мінімізація податків.

З розвитком глобалізаційних відносин у суспільстві трансфертне ціноутворення є питанням,
яке набуває важливого значення в оподаткуванні. Світ стає більш взаємозалежним, зростає
число мультинаціональних підприємств і рівень внутрішньофірмової транскордонної торгівлі
виходить на вищий рівень. Сьогодні фінансові директори мультинаціональних корпорацій
позиціонують трансфертне ціноутворення як найбільш важливе податкове питання, і все більше
країн розуміють, що існує можливість забезпечити додаткові податкові надходження,
посиливши контроль за виконанням законодавства про трансфертне ціноутворення.

Оскільки трансфертне ціноутворення пов’язане насамперед із мінімізацією оподаткування,
то доцільно розглядати його у розрізі проведення господарських операцій із офшорними
контрагентами.

Серед вітчизняних учених, до наукових інтересів яких входить трансфертне ціноутворення,
можна виділити праці таких із них, як Ф. Ф. Бутинець, В. М. Геєць, К. І. Швабій,
Т. О. Скоромцова, У. О. Кашуба та інші. Серед іноземних учених, що зробили значний внесок
у розвиток теорій трансфертного ціноутворення, необхідно згадати М. Дурста, С. Вілкі,
Т. Хорста, А. Педерсен, Т. Друкер та інших.

В Україні питання трансфертного ціноутворення регулюються Податковим кодексом, який
визначає трансфертне ціноутворення і розглядає як систему визначення звичайної ціни товарів
та/або результатів робіт (послуг) в операціях, визнаних контрольованими [1].

Водночас іноземні дослідники пропонують більш широке визначення, в якому трансфертне
ціноутворення є процесом визначення ціни на товари або послуги на основі угоди, укладеної
між контрагентами, що знаходяться під контролем однієї фізичної або юридичної особи [2].

Відповідно до українського законодавства контрольованими визнаються операції, що
відповідають хоча б одній із таких вимог:

© Новицький В. А., 2013
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– господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються
платниками податків з пов’язаними особами – нерезидентами;

– господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються
платниками податків з пов’язаними особами – резидентами, які задекларували від’ємне
значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток за попередній податковий (звітний)
рік, застосовують пільгові режими оподаткування або користуються податковими пільгами;

– операції, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), в
якій ставка податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсотків нижче, ніж в
Україні, або який сплачує податок на прибуток (корпоративний податок) за ставкою на 5 і
більше відсотків нижчою, ніж в Україні [1].

Трансфертна ціна для цілей оподаткування порівнюється із звичайною ціною, яка
визначається на основі методів, розроблених Організацією економічного співробітництва та
розвитку (ОЕСР). До таких методів відносять:

– порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу);
– ціни перепродажу;
– „витрати плюс”;
– чистого прибутку;
– розподілення прибутку [1].
На відміну від світової практики в Україні надають переваги методу порівняльної

неконтрольованої ціни над іншими методами за умови можливості його застосування, однак
для випадків, коли його не можна застосувати, порядковість застосування інших методів не
визначено, що в перспективі викличе багато запитань щодо того, коли при використанні різних
методів виникає ситуація різної максимальної та мінімальної межі нормальної ціни.

Іншим аспектом протидії використанню трансфертного ціноутворення є підписання угод
про встановлення меж нормальної ціни для окремих товарних груп. В Україні передбачено
підписання виключно односторонніх угод, за якими окремо взятим компаніям дозволяється
використовувати ціни на товари та послуги в межах, окреслених договором терміном 1 рік.
Водночас світова практика передбачає підписання дво- і багатосторонніх угод, за якими
визначаються межі нормальної ціни по окремих товарних групах для усіх компаній, що є
сторонами даної угоди. Також наявна практика сплати компенсації на користь держави за
підписання подібної угоди. Сума компенсації варіює від 50 000 доларів США (США) [3] до
2 000 євро (Фінляндія) [4].

Особливим пунктом у трансфертному законодавстві України підкреслено, що всі операції
із країнами, що включено до переліку офшорних центрів, який публікується щорічно Кабінетом
Міністрів України, підлягають обов’язковій перевірці на використання переваг трансфертного
ціноутворення. Водночас необхідно зауважити, що переліки країн, які належать до офшорних
центрів, і країн, що мають ставку корпоративного податку на прибуток на 5 відсоткових пунктів
нижчу, тісно корелюють, що в майбутньому призведе до подвійних перевірок одних і тих
операцій, що суперечить положенням статті 39.5.2.4 Податкового кодексу, де зазначено, що
операція може бути перевірена на відповідність вимогам трансфертного ціноутворення лише
один раз протягом року.

Використання трансфертного ціноутворення в операціях із офшорними контрагентами
на сьогодні є важливим питанням не лише для України. Так, в умовах трансфертного
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ціноутворення із офшорними контрагентами Великобританія щороку втрачає близько 5 %
податкових платежів [5], Франція – 18 % [6], Німеччина – близько 12 % [7], США – 8 % [8].

Для України подібний показник не розраховується, однак виходячи із відпливу капіталу до
офшорів і країн, що згідно з українським законодавством не є офшорними центрами, однак
світова спільнота розглядає їх як офшори, розмір недосплачених податкових платежів становить
близько 21–25 % від загального їх обсягу [9].

Успішне запровадження трансфертного законодавства є одним із перспективних напрямів
наповнення бюджету України. Так, для порівняння, після запровадження законодавчих норм
з регулювання трансфертного ціноутворення щодо транскордонних операцій та особливо
операцій із офшорними центрами у Китаї вдалося досягти рівня, за якого мультинаціональні
компанії занижують ціни максимум на 17 % порівняно із нормальною ціною при експорті та
завищують максимум на 9 % при імпорті товарів і послуг. Проте протягом 2004–2010 рр.
спостерігалося зменшення судових справ про використання трансфертного ціноутворення із
збільшенням суми до сплати. Так, у 2004 р. судами було розглянуто 1500 справ про
використання трансфертного ціноутворення для мінімізації податкових платежів, із яких
926 справ були пов’язані із залученням офшорних контрагентів для створення штучних збитків.
Сума, що була відшкодована до бюджету, становила близько 100 млн юанів. У 2007 р. після
закінчення періоду імплементації агресивної політики протидії трансфертному ціноутворенню
кількість судових справ скоротилася до 300 протягом року, тоді як відшкодування становили
близько 500 млн юанів. Із них майже 200 справ були пов’язані із використанням податкових
переваг офшорних центрів для створення штучних збитків. Тенденція зберігається, і в 2010 р.
було зафіксовано 198 справ про використання трансфертного ціноутворення для мінімізації
податків, за якими було відшкодовано до бюджету практично 1 млрд юанів. Інформація про
використання офшорних центрів не виводиться із загальної структури [10].

Практика застосування трансфертного ціноутворення продовжує створювати проблеми
для країн, що розвиваються та зацікавлені у залученні інвестицій від мультинаціональних
корпорацій, і такі мультинаціональні корпорації створюють відплив капіталу в розмірі близько
$ 365 млрд на рік з найбідніших країн до багатих [11]. Як стверджує колишній член комісії ООН
UN North-South Commission: „фармацевтичні МНК поставили внутрішні продажі своїх
латиноамериканських дочірніх компаній за цінами від 33 % до 314 % вище рівня світового
ринку. Інші приклади: гумова промисловість – на 40 %, хімічні речовини – на 26 %, електроніка
– на 1100 %” [12].

Трансферне ціноутворення також створює проблеми для більш розвинених економік. На
основі митних даних у США про імпортні і експортні ціни, що використовувались
корпораціями, у 2008 р. було отримано цікаві результати. Так, пластикові відра з Чехії були
експортовані за ціною 972,98 доларів США кожний, стовпи для огородження з Канади до
1 853,50 доларів США кожний, кілограм туалетного паперу з Китаю коштував 4 121,81 доларів
США, літр яблучного соку з Ізраїлю було імпортовано за 2 052 долари США, кулькова ручка
з Тринідаду за 8 500 доларів США тощо. Приклади включають у себе експортні ціни, зокрема,
унітази було експортовано до Гонконгу за 1,75 доларів США кожний, збірні будівлі в Тринідад
– за 1,20 доларів США кожна, бульдозери до Венесуели – за 387,83 доларів США кожний.
Станом на 2010 рік така практика може позбавити уряд США 53,1 мільярда доларів США
податкових надходжень [13]. Як видно, половина із названих країн є або офшорними центрами,
або мають спеціальні угоди про уникнення подвійного оподаткування із окремими офшорами.
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Зазначене вище, безсумнівно, крайні випадки, але вони вказують на досить поширене,
систематичне підтасовування трансфертних цін у будь-якому напрямі, що допомагає уникнути
податків і збільшити прибуток. Поширеність таких схем у практиці важко оцінити, оскільки їх
використання, як правило, виявляється тільки через інформаторів, журналістів, регулятивне
втручання або судові процеси.

Яскравим прикладом викриття схем трансфертного ціноутворення із використанням
офшорних контрагентів є справа GlaxoSmithKline. Відповідно до цієї справи корпорація з 1989 до
2005 рр. використовувала схеми трансфертного ціноутворення із виводом прибутків до
офшорів, внаслідок чого бюджет США у вигляді податкових платежів втратив 3,4 млрд доларів
США. Результатом розгляду даної справи у суді було прийняття у 2006 р. угоди між IRS і
корпорацією про сплату 5,1 млрд доларів США несплаченого податку та компенсації за
відтермінування сплати. На сьогодні ця справа залишається найбільшою за сумою
відшкодованого податку [2].

Іншим прикладом є діяльність компанії WorldCom (США), яка, використовуючи складнощі
визначення нормальних цін для нематеріальних активів, створила ряд дочірніх компаній на
Віргінських Островах для управління нематеріальними активами. Унаслідок використання
податкових переваг офшору було мінімізовано від 100 до 350 млн доларів США податків.
Особливістю даної справи є те, що подібна операція не була віднесена до неправомірного
використання трансфертного ціноутворення, оскільки компанією KPMG було обґрунтовано
модель трансфертного ціноутворення нематеріальних активів компанії WorldCom, яка
вкладалася в рамки нормальної ціни [14].

Тому можна говорити про те, що офшори стали ключовою особливістю трансфертного
ціноутворення у податковій стратегії мультинаціональних компаній. Товари повсякденного
попиту часто фізично відправляються в країну А з країни Б, але контракти проходять через
податкові гавані. Як приклад, можна навести операції, що здійснюються при  торгівлі
бананами, які поставляються до Великобританії з країн Карибського басейну, але компанії-
постачальники проводять операції через дочірні компанії на Кайманових островах,
Бермудських і Британських Віргінських Островах [15]. На основі інформації, отриманої від
достовірних джерел, TheGuardian повідомила, що банани, які коштують 1 фунт стерлінга за кг
у Великобританії, мають собівартість 13 пенсів у країні походження (10,5 пенсів продукції +
1,5 пенса вартість робочої сили + 1 пенс прибуток ). При проходженні через систему дочірніх
компаній в офшорах із використанням трансфертного цінотворення собівартість бананів
штучно завищувалась до 61 пенса за 1 кг (8 пенсів за використання закупівельної мережі
компанії з Кайманових островів, 8 пенсів за наданням фінансових послуг компанією з
Люксембургу, 4 пенси за використання торгової марки, зареєстрованої в Ірландії, 4 пенси за
послуги страхування від компанії, зареєстрованої на острові Мен, 6 пенсів за управлінські
послуги дочірній компанії в Джерсі і 17 пенсів за використання мережі з продажу у компанії
з Бермуд). По суті, компанія платить суму за послуги. TheGuardian повідомила, що Dole,
Chiquita і FreshDelMonte, які домінують у торгівлі бананами, мають сукупні продажі понад
50 млрд доларів США і у 2008 р. отримали 1,4 млрд доларів США прибутку, а сплачено було
лише 200 млн доларів США (або 14,3 % від прибутку) податків [15].

Досить привабливим на сьогодні також є використання трансфертного ціноутворення
при проведенні операції з продажу товарів в електронних корпораціях. Так, корпорації
Microsoft, Googleта Amazon у Європі активно використовують податкові переваги
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Люксембургу та Ірландії для зменшення податкових платежів. Так, лише у Великобританії
названими компаніями було зменшено податкові рахунки за рахунок використання
трансфертного ціноутворення в операціях через офшорних контрагентів на суму до 500 млн
фунтів стерлінга [16]. Виходячи із інформації, наведеної Р. Мерфі, ефективна ставка
корпоративного податку на прибуток для електронних корпорацій варіювала в межах 13–17 %
протягом 2006–2011 рр. саме завдяки використанню переваг трансфертного ціноутворення у
операціях через офшорних контрагентів [16].

Загалом трансфертне ціноутворення є поширеним процесом у середовищі
мультинаціональних компаній, оскільки дозволяє значно економити на податкових платежах.
Тенденції розвитку України в напрямі активізації боротьби із використанням трансфертного
ціноутворення є своєчасними і в майбутньому дозволять значно збільшити податкові
надходження до бюджету. Водночас Україна, використовуючи досвід розвинених країн, може
уникнути ряду проблем, що виникають при виявленні трансфертного ціноутворення для
нематеріальних активів.

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що максимальна ефективність трансфертного
ціноутворення досягається при залученні до операції офшорних контрагентів як посередників.
У зв’язку з цим необхідно паралельно розвивати антиофшорне законодавство для
паралельного контролю цих взаємопов’язаних процесів і досягнення відчутного результату
протидії використання трансфертного ціноутворення для мінімізації податкових платежів.
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КРЕДИТУВАННЯ ОНОВЛЕННЯ ОБ’ЄКТІВ
ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ З

УРАХУВАННЯМ РОСІЙСЬКОГО ДОСВІДУ
У статті проаналізовано сучасний стан процесу кредитування оновлення об’єктів

житлової нерухомості в Україні та запропоновано розглядати підхід Росії до вирішення
цього питання як один із більш прийнятних та ефективних для впровадження в нашій
Україні.

В статье проанализировано современное состояние процесса кредитования обновления
объектов жилищной недвижимости в Украине и предлагается рассматривать подход
России к решению этого вопроса как один из более приемлемых и эффективных для
внедрения в нашей стране.

The recent status of crediting the renewal of apartment buildings in Ukraine is examined in
this articlae and Russian approach to this issue is considered as one of most acceptable and
effective for introduction in Ukraine.

Ключові слова: банківський кредит, співвласник, застава, грошовий потік, соціальний
найм житла.

Житло і житлові умови мають високу соціальну вагу. В Україні багато людей не мають
власного житла і роками стоять у чергах, щоб його отримати. Деякі верстви населення не в
змозі оплачувати витрати, пов’язані з наданням основних послуг; стан житлового фонду
незадовільний і велика кількість об’єктів житлової нерухомості потребує негайного оновлення.
Ці питання сьогодні перетворилися в проблему для всього суспільства [1, с. 14]. Проблема
застарілості житлового фонду не тільки в Україні, а у багатьох країнах є однією із найважливіших
і загострених, навіть Організацією Об’єднаних Націй житлова проблема була визнана однією
з головних [2, с. 8]. Але в Україні ця проблема залишається невирішеною як на суспільному,
так і законодавчому рівні, це значно ускладнює процес оновлення житлового фонду.

Основними нормативними документами в сфері відтворення житлового фонду є:
– Закон України „Про житлово-комунальні послуги”;
– Закон України „Про Загальнодержавну програму реформування та розвитку житлово-

комунального господарства на 2004–2010 роки”;
– Житловий кодекс УРСР;
– Постанова КМУ „Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання житлово-

комунальних послуг”.

© Блащук О. В., 2013

www.amazon.co.uk/Over-Here-Undertaxed-Multinationals-ebook/
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Проблеми фінансування оновлення об’єктів житлової нерухомості неодноразово
досліджувалися науковцями, зокрема: Л. М. Кантором, П. М. Павловим, В. М. Красовським,
М. В. Фроловою та ін. Але, незважаючи на широке коло уже досліджених питань,
кредитуванню, як основному методу фінансування в процесі оновлення об’єктів житлової
нерухомості, належної уваги не приділяли.

Метою статті є аналіз сучасного стану в процесі залучення кредитних ресурсів на ринку
нерухомості, аналіз заходів і можливості власників квартир у багатоквартирних будинках щодо
забезпечення оновлення будинку.

Приблизно 90 відсотків мешканців квартир у багатоквартирних будинках скористалися
своїм правом приватизувати займане ними житло. Однак громадяни набули права власності
не лише на квартири, в яких вони проживали. Стаття 10 Закону України „Про приватизацію
державного житлового фонду” визначає, що власники квартир у багатоквартирному будинку
є співвласниками допоміжних приміщень цього будинку, його технічного обладнання та
елементів зовнішнього благоустрою [3].

Отже, у той момент, коли в будинку з’являється хоча б одна приватизована відповідно до
закону квартира, у багатоквартирному будинку виникають відносини співвласності. Те саме
стосується і випадків, коли квартира купується в попереднього одноосібного власника будинку.

За таких обставин, коли в приватній власності є близько 90 % квартир багатоквартирних
житлових будинків, можемо говорити про практично повний перехід житлового фонду з
монопольної власності держави чи територіальної громади до різних власників. Зазначимо,
на сьогодні майже немає одноосібних власників багатоквартирних житлових будинків, а є їхні
співвласники. Необхідно зауважити, що в ролі співвласників одного й того самого будинку
можуть виступати і громадяни, і юридичні особи, і територіальна громада в особі органів
місцевого самоврядування, і держава в особі відповідних підприємств, установ та організацій.
Згідно зі статтею 382 Цивільного кодексу України „власникам квартири у дво- або
багатоквартирному житловому будинку належать на праві спільної сумісної власності
приміщення загального користування, опорні конструкції будинку, механічне, електричне,
сантехнічне та інше обладнання за межами або всередині квартири, яке обслуговує більше
однієї квартири, а також споруди, будівлі, призначені для забезпечення потреб усіх власників
квартир, а також власників нежитлових приміщень, що розташовані у житловому будинку”.
А відповідно до статті 369 Цивільного кодексу України „розпоряджання майном, що є у спільній
сумісній власності, здійснюється за згодою всіх співвласників”. Виходячи з наведених норм,
для прийняття будь-якого рішення щодо спільного майна необхідно одержати стовідсоткову
згоду всіх співвласників. Відповідно до Закону України „Про об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку” ОСББ – „юридична особа, створена власниками для сприяння
використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного
та загального майна”. Членами ОСББ можуть бути фізичні та юридичні особи, які є власниками
жилих і нежилих приміщень у багатоквартирному будинку [4, с. 5]. Найважливіші питання, в
тому числі про реконструкцію та ремонт будинку, вирішуються загальними зборами ОСББ
шляхом голосування. Рішення про реконструкцію та ремонт будинку приймається
75 відсотками голосів присутніх на зборах членів об’єднання.

