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ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ: БАЛАНСУВАННЯ НА
МЕЖІ ДЕФОЛТУ

У статті проаналізовано стан економіки України за останні п’ять років та висвітлено
заходи уряду щодо подолання економічної кризи. Визначено, що отримання іноземних
кредитів не дозволило подолати кризу, країна продовжує балансувати на межі дефолту.

В статье проанализировано состояние экономики Украины за последние пять лет и
освещены меры правительства относительно преодоления экономического кризиса.
Определено, что получение иностранных кредитов не позволило преодолеть кризис, страна
продолжает балансировать на грани дефолта.

This paper examines the state of Ukraine’s economy for the past five years and highlights the
Government’s measures to tackle the economic crisis. Getting foreign credits not allowed
overcoming the crisis. The country continues to balance on the brink of default.

Ключові слова: економічна криза, дефолт, депресія, пожвавлення, піднесення, межа.

Україна напередодні святкування Дня незалежності може пишатися успіхами 25-річного
шляху трансформації економіки від адміністративно-командної системи до правової
цивілізованої країни з ринковими відносинами. Разом з тим в економіці ще не досягнуто рівня
90-х років минулого століття. Так, за перші 10 років незалежності ВВП країни знизився до
40,8 %. За підсумками 2009 року, цей показник становив лише 63 % від рівня 1990 року [1, с. 8].
Як зазначив А. Чухно, економічна політика екс-президента, яка суперечила економічній теорії
і світовому досвіду, призвела до того, що економіка України, яка за своїми масштабами
наближалася до розвинених країн, за роки тяжкої і довгострокової кризи скотилася далеко
вниз [2, с. 16].

К. Салямон-Міхеєва свідчить, що 2005 рік Україна зустріла у рамках „помаранчевої
революції”, яка значно вплинула на економіку держави в цілому і відповідно на виконання
бюджету. Досягнуте в 2005 році економічне зростання є найнижчим за попередні шість років.
Було недоотримано понад 3,5 млрд грн запланованих надходжень до зведеного
бюджету [3, с. 76].
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Діяльність уряду Ю. Тимошенко в 2008–2009 роках призвела до негативних наслідків.
Загальний стан економіки за ті роки оцінив М. Азаров. За його словами, за час авантюрної
політики уряду Ю. Тимошенко держава опинилася в глибокій соціально-економічній кризі,
якої Україна не знала з 90-х років минулого століття. За два роки Україна втратила п’яту частину
ВВП (у доларовому еквіваленті). Знищена четверта частина її промислової могутності [4, с.4].
У ті часи здійснювалося ручне управління економікою за допомогою жорстких монетарних
заходів (одна із складових неокласичної теорії), що вело країну до дефолту. Оцінюючи ситуацію,
В. Янукович зауважив, що країну необхідно вивести із глухого кута стагнації, змінити застарілу
модель економіки, дати новий поштовх соціальному розвитку.

Для цього вже напрацьовано план економічних перетворень. Немає сумнівів, що за
наявності політичної волі до 2014 року цей шлях буде пройдено [5, с. 2]. За останні роки було
здійснено чотири кроки від дефолту до стійкого зростання.

Крок перший – призупинення кризи (2010 р).
На цьому етапі необхідно було визначити стратегію економічного розвитку. Склалася

ситуація, про яку писала В. Колодко, – майбутнє далеко не визначено. Треба було робити
сміливий крок у невизначене майбутнє, щоб подолати разючі суперечності у самому житті
людства [6, с. 442]. Як зазначав В. Оскольський, однією з причин кризового стану економіки
України був брак єдиної довгострокової стратегії державної політики в економічній і соціальній
сферах [1, с. 8]. Тому державі потрібна була нова економічна модель розвитку. На цьому
наголосили учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції „Економічна політика
в Україні: вихід з кризи та перехід на шлях сталого індустріального розвитку”.

Провідні вчені, такі як В. Геєць, П. Нікітенко, А. Осіпов та інші, запропонували використати
ноосферне не антикризове управління економікою. Воно передбачає забезпечення сталого
інноваційного, соціально орієнтованого розвитку країни на базі впровадження фондоощадного
інструментарію господарювання.

Кабінет Міністрів України врахував рекомендації вчених. Був утворений Державний комітет
з питань науково-технічного та інноваційного розвитку. Як зазначив В. Семиноженко,  в бюджеті
на 2010 рік було реалізовано дві ключові складові політики уряду: соціальна та інноваційно-
інвестиційна. У середньострокових планах Кабінету Міністрів передбачалося подвоїти загальні
асигнування на науку. Дієвість цих рішень відчуватиметься через 2–3 роки, коли побачимо
економічне зростання. І це зростання буде більш якісним, тривалим і стійким до зовнішніх
впливів [7, с. 1].

Верховною Радою України був прийнятий Закон України „Про засади внутрішньої і
зовнішньої політики”, що зробило внутрішню і зовнішню політику країни відкритою. Було
розпочато втілення в життя програми „Україна для людей”.

В. Янукович зауважив, що, як Президент, він повинен ще раз нагадати про „наші суворі
реалії”. Бідність і злидні стали головною проблемою незалежності. Майже 30 % громадян
нині перебувають за межею бідності [8, с. 4].

Слід зазначити, що стратегічний підхід Уряду України себе виправдав. У 2010 році збільшено
фінансування пріоритетних статей бюджету. Зокрема, видатки на соціальний захист (на 35 %),
освіту та культуру (на 24 %), оборону (на 17 %), а видатки на житлово-комунальне господарство
зросли в 2,7 раза. Мінімальна пенсія зросла на 28 %, реальна зарплата на 20 %. Разом з тим
повністю подолати кризу не вдалося, поки що було її призупинено. Про це свідчать основні
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макроекономічні показники розвитку економіки України за 2010 рік порівняно з попередніми
роками (таблиця 1)

Таблиця 1
Основні макроекономічні показники України за 2006–2010 роки (млн грн)*

*Джерело: за даними Держкомстату України [9].

Крок другий – стабілізація (2011 р.)
Упродовж 2011 року за рахунок проведення ефективної політики Уряд отримав високі

темпи зростання економіки, що  вплинуло на стабілізацію як фінансового стану суб’єктів
господарювання, так і державних фінансів загалом. У комплексі це дало змогу здійснити ряд
заходів щодо підвищення соціального забезпечення уразливих верств населення і бюджетних
працівників.

Період з часу роботи уряду проходив від спаду економіки до фінансової стабільності та
сталого економічного зростання. Позитивну динаміку економічного зростання забезпечено
за рахунок реалізації комплексу конкретних дій, а також впровадження реформаторських
заходів, стимулюючих розвиток базових секторів економіки. Збільшенню виробництва у
внутрішньоорієнтованих галузях суттєво сприяло підвищення підприємницької активності та
розширення внутрішнього попиту в умовах зростаючих доходів населення.

Зросли інвестиції в основний капітал національного господарства. Разом з тим серед джерел
фінансування інвестицій в основний капітал власні кошти підприємств становили майже 63 %,
а кредитні ресурси банків та інші позики – лише 15 %. Це свідчило про те, що банківська
система ще недостатньо забезпечувала потреби економіки кредитними ресурсами, а без
цього забезпечення сталого розвитку було неможливо. Висока вартість кредитів стримувала
доступ суб’єктів економіки до кредитних ресурсів. Цю проблему було вирішено завдяки
впровадженню реформаторських змін, у тому числі передбачених Податковим кодексом
України [10].

Податковий кодекс України набрав чинності 1 січня 2011 року, завдяки чому:
– покращено та спрощено адміністрування податків і зборів;
– налагоджено фіскальну дисципліну;
– удосконалено механізм щодо погашення податкового боргу;
– здійснено ряд заходів щодо прискорення митних процедур;
– знижено податкове навантаження за рахунок скасування 20 малоефективних податків і

зборів;
– введено пільги для окремих галузей економіки і сфери діяльності;

№
з/п Показники 2006 2007 2008 2009 2010

1. Усього доходів 133 533 165 939 231 723 209 700 257 051,1
2. Усього видатків 137 108 174 254 241 490 242 400 26 675,5

3.
Індекс
промислового
виробництва

8,2 7,9 –5,2 –21,9 11,2

4.

Зміна реального
ВВП у % до
попереднього
року

7,8 7,6 2,3 –14,8 4,2
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– надано стимули для проведення модернізації виробництва за рахунок удосконалення
порядку амортизації основних фондів і нематеріальних активів.

Ці заходи надали можливість стабілізувати показники державних фінансів, динаміку коштів
на єдиному казначейському рахунку та валютні залишки коштів бюджетів усіх рівнів.
Збільшився розмір середньомісячної заробітної плати працівників підприємств, установ,
організацій, порівняно з 2010 роком, на 17,9 % і становив 2 598 грн [11, с. 17].

Показники економіки України за 2007–2011 роки наведено в таблиці 2.
Таблиця 2

Економічні показники за 2007–2011 роки*

*Джерело: за даними Держкомстату України [12].

Отже, підсумки 2011 року були такі: від спаду економіки до фінансової стабільності та
економічного зростання.

Крок третій – економічне зростання (2012 р.).
Цей рік продемонстрував суперечливість і можливість сучасного світу. Непевні тенденції

відновлення світової економіки після жорсткої кризи 2008–2009 рр. змінилися загостренням у
провідних країнах світу, і насамперед на Європейському субконтиненті. Економічні негаразди
зазвичай супроводжуються підвищенням рівня соціальної напруженості, а прагнення країн
віднайти оптимальні шляхи антикризових дій формують непрості геополітичні тенденції.
Відсторонитися, уникнути цих змін не могла жодна країна. Щоб зайняти гідну позицію у цих
глобальних трансформаціях, зберегти й наростити динаміку соціально-економічного розвитку,
треба обрати оптимальний шлях розвитку економіки. Віктор Янукович визначив цей шлях
так: Україна повинна продовжити стратегію реформ, спрямованих на модернізацію всіх сфер
суспільного життя [1, с. 1].

Незважаючи на стимулюючі фактори, завдяки проведенню урядом реформ, спрямованих
на підвищення конкурентоспроможності економіки шляхом переорієнтації на внутрішні
фактори розвитку, політики розвитку внутрішнього виробництва, розбудови інфраструктури
та підвищення доходів населення, в Україні вдалося вирішити тенденції до економічного
зростання. Уряд продовжив проведення широкомасштабних економічних реформ у рамках
послідовної реалізації курсу відповідно до Програми економічних реформ на 2010–2014 роки
„Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”. Було прийнято
Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження цієї Програми [14]. У документах
особливу увагу приділено податковій реформі, яка необхідна не тільки для поліпшення бізнесу,

№ з/п Назва
показника 2007 2008 2009 2010 2011

1. Зміна реального
ВВП 7,8 – 5,2 – 14,8 4,2 4,4

2. Індекс
промислового
виробництва

7,6 2,3 – 21,9 11,2 14,6

3. Виробництво
зернових
культур, млн
тонн

50,2 53,3 46,0 39,3 56,7

4. Зміна реальної
заробітної плати,
в %

12,5 6,3 – 9,2 10,2 12,4
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а і для стабілізації державних фінансів. Тому було визначено кроки для зниження рівня
фіскального навантаження на бізнес і скорочення витрат часу платників податків. Проведення
податкової реформи забезпечило уніфікацію податкового законодавства, покращання
адміністрування та зниження рівня податкового навантаження. З прийняттям Податкового
кодексу України скорочено кількість податків з 43 до 22, зменшено кількість податкових платежів
з 135 до 28 у рік, ставку податку на прибуток підприємств – з 23 до 21 відсотка.

Крім того, у 2012 році продовжено реалізацію Програми розвитку інвестиційної та
інноваційної діяльності в Україні шляхом створення сприятливого регуляторного середовища,
зокрема для забезпечення розвитку малого та середнього підприємництва, та надання
державної підтримки реалізації інвестиційних та інноваційних проектів з метою забезпечення
розвитку високотехнологічного виробництва.

Як зауважив Микола Азаров, у 2010–2012 роках фінансово-економічна стабільність
забезпечувалася за рахунок розвитку внутрішнього ринку [15, с. 2].

У важких зовнішніх умовах Уряду України вдалося забезпечити зростання добробуту
населення завдяки продовженню реалізації політики підвищення соціальних стандартів та
збільшення заробітної плати, що стимулювало внутрішній попит та підтримало економічний
розвиток.

Ставши до роботи у березні 2010 року, уряд насамперед прийняв постанову про підвищення
розміру посадового окладу працівників першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.
Зростання основних соціальних гарантій та заробітної плати в Україні наведено в таблиці 3.

Таблиця 3
Зростання соціальних гарантій і заробітної плати в Україні за 2010–2012 роки*

*Джерело: за даними Держкомстату України [16].

Крок четвертий до межі дефолту (2013–2014).
Після економічного зростання у 2012 році Уряд України планував етап пожвавлення.

Великий тлумачний словник сучасної української мови трактує поняття „пожвавлення” як
зростання, що відбувається у прискореному темпі [17, с. 405]. Для досягнення цієї мети була
прийнята постанова „Про затвердження Програми активізації розвитку економіки на 2013–
2014 роки” [18]. На той час міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов
вважав, що цей документ – не політична декларація, а програмний матеріал із практичною
спрямованістю. Він передбачав зростання ВВП у 2013 році на 2,5–3,4 відсотка [13, с. 6]. Віктор
Янукович був впевнений, що програма активізації економіки поставила за мету досягти
структурної модернізації економіки за рахунок вирішення ряду завдань. Успіх цих перетворень

№з/п Показники 2010 2011 2012

1.
Прожитковий мінімум на місяць на
одну особу, грн

843 914 1042

2.
Середньомісячна зарплата штатних
працівників, грн

2239 2633 2633

3. Середній розмір пенсій, грн 1151,9 1253,3 1470,7

4.

Доплата при народженні дитини, грн
На першу дитину
На другу дитину
На третю і кожну наступну дитину

12240
26100
28830

25000
52200
57660

50000
104400
115320
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є ключем для досягнення національної конкурентоспроможності, забезпечення стійкого
економічного зростання [20, с. 2].

На жаль, підсумки 2013 року показали невиконання цих прогнозів. Так, ВВП знизився до
98,7 відсотків порівняно з попереднім роком. Зменшилися обсяги виробництва в
машинобудівній промисловості на 13,8 відсотків, нафтопереробній – на 11,2 відсотка;
металургійній – на 5,8 відсотків; харчовій – на 5,5 відсотків [21, с. 6]. Державний бюджет був
виконаний із дефіцитом у сумі 64,7 млрд грн, або 4,5 відсотка ВВП. Державних запозичень
протягом року здійснено на суму 100,9 млрд. грн. Сума державного та гарантованого
державного боргу України на кінець 2013 року становила 584,4 млрд грн, або 40,5 відсотка
ВВП [20, с. 6].

Ця статистика була передвісником глибокої економічної кризи, що свідчило про
наближення дефолту. Микола Азаров запевняв, що ніякий дефолт Україні не загрожує. Уряд
вжив цілий ряд заходів, які дозволять уже зараз вийти на профіцит платіжного рахунку [21, с.
2]. Віктор Янукович „тішився”, що за його правління зарплата зросла на 59 %, а пенсії – на
42 % [22, с. 6].

Доцільно зазначити, що уявне благополуччя країни було досягнуто за рахунок кредитів
міжнародних банків і фондів, у тому числі і від європейських кредитів.

Таблиця 4
Кредити України від Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБР) та Німецького

банку (KFW) за 2008–2013 роки в млн євро*

*Джерело: [23, с.8]

Іноземні кредити спрямовували на у заробітну плату, пенсію та соціальні виплати, але
кредити треба було віддавати. За даними Нацбанку України, 2013 року країна виплатила МВФ
майже 5,603 мільярда доларів, 2014 повинна повернути понад 3,16 мільярда, 2016 – 1,48 мільярда
доларів [24, с. 4]. Отже, за останні роки економіка України фактично доведена до дефолту. При
нульовому зростанні ВВП та інфляції державні фінанси опинилися у критичному стані. Так,
на початку 2014 року дефіцит бюджету становить 480,2 млрд грн, державний борг – 480,2
млрд грн, а це 40,2 % ВВП за критично допустимих 60 %, на рахунках казначейства була
рекордно мінімальна сума 1,7 млрд грн з несплаченими рахунками на суму майже 70 млрд
грн [25, с. 3]. У кінці березня 2014 року загальний обсяг державного боргу перевищив
800 млрд грн і наблизився впритул до критичного рівня – 53 % ВВП [26, с. 2]. Як зазначає
Олександр Шлапак, протягом останніх років держава жила лише завдяки двом ресурсам –
накопиченню боргу і проїданню золотовалютних резервів. Макроекономічні показники
штучно завищувалися [27, с. 5].

Необхідно зазначити, що Верховна Рада України в березні 2014 року прийняла Закон України
„Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання
в Україні”, який встановив значне скорочення бюджетних витрат. Протягом року Україна
отримала кредити від іноземних банків і фондів, що надало можливість уникнути дефолту, але
балансування на його межі продовжується.

№ з/п Назва
банку 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. ЄБР 835 1098 952 1002 934 820
2. KFW 44,4 40,3 0,1 70,6 13,8 0
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ІНСТИТУЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ В
УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО

СУСПІЛЬСТВА
У статті розглянуто інституційні проблеми сучасної української освіти, що не

відповідає потребам сучасного постіндустріального інформаційного суспільства, яке
формується в світі і країні, оскільки ця сфера орієнтована на шаблони індустріального
суспільства.

В статье рассмотрены институциональные проблемы современного украинского
образования, которое не соответствует потребностями современного
постиндустриального информационного общества, формирующегося в мире и стране,
поскольку эта сфера ориентирована на шаблоны индустриального общества.

The article describes the institutional problems of modern Ukrainian education that can not
cope with the needs of modern post-industrial information society, emerging in the world and
the country, because the industry is focused on patterns of industrial society.

Ключові слова: освіта, інститут суспільства, доіндустріальне суспільство,
індустріальне суспільство, неоіндустріальне суспільство, асиметрія інформації, сигнали
ринку, масове виробництво, масова освіта

З часу набуття незалежності в Україні йде реформування сфери освіти, її інтенсивне
звільнення від поверхневих ознак колишньої соціально-економічної системи. Але освіта не
справляється з потребами сучасного інформаційного суспільства, що формується в світі і
нашій країні, через характерні для неї інституційні проблеми і диспропорції розвитку, оскільки
сфера освіти залишається внутрішньоорієнтованою на шаблони індустріального суспільства.
Тому ці проблеми необхідно діагностувати і вирішувати системно.

Розробкою проблем взаємозв’язку інституційної структури суспільства і його
технологічних платформ займалися Е. Тоффлер [1], проблемами узагальнення, аналізу та
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поширення інформації – Д. Стиглер, аспектами інституційної обмеженості (асиметрією)
інформації в ринковій економіці – Вікрі В., Міррліс Д., Ейкерлоф Д., Спенс М. [2].

Метою дослідження є діагностування інституційних проблем сфери освіти щодо її
відповідності потребам інформаційної постіндустріальної соціально-економічної формації,
що виникла на даному етапі у світі і Україні, як сукупності виробничих і суспільних відносин
і відповідних їм технологічних платформ.

Формування кожної соціально-економічної формації відбувається як поєднання сукупності
певного типу виробничих і суспільних відносин та відповідних їм інститутів і технологічних
платформ. Важливим суспільним інститутом у цьому процесі виступає сфера освіти, що
фокусує та ретранслює усі надбання суспільства у майбутнє. Тому її проблеми стають
проблемами передавального механізму інформації від поколінь до поколінь, оскільки цей
інститут повинний бути пристосований до зовнішнього середовища, що змінюється,
еволюціонізує. Ці проблеми характерні системам освіти багатьох країн, але в Україні на них
накладається специфіка транзитивного стану суспільства. Цим зумовлена ситуація, коли такий
важливий інститут починає відігравати нехарактерну йому роль або фокусуватися на одній
функції і шкодити іншим.

Наприклад, під загрозою виникнення зворотної селекції (відбору), коли неякісний продукт
на ринку сприяє знищенню ринку цього продукту, суб’єкти ринку (особливо ринку праці,
страхування, акціонерного капіталу) добре пристосувалися, застосовуючи те, що Нобелевський
лауреат М. Спенс називав сигналами ринку про якість товару [2].

В сучасних умовах України більш важливою функцією освіти стає, крім власне навчального
процесу, надання працедавцю більш-менш надійної системи попередньої оцінки якостей
потенційного працівника. Адже роботодавцю при прийомі нового працівника невідомі його
реальні професійні якості. І якщо у потенційного працівника є „ознака” (диплом, сертифікат,
свідоцтво про кваліфікацію тощо), роботодавець апріорі вважає його більш працьовитим та
інтелектуально розвиненим, ніж тих, у кого цих ознак немає. Відповідно, серед власників
дипломів коледжу буде вище котируватися власник бакалаврського диплома, серед власників
бакалаврських – власник магістерського диплома. У такому випадку навіть слабкі випускники
коледжу, університету мають більше шансів знайти більш високооплачувану роботу, ніж
талановита людина, що немає диплома. Оскільки тут підсвідомо має місце сигнал про
дисциплінованість, лояльність до вимог старшого в ієрархії, вміння грати за правилами, навіть
завідомо не зовсім розумними. Адже часто в навчальні програми включають дисципліни, що
реально не дають корисних практичних навичок, але корисні тим, що дозволяють відсівати
недостатньо дисциплінованих, креативних і т.д. Хоча креативність тут дещо інша і швидше
відповідає українському поняттю „спритність”.

Диплом у даному випадку відіграє роль, аналогічну виплаті дивідендів акціонерною
компанією незважаючи на те, що вони двічі обкладаються податком. Теоретично вигідно не
виплачувати дивіденди, але якщо компанія бажає залучити нових акціонерів, вона повинна
дати їм сигнал про успіхи і перспективи. Хоча старі акціонери несуть при цьому великі втрати
від податків на прибуток, але це може збільшити ціну акцій.

Знаючи про ці закономірності, майбутні працівники витрачають час і кошти на отримання
дипломів, щоб „сигналізувати” працедавця, що в них більша продуктивність, ніж у конкурентів.
Тобто людина може мало чому навчитися у ВНЗ, але його інвестиції у власну освіту
окупляються кращою зарплатою, роботою. Самі знання тут ні до чого, головне – сигнал.
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Не всі вчені поділяють наукові висновки М. Спенса. На їх думку, вища освіта насправді
збільшує продуктивність. Однак через те, що природні задатки мало піддаються зміні, важко
визначити точні межі, в яких саме освіта вплинула на збільшення продуктивності. Наприклад,
такі курси, як бухгалтерський облік і знання комп’ютера. У цілому ж, якщо для окремої людини
витрати на освіту можуть бути раціональними у будь-якому випадку – і якщо вона дійсно
збільшить свою продуктивність, і працюють лише для формування сигналу – то для суспільства,
в цілому, вони мають сенс, тільки якщо освіта сприяє збільшенню продуктивності. В іншому
випадку суспільство може зекономити свої кошти, знайшовши більш дешевий спосіб добору
кандидатів, чия кваліфікація знайде попит на ринку.