На підставі аналізу процесу оновлення об’єктів житлової нерухомості та кредитування,
яке є основним механізмом його фінансування, можна виділити такі причини, через які масове
оновлення житлового фонду на сьогодні не можливе.
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По-перше, для виконання будь-яких робіт потрібні грошові ресурси. Найдоступнішим їх
джерелом для мешканців багатоквартирних будинків є їхні власні внески. Але в нинішніх
умовах суми, зібрані із самих мешканців, будуть невеликими, і не кожний власник житла має
можливість виділити кошти на оновлення будинку. Це стосується і житлових організацій, на
балансі яких перебуває житловий фонд, що ними обслуговується. Відсутність коштів місцевого
бюджету робить незначною цю форму фінансування [5]. На сьогодні вартість капремонту
всього житлового фонду Україні обійдеться в 15–50 млрд доларів. У таку суму оцінюють
ремонт усієї житлової нерухомості України в Міжнародній фінансовій корпорації (IFC), що
входить до групи Світового банку. За словами представника IFC, така сума дорівнює двом
річним бюджетам країни, тому ці дії нереально здійснити тільки за кошти держави [6]. У
зв’язку з цим постає питання про необхідність залучити кредитні ресурси. Отримання кредитів
самими членами ОСББ малоймовірне, оскільки на практиці є мало людей, готових
(психологічно і матеріально) брати особисті зобов’язання заради ремонту чи поліпшення
спільного майна. Не розроблявся і той варіант, коли кредит залучає управитель, через
нерозвиненість в Україні інституту управителів як такого. Однак при будь-якому з підходів
основним проблемним питанням, яке виникає при залученні кредиту, є питання забезпечення
виконання позичальником своїх зобов’язань з погашення кредиту та сплати відсотків. Для
забезпечення повернення кредитів комерційні банки можуть використовувати забезпечення
виконання зобов’язань такими способами: неустойкою, заставою, утриманням майна
боржника, порукою, банківською гарантією, завдатком та іншими способами, не
передбаченими законом, що не суперечать принципам цивільного законодавства. Основні
види забезпечення виконання зобов’язання за кредитним договором – порука, гарантія, а
також застава. За договором поруки поручитель зобов’язується перед кредитором боржника
за виконання ним свого обов’язку. У разі порушення боржником зобов’язання боржник і
поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, тобто кредитор має право
вимагати виконання обов’язку частково або в повному обсязі як від них обох, так і від будь-
кого з них окремо. Подібний, хоча і зі своїми особливостями, механізм передбачає й гарантію,
де гарантом виступає банк, інша фінансова установа, страхова організація. Однак для того,
щоб потенційний кредитодавець прийняв такий вид забезпечення, необхідно, щоб поручитель
чи гарант були достатньо фінансово спроможними і викликали в нього довіру. Крім того, за
надання гарантії позичальник повинний сплатити гаранту певну винагороду, що робить такий
вид забезпечення недешевим. І як було виявлено під час дослідження, члени ОСББ захочуть
передавати в іпотеку свої квартири чи компанія-підрядник – свою власну нерухомість. Єдиним
серйозним активом у багатоквартирному будинку може бути хіба що „грошовий потік” –
платежі за житлово-комунальні послуги, внески членів ОСББ тощо. З урахуванням досвіду
інших країн було вирішено саме зазначений „грошовий потік” використати як предмет застави
при отриманні кредиту на ремонт чи поліпшення спільного майна в багатоквартирному
будинку. При цьому передбачається укладання договору застави майнових прав (прав вимоги
до боржників ОСББ). Можливість передавати в заставу майнові права прямо передбачена
статтею 576 ЦКУ. Банк спільно з позичальником визначає конкретне джерело погашення
кредиту і спосіб забезпечення повноти і своєчасності його повернення.

Взагалі „кредит (лат. creditum  – позичка, борг) – це позичка у грошовій або товарній
формі, що надається на умовах повернення і, звичайно, зі сплатою відсотка”. Варто зупинитися
ще на одному визначенні кредиту, наведеному в статті 2 Закону України „Про банки і
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банківську діяльність”: „Банківський кредит – будь-яке зобов’язання банку надати певну суму
грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов’язання придбати право вимоги боргу, будь-яке
продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов’язання боржника щодо
повернення заборгованої суми, а також на зобов’язання на сплату процентів та інших зборів
з такої суми” [7].

Зазначимо, що банківські кредити виступають не тільки одним з джерел залучених коштів
для підприємств, але є і певним економічним індикатором, за допомогою якого можна
говорити про переважний розвиток того чи іншого сектору національної економіки.

На сьогодні, згідно з даними головного управління статистики у м. Києві, сукупні ресурси
в середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство за 2012 рік становлять
6 011,35 грн [8]. Як було виявлено, не кожне домогосподарство має можливість виділити власні
кошти на оновлення будинку. А родина, для якої їх житло – єдиний капітал, не можуть брати
кредит під його заставу, щоб потім не лишитися без цього майна.

Водночас необхідно зазначити, що можна розглядати різні варіанти банківського
кредитування, проте залучені кошти в будь-якому випадку треба повертати. Якщо в процесі
оновлення об’єктів житлової нерухомості створюється додаткова житлова площа, то це може
бути і джерелом повернення залучених коштів, а якщо ні, то джерелом повинні виступати або
власні кошти мешканців, або їх житло. Дуже важливою є оцінка використання заходів, які були
застосовані іншими державами.

Розглянемо, як у Росії підійшли до вирішення цього питання і чи можна ці розробки
застосувати в Україні.

Отже, в РФ були визначені основні завдання, необхідні для розробки проектів оновлення
об’єктів житлової нерухомості:

1. Законодавче забезпечення обов’язкової участі власників приміщень у фінансуванні
капітального ремонту.

2. Забезпечення можливості залучення кредитів для фінансування капітального ремонту
(реконструкції) багатоквартирних будинків.

3. Заходи державної підтримки власників житла для проведення капітального ремонту
(реконструкції) багатоквартирних будинків.

Щодо законодавчого забезпечення обов’язкової участі власників приміщень у фінансуванні
капітального ремонту і для створення фонду ремонту в кожному багатоквартирному будинку
запроваджені такі зміни і доповнення Житлового кодексу РФ:

– надати Уряду РФ повноваження щодо встановлення правил визначення стандарту вартості
комплексного капітального ремонту, обов’язкового мінімального розміру фонду ремонту,
мінімального розміру обов’язкової плати власників приміщень на капітальний ремонт;

– встановити повноваження регіонального органу державного житлового нагляду
здійснювати контроль за формуванням фонду ремонту в багатоквартирних будинках та
застосовувати заходи адміністративної відповідальності;

– забезпечити цільове використання коштів фонду ремонту;
– встановити обов’язок відкрити окремий для кожного будинку банківський рахунок з

особливим режимом – рахунок фонду ремонту;
– для своєчасного прийняття рішень про проведення ремонту проводити регулярні огляди

спільного майна для оцінки технічного стану;



174                                                                                                             Фінанси, грошовий обіг і кредит

– для забезпечення захисту коштів фонду ремонту від несанкціонованого використання
визначити, що розпорядження коштами фонду ремонту здійснюється винятково на підставі
рішення загальних зборів власників приміщень та у випадках, встановлених законом – за
рішенням суду, за позовом регіонального органу державного житлового нагляду;

– для забезпечення виконання власниками приміщень зобов’язань по внесенню плати на
капітальний ремонт будинку та інших обов’язкових платежів встановити можливість реєстрації
застави на приміщення власника в ЕДРП при заборгованості понад 6 і до 12 місяців
(неможливість продажу приміщення без погашення боргу). Встановити можливість стягнення
єдиного житлового приміщення власника при заборгованості понад 12 місяців по обов’язкових
платежах.

Законодавство про банки і банківську діяльність
В Інструкції ЦБ РФ „Про відкриття і закриття банківських рахунків, рахунків за вкладами

(депозитами )” визначити:
– порядок відкриття спеціального банківського рахунку – рахунку фонду ремонту

багатоквартирного будинку;
– порядок ведення спеціального банківського рахунку – рахунку фонду ремонту будинку;
– особливості здійснення банківських розрахункових операцій з грошовими коштами на

рахунку фонду ремонту будинку.
Визначено заходи захисту коштів фонду ремонту багатоквартирного будинку (у розмірі

обов’язкового мінімального фонду ремонту будинку) аналогічні заходам захисту вкладів
громадян.

Закон „Про приватизацію житлового фонду в Російській Федерації”.
Уточнення, що обов’язок колишнього наймодавця брати участь у фінансуванні

капітального ремонту будинку існує тільки перед фізичною особою – колишнім наймачем
муніципального житлового приміщення в тому випадку, якщо встановлено, що в момент
приватизації житлового приміщення багатоквартирний будинок вже потребував проведення
капітального ремонту і такий ремонт не був проведений пізніше.

Забезпечення можливості залучення кредитів для фінансування капітального ремонту
(реконструкції) багатоквартирних будинків передбачає наступне:

– ухвалення рішення про залучення кредиту на капітальний ремонт (реконструкцію) і
доручення особі, керуючому багатоквартирним будинком, звернутися в кредитну організацію
для отримання кредиту, повернення якого відбувається за рахунок платежів власників
приміщень на капітальний ремонт (з коштів фонду ремонту), є винятковою компетенцією
загальних зборів власників приміщень у даному будинку;

– рішення про залучення кредиту на капітальний ремонт будинку приймається більшістю
голосів власників приміщень;

– зобов’язання щодо внесення плати на ремонт для повернення кредиту на капітальний
ремонт будинку особою, яка керує багатоквартирним будинком, на підставі рішення загальних
зборів виникає у всіх власників приміщень;

– запропоновано розробити і прийняти федеральний закон про Федеральне агентство з
розвитку кредитування для капітального ремонту багатоквартирних будинків. Мета створення
гарантійного агентства: формування нового масового кредитного продукту в банківському
секторі – кредитів на капітальний ремонт і енергоефективну реконструкцію будинків. Завдання
гарантійного агентства – формування вимог до проектів капітального ремонту для надання
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поруки за кредитами, що залучаються керуючими, формування вимог до позичальника
кредиту для надання поруки по кредиту, надання поруки комерційним банкам за кредитами
на капітальний ремонт (реконструкцію) будинків.

Серед заходів державної підтримки власників житла для проведення капітального ремонту
(реконструкції) багатоквартирних будинків визначено такі:

– надання субсидій керуючим організаціям на капітальний ремонт (реконструкцію)
будинку.

Рекомендується розробити новий нормативно-правовий акт, яким визначити:
– мету надання субсидій (проведення енергоаудиту будинку, розробка проектної

документації на комплексний капітальний ремонт (реконструкцію), проведення комплексних
капітальних ремонтів (реконструкції), проведення робіт з капітального ремонту з великим
терміном експлуатації для відновлення безпечного стану будинків);

– умови надання субсидій (досягнення встановлених законодавством показників
безпечного стану та (або) енергоефективності будинку;

– фінансування ремонту власниками приміщень за рахунок власних і позикових коштів у
встановленому розмірі. Вибір товариством власників житла або керуючою організацією
виконавця робіт з капітального ремонту (реконструкції) будинку не менше ніж з трьох
пропозицій;

– порядок надання бюджетних коштів (рішення про надання бюджетної субсидії для
капітального ремонту будинку приймається до початку ремонту (до укладення кредитного
договору); кошти субсидії перераховуються одержувачу субсидії після завершення і
приймання робіт).

Заходи підтримки власників – громадян з низькими доходами:
– установити, що у субсидовані витрати громадян – власників житлових приміщень на

оплату житла і комунальних послуг включається обов’язкова плата на капітальний ремонт
багатоквартирного будинку;

– встановити Урядом Російської Федерації правила надання малозабезпеченим громадянам
– власникам житлових приміщень субсидій на оплату капітального ремонту будинку;

– встановити право громадянина – власника житлового приміщення за своїм бажанням
на безоплатній основі передати належне йому на праві власності житлове приміщення у
власність муніципального відділу освіти, на території якого знаходиться дане житлове
приміщення, незалежно від терміну та способу (підстави) придбання даного житлового
приміщення у власність із збереженням права користування цим приміщенням на умовах
соціального найму [9].

На підставі отриманих результатів наукових досліджень і вивчивши досвід Росії, можемо
зробити висновок про те, що необхідно доповнити, розробити та прийняти нові закони та інші
законодавчі акти у банківській сфері, кримінальному, податковому, житловому кодексах, які
стосуються врегулювання відносин між суб’єктами в процесі оновлення об’єктів житлової
нерухомості. Необхідно вирішити проблеми в житловому господарстві України та застосувати
ефективні методи в процесі розроблення програми оновлення житлової нерухомості в Україні,
застосувавши при цьому програми інших держав. Особливу увагу потрібно зосередити
країнам колишнього Радянського Союзу, які при вирішенні цього питання перебувають на
крок попереду від України. Вважаємо, що підхід Росії є найбільш прийнятним для України і
дозволить значно прискорити процес оновлення житлового фонду.
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УДК 336.
В. В. Федина,
Ірпінська фінансово-
юридична академія

ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ У
ПРОЦЕСІ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ

У статті досліджено стан фінансової грамотності населення України, визначено її
вплив на рівень пенсійного забезпечення і причини незадовільної ситуації у цій сфері.

В статье исследовано состояние финансовой грамотности населения Украины,
определено ее влияние на уровень пенсионного обеспечения и определены причины
неудовлетворительной ситуации в этой сфере.

The article examines the state of financial literacy Ukraine and determined its impact on
pensions, defined cause unsatisfactory situation in this area.

Ключові слова: фінансова грамотність, недержавне пенсійне забезпечення,
недержавний пенсійний фонд, пенсійна реформа.

Потреба у реформуванні пенсійного забезпечення викликана рядом об’єктивних факторів:
економічних, демографічних, соціально-політичних. Сьогодні ця проблема особливо актуальна
в багатьох країнах світу незалежно від рівня економічного розвитку, що зумовлено старінням
населення, зміною його вікової структури, ускладненням економічної ситуації. Але
розв’язувати її потрібно ретельно, зваживши всі фактори та можливості як держави, так і її
громадян. При цьому необхідно враховувати національні традиції та менталітет людей.

Однією із проблем повільної реалізації національної пенсійної реформи є низька довіра
громадян до фінансових інститутів і недостатній рівень фінансової грамотності населення.
Саме фінансова освіта і фінансова грамотність є найважливішими факторами економічного
зростання України і підвищення рівня доходів населення. Суспільство досягає найбільших
економічних успіхів, коли громадяни країни мають розвинуті навички прийняття відповідальних
і свідомих рішень у фінансовій сфері.

Фінансова грамотність стала об’єктом активних наукових досліджень різних учених,
зокрема К. Кутера, Е. Лусарді, О. Мітчел, М. Кузнєцова, М. Овчіннікова, Л. Стаханович,
А. Столярової.

Разом з тим необхідно зауважити, що проблемам подолання фінансової неграмотності
населення в сфері пенсійного забезпечення не приділено належної уваги у працях як
вітчизняних, так і зарубіжних науковців.

Потреба у теоретичному та практичному вирішенні окреслених питань зумовила
актуальність теми статті.

© Федина В. В., 2013
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Мета дослідження полягає в теоретико-методичному обґрунтуванні необхідності підвищити
фінансову грамотність населення України у сфері пенсійного забезпечення.

Фінансова грамотність – це сукупність знань, умінь і навичок, потрібних для прийняття
відповідальних економічних та фінансових рішень і вжиття заходів із належним рівнем
компетентності [4].

Міжнародні організації аргументовано доводять, що фінансова освіта споживачів є тим
фундаментом, що повинний підтримувати нормальне функціонування ринків капіталу та
економіки в цілому [3]. Особливо актуальним це питання є в країнах, які перейшли з
централізованого планування до ринкової економіки.

Безумовно, у підвищенні фінансової грамотності повинні бути зацікавлені насамперед
самі громадяни, адже грамотний споживач фінансових продуктів і послуг є краще захищеним
від шахрайських дій. Низький же рівень фінансової грамотності населення призводить до
прийняття неефективних рішень, збільшення рівня особистого боргового зобов’язання,
передачі негативного фінансового досвіду підростаючому поколінню, неефективного
формування пенсійних заощаджень.

Нова пенсійна система, особливо її накопичувальна частина, вимагають виховання
економічної самостійності та відповідальності громадян за стан особистого матеріального
добробуту після виходу на пенсію. Це повинно змусити людей уже сьогодні замислитися над
тим, що вони отримають після завершення своєї трудової діяльності.

У 2007 році Агентством фінансових ініціатив було проведено дослідження „Недержавні
пенсійні фонди України та загальнообов’язкова накопичувальна пенсійна система”. За
результатами дослідження майже кожний п’ятий опитаний працівник зазначив, що йому нічого
не відомо про пенсійну реформу. Ще менше працівників поінформовані про функціонування
системи недержавного пенсійного забезпечення.

Як відомо, пенсійна реформа в Україні у своїй сутності передбачає поступове
запровадження трирівневої системи. Незважаючи на описаний на законодавчому рівні
механізм функціонування кожного з трьох рівнів і функціонування системи в цілому,
актуальним було дослідити, наскільки працівники та керівники розуміють сутність
запропонованої реформи та відповідність цієї сутності інтересам людей. За даними
дослідження, близько 70 % працівників ознайомлені із суттю реформи (зокрема, із потенційною
можливістю отримувати пенсію залежно від рівня заробітку). Але більшість респондентів
ознайомлено лише в загальних рисах і не мають уявлення про деталі функціонування
недержавного пенсійного забезпечення (56 % працівників від загальної кількості опитаних
ознайомлені із суттю лише в загальних рисах, а 12 % – добре знають).

На питання про те, які інформаційні джерела є найбільш ефективними для розкриття
інформації про пенсійну реформу та недержавні пенсійні фонди, працівники відповіли в
цілому ідентично до відповідей на запитання про те, звідки вони дізналися про реформу
(рис. 1).



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право), 3(62) 2013 179

Рис. 1. Джерела, які є найбільш інформативними для працівників стосовно пенсійної
реформи та НПЗ [1]

Єдиною суттєвою відмінністю виступає таке інформаційне джерело, як „роз’яснювальна
робота на підприємстві”, яке нині практично відсутнє та на значимість якого вказало більше
30 % (рис. 2).

Рис. 2. Потенційно найбільш ефективні інформаційні джерела з погляду працівників [1]
На нашу думку, враховуючи новизну багатьох елементів пенсійної реформи та специфіки

функціонування системи недержавних пенсійних фондів, роз’яснювальна робота
безпосередньо на підприємствах може виступити ефективним джерелом інформації, яке ще
не використовується.