Отже, у цих питаннях не завжди можна цілком покладатися на ринкову економіку, хоча
ринок може сприяти розв’язанню багатьох проблем. Оскільки учасники ринку не мають
достатньої інформації, то часто приймають помилкові рішення, які може коригувати тільки
держава. На сучасному етапі вчені пропонують розв’язати проблеми зменшення асиметрії
інформації на рівні фірм і шляхом державного регулювання (обов’язкове ліцензування,
контроль за рекламою тощо). Саме тому в Україні назріла потреба у створенні мережі
державних і недержавних рейтингових, експертних і рекламних інституцій, які, конкуруючи
між собою, боролися б за об’єктивного рекламодавця і споживача реклами.

Інститут суспільства є набором організацій, правил, норм, що визначають основні напрями
розвитку суспільства. Освіта поряд з іншими є важливим адаптивним інститутом суспільства,
що фокусує поточний запит суспільства і ретранслює його з поправками на зовнішнє
середовище, що змінюється, з минулого у майбутнє. І тут виникає проблема, наскільки
віддалене це минуле від майбутнього (це відбувається в межах однієї соціально-економічної
формації або в період соціальних революцій), і наскільки потужні і правильні сигнали, схеми
минуле посилає у майбутнє. Тут може виникати ситуація, коли минуле консервує стару
інституційну структуру суспільства, чим унеможливлює розвиток взаємообумовлених і
взаємопов’язаних суспільної і технологічної архітектури майбутнього і збільшує конфлікт
між попередньою і наступною соціально-економічною і технологічною формацією.

Так, промислова революція викликала не тільки значні технологічні зрушення, а й зміни у
багатьох інших аспектах суспільства – сферах сім’ї, релігії, освіті, науці, мистецтві. Якщо для
господарювання в рамках доіндустріальної формації достатньо було церково-приходської
школи і півня як будильника, то індустріальна епоха вимагала значно більшої мобільності (і в
часі, і в просторі) робочої сили, її уніфікації та стандартизації, ефективних шляхів розвитку (на
противагу екстенсивним в економіці і в родинних відносинах). Ця хвиля (термін
Е.Тоффлера [1]), зіштовхнулася з інститутами минулого і змінила спосіб життя мільйонів. До
середини XX століття базис доіндустріальної формації у світі був в основному знищений,
хоча в українському суспільстві залишки доіндустріальної формації і багатоукладність
економіки мають сильні позиції: і селянин, що зігнувся із сапкою над картоплею, і сучасний
літак, і супутник – українські реалії.

Водночас у надрах нової індустріальної формації стала зароджуватися нова хвиля, що
несла нові інститути, відносини, цінності. Е. Тоффлер зазначає, що з середини 50-х років ХХ
століття зросла різноманітність типів техніки, товарів, послуг, спеціалізації праці, форми
управління, публікацій [1, с. 158–167]. Усе це, власне, зумовило появу інформатики. Це вкупі
сильно розхитало традиційні структури індустріального століття, які грунтувалися на масовому
виробництві, розподілі, поширенні культурних стандартів, навчанні. Адже тиражований
продукт дешевший.
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Навчання за фабричною моделлю, масова освіта включала в себе читання, письмо та
арифметику, трохи історії та інших предметів. Однак тут діяв і прихований навчальний план,
мета якого – навчити пунктуальності, слухняності і виконання механічної, одноманітної роботи.
Робота на виробництві вимагала людей з придатними для потокової лінії руками. Вона
потребувала робітників, які б без розмов виконували вказівки начальства здійснювати нудні
операції. У підсумку індустріальна цивілізація значно покращила умови життя багатьох
поколінь, але завдала значної, часто невідновної, шкоди природі, людині.

Усе це позбавляло людей індивідуальності і вносило рутину в усі сфери суспільного життя.
Мільйони людей в один час встають, їдуть на роботу, запускають машини, повертаються з
роботи, дивляться однакові телепрограми, однаково вдягаються (виробництво ж масове!),
живуть в однотипних оселях. А в школах діти (навіть найбільш непосидючі) сідають за парти,
щоб пристосуватися до майбутньої довжини робочого дня. Уніфікація також опанувала
повністю освітнє середовище, оскільки на заміну переказу вивченого прийшли примітивні
тести Болонської системи, коли не треба анітрохи напружувати вербальні здібності – малюй
хрестики або літери – а, б, в, г, д. Адже комусь конче необхідний єдиний освітній простір, щоб
можна було продовжувати навчатися в будь-якій країні світу. Не треба мислити. За тебе це
вже зробили інші. Таке уніфіковане суспільство дуже зручне в управлінні.

Можливо, це буде мати і позитивні наслідки, адже ті, хто уникнув навали уніфікації,
проскочив через шпаринки системи, дійсно зможуть стати творчими людьми. Хоча в цій
битві багато людей і „поляже”, як  однакові солдатики дитячої гри.

Однак врешті-решт тенденція до уніфікації набридла і породила запит на інформаційний
вибух. Існує великий і достатньо вільний інформаційний простір, у якому люди намагаються
бути індивідами, не бути гвинтиками у чиїсь грі, освічене інформаційне суспільство не дозволяє
собою маніпулювати. Наприклад, за теорією адаптивних очікувань Р. Лукаса [1], при проведенні
державою стримувальної або стимулювальної монетарної і фінансово-бюджетної політики
треба зважати на реакцію суспільства, яке діє на випередження і може нівелювати наслідки
непослідовності політики у часі, передбачає політичні цикли ділової активності.

Значні зміни відбулися у духовній і сімейній царині людини – є багато релігійних течій,
сект, груп, атеїсти, значні права у суспільстві отримали представники груп нетрадиційної
сексуальної орієнтації, значно трансформувалося поняття сім’ї, децентралізувалися джерела
отримання інформації. Ці зміни не хаотичні, мають кумулятивний характер і чітку структуру
неоіндустріального суспільства.

Психологи вважають, що до змінних, які мають впливають на інтелект дитини, належить
інтелектуально насичене і чутко реагуюче навколишнє середовище, в якому вона перебуває
на ранній стадії розвитку. А малюки, поміщені в умовно „нерозумне” середовище і неуважне
оточення, що не надає стимулюючого впливу, швидко звикають не використовувати свої
шанси – стають обережними, консервативними, недопитливими або пасивними, тобто це не
сприяє розвитку розумових здібностей [3, с. 6–8]. У свою чергу, у малюків, що ростуть серед
розумних, тямущих і чуйних людей, тобто у складному і стимулюючому середовищі, з великою
ймовірністю може розвинутися сукупність інших здібностей. Якщо малюки вміють залучати
собі на допомогу це довкілля, вони менше залежать від батьків у підлітковому віці. Вони здатні
набути вміння відчувати майстерність чи компетенцію, можуть дозволити собі бути
допитливими, пускатися в дослідження, фантазувати, засвоювати і ретранслювати позитивне
ставлення до життя, коли проблеми вирішуються, а не є нездоланною перешкодою.

Доцільно зазначити, що українська школа і раніше працювала в кращих традиціях
індустріального суспільства зі специфікою запитів тоталітарної економіки: муштра,
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натаскування, копіювання, вибудовування жорстких ієрархічних пірамід. Тобто до
цивілізаційних трансформацій (перехід від індустріальної фази до постіндустріальної) додається
також і суспільна трансформація (інституційного переходу від планово-адміністративної
економіки до ринкової, який не може завершитися за 20 років). У країні поступово
вибудовується жорстко кланове суспільство, де соціальні ліфти без сторонньої допомоги
(родинні зв’язки, кумівство, корисні знайомства іноді за межами моралі) майже не працюють.
Тобто природна мотивація до інтелектуального зростання як інструменту конкурентних переваг
тут відсутня. Таке середовище майже унеможливлює формування творчої людини. Звідси
маємо „втечу мізків”, висунення на передові позиції в суспільстві людей, що не мають для
цього об’єктивних підстав. Адже можна констатувати, що серед політичної, фінансової,
художньої, наукової еліти країни мало інтелектуалів, проте багато людей зі знайомими
прізвищами різної рідні, або які стали відомі через чинники, не пов’язані з інтелектом
(спортсмени, співачки, красуні, акторки). Це створює для суспільства примітивну модель
(патерн) успіху.

Нині найбільш високорозвинені країни зосереджені на експорті штучних товарів і невеликих
серіях товарів, що базуються на висококваліфікованій роботі і високих витратах на дослідження,
такі як: виробництво комп’ютерів, програмного забезпечення, спеціалізованого обладнання,
авіабудування, автоматизованих систем виробництва, підприємства високих технологій
фармацевтики, високотехнологічних полімерів та пластмас. А масове виробництво
переноситься здебільшого в країни, що розвиваються. Вимогами високотехнологічних
виробництв є наявність значного прошарку творчих людей, що здатні широко мислити,
розвиватися, долати труднощі. Також важливий акцент в освіті робиться саме на технічні
галузі. Але учні і студенти повинні перед собою мати чистий і широкий горизонт перспектив.
І якщо людина дійсно старанно вчиться, має творчі задатки, вона повинна мати можливості
реалізуватися і стати достойним членом суспільства з відповідним рівнем добробуту. Саме
це визначає успішність економічного, соціального і технологічного розвитку країн. Якщо
дитина знає, що у її батьків немає впливових знайомих, рідні, то її горизонт дуже обмежений.
Їй ні до чого прямувати. Для чого ставити перед собою важкі, але безглузді і недосяжні цілі?

Ми звичайно не стверджуємо, що американські, німецькі школи масово випускають саме
мислячих людей. Але це в більшості випадків правильно вже щодо вишів цих країн, тому що
в цих хлопцях та дівчатах живе американська (німецька, голландська і т.д.) мрія, яка може
піднести дитину навіть з бідної родини до найвищих щаблів суспільства.

Крім того, молодь цих країн поставлена перед виключними проблемами, які необхідно
вирішувати внаслідок світової фінансово-економічної кризи. У нашому випадку здебільшого
йдеться про здобуття саме сигналів ринку для роботодавців.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КОМПЛЕКСНОЇ
ОЦІНКИ ПРИРОДНОГО БАГАТСТВА УКРАЇНИ

Дано визначення природного багатства. Застосовано комплексний підхід до вартісної
оцінки природного капіталу через агрегацію його компонентів. Параметрами оцінки
встановлено ренту, ставку доходу, вартість і цінність природного капіталу, дисконт,
екосистемні витрати. Запропоновано поняття алокації природного капіталу як фактор
оцінки ресурсу, фрактальний підхід до оцінки природного капіталу, а також емерджентний
– для оцінки комплексної вартості природного багатства.

Дано определение природного богатства. Применен комплексный подход к
стоимостной оценке природного капитала через агрегацию его компонентов.
Параметрами оценки установлены рента, ставка дохода, стоимость и ценность
природного капитала, дисконт, экосистемные расходы. Предложено понятие аллокации
природного капитала как фактор оценки ресурса, фрактальний подход к оценке природного
капитала, а также эмерджентный – для оценки комплексной стоимости природного
богатства.

The determination of natural wealth is offered. The complex approach to estimation of the
natural capital cost is appplied through aggregation of its components. There are proposed
parameters of estimation of natural capital cost: rate of the income, cost and value of the natural
capital, discounts, ecological system expenses. There is offered the notion of allocation of natural
capital as a factor of the estimation of the resource cost. The fractal approach is offered to
estimation of the natural capital. The emergent approach is offered for estimation of the complex
cost of natural wealth.

Ключові слова: комплексна оцінка, природне багатство.

У світлі новітніх тенденцій економічного розвитку, проголошених на глобальному Саміті
Ріо+20 і висвітлених у супутніх документах, зокрема в „Декларації природного капіталу”, при
прийнятті управлінських рішень на всіх економічних рівнях – від підприємства до великої
корпорації, регіону чи країни, управлінці повинні враховувати природний капітал у своїх
продуктах і послугах. Щодо України немає поки що адекватної сучасним реаліям оцінки
природного капіталу в системі її національного багатства. Попередніми дослідженнями,
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проведеними на початку 2000-х років, встановлено, що частка природного багатства, навіть
без урахування окремих природних ресурсів (водних, повітряних, природно-рекреаційних),
становить майже третину всього національного багатства країни [1].

Вирішення завдання економічної оцінки природного багатства України дозволить отримати
системне уявлення про вартість і територіально-просторовий розподіл природного капіталу
України та її регіонів, розробити наукові рекомендації щодо напрямів удосконалення
використання природних ресурсів в обігу, їх капіталізації тощо.

Об’єктом дослідження є природне багатство України як цілісна сукупність природних
багатств, представлених земельним, водним, лісовим, мінерально-сировинним та іншими
видами природних капіталів.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні та науково-прикладні засади оцінки
природного багатства України в системі її національного багатства.

Основною метою даної публікації є розробка концептуальних засад комплексної
економічної територіально-просторової розрахункової оцінки природного багатства України
та її регіонів. Результати наукових досліджень матимуть практичний характер і розкривають
сутність механізмів економічної оцінки природних ресурсів як складових національного
багатства України.

Природне багатство (природний капіталі) країни, одночасно з іншими видами капіталів, є
однією з системних складових національного багатства держави. Воно визначається як
накопичений у державі матеріально-енергетичний ресурс (капітал) природного походження,
що несе в собі актуальний потенціал безпосереднього використання у виробництві в системі
національної економіки в умовах ринку. Отже, основною ознакою природного багатства є
можливість його актуального, безпосереднього використання у виробництві в системі
національного господарства.

Більшість дослідників питання оцінки природного капіталу (Г. Аширова, В. Близнюк,
С. Дорогунцов, Я. Кваша, О. Ляховська, Б. Пасхавер, Н. Руденко, М. Хвесик, С. Шумська та
ін.) дотримуються думки, що природний капітал відіграє третю за важливістю, після людського
і виробничого капіталів, допоміжну й обслуговуючу, на даний час, роль у структурі
національного багатства нашої країни та світу. На сьогодні існує значний вітчизняний
теоретичний і методологічний потенціал у сфері економіки природокористування, у т.ч. в
царині економічної оцінки природних ресурсів, проте питання сучасного методичного
інструментарію оцінки за видами ресурсів і в інтегральному вимірі, в ринкових умовах,
вимагають нового осмислення, а природне багатство – детального обрахунку і всебічної
оцінки для ефективного його використання. На підставі цього можна запропонувати такі
основні теоретичні положення щодо оцінки, використання, збереження і відтворення
природного багатства країни у системі його національного багатства.

Природний капітал, як показано вище, за своєю сутністю є комплексною сукупністю
різних видів капіталів природного походження, які, у свою чергу, є агрегованими сукупностями
видів капіталів у межах оцінок природних ресурсів, що належать до складу різних явищ природи.
Аналіз різнобічних методичних підходів до оцінки як різних елементів природних ресурсів,
так і їх систем (природно-ресурсних комплексів) проведений багатьма дослідниками, серед
яких доцільно виділити класичні праці А. А. Мінца, К. Г. Гофмана, М. Н. Лойтера,
В. С. Немчинова, Л. І. Нестерова, І. А. Ніколаєва, Т. С. Хачатурова, та ін., теоретико-
методологічні дослідження щодо оцінок природних ресурсів останнього десятиліття, проведені
вже в незалежній Україні В. М. Гейцем, Н. В. Збагерською, Б. Й. Пасхавером, В. П. Руденком,
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М. А. Хвесиком та ін., дозволяє зробити певні узагальнення щодо створення методичного
підходу до комплексної оцінки природних ресурсів. З економічного погляду, методика
комплексної оцінки природних ресурсів повинна виходити з того, що така оцінка природних
ресурсів (об’єктів) являє собою визначення ринкової вартості природного капіталу (природних
економічних активів), тобто встановлення, у вартісному вираженні, їхньої цінності у фіксованих
соціально-економічних умовах виробництва при заданих режимах природокористування й
екологічних обмеженнях на господарську діяльність. У цьому розумінні найважливішою
характеристикою природного ресурсу, як елементу природного багатства, є його алокація, а
саме – розміщення ресурсу як продуктивної сили і елементу природного багатства (капіталу)
в господарському просторі країни. Вона передбачає не тільки фіксацію територіального
розміщення ресурсу, але й юридичної приналежності, інституціональних характеристик
(орендатора, користувача та ін.), екосистемного значення тощо. Алокація природного
багатства, як базис для його оцінки, є інноваційним підходом. На сучасному етапі вона
обмежується здебільшого кадастровим інструментарієм, що, однак, уже є системною
основою для повноцінного оцінювання елементів природного багатства у системі
національного господарства.

З позицій системного підходу, найадекватнішою на сьогодні методикою, яка дозволяє
оцінити розміри природного капіталу, є постадійний підрахунок вартості природного капіталу
на різних системних рівнях у галузево-регіональному розрізі що комплексність оцінки
природного капіталу відбувається через агреговану вартісну оцінку його компонентів. Останнє
передбачає визначення суми вартостей елементів природних ресурсів у територіально-
галузевому розрізі і дозволяє з достатньою точністю визначити вартість компонентів сукупного
природного капіталу за його основними видами, а саме – земельного, водного, лісового та
мінерально-сировинного. На даний момент для цих видів ресурсів створено як нормативну,
так і науково-практичну базу (розширена та удосконалена, порівняно з існуючими
нормативними оцінками, наукова методологія оцінки природного капіталу) для оцінки
відповідних ресурсів у вигляді рентних, витратних, порівняльних ринкових та інших оцінок
елементів природного багатства.

У загальному випадку агрегована вартісна оцінка природного капіталу являє собою
сумарну оцінку вартості всіх наявних у регіональному вимірі природних ресурсів, що належать
до певної складової, виділеної за ознакою належності до складу явищ природи за різними
джерелами ресурсів і видами їх використання тощо:

АОпк i=
 

n

k

m

l
Oikl

1 1
,  (1)

де АОпкi – агрегована оцінка природного капіталу і-го виду;
Oіkl – вартісна оцінка обсягу природного капіталу і-го виду джерела k за видом

використання l.
Агрегована (підсумовуюча) вартісна оцінка земельних, водних, лісових та інших ресурсів

за напрямами і видами використання створює основу для комплексної (вартісної) оцінки
природного капіталу в геопросторовому вимірі. Цей процес повинний проводитися з
урахуванням явища системної емерджентності цілісної сукупності елементів природного
капіталу, за якого сукупна продуктивність елементів природно-ресурсної системи є вищою
за просту суму окремих її елементів. У методичних підходах до комплексної оцінки природних
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ресурсів явище емерджентності природного капіталу можна оцінити через відповідний
коефіцієнт емерджентності (ke), що є множинником до суми агрегованих вартісних оцінок
різних видів природного капіталу:

Пк = ке (Зк + Вк + Лк + Мк),  (2)

де Пк – природний капітал;
kе – коефіцієнт емерджентності;
Зк – земельний природний капітал;
Вк – водний природний капітал;
Лк - лісовий природний капітал;
Мк – мінерально-сировинний природний капітал (агрегована оцінка).
Визначення коефіцієнта емерджентності може базуватися на різних підходах, серед яких,

як практичні у межах дохідного підходу, можна порекомендувати врахування, як основного
чинника його утворення, системний еколого-економічний ефект від комплексного
використання природного капіталу, який визначається величиною ставки доходу від екологічної
або відтворювальної ренти.

Також подібну оцінку можна провести, врахувавши в оцінці природного капіталу,
одночасно з чотирма перерахованими агрегатами, також вартість екосистемного ресурсу,
який є джерелом екосистемних послуг і є, фактично, джерелом додаткової вартості, що
отримується через системну взаємодію усіх компонентів природи у природно-антропогенних
господарських системах, у такому випадку наведена формула трансформується так:

Пк = Зк + Вк + Лк + Мк + Ек,  (3)

де Пк – природний капітал;
Зк – земельний природний капітал;
Вк – водний природний капітал;
Лк – лісовий природний капітал;
Мк – мінерально-сировинний природний капітал;
Ек – екосистемний природний капітал.
Урахування вартості екосистемного природного капіталу є тим більше цінним, оскільки

викриває „приховану” вартість ресурсів, за фактом використовуваних екосистемних у
національному господарстві. Так, можна повноцінно оцінити весь комплекс природних
ресурсів держави як природний капітал.

Особливу увагу у методичних підходах до комплексної оцінки природного капіталу
необхідно приділити методиці вартісної комплексної оцінки природних ресурсів. У ринкових
умовах господарювання найбільш методологічно обґрунтованим є визначення вартісної
(грошової) ціни природного капіталу, в умовах ринкових відносин, на основі дохідного підходу
(віддачі капіталу від наявного природного багатства як безпосередньо використовуваного в
господарському обігу елементу національного господарства). Це не виключає інших видів
оцінок (витратної, ринкової порівняльної та ін.), однак саме за дохідним підходом побудовано
більшість сучасних нормативних оцінок ресурсів, і, головне – саме цей підхід дозволяє оцінити
ступінь соціально-економічної (включаючи екологічну складову) ефективності
господарювання в природно-ресурсній сфері, інвестиційну привабливість
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природокористування, природну ренту та реальні можливості залучення наявних природних
ресурсів у господарський обіг.

Основними параметрами такої оцінки в загальному випадку є: капіталізований дохід
(рента), ставка доходу, вартість використання природного капіталу, дисконт, екосистемна, у
т.ч. соціальна та екологічна цінність природного капіталу, час, ризики (виробничі, природні,
ринкові, техногенні та ін.), екосистемні витрати та ін., що комплексна оцінка природного
капіталу виступає системною функцією від відповідних параметрів:

Ко = f (P;R;V;С;І),  (4)

де Ко – комплексна оцінка, є функцією від факторів: ринкової ціни ресурсу (P), природної
ренти (R), екосистемної, в т.ч. соціально-екологічної цінності (V), витрат природокористування
та еколого-економічного ризику (I).

При цьому функціональними складовими комплексної оцінки Ко є:
І. Ринкова ціна ресурсу:

P= f (D;S;Q; f1…….fn),   (5)

де D – попит на ресурс;
S – пропозиція;
Q – кількість ресурсу на ринку;
f1…..fn – інші фактори ціноутворення (монополія, конкуренція, наявність ресурсу-

замінника та ін.).
ІІ. Природна рента:

R = f (D, C, r, t),  (6)

де D – дохід;
C – витрати;
t – фактор часу;
r – ставка відсотка (дисконту), коефіцієнт.
ІІІ. Соціально-екологічна цінність ресурсу:

V = f (NI; К=f (Кс; Ке)),  (7)
де V – вартість (цінність) ресурсу;
NI – чистий дохід (екологічний, соціальний ефект);
К – коефіцієнт капіталізації, який включає в себе коефіцієнти (множинники) врахування

соціальної (Кс) та екологічної (Ке) цінності ресурсу.
ІV. Еколого-економічний ризик:

І= f (Ib;Iе;Iу),  (7)
де І – еколого-економічний ризик;
Ib – виробничі (у т.ч. кредитно-фінансові, інвестиційні та ринкові) ризики;
Iе –природно-екологічні ризики (рівень деформації довкілля, включаючи біорізнозманіття,

цілісності природних екосистем, рівень забруднення тощо);
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Iу – управлінські ризики, які є наслідком неефективного корпоративного або
територіального управління.