На запитання про готовність брати участь у недержавному пенсійному забезпеченні
позитивно відповіли 19,36 %, що приблизно співпадає з кількістю респондентів, які зараз
самостійно накопичують кошти на пенсію (21 %). Не готові брати участь у цій системі через
різні причини (немає можливості, недовіра до недержавних пенсійних фондів та інше) – 29,45 %.
Дуже високий відсоток – 51,19 % складають відповіді респондентів, що не можуть визначитися
стосовно свого ставлення до участі в недержавному пенсійному забезпеченні. Основна
причина цього полягає у нерозумінні механізму дії НПФ та у відсутності необхідної інформації
про умови та особливості функціонування цього рівня пенсійної системи [1].
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При опитуванні працівників були визначені основні фактори, які стримують їх участь у
недержавному пенсійному забезпеченні. Основним фактором, на який вказав майже кожний
третій респондент, є недовіра до недержавних пенсійних фондів. Тут потрібно зазначити, що,
крім традиційно обережного ставлення українського населення до розміщення власних коштів
в установах фінансового сектору, додається проблема, пов’язана з довготривалим вкладенням
коштів. Довготривалий період породжує додаткову невизначеність, що так посилює недовіру.
Населення має досвід, що в Україні протягом декількох років як „правила гри”, так і економічні
умови можуть суттєво змінюватися.

Факторами, які стримують участь у НПЗ меншою мірою, виступають такі: побоювання
втратити кошти та відсутність інформації. Інші фактори: невелика дохідність на пенсійні внески
та небажання працедавця брати участь у недержавному пенсійному забезпеченні, були
відмічені 4–7 % респондентів. Наведені результати ілюструє діаграма, подана на рис. 3.

Рис. 3. Фактори, що стримують керівників підприємств брати участь у НПЗ [1]
Подібна ситуація вказує на те, що реалізувати пенсійну реформу дуже складно, на це

потрібно багато часу. Зокрема, недержавне пенсійне забезпечення ще не стало в Україні
важливою складовою компенсаційного пакета, що надається найманим працівникам
одночасно із іншими видами винагороди (відпочинком, преміями, пільговим лікуванням
тощо). Недержавні пенсії не є в Україні масовим додатковим видом соціальних гарантій
працівників, як у більшості розвинених країн. Працездатне населення практично не виявляє
власної ініціативи щодо участі в недержавному пенсійному забезпеченні.

У 2010 р. маркетингова та дослідницька компанія InMind спільно з Агентством США з
міжнародного розвитку (USAID) провела опитування українського населення стосовно
виявлення рівня фінансової грамотності. В опитуванні брали участь 2 014 осіб у віці від 20 до
60 років із різних областей України.

Результати були оприлюднені під назвою „Фінансова грамотність та обізнаність в Україні.
Факти і висновки”. Згідно з даними InMind, 43 % українців не цікавлять новини фінансового
характеру, більшість відстежує динаміку інфляції і споживчих цін (20 %), 10 % стежать за
цінами на нерухомість, і лише 10 % – аналізують зміни в пенсійній сфері. Більша частина
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респондентів користується фінансовими послугами початкового рівня: оплачує комунальні
послуги в банках (78 %), отримує зарплату за карткою (61 %), обмінює валюту (31 %) (рис. 4).

Рис. 4. Структура користування фінансовими послугами [2]
Натомість понад 43 % респондентів заявили, що зовсім не цікавляться фінансовими

новинами. Трьома найчастіше згадуваними інформаційними джерелами є газети, журнали і
ТБ (67 %), знайомі (19 %) та спеціалізовані сайти (17 %). Однак коли йдеться про те, на якій
компанії зупинити вибір для придбання фінансової послуги, кожний другий респондент
звертається до порад своїх родичів або знайомих.

Згідно з проведеним у 2010 році дослідженням громадської думки щодо пенсійної реформи,
лише 15 % респондентів довіряють приватним банкам, 11 % – страховим компаніям, 6 % –
інвестфондам і 5 % – недержавним пенсійним фондам. Лише Пенсійний фонд України отримав
прохідний бал понад 50 % за показником довіри населення до фінансових установ.

Населення майже не користується так званими інвестиційними послугами. Такі фінансові
інструменти, як акції, облігації або інвестування в недержавні пенсійні чи інвестиційні фонди,
використовують менше 2 % респондентів.

Підвищення фінансової грамотності в Україні сьогодні має епізодичний характер і пов’язане
з проведенням семінарів відповідного змісту, які спрямовані на управління своїми власними
фінансами. Практично всі програми підвищення фінансової грамотності в різних країнах
світу насамперед приділяють увагу молоді, особливо студентам, оскільки зрозуміло, що саме
студенти – це вже економічно активне населення, або стане таким через 2–5 років. Від рівня
фінансової грамотності цього прошарку суспільства залежить майбутній добробут країни,
саме на них розрахована і пенсійна реформа, а не на теперішніх пенсіонерів. Тому
найважливішими групами виступають учні, студенти та викладачі. Тільки в рамках середньої
та вищої школи можна досягти максимального охоплення різних прошарків населення.

Проведені дослідження вказують на те, що в Україні на сьогодні рівень фінансової
грамотності є досить низьким, що негативно впливає на рівень добробуту громадян та
соціально-економічний розвиток країни в цілому.

Це зумовлено насамперед:
– відсутністю навчання громадян основам фінансової грамотності;
– недоступністю до професійного фінансового консультування;
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– неналежним забезпеченням якісною та об’єктивною фінансовою інформацією;
– нерозумінням населенням практичної ролі фінансових знань.
Тому складність проблеми вимагає формування комплексної Національної програми

підвищення рівня фінансової грамотності із залученням до її розробки та впровадження
професійних контрагентів, таких як: комерційні банки, страхові організації, фінансові установи,
некомерційні фонди та медіаресурси.
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МИТНОГО СОЮЗУ
У статті вивчено досвід формування та реалізації акцизної політики з моменту

укладення Митного союзу.

В статье изучен опыт формирования и реализации акцизной политики с момента
заключения Таможенного союза.

In the article the experience of forming and implementing policies Excise since the conclusion
of the Customs Union.
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Економічні потрясіння, що відбуваються останні роки то в одній, то в іншій країні на
пострадянському просторі, відсутність відчутних результатів у подоланні кризових явищ
змушують політиків усе частіше звертатися до досвіду спільного ведення господарства в
умовах керованої інтеграції [1]. Навіть благополучні економічно країни давно вже обрали для
себе шлях багатоступінчастої інтеграції, яка, за задумом її ініціаторів, веде до політичного
зближення. Саме міждержавним, економічним, торговельним, валютно-фінансовим
об’єднанням західні країни зобов’язані своїм стабільним і поступальним розвитком.
Найпершим кроком до об’єднання національних господарств для вирішення найважливіших
завдань економіки стало вироблення єдиної митної політики.

Важливою складовою у податкових доходах держави виступають акцизи. Фіскальне
значення цієї групи податків для бюджетів усіх рівнів важко переоцінити. Специфіка цих податків
полягає в тому, що акцизи як ні один інший вид податків пристосовані для державного
регулювання виробництва і споживання широкого спектра товарів. Сьогодні акцизи займають
важливе місце як у податкових системах країн, які розвиваються, і країн з перехідною
економікою, так і в податкових системах розвинених країн. Це дає підстави вважати, що
дослідження в цьому напрямі є актуальними та затребуваними суспільством.

Теоретичну базу даної статті становлять академічні праці зарубіжних і вітчизняних авторів
з проблематики становлення та розвитку економічної і митної інтеграції в окремих регіонах
світу і євразійському на теренах СНД.

Основним інформаційним джерелом є наукові праці таких авторів, як Ж. Кембаєв,
Г. М. Вельямінов, Т. А. Мансуров, Ю. Максимов, М. А. Сарсембаєв, В. М. Сумароков,
В. М. Харламова та інші.
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Акцизи виступають одними з небагатьох важелів впливу держави на економічні процеси.
Удосконалення оподаткування у сфері акцизів може виступати однією з найважливіших умов
поліпшення економічної ситуації, поповнення бюджету. А з урахуванням останніх
інтеграційних процесів на території країн СНД (створення Митного союзу і Єдиного
економічного простору) необхідно уніфікувати законодавство країн-учасниць, яке регулює
справляння акцизів для досягнення найбільшої ефективності цього платежу.

Метою статті є вивчення теоретичних основ акцизних зборів, аналіз системи акцизного
оподаткування в Митному союзі, можливості уніфікації акцизного оподаткування в країнах-
учасницях МС і ЄЕП.

Акциз – це непрямий податок на високорентабельні та монопольні товари (продукцію),
що включається до ціни цих товарів (продукції), в ціну товарів або тарифи на послуги [2, с. 236].
На сьогодні акцизи виконують здебільшого фіскальну функцію, що виражається в прагненні
влади при введенні тих чи інших акцизів не стільки регулювати виробництво і споживати
товари, скільки поповнити бюджет.

Національні переліки підакцизних товарів держав-членів МС практично ідентичні.
Відмінності в ставках акцизів на деякі з підакцизних товарів незначні (рівні ставок акцизів
мають наближені значення, або розмір відхилень рівнів акцизів між собою невеликий), проте
здебільшого товарних позицій, таких як: бензин автомобільний, дизельне паливо, сигарети з
фільтром / без фільтра, тютюн люльковий і т.д., як і згадувалося раніше, відмінності в рівнях
ставок значні.

Найбільш високі ставки акцизів на підакцизні товари має Республіка Білорусь (спирт
етиловий, бензин автомобільний, дизельне паливо) і Російська Федерація, де найвищі ставки
встановлені на пиво і сигарети. У Республіці Казахстан наявні максимально високі ставки
акцизів на вина та легкові автомобілі (0,17 євро за літр; 7,33 євро за 1 л. с.). На решту товарних
позицій у Республіці Казахстан встановлені мінімальні ставки акцизів [3].

Координація акцизної політики в СНД здійснюється здебільшого у рамках діяльності
Євразійського економічного співтовариства (далі – ЄврАзЕС), учасниками якого нині є Росія,
Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан. У державах-учасницях ЄврАзЕС ставки акцизів
встановлюються у відсотках до вартості товару і в абсолютній сумі на одиницю виміру в
натуральному вираженні та щорічно затверджуються урядами. Підакцизними товарами є
етиловий спирт, алкогольна, спиртовмісна і тютюнова продукція, паливо мінеральне, продукти
перегонки нафти, автомобілі легкові. У міру розвитку виробництва, змін попиту населення і
потреб бюджету список підакцизних товарів періодично переглядався. Так, підакцизними
товарами в країнах-членах ЄврАзЕС колись були: вогнепальна та газова зброя, ювелірні вироби,
натуральні хутра, вироби з кришталю, килими тощо [4].

Уперше в рамках ЄврАзЕС базовий перелік і мінімальні ставки на підакцизні товари, які
вироблені і ввозяться на митні території, були затверджені Рішенням Ради глав урядів „О
мерах по дальнейшей унификации акцизной политики государств – участников Таможенного
союза” від 24.11.1998 р. № 36. Перелік включав вісім основних позицій по підакцизних товарах
з чіткою фіксацією одиниць вимірювання та ставок акцизів в євро, за винятком спирту
етилового та алкогольної продукції, по яких не встановили мінімальні ставки акцизів.

У затвердженому Рішенням Ради глав урядів від 06.10.2000 р. № 106 Плані практичних дій
з гармонізації податкового законодавства держав-учасниць Митного союзу на 2000–2002 роки
прийнято п. 6 про проведення узгодженої акцизної політики, вироблення пропозицій щодо
уніфікації методики обчислення акцизу, вирівнювання ставок акцизу на імпортовану і
вироблену продукцію, а також уніфікації базового переліку підакцизних товарів. Наступним
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етапом роботи з узгодження акцизної політики стало прийняття Рішення Міждержради
ЄврАзЕС від 14.09.2001р. № 28 про затвердження Базового переліку та мінімальних ставок на
підакцизні товари, що вироблені і ввозяться на територію держав-членів ЄврАзЕС, визначення
нижньої межі акцизних ставок, максимальний рівень ставок не обмежений.

У зв’язку з переходом держав-членів ЄврАзЕС у взаємній торгівлі на принцип стягування
непрямих податків за „країною призначення” проблема гармонізації акцизної політики набула
певних відмінних рис. Уряди сторін коригують щорічне встановлення ставок акцизів і перелік
підакцизних товарів з урахуванням економічної ситуації, приймають додаткові захисні заходи
в інтересах власних виробників і зберігають наявні диференційовані ставки, надаючи переваги
національним пріоритетам та формуванню дохідної частини бюджету. У такій ситуації в рамках
ЄврАзЕС необхідно узгодити спільну позицію з методики і методології визначення ставок
акцизів на підакцизну продукцію, щоб уникнути заходів прямої і непрямої дискримінації
імпортованих товарів.

Необхідно зазначити, що одним з основних моментів процесу гармонізації акцизної
політики є прийняте рішення про проведення класифікації підакцизних товарів за кодами і
одиницями вимірювання відповідно до Угоди про загальну Товарну номенклатуру
зовнішньоекономічної діяльності ЄврАзЕС. Використання прийнятих стандартів полегшує
аналітичну роботу і дозволяє приймати ефективні рішення.

Після прийняття нового Податкового кодексу України, як і передбачалося, загальні ставки
акцизного податку збільшилися, причому найвідчутніше для нафтопродуктів. Згідно з ними
акциз збільшено на третину. Ставки акцизного податку для алкогольних напоїв і тютюнових
виробів також збільшилися. Однак тут ми спостерігаємо умовне зростання з урахуванням
індексації. Хоча в акцизній частині ПКУ індексації ставок не передбачено, Кабміну доручили
щороку до 1 червня вносити на розгляд Верховної Ради законопроект про їх підвищення з
урахуванням індексу інфляції та цін виробників промислової продукції.

За офіційними даними, у січні 2011 року від акцизів на тютюнову продукцію бюджет
України отримав 1,75 млрд гривень. Це більше, ніж будь-якого місяця у попередні роки.
Загалом за 2010 рік бюджет України отримав рекордне за всю історію України поповнення від
акцизу на вітчизняні та імпортні тютюнові вироби – 13,06 млрд гривень, що становить майже
1,5 млрд доларів. Це більше у 5 разів, ніж у 2007 році (2,44 млрд) і більше, ніж за два останні
роки разом узяті – 2008 ( 3,58 млрд гривень) і 2009 (9,06 млрд гривень). В Україні найбільші
підвищення акцизів відбулися у вересні 2008, травні 2009 та липні 2010 року [5, с. 59].

Основні надходження акцизного збору на алкогольні напої (90 %) забезпечуються за
рахунок виробленої в Україні лікеро-горілчаної продукції. Збільшення ставок акцизного збору
протягом 2008–2009 років призвело до зменшення загальних обсягів виробництва алкогольної
продукції на 6,1 %, що негативно вплинуло на виконання зобов’язань перед бюджетом.
Зменшилося виробництво слабоалкогольних лікеро-горілчаних виробів, кріплених виноградних
вин, коньяку, а випуск горілки, незважаючи на значне підвищення ставок на спирт, зріс. У
2009 р. галузь показала зростання надходжень до бюджету у 1,5 раза, порівняно з 2007 р. Однак
цього досягнуто не за рахунок розширення бази оподаткування, як повинно бути, а лише
внаслідок підвищення ставок акцизного збору на спирт в 1,8 раза, а також частково за рахунок
запровадження у 2008 р. марок акцизного збору нового зразка із зазначенням суми сплаченого
збору з одиниці маркованої продукції.

Саме завдяки новим маркам у 2008 р. вдалося зруйнувати вигідну для виробника схему
мінімізації акцизного збору, коли марка на суму акцизного збору з мінімальним вмістом
спирту 25 % об’ємних одиниць клеїлася на пляшки з горілкою міцністю 37–40 %. Проте вже у
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2009 р. різке збільшення ставок акцизного збору спричинило використання підроблених
акцизних марок. За даними правоохоронних органів, якщо у 2008 р. вилучено з обігу 2,7 млн шт.
підроблених акцизних марок, то в 2009 р. – 11,3 млн шт., а тільки у І півріччі 2010 р. –
24 млн штук. Використання таких марок могло б спричинити недонадходження акцизного
збору на алкогольні напої до бюджету в сумі близько 63 млн та 163,2 млн грн у 2009 та 2010 роках
відповідно.

Основними принципами, що застосовуються при обчисленні акцизів у взаємній торгівлі
держав-учасниць МС, є такі:

– при експорті товарів звільняють від сплати (відшкодування сплаченої суми) акцизів за
умови документального підтвердження факту експорту;

– при імпорті товарів на територію однієї держави-учасниці МС з території іншої держави-
учасниці Митного союзу акцизи стягують податкові органи держави-імпортера, якщо інше
не встановлено законодавством цієї держави в частині товарів, що підлягають маркуванню
акцизними марками;

– при імпорті на територію держави-учасниці Митного союзу акцизи не стягуються з
товарів, які відповідно до законодавства цієї держави не підлягають оподаткуванню при ввезенні
на його територію. На практиці цей принцип означає, що при ввезенні на територію Російської
Федерації акцизами обкладають товари, визнані підакцизними відповідно до ст. 181 ПК РФ;

– ставки акцизів на імпортовані товари у взаємній торгівлі не повинні перевищувати ставки
акцизів, якими обкладаються аналогічні товари внутрішнього виробництва. Реалізація цього
принципу означає, що стосовно товарів, що ввозять на територію РФ, і товарів, вироблених
на території Росії, застосовують єдині ставки акцизів, встановлені ст. 193 ПК РФ;

– акцизи, за винятком акцизів по підакцизних товарах, сплачуються не пізніше 20-го числа
місяця, наступного за місяцем прийняття на облік імпортованих товарів.

Однією з особливостей акцизної політики МС є те, що справляння акцизів з підакцизних
товарів, що імпортуються між державами-членами МС, здійснюється податковим органом
держави-члена МС, на територію якого імпортовані товари, а справляння акцизів по товарах,
що підлягають маркуванню акцизними марками, здійснюється митними органами держав-
членів МС, на територію яких імпортовані товари. Дані особливості наведені на рис.1 і 2.

Рис. 1. Схема адміністрування підакцизних товарів у рамках Митного союзу [ 6 ]
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На рисунку 1 представлена схема адміністрування підакцизних товарів у рамках МС, де
1 – товар, 2 – сплата ПДВ, акцизний збір, 3 – передача декларації, документів, встановлених
Протоколом від 11.12.2009 р. „О порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля
за их уплатой при экспорте и импорте товаров в Таможенном союзе”, 4 – передача імпортеру
трьох примірників заяви про ввезення товарів і сплату непрямих податків, 5 – передача
експортеру двох примірників заяви про ввезення товарів і сплату непрямих податків, 6 –
подання до податкового органу країни-експортера декларації, документів, що підтверджують
експорт, 7 – відправлення податковим органом Російської Федерації електронного варіанта
заяви податковому органу країни-експортера. Відправлення підтвердження про сплату
непрямих податків, 8 – повернення експортеру раніше сплачених непрямих податків, 9 –
повідомлення про отримання інформації.