У цілому, вказаний методичний підхід дозволяє використовувати в межах дохідного підходу
різні методи оцінки природних ресурсів, зокрема – господарський, рентний, дисконтованих
грошових потоків, залишкового доходу тощо, частково він включає в себе витратні підходи
для визначення виробничих або екосистемних витрат, а також дозволяє визначати вартість
природного капіталу опосередковано, виходячи зі структури національного та природного
багатства, природно-ресурсного потенціалу країни і її регіонів, обсягів і структури суспільного
виробництва, дохідності природного капіталу, за відтворювальною рентою через виробничу
функцію тощо. При цьому також необхідною умовою є урахування в комплексній оцінці
природного капіталу трьох основних просторових рівнів господарювання – локального
(місцевого), регіонального та загальнодержавного. Таке системне розгортання просторової
структури природного багатства може бути описано моделлю фракталу, в якому системи
вищого рангу включають у себе повністю територіальні системи нижчих рангів і об’єднують
їх в єдине ціле.

Основними очікуваними результатами від комплексної оцінки природного багатства
повинні стати: створення адекватної системи обліку вартості природних ресурсів у складі
економічних активів та ефективної системи регіональних реєстрів природних ресурсів;
вирішення проблем раціонального їх використання природних ресурсів; суттєве підвищення
привабливості природного капіталу як об’єкта інвестування; визначення можливостей щодо
сек’юритизації природних ресурсів, їх використання як джерел похідного фінансового капіталу
та ефективна капіталізація сфери природокористування; створення ефективної системи
екологічного та господарського права; корпоратизація природокористування; визначення
бази оподаткування; впровадження інноваційних форм природно-ресурсного менеджменту
та розбудова системи ефективного управління природними ресурсами та ін.

Отже, у запропонованих загальних підходах до оцінки природного багатства застосовано
комплексний підхід до вартісної оцінки природного капіталу через агреговані оцінки
компонентів природного капіталу (земельного, водного, лісового та мінерально-сировинного).
Основними параметрами оцінки встановлено: капіталізований дохід – ренту, ставку доходу,
вартість і цінність природного капталу, дисконт, екосистемні витрати тощо. Природний ресурс
запропоновано розглядати в просторовому розрізі з позицій фрактального підходу, як
господарський компонент, і складову природного багатства регіонів та країни у цілому.
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ЗБАЛАНСОВАНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ –
НЕОБХІДНИЙ ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ

НАФТОВИДОБУВНОГО ПІДПРИЄМСТВА)
У статті проаналізовано ефективність використання збалансованої системи

показників (далі – ЗСП), її основні переваги та недоліки, розроблено етапи проведення
ЗСП, визначено основні показники для кожної з чотирьох складових системи з урахуванням
специфіки діяльності нафтовидобувного підприємства, запропоновано стратегію та
основні заходи для покращання діяльності досліджуваного підприємства.

В статье проанализирована эффективность использования сбалансированной системы
показателей (далее – ССП), её основные преимущества и недостатки, разработаны этапы
проведения ССП, определены основные показатели для каждой из четырех составляющих
системы с учетом специфики деятельности нефтедобывающего предприятия,
предложено стратегию и основные меры по улучшению деятельности исследуемого
предприятия.

The article analyzes the effectiveness of using the Balanced Scorecard (BSC), its main
advantages and disadvantages, developed stages of the BSC, the main indicators for each of the
four components of the system, taking into account the specifics of the oil company, proposed
strategies and main measures to improve the activity of the investigated company.

Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, збалансована система
показників (ЗСП), SWOT-аналіз, стратегічна карта.

У сучасних складних економічних умовах функціонування вітчизняні підприємства
відчувають потребу в нових методах управління для забезпечення своїх конкурентних переваг
на ринку. Протягом останніх десятиліть спостерігаються зміни в методах управління
підприємством, тоді як методичні підходи до оцінки діяльності залишаються незмінними.
Класично склалося, що оцінка результатів діяльності підприємства орієнтується на фінансові
показники діяльності, що не повною мірою відображає об’єктивність оцінювання.
Підприємствам необхідна система оцінки, здатна збалансовано та адекватно відображати
траєкторію руху в досягненні цілей стратегії розвитку, достовірно діагностувати зрушення та
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зміни, що відбуваються на підприємстві. Дана система оцінки представлена збалансованою
системою оцінки, яка містить важелі управління діяльністю підприємством.

Тематиці збалансованої системи показників у теоретичному та практичному аспектах
присвячено багато праць вітчизняних та зарубіжних авторів. Необхідно виділити роботи таких
зарубіжних дослідників, як Каплан Роберт С., Нортон Дейвід П., Пол Р. Нівен. Серед вітчизняних
науковців це питання розкрито у працях: А. М. Гершун, Л. М. Малярець, П. Хорват,
Н. В. Лазебна та ін. Проте дані автори не виділяють конкретних етапів у побудові збалансованої
системи та залишають поза увагою специфіку діяльності підприємства.

Метою статті є аналіз діяльності нафтовидобувного підприємства на основі розробленої
збалансованої системи показників та вироблення пропозицій щодо підвищення його
конкурентоспроможності.

Оцінка результатів діяльності підприємства орієнтується на фінансові показники, що не є
об’єктивним оцінюванням його господарювання. Підприємствам необхідна така система
оцінки, яка на шляху до досягнення цілей стратегії їх розвитку дозволить ефективно управляти
процесом господарювання. Система оцінки має містити важелі управління діяльністю
підприємства. Впровадження збалансованої системи показників (ЗСП) як нового методу
управління здатне активізувати функції управління, спрямовані на вирішення наявних
економічних проблем кожного окремого підприємства. Збалансована система показників,
крім фінансових, включає показники, що характеризують ключові сфери діяльності
підприємства, від яких залежить успішна реалізація стратегії. Це вигідно виокремлює ЗСП для
обґрунтування оцінки діяльності підприємства.

Впроваджувати збалансовану систему показників необхідно поетапно: перший етап –
підготовчий; другий – безперервний циклічний процес розгортання та доробки системи.
Спочатку потрібно виділити ключові стратегічні цілі, які й будуть утворювати основу всього
аналізу, такі як „фінанси”, „клієнти”, „процеси”, „розвиток”. Розбиваючи ці поняття на більш
вузькі, можна скласти дерево рішень стосовно проблеми підвищення ефективності управління
підприємством [3, с. 56].

Сьогодні ЗСП є найуспішнішою спробою до інтеграції використання фінансових та
нефінансових показників. Як показує практика, на компанію необхідно 15–20 показників, на
підрозділ близько 7–10, для одного співробітника не більше 5. ЗСП фокусує оцінювання на
чотирьох тісно пов’язаних перспективах: на фінансові результати, на споживачів, внутрішню
організацію та на навчання й розвиток персоналу. У типовій ЗСП кожна буде містити ключові
фактори успіху та відносні показники, які стимулюватимуть виконання у певних
перспективах [1].

Традиційні концепції оцінки ефективності діяльності компанії засновані на вимірах
виключно фінансових показників [2, с. 112]. Слід зазначити, що ЗСП підтримує вимірювання
фінансових показників, проте передбачає управління саме нефінансовими показниками, які
відображають рух компанії до створення її майбутньої вартості через інвестиції в персонал.
Більш широкий погляд на управління забезпечує об’єктивну картину стану компанії, аналіз
можливостей, конкурентоспроможності.

Етапами проведення аналізу за допомогою ЗСП виступає: SWOT-аналіз і визначення
факторів успіху; визначення стратегічних цілей та їх відображення на основі побудови
стратегічної карти; визначення показників по кожній складовій ЗСП та цільових значень,
проведення розрахунку даних показників; план стратегічних заходів та підтримка, оновлення
та розвиток збалансованої системи показників.
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Побудова збалансованої системи показників проводилася на основі даних публічного
акціонерного товариства „Укрнафта” – найбільшої нафтовидобувної компанії України. Її
видобуток в 2011 році становив 2,27 млн тонн нафти та конденсату та 2,17 млрд куб. м газу.
Укрнафта також є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України.
Мережа з 563 автозаправних станцій, що працюють під брендом „Укрнафта”, охоплює майже
всі регіони країни [8, c. 47].

Відповідно до визначених етапів був проведений аналіз стану внутрішнього та зовнішнього
середовища ПАТ „Укрнафти” за допомогою SWOТ-аналізу (табл. 1). SWOТ-аналіз
продемонстрував наявність більшої кількості слабких сторін, ніж сильних у внутрішньому
середовищі, що безпосередньо пов’язано з вичерпанням наявних родовищ та, зокрема, з топ-
менеджментом підприємства. Перевищення загроз над можливостями у зовнішньому
середовищі здебільшого пов’язане з нестабільною політичною ситуацією, високою
капіталоємністю галузі та поширеністю „нетрадиційних” джерел газу. Підтвердженням цього
є погіршення фінансового стану підприємства у 2013 році [5, 6].

Оцінка внутрішніх можливостей підприємств полягає насамперед у виявленні механізму
причинно-наслідкових зв’язків між стратегічними цілями підприємства. Усе це чітко
відображається у стратегічних картах підприємства.

Таблиця 1
SWOТ-аналіз середовища функціонування Публічного акціонерного товариства

„Укрнафта”

*Джерело: розроблено автором за даними сайта ПАТ „Укрнафта” (www.ukrnafta.com) та Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку (www.smida.gov.ua).

Сильні сторони (S) Слабкі сторони (W)

В
ну

тр
іш

нє
 с

ер
ед

ов
ищ

е

1. Найбільше нафтовидобувне
підприємство України.
2. Власна мережа АЗС та
наявність 3-х газопереробних заводів.
3. Активно розробляються та
впроваджуються високотехнологічні
методи виробництва.
4. Трудові ресурси мають
кваліфікацію, великий політичний
досвід із видобутку нафти.
5. Наявність постійного попиту
на нафту та газ.
6. Створення на базі
підприємства вертикально-
інтегрованої компанії

1. Деяке устаткування морально та фізично
застаріле.

2. Зниження об’ємів буріння газових та
нафтових свердловин.

3. Конфлікт двох найбільших акціонерів
(„Приват” і НАК „Нафтогаз України”).

4. Недостатні темпи пошукових і
розвідувальних робіт.

5. Непрозора схема діяльності з продажем
нафти на аукціонах за зниженою ціною.

6. Велика частина нафти видобувається з
великих глибин на родовищах з виснаженими
запасами. Виснаженість запасів родовищ
становлять до 85–90 %.

7. Низька якість розвіданих запасів
Можливості (O) Загрози (T)

Зо
вн

іш
нє

 с
ер

ед
ов

ищ
е

1. Збільшення видобутку нафти і
газу за рахунок розвідки нових
родовищ, що можуть дати значні
прибутки.

2. Можливість розвиватись з
урахуванням нових технологій

3. Висока якість видобутої
нафти.

4. Розширення і захист ринків
збуту через зниження витрат за
рахунок введення сучасного
енергозберігаючого обладнання.

5. Підвищення якості виробленої
продукції.

6. Підвищення прозорості
діяльності з боку підприємств

1. Державне жорстке регулювання ціни.
2. Задоволення зростання попиту вимагає

освоєння нових важкодоступних родовищ, де
станеться збільшення витрат.

3. Збільшення податків.
4. Зниження цін на нафту.
5. Високе фіскальне навантаження у

вигляді ренти за видобуток вуглеводнів
6. Значні обсяги інвестицій, які можуть

забезпечити тільки великі інвестори.
7. Зосередження на нових „нетрадиційних”

джерелах природного газу: метан вугільних
пластів (CBM), сланцевий газ (shale gas), газ
ущільнених пластів (tight gas)

www.ukrnafta.com
www.smida.gov.ua
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Р. Каплан, Д. Нортон та П. Нивен [4, с. 43] розглядають стратегічні карти з точки зору:
відображення взаємозв’язків і залежностей між окремими цілями, пояснення взаємних ефектів,
що виникають у процесі досягнення цілей, формування в керівників розуміння залежностей
і значення окремих цілей та сприяння єдиному розумінню стратегії. Кожний напрям може
містити кілька цілей (рис. 1).