На рис. 2 представлена схема адміністрування акцизів по маркованих товарах у рамках
МС, де:

1. Заява до уповноваженого митного органу про придбання акцизних марок. Додатково
подаються:

– зовнішньоторговельний договір;
– документи, що підтверджують право використовувати товарний знак;
– копія сертифіката відповідності фіксації і передачі інформації про обсяг виробництва і

обороту (алкогольної продукції) в Єдину державну автоматизовану інформаційну систему;
– копія ліцензії, передбаченої законом;
– грошове забезпечення в рахунок оплати акцизних марок.
2. Перерахування грошових коштів, призначених для придбання марок, у Федеральне

казначейство.
3. Запит з боку уповноваженого митного органу на виготовлення марок у ФДМ

„Держзнака”.
4. Передача виготовлених акцизних марок Центральної акцизної митниці.
5. Передача Центральною акцизною митницею марок уповноваженому митному органу.
6. Видача акцизних марок імпортеру.
7. Надання до податкового органу країни-експортера декларації, документів, що

підтверджують експорт.
8. Ввезення маркованих підакцизних товарів на територію Російської Федерації.
9. Сплата суми акцизу (за вирахуванням сум, сплачених за акцизні марки), надання в митні

органи заяви про сплату акцизу по маркованих товарах Митного союзу, ввезених на територію
Російської Федерації з території держави-члена Митного союзу (4 примірники та електронна
копія). Сплата суми акцизу відразу після ввезення товару (а не до 20-го числа місяця, наступного
за місяцем прийняття товару на облік).

10. Передача експортеру 2-х примірників заяви про ввезення товарів і сплату непрямих
податків.

11. Передача декларацій, документів, встановлених Протоколом від 11.12.2009 р. „О порядке
взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте
товаров в Таможенном союзе”.

12. Імпортеру передаються 3 примірники заяви про ввезення товарів і сплату непрямих
податків.
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13. Відправлення податковим органом Російської Федерації електронного варіанта заяви
податковому органу країни-експортера. Відправлення підтвердження про сплату непрямих
податків.

14. Сплата ПДВ.
15. Підтвердження про сплату суми акцизу.
16. Повернення експортеру раніше сплачених непрямих податків.
17. Повернення трьох примірників заяви з відміткою митних органів.

Рис. 2. Схема адміністрування акцизів по маркованих товарах у рамках Митного союзу [6]
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Основні напрями акцизної політики при формуванні ЄЕП
З початком функціонування з 1 січня 2012 р. єдиного економічного простору основними

цілями узгодженої акцизної політики стають заходи, спрямовані на:
– гармонізацію ставок акцизів (з метою виключення міждержавної податкової конкуренції,

а також неорганізованої транскордонної торгівлі в прикордонних регіонах);
– приведення класифікації підакцизних товарів за кодами й одиницями вимірювання згідно

з ТН ЗЕД МС;
– гармонізацію адміністрування сплати акцизів;
– вдосконалення інформаційного обміну;
– формування бази даних по акцизних марках, виробниках, експортерах / імпортерах

підакцизної маркованої продукції;
– перехід у перспективі на єдині акцизні марки.
Однак гармонізація (зближення, уніфікація) акцизної політики в рамках ЄЕП має бути, але

не перешкоджати розвиткові галузей. Взяти, наприклад, виробництво алкогольної продукції –
в цій галузі потрібно проводити національну акцизну політику, яка буде мати тенденцію
зближення з акцизними політиками інших країн ЄЕП, але не викличе зміни структури
споживання на користь міцного алкоголю.

Тут необхідно торкнутися питання ліцензування алкогольної продукції, її сертифікації,
маркування, поставити під питання поняття імпорту, враховуючи наявність ЄЕП; виходом,
мабуть, може послужити прийняття єдиного технічного регламенту, який зможе врегулювати
ситуацію, що склалася, не обмежить інтереси країн-учасниць МС і ЄЕП. Важливим стає
виняток недобросовісної міждержавної податкової конкуренції, забезпечення рівних
податкових зобов’язань господарюючих суб’єктів держав-членів ЄЕП.

Отже, на сьогодні актуальним є необхідність прийняття документа, що регламентує акцизну
політику в рамках ЄЕП за всіма підакцизними товарами, включаючи питання з виробництва,
обороту і переміщення підакцизних товарів за ЄТТ (в умовах відсутності митного оформлення
та контролю).

На сьогодні акцизам як складовій загальної податкової політики приділяється велика увага.
Вони використовуються для збільшення дохідної частини бюджету і коригування
прогресивного прибуткового оподаткування, для обмеження негативного впливу окремих
видів виробництва на природу і людину, а також для стимулювання попиту на окремі товари.
Справляння акцизів в Україні приносить її бюджету значні фінансові надходження, які, у свою
чергу, можуть послужити на благо суспільства. За допомогою різних способів справляння
акцизного податку держава може регулювати, коригувати діяльність підприємств, які
займаються виробництвом, зберіганням, а також реалізацією підакцизної продукції та
регулювати підакцизні види діяльності. На даний момент акцизи виконують у більшій своїй
частині фіскальну функцію, що виражається в прагненні влади при введенні тих чи інших
акцизів не стільки до регулювання виробництва і споживання тих чи інших товарів, скільки до
поповнення бюджету.

Але в умовах сучасної інтеграції існують певні проблеми при справлянні акцизів на
територію Митного союзу. Незважаючи на наявність договірної правової бази, що визначає
акцизну політику в МС, загальних її принципів для країн-учасниць, деякі питання залишаються
неврегульованими. Так, у рамках МС, наприклад, на алкогольному ринку кожна країна-
учасниця користується національним законодавством.



190                                                                                                             Фінанси, грошовий обіг і кредит

Різні за величиною ставки акцизів є бар’єром при здійсненні зовнішньої торгівлі між
країнами-членами Митного союзу. Відповідно, для захисту вітчизняних виробників і
поповнення дохідної частини бюджетів усіх країн – членів Митного союзу і ЄЕП необхідно
уніфікувати акцизну політику в рамках даного інтеграційного об’єднання, адже сьогодні
податкове законодавство в Білорусі, Росії та Казахстані кардинально відрізняється в плані тих
же ставок акцизів. Досягнення такої уніфікації можливо шляхом підняття ставок акцизів у
Казахстані та за окремими категоріями підакцизних товарів у Білорусі.
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ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ:
ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

У статті розглянуто недоліки і позитивні зміни оподаткування прибутку підприємств.
Обґрунтовано необхідність подальшого вдосконалення податкової системи на прикладах
високорозвинених країн.

В статье рассмотрены недостатки и положительные изменения налогообложения
прибыли предприятий. Обоснована необходимость дальнейшего совершенствования
налоговой системы на примерах высокоразвитых стран.

The article deals withthe taxationof legal entities.The necessity offurther improvementof the
tax systemby examplesof highly developed countries.

Ключові слова: податок на прибуток підприємств, податкова система, податкова
політика.

Податок на прибуток на сьогодні є найвагомішим із групи прямих податків у податковій
системі України. Саме тому покращання сучасного стану податку на прибуток підприємства
є однією із найважливіших соціально-економічних проблем, від швидкого вирішення яких
значною мірою залежить подальший розвиток малого та середнього бізнесу в Україні.

Серед найбільш суттєвих розробок, що стосуються системи оподаткування прибутку
підприємств, потрібно назвати праці В. Л. Андрущенка, М. Я. Азарова, О. І. Барановського,
Б. М. Бордюка, С. А. Буковинського, О. Д. Василика, В. І. Грушко, А. І. Даниленка,
О. Д. Данілова, В. М. Литвина, П. В. Мельника, С. В. Онишко, В. М. Опаріна, О. М. Пилипченка,
А. М. Поддєрьогіна, О. С. Редькіна, А. М. Соколовської, М. І. Сивульського, І. Г. Ткачука.

Так, у структурі загальних надходжень державного бюджету частка податку на прибуток
підприємств за 2011 рік займає друге місце і становить 17,5 % ( після ПДВ – 41,7 % ), що
свідчить про важливе значення ППП.

Річний плановий показник податку на прибуток виконано на 115,1 %, що повністю
відповідає прогнозній оцінці експертів ІБСЕД. Таке зростання відбулося попри зменшення
ставки податку на 2 в. п. (з 25 % до 23 %) з 1 січня 2011 року. Щомісячна динаміка надходжень
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податку на прибуток підприємств у цілому повторює тенденції попередніх років (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка щомісячних надходжень податку на прибуток підприємств до
державного бюджету у 2006–2011 рр. [4]

Податок на прибуток підприємств зріс у 2011 році насамперед за рахунок збільшення
надходжень податку з підприємств і організацій приватного сектору на 12,8 млрд грн, або
більше як у 1,5 раза. Крім того, збільшилися надходження податку на прибуток підприємств,
створених за участі іноземних інвесторів, – на 3,0 млрд грн, або на 37,8 %. Водночас
надходження податку з державного сектору скоротилося на 95,7 млн грн (див. діаграму 1).

Діаграма 1. Надходження податку на прибуток підприємств різних форм власності у
2010–2011 рр. [4]
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Отже, у загальному прослідковується покращання тенденції сплати податку на прибуток
до бюджету, хоча є певні недоліки, тому можна зазначити, що економіка поступово адаптується
до нововведень Податкового кодексу України.

Після прийняття Податкового кодексу України оподаткування підприємств зазнало таких
позитивних змін, а саме:

– зниження ставки податку на прибуток підприємств. Передбачено поетапне зниження
ставки податку з 25 до 16 % (з 1 квітня по 31 грудня 2011 року – 23 %, з 1 січня по 31 грудня 2012
року – 21 %, з 1 січня по 31 грудня 2013 року – 19 %, з 1 січня 2014 року – 16 %) [5]. Таке
рішення уряду має привести до стабільної діяльності підприємств, особливо в посткризовий
період.

Оскільки Україна прагне до інтеграції в Європейський Союз, то зменшення ставки податку
на прибуток в Україні випливає з того, що вона істотно зменшилась і в країнах ЄС протягом
останніх років (діагр. 2);

Діаграма 2. Динаміка зміни граничних ставок податків з доходів корпорацій у країнах
Європейського Союзу за 1995–2009 рр. *

* Джерело: побудовано автором за матеріалами [3]

– введення нульової ставки податку на прибуток для деяких підприємств. Нульова ставка
вводиться майже на п’ять років – з 1 квітня 2011 р. по 1 січня 2016 р. Вона поширюватиметься
на підприємства, створені після 1 квітня 2011 р., за винятком тих, які виникнуть шляхом
реорганізації, приватизації, корпоратизації. Діючі підприємства, щорічний обсяг доходів яких
за останні три роки не перевищував 3 млн грн, а кількість працівників – 20 осіб, також можуть
скористатись нульовою ставкою оподаткування. Ця умова поширюватиметься на колишніх
платників єдиного податку, якщо обсяг їхньої виручки останнього року був не більшим
1 млн грн, а кількість співробітників – менше 50 осіб. Цікаво, що офіційна зарплата працівників
на таких підприємствах повинна бути не меншою за дві мінімальні зарплати [6];

– тимчасове звільнення від оподаткування деяких видів економічної діяльності. Зокрема,
це стосується виробників біопалива на період до 1 січня 2015 р., газовидобувних підприємств
– до 1 січня 2020 р., готельного бізнесу (для готелів, введених в експлуатацію до 1 вересня
2012 р.), підприємств легкої промисловості, електроенергетики, суднобудування,



194                                                                                                             Податки

літакобудування, машинобудування для агропромислового комплексу – з 1 січня 2011 р. до
2020 р., видавничої діяльності – до 1 січня 2015 р.

У Податковому кодексі для таких підприємств поставлена умова: кошти, вивільнені від
оподаткування, потрібно спрямовувати на збільшення обсягів виробництва (надання послуг),
переоснащення матеріально-технічної бази, запровадження новітніх технологій [7].

Недоліки оподаткування юридичних осіб в Україні можна визначити такі:
– надто велика частка податку на прибуток підприємств у структурі ВВП та Зведеного

бюджету країни. Як свідчить статистика останнього десятиліття, його загальні обсяги,
акумульовані в бюджет України, фактично дорівнюють податку з доходів фізичних осіб. А
після введення пропорційного оподаткування доходів з 2004 р. податок на прибуток юридичних
осіб навіть кілька років перевищував подохідний (табл. 1);

Таблиця 1
Частка податку на прибуток підприємств у структурі бюджету

* Джерело: побудовано автором за матеріалами [6]

– відсутність системності та послідовності в питаннях надання пільг з оподаткування
прибутку підприємств. Класична теорія ефективного оподаткування стверджує, що для
досягнення максимального позитивного ефекту зниження ставок повинно супроводжуватися
скороченням податкових пільг. Водночас за різкого зниження ставок податку на прибуток
підприємств уряд значно розширює перелік пільг, звільнень і преференцій, особливо в рамках
спеціальних податкових режимів . Так, у 2011 році бюджет через надання пільг з оподаткування
прибутку втратив близько 548,8 тис. грн, що становить майже 0,3 % надходжень від податку на
прибуток і 0,05 % загальних доходів бюджету [3];

– віднесення до витрат суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування (ЄСВ), що є єдиним консолідованим  платежем до Пенсійного фонду, який містить
декілька внесків на соціальне та пенсійне страхування. Нарахування ЄСВ у відсотках від суми
заробітної плати залежить від класу професійного ризику виробництва (всього 67 класів),
установленого для роботодавця за основним видом його діяльності, і становить від 36,76 % до
49,7 %. До цієї реформи податкове навантаження на фонд оплати праці, що включалося до
валових витрат підприємства, становило 36,8 % (32 % – до Пенсійного фонду України): 1,9 %
– до Фонду з безробіття; 2,9 % – до Фонду з нещасних випадків). Збільшення податкового
навантаження на заробітну плату приведе до збільшення витрат підприємства, а отже, до
зменшення суми податку на прибуток [2];

– відсутність взаємоузгодженості між існуючим податковим і бухгалтерським обліком.
Наслідком цього є різниця (відповідно до національного стандарту 17 „Податок на прибуток”),
яка виникає між бухгалтерським і податковим прибутком та має назву податкової різниці
(постійної або тимчасової) у визначенні активів, зобов’язань, статей доходів і витрат
підприємства, і внаслідок чого – відмінність між обліковим і оподатковуваним прибутком.
Різниця, яка виникає внаслідок таких розходжень, істотно впливає на прибуток підприємств і

РокиПодаток на прибуток
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Зібрано в бюджет.
млрд грн 9,3 13,23 16,16 23,46 26,17 3,.4 47,85 33,04 37,38

Частка у доходах бюджету, % 15,2 17,6 17,7 17,5 15,2 15,6 16,1 12,1 13,3
Частка у податкових
надходженнях до бюджету,% 20,7 24,4 25,6 23,8 20,8 21,3 21,1 15,9 17,8
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спричиняє труднощі та розбіжності в його оподаткуванні. У новому Податковому кодексі
податок на прибуток підприємств зазнав „революційних” змін, що пов’язані із необхідністю
усунення економічно необґрунтованих розбіжностей між правилами податкового обліку і
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку щодо визнання й оцінки доходів і витрат.
Перехід від методу „першої події” на метод „нарахувань та зіставлень” при визнанні доходів та
витрат у податковому обліку дозволить значно скоротити тимчасові відмінності між податковим
і бухгалтерським обліком. Це полегшить роботу бухгалтерів і дозволить побачити реальну
картину фінансово-господарської діяльності підприємств[6];

– перевищення ефективною ставкою оподаткування базової номінальної ставки. У
підсумку ми маємо факти, коли чимало видів економічної діяльності несуть більше податкове
навантаження, ніж закріплено законодавством. Ефективна ставка залежить від визначення
обсягу валових витрат бізнесу, тобто чим більші витрати, тим менший податок сплачують
підприємства. Проблема у тому, що чіткий перелік витрат, які можна зараховувати до валових,
невизначено. Це створює простір для маневру між податківцями та бізнесом. У результаті
ефективна ставка податку на прибуток підприємств дуже часто перевищує номінальну,
оскільки останнє слово залишається за податківцями.

На нашу думку, для вирішення таких проблем доречно використати досвід оподаткування
прибутку підприємств за кордоном. Так, у США податок на прибуток корпорацій становить
близько 10 % доходів федерального бюджету (близько 200 млрд дол.). Він справляється за
восьмирозрядною шкалою оподаткування: найнижча ставка – 15 % встановлена для
оподатковуваного прибутку, що становить лише 50 000 дол., а найбільша ставка – 39 %
застосовується для оподаткування прибутку в розмірі від 10 000 до 335 000 дол. США. У США
діють пільги при проведенні прискореної амортизації, інвестиційних заходів, науково-дослідних
робіт. Діє особлива знижка в тих випадках, коли підприємство застосовує різні альтернативні
види сировини та електроенергії, надається пільговий кредит, коли підприємство застосовує
обладнання, яке працює на сонячній енергії, в ході виробничого процесу використовується
енергія вітру. Але при цьому в США застосовуються і підвищені ставки, коли компанія отримує
занадто високі прибутки, коли вона стає монополістом (наприклад, при продажу нафти),
тобто в цьому випадку податки стають частково елементом антимонопольного регулювання
з боку держави [7].

У Швеції при сплаті національного податку на прибуток усі платники податку поділяються
на резидентів і нерезидентів. Резиденти сплачують податок з усієї суми доходів, а нерезиденти
– з прибутку, який отриманий тільки на території Швеції. Ставка податку на прибуток становить
– 28 %. Не існує місцевих податків для корпорацій, а також немає відмінностей різниці між
розподіленим і нерозподіленим прибутком. При розрахунку прибутку акції підприємства
оцінюються за нижчою ринковою ціною їх вартості. База оподаткування зменшується на
витрати, які пов’язані з бізнесом, у тому числі відсотки по кредитах, по інвестуванню філій
або придбанню нового обладнання, прибуток від реалізації матеріальних і нематеріальних
основних засобів та інших активів. Збитки, отримані від реалізації капітальних активів, також
стягуються за рахунок сукупного прибутку.