Рис. 1. Стратегічна карта для ПАТ „Укрнафта”*
*Джерело: побудовано автором за даними ПАТ „Укрнафта”.

Наступним етапом аналізу була проведена вибірка ключових показників у розрізі напрямів
збалансованої системи показників. При аналізі ПАТ „Укрнафти”, згідно з наведеними вище
характеристиками, була вибрана рівна кількість показників, а саме – по 5 показників з кожного
напряму, та проведені їх обрахунки за 2012 рік. Відомо, що більшість систем оцінки ефективності
базуються на річному бюджеті й оперативному плані підприємства. Отже, потрібно
відзначити, що дані системи орієнтовані на короткострокові періоди й тактику, а не на стратегію.
Одночасно із традиційними системами, ЗСП також включає фінансові показники як одні з
найважливіших критеріїв оцінки результатів діяльності, але підкреслює важливість показників
нефінансового характеру.

Фінансова складова є однією з ключових складових ЗСП. Як правило, основним завданням
у рамках фінансової складової є збільшення рентабельності продукції, рентабельності власного
капіталу, чистого грошового потоку та чистого прибутку. Фінансові цілі лежать в основі
дерева цілей, однак існує тісний взаємозв’язок із цілями в галузі маркетингу, внутрішніх
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процесів і розвитку персоналу. У розрізі фінансової складової було розраховано наступні
показники: коефіцієнт абсолютної ліквідності, загальної ліквідності, довгострокового залучення
позикових коштів, рентабельності власного капіталу та рентабельності активів.

У рамках клієнтської складової, як вважає Л. М. Малярець, управлінці визначають ключові
сегменти ринку, на яких підприємство має намір зосередити свої зусилля щодо реалізації
своїх продуктів. Ця складова дає можливість менеджерам підсилити стратегію в галузі
маркетингу і продажів, що повинно призвести до зростання фінансових показників у
майбутньому. Для вирішення даного завдання було проведено аналіз таких коефіцієнтів, як
частка ринкового сегмента, кількість постійних клієнтів та основних конкурентів,
рентабельність продажів та питома вага дебіторської заборгованості.

Складова внутрішніх бізнес-процесів ідентифікує основні процеси, які потребують
удосконалення та розвитку. Ефективність бізнес-процесів визначає цінність пропозиції
підприємства, від якої залежить кількість залучених клієнтів і кінцевий фінансовий
результат [3, с. 62].

Після того як ключові бізнес-процеси було виявлено, визначають параметри, що
характеризують дані процеси, і розробляють показники ефективності. У нашому випадку
були визначені такі показники, які відповідають бізнес-середовищу функціонування
підприємства: рентабельність продукції, коефіцієнт зносу і придатності основних засобів,
оборотності оборотних активів та рентабельності виробництва.

Четверта складова системи – якості та розвитку персоналу. У ній основними показниками
ефективності можуть бути задоволення співробітників, їх утримання, вміння і кваліфікація,
можливість миттєво одержувати інформацію, необхідну для ухвалення управлінських
рішень [3, с. 16]. Основними показниками у рамках цієї складової є: коефіцієнт підвищення
кваліфікації, рентабельність персоналу, плинність кадрів, фактичний обсяг активів на одного
працюючого та частка персоналу у загальній чисельності персоналу конкурента.

Після здійснення необхідних розрахунків у кожній зі складових діяльності підприємства
було проведено порівняння їх з нормативними значеннями (табл. 2).

Таблиця 2
Результати аналізу показників діяльності ПАТ „Укрнафти”*

Значення показника
Складова Назва показника Розрахунко

ве Нормативне

Коефіцієнт абсолютної ліквідності, Кабс.л. 0,0083 0,2…0,3
Коефіцієнт загальної ліквідності, Кзл 1,06 більше 1
Коефіцієнт довгострокового залучення
позичених коштів, Кдз

0,0684
зростання–
погано

Коефіцієнт рентабельності власного
капіталу, ROE 8,2073 %

не менше
1 %Ф

ін
ан

си

Коефіцієнт рентабельності активів, ROA 4,4846 %
оптимально
10–20 %

Частка сегмента ринку „Нафта з газовим
конденсатом” (ЧР) 0,68

більше ?
ринку

Кількість постійних клієнтів (Кпост. кл.) 2 зростання
Рентабельність продажів (ROS) 5,5804 зростання
Чисельність основних конкурентів (Чконк) 2 зменшенняК

лі
єн

ти

Питома вага нормальної дебіторської
заборгованості (ПВдеб.заборг.)

37,35 %
до 40 %
активів
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Продовження табл. 2

*Джерело: Розраховано автором за даними сайта ПАТ „Укрнафта” (www.ukrnafta.com) та
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (www.smida.gov.ua).

Щоб сформувати необхідну стратегію розвитку компанії, потрібно визначити по кожній зі
складових ті показники, які справляють найбільший вплив на діяльність ПАТ „Укрнафта” і на
які потрібно першочергово звертати увагу під час аналізу підприємства. Тому було визначено
вагомість кожного показника відповідно до рейтингової оцінки їх важливості щодо чотирьох
аспектів діяльності підприємства (табл. 3).

Таблиця 3
Вагомість ключових показників ефективності по проекціях ЗСП

для підприємства ПАТ „Укрнафта”*

*Джерело: розраховано автором за даними сайта ПАТ „Укрнафта” (www.ukrnafta.com) та
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (www.smida.gov.ua).

Рентабельність продукції (Рпрод.. ) 1,255 збільшення

Коефіцієнт зносу основних засобів (Кзн.) 0,24
менше, ніж
50 %

Коефіцієнт оборотності оборотних ак-
тивів (Коб)

2,7585 зростання

Коефіцієнт рентабельності виробництва (
Кр.вир. )

12,58 %
на рівні
25 %В

ну
тр

іш
ні

бі
зн

ес
-п

ро
це

си

Коефіцієнт придатності основних засобів
( Кприд)

0,7613
більше, ніж
50 %

Коефіцієнт підвищення кваліфікації (Ккв) 14,26 % зростання
Рентабельність персоналу (ROL) 53,18 зростання
Плинність кадрів ( Ппл ) 5,8 % зменшення
Фактичний обсяг активів на 1-го
працюючого (Актпрац)

1167,171 -

Н
ав

ча
нн

я 
та

 р
оз

ви
то

к
пе

рс
он

ал
у

Частка персоналу у загальній
чисельності персоналу конкурента
„Укргазвидобування” (ЧПперс)

135,15 % -

№
з/п Показник ( Х i )

Вагомість
показника

( M i )

№
з/п Показник ( Х i )

Вагомість
показника

( M i )
„Фінанси” „Клієнти”

1.1. Кабс.л 0,20 2.1. ЧР 0,25
1.2. Кзл 0,16 2.2. Кпост. кл. 0,2
1.3. Кдз 0,16 2.3. ROS 0,18
1.4. ROE 0,23 2.4. Чконк. 0,15
1.5. ROA 0,25 2.5. ПВдеб.заборг. 0,22

„Внутрішні бізнес-процеси” „Навчання і розвиток”
3.1. Рпрод.. 0,22 4.1. Ккв 0,18
3.2. Кзн 0,2 4.2. ROL 0,22
3.3. Коб 0,18 4.3. Ппл 0,26
3.4. Кр.вир 0,24 4.4. Актпрац 0,14
3.5. Кприд 0,16 4.5. ЧПперс 0,2

www.ukrnafta.com
www.smida.gov.ua
www.ukrnafta.com
www.smida.gov.ua
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Інтегральний груповий показник окремого напряму діяльності, що характеризує вплив
ЗСП на результативність діяльності компанії ПАТ „Укрнафта”, може бути розрахований за
формулою [7, c. 109]:





n

1

)(=
i

iiі MXK , (1),

де Мі – вагомість кожного показника;
Хі – показники, що характеризують кожен напрям ЗСП у рамках і-го показника.

Рис. 2. Інтегровані значення складових збалансованої системи показників ПАТ
„Укрнафта” за 2012 рік*

*Джерело: побудовано автором за матеріалами ПАТ „Укрнафта”.

Згідно з побудованою діаграмою стає зрозуміло, що в найгіршому становищі перебуває
складова навчання та розвитку персоналу із значенням 0,1436 од. й фінансова складова –
0,1686 од. Складова бізнес-процесів та клієнтська складова розташовані майже на одному
рівні із значеннями 0,1892 та 0,1883 од. відповідно.

Після проведених розрахунків нами був отриманий загальний інтегральний показник
характеристики всіх напрямів діяльності [7, c. 110]:

.6897,0  персоналпроцесибізнесклієнтифінансизаг ІІІІІ  (2)

Для визначення базової стратегії змін було використано таку шкалу оцінювання:
– від 0 до 0,35 – відповідає базовим стратегіям змін „скорочення або виходу з бізнесу” або

„перебудови”. Підприємство функціонує неефективно;
– від 0,35 до 0,70 – відповідає базовим стратегіям змін „перебудови” або „оптимізації”.

Необхідно переглянути планово-управлінські рішення;
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– від 0,70 до 0,85 – відповідає базовим стратегіям змін „оптимізації” або „розвитку”, тобто
показники ефективності достатньо високі;

– від 0,85 до 1 – відповідає базовим стратегіям змін „розвитку” або „випередження”, тобто
йдеться про високі показники діяльності.

Розрахований загальний інтегральний показник досліджуваного підприємства потрапляє
в інтервал від 0,35 до 0,7, це дозволяє нам зробити висновок про доцільність вибору стратегії
змін „оптимізації” чи „перебудови”.

Звідси після проведеного аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища (SWOT-аналіз),
визначення головних стратегічних цілей підприємства у розрізі чотирьох напрямів його
діяльності (стратегічна карта) та аналізу ключових показників було визначено основні заходи,
які необхідно запровадити ПАТ „Укрнафта”, щоб ефективно функціонувати на ринку. Дані
заходи були наочно представлені на рис. 3, який побудований з використанням програмного
забезпечення SmartDraw2014.

За даний досліджуваний період, показники ефективності ПАТ „Укрнафта” є недостатньо
високими, але потреби у кардинальних змінах у системі управління немає, тому потрібно
використати стратегію „оптимізації” (рис. 3). Необхідно переглянути планово-управлінські
рішення та перепроектування деяких неефективних бізнес-процесів. Підприємству потрібно
краще використовувати свої активи, збільшити частку ринку та конкурентоспроможність
товарів. Показники ефективності в усіх 4-х аспектах діяльності є недостатньо високими, при
цьому не всі вони наближаються до еталонного (оптимального) значення. Зокрема, потрібно
звернути увагу на проекцію „Навчання і розвиток персоналу”, яка займає найменше значення
серед розглянутих та безпосередньо впливає на фінансові показники.

Рис. 3. Заходи щодо покращання діяльності ПАТ „Укрнафта” у розрізі складових
збалансованої системи показників*

*Джерело: побудовано автором з використанням програми SmartDraw2014.

Отже, аналіз за допомогою збалансованої системи показників продемонстрував важливість
включення складових інтелектуального капіталу до оцінки загальної конкурентоспроможності
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підприємства. Компанія демонструє низькі показники майже в усіх напрямах, тому виникає
потреба в розвитку взаємодії між усіма напрямами діяльності. За допомогою детального
аналізу кожної зі складових переконалися в негативному становищі компанії за 2012 рік.