У Франції податком на прибуток компаній оподатковуються юридичні особи, діяльність
яких приймає форму експлуатації різних ресурсів або має характер операцій, пов’язаних з
одержанням прибутку. Під таке формулювання французького закону підпадають численні
господарюючі суб’єкти: не тільки приватні акціонерні компанії та асоціації, але й державні
підприємства, установи, комунальні організації, що користуються фінансовою автономією,
виробляють товари або надають послуги на підприємницьких засадах [6].
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Податок поширюється на прибутки, одержані від діяльності на території Франції як
резидентами, так і нерезидентами. База оподаткування – задекларований прибуток за звітний
рік, дані про який подаються податковому відомству не пізніше 1 квітня поточного року.
Базова ставка податку – 33,33 % чистого прибутку, а для компаній, які реалізують нафту і газ,
ставка підвищена до 50 %. За зниженою ставкою 20,9 % оподатковуються сільськогосподарські
фірми, прибутки від землекористування та операцій з цінними паперами [3, c. 83]. Особливим
у Франції є те, що до затрат, на суму яких скорочуються видатки, не відносять так звані
представницькі витрати, а також штрафи на керівників підприємств.

Податок на прибуток підприємств і організацій у Китаї складається з двох самостійних
частин. Загальнонаціональний податок на прибуток стягують за ставкою 30 %, а місцевий
податок на прибуток – за ставкою 3 %. У спеціальних економічних зонах використовують
знижену ставку в розмірі 15 %. Пільгове оподаткування застосовують до підприємницької
діяльності в області енергетики, транспорту, розвитку портів [3, c. 84].

Отже, на основі проведеного аналізу можна стверджувати, що саме по собі зменшення
ставки податку на прибуток і сумнівна практика пільг, які мають місце в Україні, не є гарантіями
економічного зростання. Істотне зниження ставок податку на прибуток юридичних осіб стало
одним з основних козирів Податкового кодексу. Однак більш повний аналіз показує, що відсотки
вирішують не все, і формальне скорочення податкового навантаження на підприємства не
означає економічне зростання і появу серйозних інвестиційних стимулів. Для реального
розвитку виробництва і стимулювання інвестиційного клімату потрібно провести значно
глибші реформи та використати напрацьований світовий досвід.
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СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВТРАТ БЮДЖЕТУ
ВНАСЛІДОК ПІЛЬГОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ

Роботу присвячено аналізу втрат бюджету внаслідок пільгового оподаткування як у
динаміці, так і за конкретними регіонами України. Досліджено структуру податкових
пільг. Надано пропозиції щодо вирішення проблеми податкових втрат.

Работа посвящена анализу потерь бюджета вследствие льготного налогообложения
как в динамике, так и по конкретным регионам Украины. Исследована структура налоговых
льгот. Даны предложения по решению проблемы налоговых потерь.

Work is sanctified to the analysis of losses of budget as a result of favourable tax treatment
both in a dynamics and after the concrete regions of Ukraine. The structure of tax deductions is
investigational. The given suggestions are in relation to the decision of problem of tax losses.

Ключові слова: податкові пільги, втрати бюджету, кількість пільговиків, податок на
прибуток підприємств, податок на додану вартість, акцизний податок з вироблених в
Україні підакцизних товарів.

Обов’язковим елементом податкової політики будь-якої економічної системи світу є
податкові пільги, через які опосередковано регулюють соціально-економічні пропорції.
Податкові пільги, з одного боку, – це стимулюючий важіль розвитку національної економіки,
що забезпечує розвиток певних видів діяльності, галузей та регіонів. З іншого – наповнення
бюджету перекладається на інших платників податків, що створює нерівномірне податкове
навантаження, надаючи окремим суб’єктам господарювання більш вигідні умови, одночасно
знижуючи конкурентоспроможність інших підприємств. Тому формування ефективної
податкової політики щодо вирішення проблеми втрат бюджету від надання податкових пільг є
надзвичайно актуальним.

Дослідженню проблеми податкових пільг як причини виникнення податкових втрат
присвячено численні праці вітчизняних і зарубіжних учених, а саме В. Л. Андрущенка,
О. М. Десятнюк, А. В. Єрмолаєва, Я. А. Жаліло, Ю. Б. Іванова, А. І. Крисоватого,
В. М. Мельника, А. М. Соколовської, Е. Дж. Тодер, Ф. О. Ярошенка та ін. Проте вивчаючи
дану проблему, недостатньо уваги науковці приділили аналізу втрат бюджету внаслідок
пільгового оподаткування і шляхів вирішення цієї проблеми.

© Паянок Т. М., 2013
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Метою статті є розгляд проблеми втрат бюджету від надання податкових пільг суб’єктам
господарювання та шляхів її вирішення для забезпечення формування ефективної податкової
політики України.

Надання податкових пільг суперечить основним принципам побудови податкової системи,
тобто принципу соціальної справедливості, коли система пільгового оподаткування створює
нерівномірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання. Надання пільг часто є
результатом лобіювання інтересів певних груп.

Податкові пільги (англ. Tax Benefits) – переваги, що надаються окремим платникам податків,
включаючи можливість не сплачувати податок або сплачувати його у меншому розмірі.
Норми законодавства, що визначають підстави, порядок і умови застосування пільг з податків
і зборів, не можуть мати індивідуального характеру [5]. Згідно зі ст. 30 п. 30.2 Податкового
кодексу податкова пільга – передбачене податковим і митним законодавством звільнення
платника податків від обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним
податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав [2]. Податкові пільги поділено на
чотири складові (рис. 1) [2].

Розглянемо втрати бюджету внаслідок пільгового оподаткування в динаміці. Поступове
зростання сум втрат бюджету внаслідок пільгового оподаткування спостерігалося до 2004 року
(у 2000 році – 46 801 млн грн, у 2001 – 51 168 млн грн і т.д).

Податкова пільга надається шляхом:
– податкового вирахування (знижки), що зменшує базу оподаткування до нарахування

податку та збору;
– звільнення від сплати податку та збору;
– зменшення податкового зобов’язання після нарахування податку та збору;
– встановлення зниженої ставки податку та збору.

Рис. 1. Види податкових пільг*
*Джерело: складено автором

Зміна політичної влади у 2004 році суттєво вплинула на податкову політику в країні, значно
скоротився перелік податкових пільг, їх розмір за 2005 рік становив лише 12 338 млн грн
(рис. 2) [4].
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Рис. 2. Втрати бюджету внаслідок пільгового оподаткування станом на 01.01.2006 –
2011 рр., млн грн*

*Джерело: розроблено автором

Протягом наступних п’яти років середні коливання розміру втрат бюджету внаслідок
пільгового оподаткування в середньому щорічно становили 18 873 млн грн, при цьому
спостерігалося поступове їх зростання. Після прийняття Податкового кодексу ситуація
кардинально змінилася, перелік податкових пільг для платників податків розширено. Це призвело
до зростання податкових витрат, їх розмір на 01.01.2011 р. становив 191 898 млн грн, що майже
в 7 разів більше від минулого періоду. Це недопустимо стосовно інших платників податків, які
не мають пільг з оподаткування. Збільшення масштабів пільгового оподаткування за рахунок
перекладання податків на сумлінних платників, ресурси яких обмежені, призведе до зростання
бюджетного дефіциту.

Надання галузевих податкових пільг спричиняє приплив мобільних ресурсів у галузі, що
користуються пільгами, з галузей, які їх позбавлені. Оскільки такий перерозподіл здійснюється
незалежно від ефективності використання ресурсів у тій чи іншій галузі, а отже, не відповідає
критерію ефективності, він, як правило, веде до втрат суспільного добробуту. Винятком є
лише випадки, коли пільга усуває провали ринку [3]. Розглянути галузевий розподіл втрат
бюджету внаслідок пільгового оподаткування, на жаль, неможливо через відсутність
статистичних даних.

У регіональному розрізі ситуація щодо втрат бюджету внаслідок пільгового оподаткування
така: протягом одинадцяти років фаворити по пільговому оподаткуванню суттєво не
змінювалися – м. Київ, Дніпропетровська, Донецька, Київська, Харківська, Одеська, Запорізька
області (рис. 3). Необхідно зазначити, що м. Київ протягом одинадцяти років займав першу
позицію щодо втрат бюджету, на другому місці здебільшого була Дніпропетровська область,
на третьому – Донецька (табл. 1).
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Рис. 3. Втрати бюджету внаслідок пільгового оподаткування у регіональному розрізі
станом на 01.01.2001–2011 рр., %*

*Джерело: розроблено автором

Запорізька, Харківська, Київська, Одеська мають частку втрат від загальних меншу за
10 %. У середньому за одинадцять років інші області займають лише 31 % від загальних втрат.

Втрати бюджету на 01.01.2011  р. становлять 191 899 млн грн, при цьому місцевий бюджет
недоотримав 4 693 млн грн, а державний відповідно 187 206 млн грн. Детально проаналізуємо,
які саме податки мають найбільші пільги в оподаткуванні станом на 01.01.2011 р. (рис. 4).
Левову частку бюджет втрачає від пільгового оподаткування податком на додану вартість –
147 985 млн грн, що становить 77 % від загальних втрат. Друге місце займає податок на прибуток
підприємств – 14 % від загальних, що становить 26 991 млн грн. Акцизний податок з вироблених
в Україні підакцизних товарів займає третю позицію, розмір втрат становить 13 224 млн грн, а
це майже 7 % від загальної суми втрат бюджету від пільгового оподаткування.

Таблиця 1
Частка втрат бюджету внаслідок пільгового оподаткування у загальних втратах станом

на 01.01.2001 – 2011 рр., %

*Джерело: розраховано автором за даними [1]
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2001 м. Київ-26,6 Дніпропетровська 18,7 Донецька 14,6 Запорізька 7,8 Одеська 4,6 27,7
2002 м. Київ-23,7 Дніпропетровська 20,5 Донецька 13,5 Запорізька 6,5 Одеська 4,8 31,0
2003 м. Київ-24,9 Дніпропетровська 20,9 Донецька 12,3 Запорізька 5,5 Одеська 5,4 31,0
2004 м. Київ-28,7 Дніпропетровська 19,5 Донецька 11,5 Запорізька 5,5 Одеська 5,3 29,5

2005 м. Київ-26,8 Дніпропетровська 21,4 Донецька 12,6 Запорізька 6,3 Полтавська, Харківська,
Одеська – 4,4

19,7

2006 м. Київ-35,6 Запорізька 9,8 Одеська,
Харківська – 4,9

Київська 4,7 Донецька 4,2 35,9

2007 м. Київ-44,5 Харківська 6,0 Київська 5,6 Дніпропетровська 4,9 Одеська 4,0 35,0
2008 м. Київ-42,1 Київська 6,2 Дніпропетровська 5,7 Харківська 5,5 Донецька 4,3 36,2
2009 м. Київ-41,7 Дніпропетровська 6,0 Київська 5,9 Харківська 4,8 Донецька 4,7 36,9

2010 м. Київ-43,4 Дніпропетровська 6,0 Київська 5,7 Донецька,
Одеська – 5,5

Харківська 4,6 29,3

2011 м. Київ-37,0 Донецька 11,5 Дніпропетровська 10,1 Харківська 5,4 Запорізька 4,5 31,5
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Якщо порівняти ситуацію з минулим періодом, то податок на додану вартість становив
89 %, а податок на прибуток – 8 % від загальних. Отже, можна зробити висновок, що в
Податковому кодексі значно розширився перелік пільг з оподаткування податком на прибуток
підприємств.

Проаналізуємо структуру втрат бюджету внаслідок пільгового оподаткування за
основними податками по регіонах України, а саме: по податку на додану вартість, податку на
прибуток підприємств та акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (табл.
2). Київ займає перше місце як по податку на додану вартість, так і по податку на прибуток
підприємств. Його значення становить 38,8 % від загальних втрат бюджету по ПДВ, а це
57 467 млн грн і 44,1 % по податку на прибуток підприємств, що становить 11 899 млн грн.

Рис. 4. Втрати бюджету внаслідок пільгового оподаткування за видами податків і зборів
станом на 01.01.2011 р., млн грн

Донецька область займає друге місце з втрат бюджету по податку на додану вартість –
13,1 % від загальних (19 460 млн грн) і четверте – з податку на прибуток підприємств – 9,2 %
від загальних (2 486 млн грн). Дніпропетровська область на третьому місці як по податку на
додану вартість – 11,1 % (16 476 млн грн), так і по податку на прибуток підприємств – 9,7 %
(2 631 млн грн). Фактично п’ять регіонів мають 71,7 % від загальних пільг по податку на додану
вартість і 77,9 % від загальних по податку на прибуток підприємств. Щодо акцизного податку
з вироблених в Україні підакцизних товарів, то перше місце займає Тернопільська область –
17,4 % від загального (2 297 млн грн), друге – Вінницька зі значенням 13,5 % (1 791 млн грн),
третє – Львівська – 10,6 % (1 407 млн грн), Полтавська і Харківська мають майже однаковий
рівень 8,7 і 8,5 % відповідно від загальних втрат бюджету внаслідок пільгового оподаткування.
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Таблиця 2
Структура втрат бюджету внаслідок пільгового оподаткування за податками по регіонах

України станом на 01.01.2011 р., %

Джерело: розраховано автором за даними [1]

Кількість пільговиків станом на 1.01.2011 р. становить 155 071 платників. При цьому частка
пільговиків з податку на прибуток підприємств від загальної становить 36 %, з податку на
додану вартість –майже 29 %, плата за землю – 22 % (рис. 5).

Рис. 5. Кількість пільговиків станом на 01.01.2011 р.
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Отже, зміна політичної влади в Україні безпосередньо впливає на розміри пільгового
оподаткування. Податкові пільги в Україні не виконують своєї функції, більшість їх спрямована
на задоволення інтересів і потреб окремих суб’єктів господарювання, представників влади,
які задовольняють лише свої інтереси. Більшість податкових пільг надаються на нетривалий
або невизначений термін, з необґрунтованим і нецільовим змістом, що призводить до постійних
втрат бюджетних надходжень і гальмування економічного зростання України, адже сумлінні
платники, не витримуючи навантаження, також шукають шляхи ухилення від оподаткування.

Наявна система надання податкових пільг не дозволяє об’єктивно оцінити їх ефективність
і доцільність для окремих галузей і економічного зростання в цілому. Адже, незважаючи на
звільнення від сплати більшості податків і зборів, виробництво окремої пільгової продукції та
ефективність окремих видів діяльності, що користуються податковими пільгами, з кожним
роком зменшуються.

При цьому поширення податкових пільг звужує базу оподаткування і несправедливо
перекладає податковий тягар на ефективні підприємства, які не користуються податковими
пільгами (як правило, це представники середнього бізнесу). Усі ці фактори зумовлюють
виникнення податкових втрат, неефективний перерозподіл податкових надходжень, порушення
макроекономічної та фіскальної стабільності.

Тому у зв’язку з відсутністю дієвої системи контролю за отриманням та використанням
податкових пільг їх розширення призводить до значних втрат бюджетних коштів.

Податкові пільги можуть бути ефективним інструментом регулювання податкової політики
лише за умови дотримання таких положень:

– розробити критерії ефективності використання податкових пільг і запровадити
відповідальність за нецільове використання пільг платниками;

– проаналізувати існуючі пільги з позиції їх доцільності, обмежити та скасувати економічно
необґрунтовані податкові пільги, з урахуванням аналізу їх впливу на формування доходів
бюджету та податкове навантаження суб’єктів господарювання;

– забезпечити ефективну систему контролю за цільовим використанням соціальних пільг
і запровадити публічну звітність щодо їх надання;

– удосконалювати зв’язок між сплаченими податками і отриманими вигодами від
споживання суспільних благ, що підвищить свідомість платників податків.

Отже, ефективне регулювання економічних і соціальних процесів за допомогою податкових
пільг потребує серйозного наукового обґрунтування з позиції системного підходу доцільності
їх застосування в кожному конкретному випадку, а також оцінки порівняльної ефективності
досягнення поставлених цілей за допомогою різних варіантів надання податкових пільг та в
поєднанні з іншими інструментами державного регулювання.
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ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ
ВИРОБНИЦТВ НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ

У роботі розглянуто особливості податкової політики держави щодо виробництва
на сільських територіях. Подано класифікацію видів податків, аналіз їх ефективності та
визначено шляхи подолання існуючих проблем.

В работе рассмотрены особенности налоговой политики государства по производству
на сельских территориях. Представлена классификация видов налогов, анализ их
эффективности и определены пути преодоления существующих проблем.

In the work is to study tax policy on production in rural areas. A classification of taxes, an
analysis of their effectiveness and indicate ways to overcome existing problems.

Ключові слова: оподаткування, податкова політика, податкова система, фіксований
сільськогосподарський податок, виробництво, сільські території.

Традиційно оподаткування відіграє домінуючу роль у фінансових відносинах між
державою, населенням і більшістю організаційно-правових форм господарювання, що
функціонують на всій території України. Щоправда, це не сприяє рівномірному забезпеченню
соціально-економічного розвитку та благоустрою всіх територіальних утворень і жителів
країни. Надходження у бюджетну систему сільських і міських територій суттєво відрізняються
на користь останніх. Враховуючи низький рівень добробуту та благоустрою сільського
населення, дослідження причин та особливостей оподаткування виробництва, зосередженого
в межах сільських територій, є досить актуальним завданням.

Дослідженнями загальної теорії податків, організації механізмів оподаткування та побудови
податкової системи тощо займалися такі вчені, як П. Бечко, І. Ватуля, М. Ватуля,
В. Вишневський, Д. Дема, В. Довгалюк, Ю. Єрмоленко С. Каламбет, А. Крисоватий, Л. Рибалко,
Р. Сидоренко, Л. Тарангул, О. Мірчев і багато інших. Для України (як аграрної країни) важливим
нині напрямом досліджень є оподаткування сільськогосподарської діяльності. У цьому напрямі
отримано значні наукові результати такими провідними вітчизняними науковцями, як
П. Гайдуцький, М. Дем’яненко, С. Зоря, В. Жук, П. Саблук, С. Кваша, П. Лайко, А. Лісовий,
В. Синчак, Л. Тулуш та ін. Зокрема, В. Синчак [1] досить детально розглянув загальні теоретичні
аспекти побудови системи оподаткування у сільському господарстві України.

Проте особливості оподаткування сільськогосподарського та несільськогосподарського
виробництва, зосередженого на сільських територіях, потребують додаткового висвітлення в
науковій літературі.

© Залізко В. Д., 2013
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Метою дослідження є встановлення специфіки оподаткування сільськогосподарського та
несільськогосподарського виробництва, яке зосереджене в межах сільських територій, а також
з’ясування впливу такого виробництва на їх базові соціоекономічні показники.