Отже, збалансована система показників на основі використання випереджуючих показників
дозволить виявляти та усувати недоліки у діяльності підприємства ще до того, як їх наслідком
буде погіршення фінансових показників; надасть можливість за необхідності оперативно
коригувати управлінські рішення у процесі діяльності; дасть змогу за допомогою нефінансових
показників розглядати діяльність підприємства у розрізі створення вартості, результатом чого
стане підвищення конкурентоспроможності українських підприємств та, що найголовніше,
для ПАТ „Укрнафта”, зробить діяльність підприємства більш прозорою для закордонних і
вітчизняних партнерів (особливо інвесторів).
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МОДЕЛЮВАННЯ МЕТОДОМ ІЄРАРХІЙ
ЗАГРОЗ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
У статті розглянуто моделювання методом ієрархій загроз розвитку житлово-

комунального господарства, наведено зв’язки між загрозами житлово-комунального
господарства та побудовано ієрархію загроз розвитку й ефективному функціонуванню
житлово-комунального господарства.

В статье рассмотрено моделирование методом иерархий угроз развития жилищно-
коммунального хозяйства, приведена связь между угрозами жилищно-коммунального
хозяйства и построено иерархию угроз развитию и эффективному функционированию
жилищно-коммунального хозяйства.

The article deals with modeling hierarchies by threats of housing and communal services,
given the links between threats Housing, Utilities and constructed a hierarchy of threats to
development and effective functioning of the housing and communal services.

Ключові слова: житлово-комунальне господарство, комунальне господарство,
розвиток, управління, загрози, системний аналіз, метод аналізу ієрархій.

Усвідомлення проблем житлово-комунального господарства, які загострились упродовж
останнього десятка років, та спроба вирішити їх через реформування, є одним з ключових
соціально-економічних завдань держави. Житлово-комунальне господарство одна з
найскладніших соціально-економічних систем, що має задовольняти всі життєво необхідні
потреби населення та підприємств украй потрібними для існування ресурсами. Варто
усвідомити факт існування ряду загроз розвитку житлово-комунального господарства.

Питаннями регулювання та розвитку житлово-комунального господарства на сучасному
етапі розвитку займались такі провідні вчені, як Л. В. Беззубко [5], Ю. Т. Лега, Т. М. Качала,
Н. Ф. Чечетова [1], В. І. Логвиненко [2], О. М. Тищенко, М. О. Кизим, Т. П. Юр’єва,
С. Ю. Юр’єва [7] та ін.

Проблеми розвитку житлово-комунального господарства нині залишаються
невичерпаними. Сучасні умови господарювання вимагають удосконалення існуючих і
розробки нових заходів його розвитку.

© Мамонова Г. В., Ружинська Н. О., 2014
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Метою статті є систематизація основних загроз розвитку та ефективного функціонування
житлово-комунального господарства та моделювання їх методом ієрархій на основі
системного аналізу та теорії графів.

Запорукою добробуту населення та стабільності роботи підприємств є злагоджене
функціонування житлово-комунального господарства. В умовах сьогодення для його розвитку
та ефективного функціонування існує ряд загроз. Вони несуть у собі деструктивний характер
роботи всього житлово-комунального господарства в країні і наслідки цього процесу
відчувають на собі споживачі послуг. Деструктивна роль загроз розвитку житлово-
комунального господарства окреслюється тим, що загрози роботи окремих елементів
переносяться і на інші елементи, створюючи так звану „ланцюгову реакцію”. Це стає причиною
дезорганізації і погіршення якості функціонування всього житлово-комунального
господарства.

Провівши власні дослідження загроз розвитку та ефективного функціонування житлово-
комунального господарства та врахувавши результати досліджень, які проводилися в цій сфері,
доцільно представити авторське бачення загроз. Так, основними загрозами його розвитку
можуть бути природні катаклізми, високі тарифи, неналежний контроль житлово-комунальних
підприємств органами місцевого самоврядування, низькі темпи створення об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків, низька якість послуг, недостатність кваліфікованих
кадрів, аварії комунікацій, коливання попиту споживачів на послуги, надання субсидій, технічна
відсталість матеріально-технічної бази, невідповідність послуг нормативам і стандартам,
необхідність демонополізації житлово-комунального господарства, мінімальне впровадження
інноваційних методів і технологій, шкода навколишньому середовищу, недосконалість
нормативно-правових актів, відсутність затверджених вітчизняних стандартів якості житлово-
комунальних послуг, застарілі методи управління підприємствами комунальної сфери,
мінімальні інвестиції в розвиток житлово-комунального господарства, попит на послуги
споживачів, неефективне розташування потужностей житлово-комунальних підприємств,
недостатнє бюджетне фінансування, збій у постачанні ресурсів, територіальне розосередження
центрів надання послуг, відсутність конкуренції серед надавачів послуг, специфічність зв’язку
між споживачем і надавачем послуг.

За допомогою окремих результатів власних досліджень, підходів, відображених у роботі
І. І. Подік та Г. В Мамонової [3], та шляхом використання методу аналізу ієрархій можна
провести моделювання загроз житлово-комунального господарства.

Зробимо припущення про те, що множина  включає в себе загрози
розвитку житлово-комунального господарства. Основні загрози визначені вище, таким чином

нами виявлена підмножина  25211 ,..., zzzZ   множини  Для зручності
сприйняття сформуємо таблицю, що містить назви загроз, їх скорочений запис та математичне
позначення (табл. 1).
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Таблиця 1
Перелік загроз розвитку житлово-комунального господарства

та їхнє математичне визначення

№ з/п Зміст загрози Скорочення Математичне
вираження

1 Природні катаклізми ПК z1

2 Високі тарифи ВТ z2

3
Неналежний контроль житлово-
комунальних підприємств органами
місцевого самоврядування

КОМС z3

4
Низькі темпи створення об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків ОСББ z4

5 Низька якість послуг НЯП z5

6 Недостатність кваліфікованих кадрів НКК z6

7 Аварії комунікацій АК z7

8 Коливання попиту споживачів на послуги КПСП z8

9 Надання субсидій С z9

10
Технічна відсталість матеріально-технічної
бази МТБ z10

11
Невідповідність послуг нормативам і
стандартам НС z11

12
Необхідність демонополізації житлово-
комунального господарства ДМ z12

13
Мінімальне впровадження інноваційних
методів і технологій ІМТ z13

14 Шкода навколишньому середовищу ШНС z14

15 Недосконалість нормативно-правових актів НПА z15

16
Відсутність затверджених вітчизняних
стандартів якості житлово-комунальних
послуг

ВСЯ z16

17
Застарілі методи управління
підприємствами комунальної сфери ЗМУ z17

18
Мінімальні інвестиції в розвиток житлово-
комунального господарства ІР z18

19 Попит на послуги споживачів ППС z19

20
Неефективне розташування потужностей
житлово-комунальних підприємств НРП z20

21 Недостатнє бюджетне фінансування НБФ z21

22 Збій у постачанні ресурсів ЗПР z22

23
Територіальне розосередження центрів
надання послуг ТР z23

24
Відсутність конкуренції серед надавачів
послуг ВК z24

25
Специфічність зв’язку між споживачем та
надавачем послуг СЗ z25
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Підмножину загроз Z та можливі взаємозв’язки між ними подамо у вигляді орієнтованого
графа (рис. 1).

Рис. 1. Граф зв’язків між загрозами житлово-комунального господарства в Україні

Орієнтований граф містить 25 вершин, що являють собою елементи множини , для

яких стрілками визначені залежності. Стрілка виходить від фактора , що залежить від фактора

 (кінець стрілки).

Відповідно до алгоритму, представленого в [6], визначаємо бінарну матрицю залежності

 25,1,  jibB ij . Кожен елемент цієї матриці приймає одне із двох можливих значень

0 або 1, відповідно до значення бінарного відношення „залежить від”. Аналітично кожен
елемент матриці В визначається так:






ji

ji
ij zz

zz
b

залежиитьнеякщо,0

залежитьякщо,1
. (1)

Зауважимо, що отримана матриця задовольняє умову транзитивності [6]. Наступним
кроком алгоритму є побудова матриці досяжності BI  , де I   – одинична матриця порядкуу
25. Отримана матриця відповідає такій умові:

      11   kkk BIBIBI , (2)

ПК ОСББВТ КОМС

НЯП

НКК

АК

КПС
П

С

МТБ

НС

ДМ

ІМТШНСНПАЗМУ ВСЯ

СЗ

ВК

ТР

ЗПР

НБФ

НРП

ППС

ІР



36                                                                                                             Економіка

де k – ціле число.

З множини загроз 1Z  для кожного з двадцяти п’яти факторів визначаємо дві підмножини.

 izR  – множина досяжності,  izA  – множина вершин, що передували даній. Утворені

множини  izR ,  izA  та їх переріз    ii zAzR   подано в таблиці 2.
Перший (найнижчий) рівень ієрархії формується з тих вершин графа, для яких виконується

рівність:

     iii zAzRzA  . (3)

Зауважимо, що перший рівень ієрархії формують ті вершини, що є недосяжними з інших
вершин графа.

Таблиця 2
Ітерація 1

iz

1 1 1,5,7,8,14, 19, 20, 21,22, 25 1
2 2, 13, 15, 17 2 2
3 3, 8, 9, 15 3, 19 3
4 4, 15 4 4
5 1, 5, 6, 7, 8, 17, 22, 25 5,11, 13, 14,16, 20, 23 5
6 6 5, 6 6
7 1, 7 5, 7 7
8 1, 8 3, 5, 8 8
9 9, 17 3, 9, 21 9
10 5, 10, 17 10, 21 10
11 5, 11, 17, 25 11 11
12 12, 15 12 12
13 5, 13 2, 13, 18, 19 13
14 1, 5, 14, 15 14 14
15 15 2, 3, 4, 12, 14, 15 18, 21, 24 15
16 5, 16 16 16
17 17 9, 10, 11, 17 17
18 13, 15, 18 18 18
19 1, 3, 13, 19 19, 24 19
20 1, 5, 20 20 20
21 1, 9, 10, 15, 21 21 21
22 1, 22 5, 22 22
23 5, 23 23 23
24 15, 19, 24 24 24
25 1, 17, 25 5, 11, 25 25
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І рівень сформовано такими загрозами:
– високі тарифи (ВТ);
– низькі темпи створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ);
– невідповідність послуг нормативам і стандартам (НС);
– необхідність демонополізації житлово-комунального господарства (ДМ);
– шкода навколишньому середовищу (ШНС);
– відсутність затверджених вітчизняних стандартів якості житлово-комунальних послуг

(ВСЯ);
– мінімальні інвестиції в розвиток житлово-комунального господарства (ІР);
– неефективне розташування потужностей житлово-комунальних підприємств (НРП);
– недостатнє бюджетне фінансування (НБФ);
– територіальне розосередження центрів надання послуг (ТР);
– відсутність конкуренції серед надавачів послуг (ВК).
У процесі формування наступної таблиці необхідно видалити рядки, що відповідають

загрозам першого рівня. Крім того, потрібно видалити відповідні числа (2, 4, 11, 12, 14, 16, 18,
20, 21, 23, 24) з третього стовпця таблиці. Отримана таблиця дозволяє, внаслідок перевірки
умови (3), виявити вершини граф, що відповідають другому рівню ієрархії. Це вершини, що
відповідають загрозам під номером 10 та 19. Відповідно ІІ рівень сформовано такими
загрозами:

– технічна відсталість матеріально-технічної бази (НМБ);
– попит на послуги споживачів (ППС).
Результати другої ітерації методу аналізу ієрархій подано в таблиці 3.