Перехід України на ринкові відносини призвів до того, що податки стали основним джерелом
наповнення державного та місцевих бюджетів. Тому створення ефективної податкової системи
є запорукою благополуччя громадян країни. У світі існує багато варіантів і способів побудови
досконалої системи оподаткування. Український варіант – це синтез американської, в якій
домінує ідея оподатковування через прибуток, та європейської – через податок на додану
вартість з обороту товару (див., наприклад [2, с. 38]). Проте таке об’єднання дало досить
негативні наслідки. Згідно з результатами підготовки першої хвилі податкового індексу
Європейської бізнес-асоціації цей індикатор (індекс) на кінець 2011 р. становив 1,90 бала з 5
можливих (дуже погано, якщо порівнювати з шкільними оцінками). Індекс складається з 4
основних частин:

– якість податкового законодавства;
– складність адміністрування;
– ступінь фіскального тиску;
– якість податкового обслуговування податківців.
Друга хвиля податкового індексу Європейської бізнес-асоціації показала, що відповідний

індекс у ІІ та ІІІ кварталах 2012 року покращився всього на півбала і становив 2,42 бала [3].
Незважаючи на те, що у рейтингу Doing Business-2013 Світового банку та Міжнародної
фінансової корпорації Україна піднялася на 15 пунктів – з 152-го місця на 137-ме, а в субрейтинзі
„Paying Taxes” – на 18 пунктів – з 183-го місця на 165-те, можна стверджувати, що розпочата
владою амбіційна реформа оподаткування у 2011 р. і прийняття Податкового кодексу принесли
несподівано низькі результати. Тому, можливо, об’єднання податкової і митної систем України
в нову структуру – Міністерство доходів і зборів, пояснюється спробою підтягнути рівень
податкових послуг через митні, оскільки відповідний митний індекс за 2012 р. становив майже
чотири бали з п’яти.

На нашу думку, одним із шляхів покращання оподаткування різних організаційно-правових
форм господарювання може бути диференціація податків виробництва залежно від
адміністративно-територіального їх розміщення. Зокрема, необхідно розрізняти виробництво
на сільських і міських територіях.

Зупинимося більш детально на виробництві, що зосереджене в межах сільських територій.
Не так давно, років 10–15 тому, сільське господарство було домінантним видом офіційної
зайнятості сільського населення і основним джерелом надходження податкових зборів. Після
проголошення незалежності України був прийнятий Закон „Про систему оподаткування” [4],
в якому зазначалися особливості оподаткування сільськогосподарського виробництва на
сільських територіях, а несільськогосподарське виробництво (добувна, обробна, переробна
промисловості, будівельна галузь, торгівля, тощо) та інша діяльність підприємств
оподатковуються на загальних підставах. Розглянемо у табл. 1 основні види податків та зборів,
що застосовуються на сільських територіях залежно від виду виробництва.
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Рис. 1. Базова класифікація податків і зборів, що сплачуються на сільських територіях
Проаналізувавши діючі закони, що стосуються оподаткування виробництва, необхідно

підтримати думку Л. Тарангул (щодо вибору методики оцінки податкоспроможності регіонів
через визначення індексу податкового потенціалу), яка встановлює тісний зв’язок між рівнем
економічного розвитку регіонів та їх податковим потенціалом. Тому пропонуємо
податкоспроможність сільських (міських) територій визначати як показник, що характеризує
абсолютний обсяг підлягаючого оподаткуванню ВВП, який виробляється в межах відповідних
територій на одну особу, що має постійне місце проживання. Загальнодержавну
податкоспроможність пропонуємо визначати як середнє значення податкоспроможності
сільських і міських територій.

Отже, за сучасних умов покращання податкоспроможності українських сільських територій
можливе у випадку збільшення ВВП, але лише за рахунок несільськогосподарського
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виробництва. Усі види підприємств, валовий дохід яких від операцій з реалізації
сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки не нижчий
75 % від загального обсягу реалізації, перебувають на „податкових канікулах” і не підлягають
загальному оподаткуванню. На нашу думку, подальше впровадження таких тривалих
„податкових канікул”: спеціального режиму оподаткування ПДВ і безтермінового застосування
фіксованого сільськогосподарського податку, яке узаконене Податковим кодексом України
(глава 2, розділ XIV), є неефективним і згубним для соціоекономічного розвитку сільських
територій. Зазначене можна підтвердити такими судженнями.

По-перше, фіксований сільськогосподарський податок втрачає актуальність як єдиний
узагальнений податок, що відповідав іншим нарахуванням (плата за землю, пенсійний фонд
тощо), становлячи 0,15 % нормативної грошової вартості одного гектара ріллі, пасовищ і
сінокосів, 0,09 % – вартості багаторічних насаджень станом на 1 липня 1995 р.
Жук В. М. [5, с. 34–35] розрахував, що середній розмір сплати ФСП по Україні становить 6–
8 грн за 1 га. Ці розрахунки показують, що розмір ФСП значно нижчий за податок на землю
(який є його складовою) і внесків до пенсійного фонду, що не можна назвати логічним.

По-друге, ускладнення адміністрування ФСП і неможливість виконувати регулятивно-
стимулюючу функцію, оскільки на практиці необхідність надання довідки із Управління
земельних ресурсів, в якій кожна земельна ділянка характеризується десятком показників (до
речі, ця довідка коштує дорожче за розмір ФСП). У кінцевому результаті сільськогосподарські
підприємства, у земельному банку яких є 6 тис. га, що орендують землі близько 1 тис. пайовиків,
не можна якісно перевірити кожного року за більше ніж 15 показниками. Гірша ситуація
складається з орендою пайових земель великими агрохолдингами, земельний банк яких
перевищує 400 тис. га. Крім того, маючи плаваючий квартальний розподіл відсоткових ставок
(квартали: І – 10 %, ІІ – 10 %, ІІІ – 50 %, ІV – 30 %), Податковий кодекс (стаття 306.2) стимулює
підприємства до передчасної реалізації сільськогосподарської продукції за невигідними цінами.

По-третє, у сільськогосподарському виробництві часто використовуються землі запасу,
які перебувають у юрисдикції сільських рад, і відсутність чіткого механізму їх надання в оренду
та контролю за цільовим використанням створює можливість для розробки корупційних схем.

По-четверте, хоча, згідно з новим Податковим кодексом України, режим справляння та
використання ПДВ для сільськогосподарського виробництва не змінився і у розпорядженні
сільгоспвиробників надалі залишається ПДВ з реалізації відповідних товарів, але законом не
передбачено протидії у випадку, коли великі агропідприємства перепродують підставним
фірмам сільськогосподарську продукцію по завищених цінах, отримуючи від держави значні
компенсації.

Стосовно несільськогосподарських видів виробництва на сільських територіях, то вони є,
на думку багатьох учених (С. Демяненко, С. Зоря, В. Галушко, А. Лісовий та ін.), важливою
складовою розвитку сільських територій у забезпеченні гідної соціальної інфраструктури,
доходів сільського населення та ін.

Спробуємо класифікувати основні види несільськогосподарського виробництва. Виходячи
з етимології слова, поняття „несільськогосподарське виробництво” – це створення
матеріальних і суспільних благ без залучення сільського господарства. Так, у межах сільських
територій можна виконувати такі види виробництва:

– будівництво житлових і нежитлових приміщень;
– транспортні послуги;
– ландшафтний дизайн;
– екотуризм (збір грибів, ягід, лікарських трав, коренів, мисливство, рибальство тощо);
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– зелений туризм (оренда жилих і нежилих приміщень);
– агротуризм (ознайомлення та реалізація агропродукції місцевого
виробництва);
– сільський туризм (поїздки на конях, демонстрація етнічних традицій
тощо);
– промислове виробництво;
– послуги у сфері ІТ-технологій тощо.
Проте чинним законодавством більшість перерахованих видів діяльності залишаються

неврегульованими або ж перебувають на загальній системі оподаткування. Так, до сьогодні
Верховною Радою України не прийнято Закон „Про сільський та сільський зелений туризм”,
незважаючи на Постанову Верховної Ради № 2179 від 16.11.2004 р., що прийняла його за основу,
та ряд законопроектів „Про сільський туризм” (№ 0920 від 25.06.2006 р.) та „Про сільський
зелений туризм” (№ 3467 від 12.04.2007 р.).

Основним документом, який певним чином урегульовує туристичну діяльність у сільській
місцевості, можна вважати Постанову КМУ „Про затвердження Порядку надання послуг з
тимчасового розміщення (проживання)” від 15.03.2006 р. № 297, із змінами, внесеними згідно
з постановами КМ № 1203 (1203–2011-п ) від 16.11.2011 р. та № 830 (830–2012-п) від 05.09.2012 р.
У результаті уточнень сільський зелений туризм як вид діяльності не потребує спеціальних
дозволів і реєстрацій фізичної особи як підприємця у сфері індивідуального проживання у
випадку, коли житло, в якому за плату або безоплатно надається кількість місць, що не
перевищує 29 осіб (у старій редакції було 9). Проте проведення екскурсій, туристичних походів
тощо, які потребують спеціальної освіти, дозволів, узгоджень з місцевою владою, підлягають
оподаткуванню на загальних підставах.

Другий офіційний документ, що дозволяє отримувати неоподатковані додаткові доходи на
сільських територіях, є Закон України „Про особисте селянське господарство” № 742 від 15
травня 2003 р. Згідно з цим законом господарська діяльність, яка проводиться (без створення
юридичної особи) індивідуально фізичною особою або сім’єю чи родиною, що спільно
проживає, з метою задоволення особистих потреб шляхом виробництва, переробки та
споживання сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків і надання послуг з
використанням майна особистого селянського господарства, зокрема й у сфері сільського
зеленого туризму, не належить до підприємницької. Згідно з Законом України „Про податок з
доходів фізичних осіб” № 889 від 22.05.2003 р. звільняються від сплати податку доходи, отримані
від продажу вирощеної власником у своїй садибі сільськогосподарської продукції, в тому
числі продуктів її первинної переробки.

До недоліків зазначених документів можна віднести відсутність чіткої класифікації основних
видів туризму та розмитість формулювань законів, які дають можливість для зловживань
шляхом ухилення від сплати податків готелями та туристичними базами.

Стосовно інших видів несільськогосподарського виробництва, то всі вони оподатковуються
на загальних підставах, тому будівництво житлових та нежитлових приміщень, транспортні
перевезення, ландшафтний дизайн та ін. не досить популярні на більшості сільських територій
України, оскільки рівень доходів селян найнижчий у країні. Крім того, відсутність інтернет-
комунікацій робить неможливою податкову електронну звітність і разом з поганою
транспортною системою відкидають розвиток сільських територій на десятки років назад.

На підставі зазначеного вище можна зробити такі висновки. Пільгова система
оподаткування, понижена чи нульова ставка податку на прибуток, введення ФСП та ін. повинні
застосовуватися виключно для таких підприємств, які забезпечують рівень зайнятості сільського
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населення не менше 50 % і фінансують об’єкти соціальної та транспортної інфраструктури
села. Для зняття можливих проблем, пов’язаних із закупівлею сільгосппродукції за завищеними
цінами (з метою отримання завищеної державної компенсації), доцільно обмежити рівень
розміру прибутку, пільгового оподаткування.

Застосування пільг при оподаткуванні доцільно використовувати і для
несільськогосподарського виробництва, яким займаються приватні підприємці, що повинні
обов’язково самі проживати у відповідній сільській місцевості і надавати робочі місця жителям
селищної ради, на якій функціонує виробництво.

Враховуючи, що забруднювачами навколишнього середовища сільських територій є
підприємства добувної та переробної промисловості, сільськогосподарське виробництво та
ін., то екологічний податок (збір за забруднення навколишнього природного середовища)
потрібно відраховувати повністю у бюджет місцевих рад для нейтралізації негативної дії добрив,
пестицидів, отрутохімікатів, відходів інтенсивного тваринництва тощо.

Використання морально та економічно застарілої нормативної оцінки земель
сільськогосподарського призначення, проведеної більше 17 років тому, не дозволяє встановити
адекватну орендну плату власникам паїв, яка повинна збільшитись удвічі або втричі,
враховуючи інфляційні процеси і світові ціни на природні ресурси. У зв’язку з можливістю
оподаткування відповідно до підвищеної орендної плати до місцевих бюджетів надійдуть
додаткові надходження, які можна буде використати для усунення стихійних сміттєзвалищ,
покращання інфраструктури сільських територій та екології в цілому.
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ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ЯК
ДЖЕРЕЛО НАПОВНЕННЯ МІСЦЕВИХ

БЮДЖЕТІВ
У статті здійснено критичний аналіз сучасної системи оподаткування нерухомості в

Україні, визначено її недоліки та надано пропозиції щодо їх усунення.

В статье приведён критический анализ современной системы налогообложения
недвижимости в Украине, определены ее недостатки и даны предложения по их
устранению.

This paper provides a critical analysis of the current system of taxation of real estate in
Ukraine, to its shortcomings and provided suggestions for their elimination.

Ключові слова: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, місцевий
бюджет.

Податок на нерухомість – один із найстаріших видів податків: використовується, починаючи
з XVIII століття, оскільки об’єкти нерухомості характеризуються сталістю місця розташування
і їх юрисдикція легко фіксується. Завжди можна було чітко визначити об’єкт оподаткування,
для якого характерні постійне місцезнаходження та тривалість існування, що забезпечували
безперешкодний доступ до нього фіскальних органів. Досить легко було встановити платника
податку, яким міг бути як власником нерухомості, так і орендарем.

В Україні використання податку на нерухомість було передбачено ще на початковій стадії
формування державності Законом України „Про систему оподаткування” від 25 червня
1991 р. [1]. Але реально такий податок до сьогодні не збирається, тому що за 20 років
незалежності закону про податок на нерухомість так і не було ухвалено. У прийнятому 2 грудня
2010 р. Податковому кодексі України такий податок вже визначений, але функціонувати він
почне лише з 1 січня 2014 р. [2].

Податок на нерухомість активно досліджують сучасні зарубіжні економісти, про що свідчать
праці М. Аллена, Р. Арно, Дж. Брюкнера, Б. Гамільтона, П. Мішковського, Д. Нетцера, С. Роса,
А. Саллівана, Л. Харріса та ін. Цьому податку надають значну увагу й українські фахівці, а
саме: В. Вишневський, В. Загорський, В. Заєць, В. Кравченко, І. Луніна, В. Мельник, В. Рибак,
А. Соколовська.

Метою даної статті є критичний аналіз сучасної системи оподаткування нерухомості в
Україні, визначення її недоліків і розробка пропозицій щодо їх усунення.

© Семенишин Х. М., 2013
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В Україні оподаткування нерухомого майна здійснюється здебільшого відповідно до
загальноприйнятих у зарубіжній практиці принципів, але має ряд специфічних особливостей.
Основна з них та, що в нашій країні діє плата за землю і податок на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки. Причому плата за землю є загальнодержавним податком, а базою
оподаткування податку на нерухоме майно є не вартість майна (як у всьому світі), а житлова
площа. Тобто виробнича нерухомість взагалі не оподатковується.

Крім того, складається враження, що наші законодавці запровадили податок на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки, щоб догодити світовому співтовариству, простіше
кажучи, щоб не відрізнятися від інших: тепер і в нас є податок на нерухомість. Але будь-який
податок повинний виконувати дві основні функції: фіскальну і регулюючу. На нашу думку,
податок на нерухоме майно в Україні не виконує ні фіскальної, ні регулюючої функції.

Наведемо такі аргументи:
1. Згідно з оцінками Міністерства доходів і зборів України податок на нерухоме майно у

2013 р. повинний був забезпечити надходження до місцевих бюджетів 75 млн грн (і це до змін
Податкового кодексу від 4 липня 2013 р.). Порівнявши цю суму із загальними (225,3 млрд грн)
і податковими (85,9 млрд. грн) надходженнями місцевих бюджетів 2012 р., можемо визначити,
що це всього 0,03 та 0,09 % відповідно. На нашу думку, будь-який податок, який у структурі
податкових надходжень має менше 1 %, не лише не виконує фіскальної функції, але й є
шкідливим для країни, оскільки ускладнює податкову систему та вимагає непорівнюваних з
доходами витрат на його адміністрування. Такий податок є неефективним: його легше
позбутися, ніж адмініструвати.

2. Регулююча функція податку на нерухомість за первісним задумом полягала в
перерозподілі доходів між бідними та багатими та усуненні спекуляції житлом. Для масової
свідомості цей податок позиціонувався як податок на багатих. Проте ж розрахунки показують,
що в структурі платників цього податку громадяни, які мають квартири житловою площею
понад 120 м2 і будинки понад 250 м2, становлять близько 1 %. Решта – це люди, які, крім міської
квартири, мали стареньку хату у селі, яка дісталася в спадщину від батьків, чи дві невеликі
квартири, які навіть у сумі „не дотягують” до 120 м2.

Наприклад, Міністерством доходів і зборів України на кінець червня 2013 р. визначено
11 тис. жителів Івано-Франківщини, які повинні були сплачувати податок на нерухоме майно.
З них 10,8 тис. громадян володіли двома і більше об’єктами нерухомості, 114 – квартирами,
житловою площею понад 120 м2  і 23 – житловими будинками, житловою площею понад
250 м2 [3].

Аналогічна картина у Волинській області: за останніми оперативними даними Міністерства
доходів і зборів України (на початок липня 2013 р.), майном, що підлягає оподаткуванню, на
Волині володіє 5 556 громадян. Зокрема, 5 506 волинян мають у власності два і більше житлових
об’єктів. Квартирами, що перевищують 120 квадратних метрів, володіє 34 волинянина, а
житловими будинками площею понад 250 квадратних метрів володіють 16 мешканців
області [4].

Визначимо, яким буде відсоток таких громадян не в структурі платників податку на
нерухоме майно, а в загальній структурі населення відповідних областей. Відповідь: Івано-
Франківська область – 0,01 %, Волинська область – 0,005 %. То чи варто запроваджувати
окремий податок для 50 людей з Волині, 137 з Івано-Франківщини і т.д.?
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Податок повинний бути всезагальним і стосуватися більшості, а краще – всього населення,
тоді і сплачувати його будуть усі. А в ситуації, що склалася нині в Україні, податок на нерухоме
майно сприймається платниками як насмішка: „Знайди дурнішого”. Кмітливі люди не
платитимуть його ні за яких обставин, тому що є достатньо правових можливостей не платити
або зменшити цей податок до мінімуму. Це переписування понадлімітного житла на родичів,
формальне перепрофілювання кімнат під зимовий сад, спортзал, комору, гардероб, передпокій
і т.д. для зменшення житлової площі, перепрофілювання всього приміщення з житлового в
нежитлове (гараж, майстерня, водокачка, склад і т.д.), маскування житла під житлові об’єкти,
на які поширюються пільги (дачний чи садовий будинок, дитячий будинок, гуртожиток і т.д.),
невведення в експлуатацію новозбудованих будинків чи неоформлення спадщини на старі
будинки та квартири (які фактично придатні для проживання) і т.д.

Якщо всі ці аргументи доводять недієздатність податку на нерухомість, який у наших
вітчизняних умовах не виконує ні фіскальної, ні регулюючої функції, то зміни до статті
265 Податкового кодексу України, проголосовані Верховною Радою 4 липня 2013 р., взагалі
,,ліквідують” цей податок. Тому не зрозуміло, чи є в Україні такі люди, що платитимуть його.

Якщо до 4 липня 2013 р. в Податковому кодексі діяла пільга у вигляді зменшення бази
оподаткування для квартири на 120 кв. метрів, а для житлового будинку на 250 кв. метрів
(причому таке зменшення надавалося всього раз у рік і для кожного об’єкта житлової
нерухомості окремо), то тепер до підпункту 265.4.1 статті 265 доданий підпункт в), в якому
сказано, що для різних видів об’єктів житлової нерухомості (у разі одночасного перебування
у власності платника податку квартир і житлових будинків, база оподаткування зменшується
на 370 кв. метрів (і тепер база оподаткування обчислюється виходячи з сумарної житлової
площі таких об’єктів) [5].

Тобто законодавець просто додав пільги для квартир і будинків (120 + 250 = 370), але чи
правильно це? Адже тепер, маючи 2 квартири по 65 кв. метрів, людина вже стає платником
податку на нерухоме майно, а інша людина, маючи 5 таких самих квартир і „хатинку” у селі на
40 кв. метрів, не буде нічого платити до місцевого бюджету. Нелогічно. А чому? Тому що не
додавати потрібно було, а брати середню величину: (120 + 250) / 2 = 185. Наприклад, якщо
пільгою для квартир є 120 метрів квадратних (2 квартири по 60 м2), а для будинків – 250 кв.
метрів (2 будинки по 125 м2), то зрозуміло, що пільгою для змішаної нерухомості повинна
бути площа однієї подібної квартири та одного такого ж будинку (60 + 125 = 185).

Помилка законодавців очевидна, але чи випадкова? Здається, що це навіть не помилка, а
свідомі дії. Посилання на те, що „...база Держреєстру, в силу технічних причин, ще далеко не
наповнена інформацією, яку повинні передати Держреєстру БТІ, у зв’язку з чим складно
говорити про адекватне оподаткування нерухомого майна громадян...” [6], видається
звичайним маскуванням, за яким народні депутати вирішували свої прагматичні (краще
сказати „шкурні”) інтереси.

Станом на 1 липня 2013 р. всіма сільськими, селищними та міськими радами прийнято
ставки податку на нерухоме майно, Міністерством фінансів України затверджено бланки
податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
податковими інспекціями розіслані податкові повідомлення-рішення платникам податків. У
чому тоді тут проблема, адже основну роботу вже зроблено. Більше того, уже було сплачено
фізичними і юридичними особами понад 8 млн грн податку на нерухоме майно.
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Вважаємо, що проблема в тому, що хтось не хоче платити цей, прямо скажемо, незначний
податок. І цей „хтось” – це не прості громадяни нашої країни, для яких 500–700 грн на рік за
другу квартиру чи будинок у селі є значною, але не критичною сумою, і вони змирилися з
цим. Але не змирилися ті, хто таку суму грошей витрачає за місяць на цигарки чи на каву в
тиждень чи навіть на разову „маленьку вечерю” в ресторані. Невже вони так не хочуть
розлучатися з мізерною (за їх мірками) сумою? Мабуть ні, швидше йдеться про
непрестижність сплачувати податки у цілому і конкретного податку зокрема. Нашим депутатам
ще далеко до свідомості Білла Гейтса чи Уорена Баффета, які сплатили за останні роки кожний
відповідно 28 і 20 млрд дол (саме так: не мільйонів, а мільярдів доларів) на благодійність, не
кажучи вже про податки. До речі, мільярдер Уоррен Баффет відомий як автор так званого
„правила Баффета”. Три роки тому він заявив, що вважає несправедливою схему
оподаткування, за якою він платить менше податків, ніж його секретар. За „правилом Баффета”
усі, хто заробляє більше одного мільйона доларів на рік, повинні платити не менше 30 %
податків [7].

З українських бізнесменів лише меценат Віктор Пінчук взяв зобов’язання інвестувати
половину чи більше свого статку за життя або після нього в благодійні проекти, приєднавшись
до Giving Pledge (Клятва дарування) – філантропічної ініціативи, заснованої Біллом Гейтсом
та Уорреном Баффетом у 2010 році. Ініціатива нараховує 105 учасників віком від 28 до 97 років
з 9 країн світу [8].

Підсумовуючи розглянуте вище, необхідно зазначити, що податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, можна розглядати як джерело наповнення міських бюджетів,
але не сільських. У більшості українських сіл взагалі немає власників великих площ житлової
нерухомості. А якщо вони там і є (села розташовані біля столиці, міст-мільйонників, курортні
села), то їх власники вже давно легальними (тобто законними) способами переоформили
свою нерухомість на родичів або використали інші способи мінімізації податку на нерухоме
майно.

Щоб податок на нерухоме майно дійсно став вагомою часткою дохідної частини сільських
і селищних бюджетів, він повинний стосуватися всіх без винятків будівель: і житлових, і
виробничих, при чому базою оподаткування має стати загальна, а не житлова площа.
Вибірковість в оподаткуванні нерухомості необхідно усунути, бо вона руйнує психологію
законослухняного платника податків: чому я маю платити, а мій сусід цього не робить?
Важливо, щоб податок нараховувався не на громадянина, а саме на конкретну будівлю. Тоді
і власник швидко знайдеться (маються на увазі будівлі, не оформлені у власність у депресивних
селах), і уникати оподаткування буде майже неможливо. Найбільш правильно і справедливо
було б брати за базу оподаткування вартість нерухомості, але, враховуючи вітчизняні
проблеми з оцінкою майна, можна на певний час погодитись із значно простішою формою
оподаткування нерухомості: базою може бути площа нерухомого майна. Але при цьому
обов’язково необхідно враховувати місце розташування нерухомості (місто-мільйонер, велике
місто, середнє місто, мале місто, селище міського типу, село, депресивне село) і вік нерухомого
майна. Для цього можна застосовувати певні коригуючі коефіцієнти. Нехай цей податок буде
незначним, навіть 3–5 грн за квадратний метр у рік, але посильний для всіх категорій населення
(можлива розстрочка) і головне його всезагальність дасть можливість збирати до місцевих
бюджетів суми, необхідні для розвитку соціальної інфраструктури (особливо сільської).
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ДЕРЖАВНИЙ АУДИТ БЮДЖЕТНИХ
ПРОГРАМ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ

ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО
АДМІНІСТРУВАННЯ

У статті проаналізовано доцільність застосування державного аудиту бюджетних
програм за формуванням і виконанням показників податкових надходжень дохідної частини
державного бюджету.

В статье проанализирована целесообразность применения государственного аудита
бюджетных программ за формированием и выполнением показателей налоговых
поступлений доходной части государственного бюджета.

The article analyzes the feasibility of the state audit of budgetary programs for the formation
and implementation of indicators of tax revenues of state budget revenues.

Ключові слова: державний аудит бюджетних програм, податкові надходження,
податкове адміністрування.

Протягом останніх декількох років податково-бюджетна політика в Україні розвивалася в
умовах нестійкого розвитку світової економіки та нестабільності на міжнародних фінансових
ринках, що пов’язано із розгортанням боргових проблем розвинених країн. Унаслідок цього
відбулося погіршення кон’юнктури і зменшення попиту на світових товарних ринках,
спричинене уповільненням темпів зростання світової економіки. Це мало значний вплив на
соціально-економічний розвиток України та показники дохідної частини бюджету.

Тому на сьогодні забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку держави
є одним з важливих завдань, що стоять перед органами державної влади. Це, у свою чергу,
вимагає підвищення ефективності управління бюджетними ресурсами, зокрема в частині
планування і прогнозування доходів бюджету та результативності державного контролю. При
цьому особливу увагу необхідно приділити податковим надходженням, оскільки вони значною
мірою визначають економічний потенціал держави.

Забезпечення дієвого контролю у вигляді державного аудиту бюджетних програм за
адмініструванням податків на сьогодні повинно стати важливим теоретичним, методологічним
і науковим напрямом діяльності.

© Трайтлі В. Ю., 2013



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  3(62) 2013 217

Створення та розвиток видів державного аудиту виконання бюджетних програм в Україні
є предметом дослідження таких вчених, як А. Асанова, М. Бариніна-Зарікова, С. Левицька,
А. Мамишев, Н. Рубан, І. Стефанюк.

Вирішенню ряду питань організації податкового адміністрування в Україні присвятили
свої праці такі науковці, як М. Азаров, О. Данілов, Ю. Іванов, А. Крисоватий, П. Мельник,
Л. Тарангул та ін.

Проте, незважаючи на велику кількість наукових досліджень, проведених у сфері
податкового адміністрування та державного аудиту, питання застосування державного аудиту
бюджетних програм у сфері оподаткування, зокрема за якістю податкового адміністрування,
донині не досліджували. Невирішеними залишилися питання теоретико-методологічного і
прикладного характеру. Адже розглядати адміністрування доходів потрібно не лише з
класичного погляду, а з урахуванням вимог часу та новітніх методів контролю.

Метою статті є обгрунтування доцільності застосування державного аудиту бюджетних
програм за адмініструванням податків, зокрема, за формуванням і виконанням показників
податкових надходжень дохідної частини державного бюджету.

Період переходу до ринкової економіки характеризується такими особливостями, як
зростанням важливості фінансових відносин і необхідності забезпечення реальних фінансових
результатів, забезпечення на належному рівні процесу управління та контролю за цими
потоками, зокрема через застосування такої дієвої та результативної форми контролю, як
державний аудит бюджетних програм (далі – ДАБП).

Реалії сьогодення ставлять чітко завдання та питання щодо необхідності забезпечення
реалістичності планування бюджету, та штовхають на пошук таких методів розрахунку
прогнозних показників податкових доходів бюджету та подальшого контролю, які можуть
забезпечити високу якість одержуваних результатів. Однак в умовах середньострокового
фінансового планування застосування багатьох методів економічного прогнозування стає
неефективним. Здебільшого це пов’язано з недостатньою надійністю економічного
прогнозування, змінами податкового законодавства, залежністю бюджетних доходів від
зовнішньоекономічних факторів і т.д. Тому на сучасному етапі розвитку України особливої
актуальності набуває проблема удосконалення ефективності адміністрування податкових
надходжень дохідної частини державного бюджету за допомогою ДАБП.

Необхідність у покращанні фінансово-бюджетної дисципліни щодо законного та
ефективного використання бюджетних коштів та інтегрування в цей процес дієвого контролю
зумовила надважливість і доцільність запровадження в Україні такої форми контролю, як
державний аудит бюджетних програм. Державний аудит бюджетних програм покликаний
забезпечити фінансову та економічну стабільність країни та подальший їх розвиток в умовах
глобальної фінансової кризи. Застосування ефективного та дієвого контролю в тій або іншій
сфері дозволяє не лише досліджувати ефективність управління суспільними і грошовими
потоками в цій сфері, виявити недоліки або порушення, але й розробити науково обґрунтовані
пропозиції підвищення ефективності їх використання. Як правило, реалізація результатів
проведеного державного аудиту бюджетних програм дозволяє, хоча б частково, підвищити
результативність та економічність управління суспільними ресурсами, що відкриває нові
резерви для підвищення якості життя громадян.

Оскільки сучасний стан соціально-економічного розвитку та добробуту суспільства
перебувають у безпосередній залежності від можливостей державного бюджету, то на порядку
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денному держави стоїть питання не лише щодо законного та результативного використання
ресурсів держави, але й оптимального та ефективного їх акумулювання за допомогою
застосування ДАБП за якістю податкового адміністрування.

Податкове адміністрування – це система заходів і прийомів, зумовлена нормами чинного
законодавства, яка забезпечує мобілізацію надходжень до бюджетів усіх рівнів і державних
цільових фондів.

Об’єктом податкового адміністрування є фінансові відносини між платниками податків і
державними та контролюючими органами щодо нарахування та сплати податків, зборів та
обов’язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів.

Суб’єктом податкового адміністрування виступають держава в особі її органів і платники
податків [1].

У зв’язку з цим ДАБП є одним із надважливих методів дослідження ефективності та
законності процесу формування і акумулювання податкових надходжень бюджету не лише в
інтересах держави загалом, але і кожного платника податків зокрема.

Застосування ДАБП забезпечує прозорість бюджетного процесу та підзвітності діяльності
органів виконавчої влади перед суспільством за реалізацію державної політики в тій сфері
ведення, за яку вони відповідальні. Дієвість і результативність податкового адміністрування та
податкової сфери є одним із основних індикаторів економічної та фінансової стабільності
держави, що вимагає від органів фінансово-бюджетного та податкового контролю створення
адекватних механізмів контролю, які дозволяють визначати ступінь досягнення поставлених
соціально-економічних цілей у вигляді певних результатів і, тим самим, давати достовірну та
об’єктивну оцінку ефективності та законності формування та використання державних ресурсів
учасниками бюджетного процесу.

Необхідно зауважити, що левову частку дохідної частини державного бюджету протягом
останніх п’яти років займали саме податкові надходження, що зображено на рис. 1.

Рис. 1. Питома вага податкових надходжень у структурі дохідної частини державного
бюджету, %

Відповідно до Бюджетного кодексу України податковими надходженнями визначаються
встановлені законами України про оподаткування загальнодержавні податки і збори
(обов’язкові платежі) та місцеві податки і збори (обов’язкові платежі) [2].
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У структурі податкових надходжень державного бюджету у 2012 році найбільшу питому
вагу займали податок на додану вартість – 50,5 %, податок на прибуток підприємств – 20,1 %,
акцизний податок – 13,5 %, рентна плата – 4,9 % та ввізне мито – 4,7 % [3].

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулює Податковий кодекс
України (далі – ПКУ). Він, зокрема, визначає вичерпний перелік податків і зборів, що
справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків і зборів, їх права та
обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб
під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового
законодавства [4].

Згідно із ПКУ за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства,
контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, застосовуються такі види
юридичної відповідальності: фінансова, адміністративна, кримінальна.

Зокрема, податковими правопорушеннями, відповідно до ПКУ, є протиправні діяння (дія
чи бездіяльність) платників податків, податкових агентів, та/або їх посадових осіб, а також
посадових осіб контролюючих органів, що призвели до невиконання або неналежного
виконання вимог, установлених цим Кодексом та іншим законодавством, контроль за
дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Однак, дослідивши цей важливий нормативний документ у сфері оподаткування, можна
впевнено констатувати, що, незважаючи на значні плюси правових і практичних положень
Податкового кодексу України, є ряд недоліків щодо неузгодженості окремих питань
організаційного та контрольного характеру.

Зокрема, на сьогодні питання щодо ефективності діяльності посадових осіб контролюючих
органів залишається не дослідженим і зазвичай залишається за межами контролю.

Крім того, сучасний стан взаємодії податкових органів з іншими органами державної
влади з питань державного контролю за податковою політикою перебуває в дуже важкому
стані та потребує детальних досліджень і дієвих рухів і пропозицій у цьому напрямі.

Про це свідчить негативна тенденція щодо значних порушень бюджетного та податкового
законодавства за наслідками проведених контрольних заходів Рахунковою палатою України
(далі – РПУ) протягом 2006–2012 років [5].

Зокрема, за результатами проведених контрольних заходів у 2009 – 2010 роках саме
порушення адміністрування доходів займали левову частку в загальному обсязі порушень,
що подано на рис. 2.

Рис. 2. Питома вага бюджетних порушень і неефективного використання бюджетних
коштів, виявлених РПУ у 2009 – 2010 роках, %
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Однак необхідно зауважити, що з 2011 року замість посилення контрольних функцій РПУ
як незалежного органу спеціальної конституційної компетенції, тобто вищого органу
фінансового контролю держави, її було позбавлено права здійснювати контроль за дохідною
частиною бюджету, зокрема за акумулюванням коштів до державного бюджету.

Така ситуація негативно впливає на якість та об’єктивність результатів державного
контролю, за проведення якого незалежним органом де-юре відповідає Рахункова палата
України. Крім того, це негативно впливає на результативність, ефективність і повноцінність
контролю за дотриманням бюджетного законодавства, який згідно з чинними нормативно-
правовими актами повинний здійснюватися на всіх стадіях бюджетного процесу. А також
ставить під сумнів прозорість та об’єктивність отримуваної інформації суспільством щодо
процесів акумулювання коштів, яке воно довірило державі.

На нашу думку, доцільно внести зміни в діючі нормативно-правові акти в частині
повернення РПУ повноважень щодо контролю за дохідною частиною державного бюджету з
подальшою їх модернізацією відповідно до сучасних реалій та потреб економіки.

Здійснення державного аудиту бюджетних програм за процесом податкового
адміністрування виконує ряд важливих контрольних функцій, зокрема соціальну, політичну,
діагностичну, оперативну, захисну та превентивну.

Тому застосування ДАБП у процесі акумулювання податкових надходжень до дохідної
частини державного бюджету забезпечить:

– правильність формування показників;
– дотримання чинного бюджетного і податкового законодавства, правильність ведення

бухгалтерського обліку, складання звітності;
– правильність проведення операцій з акумулювання податків до бюджету;
– можливі додаткові резерви зростання бюджетних доходів;
– здійснення контролю як за об’єктами, так і суб’єктами податкового контролю;
– припинення правопорушень у бюджетній сфері, виявлення фінансових зловживань і

застосування санкцій до винних осіб і компенсацію наслідків незаконних дій;
– поліпшення фінансової дисципліни, проведення профілактичної, роз’яснювальної роботи

та значного покращання рівня податкового адміністрування.
Застосування ДАБП за дохідною частиною бюджету на першій стадії бюджетного процесу

дозволяє оцінити обґрунтованість розрахунку показників податкових надходжень, їх
достовірність і в подальшому процес виконання показників, ефективність господарської
діяльності платників податків, адміністрування податків і виконання бюджету держави.

Підвищення якості адміністрування податків за допомогою державного аудиту бюджетних
програм забезпечить ефективність податкової політики та дозволить визначити пріоритети з
урахуванням позицій усіх сторін податкових відносин, які, з одного боку, проявляються в
прагненні економічних суб’єктів до мінімізації податків, а з іншого – в існуванні інтересів
держави, що полягають у необхідності повністю реалізувати свої функції.

Отже, на сьогодні податкова система є важливою складовою економічної політики будь-
якої держави. Тому підтвердження правильності її розвитку, своєчасне проведення аналізу та
виявлення недоліків і збоїв, вироблення дієвих заходів щодо усунення причин відхилення від
принципів системи, прийняття рішень щодо коригування самої податкової системи повинно
бути забезпечене ефективним всеосяжним контролем, зокрема ДАБП.
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Застосування ДАБП для контролю за розвитком податкової системи, зокрема податкового
адміністрування, стане першим кроком на шляху до розбудови та дієвості податкового та
бюджетного законодавства. Крім того, забезпечить на високому рівні підготовку ряду
пропозицій із їх удосконалення, зокрема щодо повноти та ефективності податкових надходжень
і контролю за суб’єктами, що повинні забезпечувати формування єдиної державної податкової,
державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів і
реалізації єдиної державної податкової, державної митної політики.

Необхідно зауважити, що подальших досліджень потребує проведення та розроблення
цілеспрямованої організаційно-методичної роботи щодо встановлення ефективної та дієвої
системи державного контролю шляхом забезпечення системності та цілісності ідеології
державного аудиту бюджетних програм, покращання рівня та механізму взаємодії суб’єктів
державного контролю, проведення продуманої кадрової політики та створення єдиної належної
та якісної інформаційної бази щодо виявлених порушень бюджетного та податкового
законодавства.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПАРТНЕРСЬКИХ
ВІДНОСИН ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ З

ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ
У статті розглянуто особливості формування партнерських відносин податкової

служби з платниками податків. Зазначено, що основними завданнями, що стоять перед
нашою державою, є створення сприятливого інвестиційного клімату та конкурентних
умов для українських та іноземних компаній; запровадження ризикоорієнтованої системи
відбору платників податків для перевірки, введення трансфертного ціноутворення.

В статье рассмотрены особенности формирования партнерских отношений налоговой
службы с налогоплательщиками. Отмечено, что основными задачами, которые стоят
перед нашим государством, является создание благоприятного инвестиционного климата
и конкурентных условий для украинских и иностранных компаний; внедрение
рискоориентированной системы отбора налогоплательщиков для проверки, введение
трансфертного ценообразования.

The article discusses the features forming a partnership of tax service for taxpayers. It is
noted that the main task we faced our country, is to create a favorable investment climate and
competitive environment for Ukrainian and foreign companies, the introduction of risk-selection
of taxpayers to verify introduction of transfer pricing.

Ключові слова: податкова служба, податкова система, фіскальний потенціал, платник
податків, бізнес, горизонтальний моніторинг.

Нині Україна системно та цілеспрямовано працює над створенням сприятливого
інвестиційного клімату та однакових конкурентних умов як для українських, так і для іноземних
компаній. Основним завданням, яке постало перед податковою службою, – є створення для
бізнесу зрозумілих і легких прогнозованих „правил гри”, а особливо – стабільного
нормативного законодавства. Законодавчі зміни, що відбуваються останнім часом,
запроваджуються завдяки тісному діалогу із бізнес-спільнотою, що дозволяє створити паритет
інтересів. Однією з пріоритетних цілей податкової служби України є створення рівних
конкурентних умов для бізнесу та стимулювання інвестиційного клімату в державі.

Дослідженням діяльності податкової служби займалися такі науковці, як М. Я. Азаров,
Ф. О. Ярошенко [5], В. Л. Андрущенко [1], Дж. Е. Стігліц [6], К. І. Швабій [8], Дж. Шумпетер [7],
А. І. Мярковський [5], Т. Ю. Юткіна [9]. Шляхи налагодження тісної співпраці між податковою
службою та платниками подактів на сучасному етапі вивчали такі зарубіжні автори, як
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М. Мескон, М. Альберт, Пітер Ф. Друкер, Дж. Е. Стігліц, Дж. Шумпетер, О. Вільясмон.
В Україні продовжили їх напрацювання В. А. Абчук, В. В. Глухов, О. А. Подсолонко,
Л. І. Скібіцька, К. І. Швабій та ін.

Сьогодні важливо реалізувати ту фіскальну гармонію, що здатна забезпечити ефективність
податкових відносин на довгострокову перспективу. При всій значимості та невідкладності
нарощування фіскального потенціалу податкової системи фактичне збереження її однобічного
розвитку можливе завдяки чітко спрямованому функціонуванню податкової служби.

Необхідно зазначити, що доходи Державного бюджету України майже на 90 відсотків
формуються за рахунок податків. Саме тому Кабінетом Міністрів України була схвалена і
втілюється в життя Програма формування високої податкової культури населення і підтримки
зусиль органів державної податкової служби, спрямованих на наповнення дохідної частини
бюджету і державних цільових фондів. У рамках цієї програми зроблено вже багато, зокрема:

– надано відповідей на листи близько 28 тис.;
– надано консультацій з питань застосування податкового законодавства, в тому числі

індивідуально більше 827 тис і по телефону – понад 1 млн, зокрема через телефонну довідкову
службу – майже 572 тис.;

– проведено семінарів для платників податків понад 12 тисяч;
– прочитано лекцій у навчальних закладах та на підприємствах майже 30 тис.;
– проведено прес-конференцій та брифінгів 1,5 тис.;
– надруковано у засобах масової інформації матеріалів з податкової тематики більше

47 тис.;
– організовано виступів фахівців на радіо та ТБ понад 143 тис.;
– проведено „круглих столів” майже 4 тис. і «гарячих ліній» близько 7 тис. відповідно;
– розглянуто 30 звернень громадян, які надійшли по „гарячій лінії” Кабінету Міністрів

України „Проблеми економічної реформи”, 25 відповідей обнародувано через засоби масової
інформації;

– організовано роботу близько 1,5 тис. постійно діючих консультаційних пунктів.
З метою покращання пропаганди податкового законодавства, роз’яснення його найбільш

актуальних питань, забезпечення платників податків доступною та різноманітною інформацією,
що стосується сплати податків і складання податкової звітності, створено та функціонує
інтернет-холдинг з 26 web-сайтів Державної податкової служби України та державних
податкових служб України в областях. У період з 2011 р. до сьогодні апробовано нові методи
роботи з громадськістю, платниками податків і громадськими організаціями
підприємців (Департамент прогнозування ДПС України). Мета нашої роботи – зменшення
кількості податків і зборів, спрощення всіх процедур, забезпечення прозорості прийняття
рішень і зниження рівня корупції. Україна піднялася на 15 сходинок у рейтингу Світового
банку, що визначає умови ведення бізнесу, а за показниками створення підприємств – на
66 пунктів [2, с. 4].

Зокрема, були проведені всеукраїнські акції та конкурси (вручення Подяк сумлінному
платникові податків, укладання договорів про співпрацю з громадськими організаціями
підприємців, конкурс „Податки очима дітей”, акція „Кожному першокласнику – „Казку про
податки”, акція „Підприємець – податківець: партнерство заради держави”).

Крім того, протягом січня–вересня 2012 року в модернізації податкової служби відбулися
такі позитивні тренди:
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– створення сервісних центрів (станом на 01.10.2012 року відкрито та здійснюється
обслуговування платників податків у 460 центрах);

– впроваджуються інноваційні форми роз’яснення податкового законодавства (активно
реалізується Інтернет-проект під назвою „Черговий по країні”, відео- та інтернет – семінари
тощо);

– запроваджено послугу з опрацювання інформації щодо неправомірних дій або
бездіяльності працівників органів ДПС України «Пульс податкової», спрямованої на
встановлення зворотного зв’язку з платниками податків (з початку функціонування
безпосередньо з питань зазначеного сервісу звернулися 2 169 заявників, станом на
01.10.2012 року завершено розгляд 2 091 звернення або 93,1 відс., решта – перебуває на
опрацюванні);

– створено Центр сертифікації ключів (далі – ЦСК), основною функцією якого є надання
платникам податків послуг електронного цифрового підпису на безоплатній основі (з початку
діяльності ЦСК зареєстровано 62,5 тис. абонентів і видано 124,1 тис. посилених сертифікатів
відкритих ключів);

– розпочато реалізацію проекту горизонтального моніторингу (меморандуми про участь
в експерименті із запровадження горизонтального моніторингу вже підписано з ПАТ
„АрселорМіттал Кривий Ріг”, Підприємством з іноземними інвестиціями „Лукойл-Україна”
та ПАТ „Одеський НПЗ”, ТОВ СП „Нібулон”);

– впроваджено електронні сервіси: „Єдина база податкових знань”, „електронна звітність”,
„База платників ПДВ”, „Дізнайся більше про свого партнера” та ін.;

– спрощено процедуру реєстрації нових платників ПДВ – обсяг необхідних документів
скоротився втричі, жорстко лімітовані терміни розгляду поданих заяв – не більше шести днів;

– запроваджено подання однієї річної податкової декларації з податку на прибуток замість
чотирьох (без подання декларації за квартал та 9 місяців);

– забезпечено збільшення надходжень порівняно з 2011 роком показниками (зведений
бюджет +17,5 млрд грн, державний бюджет + 8,2 млрд грн, місцеві бюджети + 9,3 млрд гривень);

– зменшено кількість планових перевірок (у 2012 – 2013 роках передбачається охопити
плановими перевірками 7,5 тис. суб’єктів господарювання, що на 39 відсотків менше, ніж у
2011 році, на IV квартал 2012 року до плану-графіка перевірок включено 1,7 тис. суб’єктів
господарювання, що на рівні III кварталу 2012 року ).

Уперше за двадцять років існування податкових органів незалежної України чітко
сформульовано місію, бачення і визначено стратегічні напрями діяльності.

Спрощено процедуру реєстрації нових платників податків ПДВ – обсяг необхідних
документів скоротився втричі, жорстко лімітовані терміни розгляду поданих заяв – не більше
шести днів.

У квітні 2000 року, виходячи із необхідності поєднання зусиль щодо контролю за
додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю
сплати до бюджетів податків, зборів, запобіганням злочинам та іншим правопорушенням
між Державною податковою адміністрацією України та Українським Союзом промисловців
і підприємців України та Конфедерацією роботодавців України була підписана Угода про
роботу Узгоджувальною Робочою групою УСПП, КфРУ і Державною податковою
адміністрацією України щодо оперативного розгляду конфліктних питань. Сторони виходили
з того, що політика Державної податкової адміністрації України щодо удосконалювання
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податкового законодавства і позиція Союзу підприємців з підтримки вітчизняного
товаровиробника є необхідними складовими подолання кризи і подальшого просування
України по шляху глибоких економічних перетворень.

Відповідно до Регламенту щоквартально провадяться засідання Узгоджувальної робочої
групи УСПП, КфРУ і Державної податкової адміністрації України, на яких вирішуються питання
щодо порушення податкового законодавства, вносяться зміни до діючих нормативно-правових
актів. Ці засідання є дієвим інструментом реалізації правових відносин між державою і
платниками податків, сприяють систематизації та стабілізації податкової політики, зменшенню
рівня податкового тиску на суб’єктів господарювання, покращанню фінансового стану
підприємств, їх платоспроможності та розв’язанню кризи платежів.

Необхідно зазначити, що Союз підприємців і податкова служба вже досить тривалий час
співпрацюють. У Державній податковій службі України за участі фахівців Українського Союзу
підприємців було підготовлено кілька проектів нормативно-правових актів, зокрема проект
Податкового кодексу, проект Указу Президента України „Про заходи для недопущення витоку
з України валютних і майнових цінностей” і аналогічний Закон, проект Постанови Кабінету
Міністрів України „Про першочергові заходи для забезпечення сплати податків і зборів у
державний бюджет суб’єктами підприємницької діяльності, що здійснюють роздрібну
торгівлю нафтопродуктами”, ряд законопроектів щодо внесення змін і доповнень у Закон
України „Про податок на додаткову вартість”.

Так, пригадуючи історію, зокрема, Дж. Стігліц зазначав, „добра” податкова система повинна
поєднувати в собі п’ять класичних властивостей:

– економічну ефективність: податкова система не повинна перешкоджати ефективному
розподілу ресурсів;

– адміністративну простоту: податкова система повинна бути простою та відносно
недорогою у застосуванні;

– гнучкість: податкова система повинна бути спроможною швидко реагувати (у деяких
випадках автоматично) на зміну економічних умов;

– політична відповідальність: податкова система повинна бути побудована так, щоб
переконати людей у тому, що вони платять для того, щоб політична система могла більш
точно відображати її переваги;

– справедливість: податкова система повинна бути справедливою у підходах до різних
індивідуумів [6, с. 321].

Сьогодні податкові органи України планують свою роботу так, щоб ідеологія встановлення
партнерства між державою і підприємцем увійшла в повсякденну практику, щоб посилювалася
довіра і взаєморозуміння між податковим працівником і платником податків. Сполучною
ланкою в цьому напрямі повинні стати саме громадські організації підприємців України.

Нині Україна отримала значну підтримку з боку іноземного інвестора відносно розвитку
української економіки, зокрема через податкову систему. Так, „IFC – досить великий
інституціональний інвестор в українську економіку. Цього року ми проінвестували вже
200 млн дол., хоча могли б зробити принаймні вдвічі більше. З одного боку, ми відзначаємо
покращання показників України в рейтингу DoingBusiness, з іншого – хотілося б зробити її
більш інвестиційно привабливою. У нас команда, яка консультує уряд України з цих питань.
Розраховуйте на нас і надалі” [6, с. 5].
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Адже, як зазначає один з найбільш відомих вчених, який опрацював теорію податків у
своїх вченнях про податкову державу, Шумпетер: „Податки не лише допомогли створити
державу. Вони сприяли оформленню її. Податкова система стала тим органом, розвиток
якого спричинив появу інших органів. За допомогою податкового законодавства держава
підпорядкувала собі приватні господарства і забезпечила домінування над ними. Податок
вносить дух грошей і розрахунку в усі закутки, де ним до того і не пахло, і так стає творчим
фактором самого державного організму, який створив податок” [7. с. 37–38]. Тому саме від
чітко побудованої податкової системи і залежить розвиток податкової служби в цілому.

Як зазначає Міністр Міністерства доходів і зборів України – О. В. Клименко: „Наша загальна
мета – налагодити конструктивну спільну роботу, створити систему об’єктивного взаємного
інформування, оперативного розгляду конфліктних питань, прийняття погоджених рішень”.

Якщо звернутися до історії, то, за словами О. Уільямсон, у центрі уваги дослідження
обов’язково повинна бути людина [4, с. 125].

Захист промисловців і підприємців від надмірного податкового преса, подолання негативних
тенденцій ухилення від оподаткування, об’єктивне вирішення питань по спірних справах,
консультування по законодавчих ініціативах перебувають у центрі нашої спільної діяльності,
визначеної договором про співробітництво і координацію дій.

Ефективність такої діяльності очевидна. Адже погоджені позиції, однакове бачення проблем
обома сторонами чи платником податків, чи податківцем – дають можливість не лише
уникнути конфліктів, а і створювати комфортний режим роботи для тих, хто наповнює державну
казну. Зрозуміло, що за умови, коли будуть погоджені позиції, буде виникати менше
конфліктних ситуацій, які можна буде вирішувати лояльно.

Саме з такою метою і створена робоча група по оперативному розгляду конфліктних
питань, до якої ввійшли представники Державної податкової служби України, члени
Українського союзу промисловців і підприємців і Конфедерації роботодавців України.

У минулому році Державна податкова служба України, виходячи з принципів соціального
партнерства, враховуючи роль підприємництва в економічному розвитку країни, наповненні
дохідної частини бюджетів усіх рівнів і забезпеченні соціальних гарантій населення та з метою
створення цивілізованої регуляторної політики з питань діяльності суб’єктів господарювання,
усунення правових, економічних та адміністративних перешкод у реалізації права на
підприємницьку діяльність, попередження непорозумінь при тлумаченні нормативно-
правових актів з оподаткування, удосконалення податкового адміністрування, посилення ролі
громадських об’єднань підприємців, що репрезентують інтереси своїх членів як платників
податків у розбудові соціально-трудових відносин і толерантності у взаємовідносинах між
суб’єктами підприємництва та працівниками податкової служби, підписала Меморандум
про співробітництво з Національним клубом лідерів громадських організацій
підприємців (17 членів). Результатом цього стало створення Громадської колегії при Державній
податковій службі України.

Нині Державна податкова служба України працює над підписанням Угоди про
співробітництво та координацію дій між Державною податковою службою України та
Національним клубом лідерів громадських об’єднань підприємців.

З Асоціацією платників податків України, ще однією наймогутнішою громадською
організацією, податкова служба України співробітничає за розробленим планом спільних
заходів. Основними напрямами цієї роботи є такі: введення в школах України курсу „Основи
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податкових знань”, випуск підручника з цієї дисципліни; впровадження програмних продуктів
з надання платниками податків звітності в електронному вигляді; співробітництво по
роз’ясненню податкового законодавства, прав і обов’язків платників податків у пресі, на радіо
і телебаченні; випуск друкованої продукції для широкого кола платників податків.

Так, 2013 рік є роком масштабного впровадження електронних сервісів. Якщо на початку
2011 року в електронному вигляді звітували лише 39 відсотків платників ПДВ, то на сьогодні –
більше 98 %. У перспективі заплановано охопити платників податку на прибуток, земельного
податку, податку на доходи з фізичних осіб і всіх інших видів податків електронною звітністю.
Як зазначалося вище, податкова служба минулого року реалізувала масштабний проект зі
створення мережі сервісних центрів в усіх регіонах України. Поступово все обслуговування
платників податків буде переведено в ці центри, і будь-які питання, пов’язані зі сплатою
обов’язкових платежів, підприємець буде вирішувати в одному місці і з одним інспектором.
Це практичне втілення ідеї „єдиного вікна”.

Одним з основних факторів взаємодії податкової служби з платниками податків є практика
скорочення документальних перевірок завдяки запровадженню ризикоорієнтовної системи
відбору платників податків до перевірок. Вона дозволяє органам податкової служби зосередити
свою увагу виключно на ризикових підприємствах. У I кварталі 2013 року планово перевірялося
лише 1,6 тис. суб’єктів господарювання юридичних осіб. Якщо провести паралель з 2012 роком,
то у I кварталі 2012 року кількість підприємств скорочено на 24 відсотки, на той час перевірялися
2,1 тис. суб’єктів господарювання.

Основним інноваційним впровадженням, яке повинно відбутися в 2013 році, є трансфертне
ціноутворення. Податкова служба взяла курс на створення сприятливого макроклімату як з
інвесторами, так і з бізнесом на основі постійного діалогу та принципі максимальної
відвертості. Введення трансфертного ціноутворення стане однією з основних інновацій
2013 року в українському законодавстві. Це загальносвітовий досвід, який податкова служба
імплементує в національну практику. Основною ціллю даного законопроекту є те, що точка
прибутку повинна бути в тій державі, де він був об’єктивно зароблений. Насамперед це дає
змогу бізнесу активно надавати свої пропозиції щодо законопроекту, а органи податкової
служби можуть їх аналізувати та враховувати в подальшій роботі.

Отже, податкова служба України створює та намагається врахувати всі пропозиції з боку
платників податків, що в майбутньому дозволить забезпечити постійний та налагоджений
механізм справляння податків на добробут нашої держави. Основною запорукою успіху даного
підходу є врахування пропозицій бізнесу щодо створених умов і тісний контакт з платниками
податків.
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