Таблиця 3
Ітерація 2

Після п’яти ітерацій описаного алгоритму нами було побудовано ієрархію загроз розвитку
та ефективному функціонуванню житлово-комунального господарства (рис. 2).

iz
1 1 1,5,7,8, 19, 22, 25 1
3 3, 8, 9, 15 3, 19 3
5 1, 5, 6, 7, 8, 17, 22, 25 5, 13 5
6 6 5, 6 6
7 1, 7 5, 7 7
8 1, 8 3, 5, 8 8
9 9, 17 3, 9 9
10 5, 10, 17 10 10
13 5, 13 13, 19 13
15 15 3, 15 15
17 17 9, 10, 17 17
19 1, 3, 13, 19 19 19
22 1, 22 5, 22 22
25 1, 17, 25 5, 25 25
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Рис. 2. Модель ієрархії загроз розвитку житлово-комунального господарства в Україні
У роботі побудовано ієрархічну модель основних загроз розвитку та ефективного

функціонування житлово-комунального господарства в Україні. Отримана модель дає
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можливість проаналізувати ті фактори, які становлять потенційну загрозу розвитку житлово-
комунального господарства. Результати моделювання дозволили зробити висновок, що
найвищий рівень ієрархії загроз розвитку житлово-комунального господарства посідають
природні катаклізми. Це означає, що вони мають деструктивний характер та знижують
ефективність роботи всіх елементів сфери комунального господарства, що безпосередньо
негативно позначається на його функціонуванні в цілому та призводить до майже повної
залежності від даної ситуації. Оскільки неможливо усунути дану загрозу (неможливо зупинити
буревій, снігопад, зливу тощо), то виходом може бути лише усунення наслідків природних
катаклізмів унаслідок ефективної та злагодженої роботи всіх функціонуючих елементів
житлово-комунального господарства із забезпеченням усього комплексу заходів, спрямованих
на його ефективне функціонування.

Якщо виключити з розгляду природні катаклізми, то наступний рівень загроз
представляється частими аваріями комунікацій та збоями в постачанні ресурсів,
недосконалістю кваліфікації кадрів. На тому самому рівні ієрархії ми бачимо такі загрози, як
застарілі методи управління підприємствами житлово-комунального господарства та
невідпрацьовані зв’язки між споживачем і надавачем послуг. Перераховані вище загрози
вказують на необхідність реформування, що заявлена Законом України „Про
Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства
на 2009–2014 роки” [4]. Такі вкрай необхідні кроки з боку держави дозволять певним чином
знизити всі загрози, що представлені на нижчих рівнях.
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ВЕНЧУРНІ ФОНДИ ЯК ІНВЕСТИЦІЙНІ
ІНСТИТУТИ: ЗАХІДНИЙ ДОСВІД І

ПРАКТИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ В УКРАЇНІ
У статті розглянуто практику функціонування венчурних фондів як складових

інститутів спільного інвестування, досліджено динаміку кількості залучених інвестицій
в економіку України, зміну частки венчурних фондів у загальній кількості інститутів
спільного інвестування, проаналізовано досвід іноземних країн щодо функціонування
венчурних фондів.

В статье рассмотрена практика функционирования венчурных фондов как
составляющих институтов совместного инвестирования, исследована динамика
количества привлеченных инвестиций в экономику Украины, изменение доли венчурных
фондов в общем количестве институтов совместного инвестирования, проанализирован
опыт зарубежных стран по функционированию венчурных фондов.

The article considers the practical operation of venture capital funds as components of
collective investment institutions, investigated the dynamics of the number of investments in the
economy of Ukraine, change the share of venture funds in the total number of collective investment
institutions, the experience of foreign countries on the operation of venture capital funds.

Ключові слова: інвестиції, інновації, інвестиційний процес, інститути спільного
інвестування, венчурний фонд, венчурне фінансування, венчурний капітал, бізнес-ангели.

На сьогодні в Україні склалася складна економічна ситуація, а тому значні кошти з
бюджетних фондів виділяються не завжди. Як показує світовий досвід, одним з
найефективніших заходів для пожвавлення інвестиційного процесу в умовах дефіциту власних
коштів і низької кредитної активності комерційних банків є сприяння розбудові системи
інститутів спільного інвестування, зокрема сприяння розвитку венчурного фінансування.

В успішному та позитивному розвитку інститутів спільного інвестування (далі – ІСІ),
зокрема венчурних фондів, зацікавлені і підприємства, які отримують альтернативні
банківським кредитам джерела фінансування, і населення, яке з відносно невеликими коштами
може стати учасником фондового ринку, і держава, яка завдяки активному розвитку економіки

© Першко Л. О., Данькевич А. П., Першко О. О., Швець А. А., 2014
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й фондового ринку в цілому та інвестиційних фондів як невід’ємної його частини отримує
додаткові кошти в бюджети.

Незважаючи на наявність публікацій з даної проблематики, вона нині є актуальною. З
урахуванням сучасного стану розвитку України, зокрема подолання наслідків світової
фінансової кризи, розширення формування ринкового середовища, є потреба у продовженні
наукових розробок у цьому напрямі. Окремі аспекти з вказаної проблематики досліджували
такі вчені, як Т. В. Галенко, М. С Дороніна, Д. А. Лєонов, В. В. Корнєєв, В. П. Нагребельний,
І. Р Назарчук, А. А. Пересада, О. Д. Радкевич, А. В. Омельченко, А. В. Федоренко,
В. П. Унинець-Ходаківська, Є. П. Жуков, І. О. Бланк та ін.

Метою даної статті є наукове обґрунтування та оцінка ефективності функціонування
венчурних фондів як інвестиційних інститутів і визначення перспектив їх розвитку.

Для підсилення інноваційної активності та інноваційно-інвестиційної привабливості урядом
була розроблена Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах
глобалізаційних викликів, результатами реалізації якої повинні стати: утвердження інноваційної
моделі економічного й соціального розвитку України; підвищення ефективності використання
інтелектуального потенціалу країни; посилення конкурентоспроможності національної
економіки; досягнення стабільного сталого розвитку й покращання добробуту громадян, а
також збільшення інвестицій в економіку. Залучення інвестицій в економіку України за останні
роки показано на рис. 1 [6].

Рис. 1. Залучення інвестицій в економіку України у 2008–2012 рр. млрд грн
Прийняття Закону України „Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні

інвестиційні фонди)” від 15.03.2001 р. (із змінами та доповненнями) виявилося важливим кроком
на шляху розвитку вітчизняної індустрії спільного інвестування. Воно наблизило українське
законодавство до стандартів цивілізованих країн. Результати діяльності інститутів спільного
інвестування за останні роки подано в табл. 1.
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Таблиця 1
Результати діяльності інститутів спільного інвестування за 2008–2012 рр.

За даними річного звіту НКЦПФР, загальна сума активів ІСІ становила 160,41 млрд грн, у
т.ч. венчурних фондів – 148, 72 млрд грн. У структурі активів діючих ІСІ (табл. 2) переважала
дебіторська заборгованість, інші інвестиції, акції та векселі (88,05 %). Така структура
пояснюється тим, що частка венчурних фондів у загальних активах ІСІ становила понад 90 %.

Таблиця 2
Структура активів діючих ІСІ за 2011–2012 рр.

Характеризуючи активи інститутів спільного інвестування, доцільно розглянути динаміку
їх кількості (рис. 2). Так, кількість відкритих, інтервальних, закритих диверсифікованих і закритих
недеверсифікованих фондів, порівняно з 2011 роком, залишилася майже незмінною, тоді як
кількість венчурних фондів зросла.

Вартість активів інститутів спільного інвестуванняВид ІСІ
2008 2009 2010 2011 2012

Пайові інвестиційні
фонди

51 792,04 63 611,46 81 078,09 96 047,29 118 404,59

Корпоративні
інвестиційні фонди

16 044,55 18 654,20 28 228,47 36 077,25 42 012,45

Усього 67 836,59 82 265,67 109 306,56 132 124,53 160 417,04
Диверсифіковані 561,85 785,37 1 889,73 1 763,53 2 189,66
Недиверсифіковані 67 274,74 81 480,29 107 416,84 130 361,00 158 227,38
Усього 67 836,59 82 265,67 109 306,56 132 124,53 160 417,04
Закриті (невенчурні) 4 327,85 5 993,82 8 298,48 101 35,34 11 365,06
Інтервальні 200,07 256,27 271,56 188,60 164,01
Відкриті 308,43 154,67 432,17 230,68 162,94
Венчурні 63 000,24 75 860,91 100 304,36 121 569,91 148 725,02
Усього 67 836,59 82 265,67 109 306,56 132 124,53 160 417,04

2011 2012
Невенчурні ІСІ Венчурні ІСІ Невенчурні ІСІ Венчурні ІСІ

Назва активу

Загальна
вартість

% від
загальної
вартості

Загальна
вартість

% від
загальної
вартості

Усього
Загальна
вартість

% від
загальної
вартості

Загальна
вартість

% від
загальної
вартості

Усього

Дебіторська
заборгованість

1 027,39 10,27 54 628,63 45,64 55 656,02 1 369,94 11,79 73 251,98 49,31 74 621,92

Інші
інвестиції

2 075,82 20,76 18 069,92 15,10 20 145,74 2 420,36 20,83 20 519,86 13,81 22 940,23

Акції 4 668,54 46,67 12 457,32 10,41 17 125,86 5 183,01 44,62 17 164,24 11,55 22 347,25
Векселі 540,86 5,41 17 585,15 14,69 18 126,01 781,13 6,72 20 331,21 13,69 21 112,34
Облігації
підприємств

741 ,88 7,44 9 299,94 7,77 10 041,83 728,54 6,27 10 268,24 6,91 10 996,78

Грошові
активи

751,02 7,51 4 101,99 3,43 4 853,01 771,53 6,64 3 182,07 2,14 3 953,60

Об`єкти
нерухомості

25,63 0,26 2 974,13 2,48 2 999,76 21,84 0,19 3 572,55 2,41 3 594,38

Державні
цінні папери

103,74 1,05 12,88 0,01 116,62 211,61 1,82 62,23 0,04 273,84

Заставні 0,00 336,02 0,28 336,02 0,00 0,00 155,08 0,10 155,08
Банківські
метали

47,12 0,48 12,42 0,01 59,55 120,20 1,03 13,30 0,01 133,49

Казначейські
зобов`язання
України

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,01 15,00

Облігації
місцевих
позик

16,06 0,17 24,57 0,02 40,63 8,71 0,07 3,69 0,00 12,40

Деривативи 0,00 4,70 0,00 4,70 0,00 0,00 4,66 0,00 4,66
Ощадні
сертифікати

5,89 0,06 192,00 0,16 197,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Усього 10 003,94 100 119 699,69 100 129 703,63 11 616,63 100 148 544,11 100 160 160,96
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Рис. 2. Динаміка кількості інститутів спільного інвестування в Україні, шт.
У Інвестиційному словнику венчурний фонд визначено як недиверсифікований інститут

спільного інвестування закритого типу, який здійснює виключно приватне розміщення цінних
паперів власного випуску, активи якого більше ніж на 50 відсотків складаються з корпоративних
прав і цінних паперів, які не допущені до торгів на фондовій біржі або в торгово-інформаційній
системі [1]. Венчурний бізнес – вид бізнесу, орієнтований на практичне використання технічних
новинок, результатів наукових досягнень, ноу-хау, не випробуваних на практиці [2]. Венчурний
бізнес пов’язаний з великим ризиком, тому його часто називають ризиковим.

Американські економісти Ж. У. Фенн, Н. Лайанг, С. Прауз, П. Джонсон, перші ідеологи
венчурного капіталу, визначили венчурний капітал, як фінансування акціонерного капіталу
інноваційних підприємств малого бізнесу, які мають значний потенціал зростання на стадії їх
створення і реалізації продукції, в сукупності з консультаційною підтримкою і високим
ступенем залучення в процес прийняття рішень [3, с. 278]. Тобто венчурний капітал є
інвестиціями у венчурні, або „ризикові”, проекти освоєння нових технологій або продукції.

Венчурне підприємництво – це діяльність, спрямована на здійснення „ризикових” проектів
з метою отримання прибутків, підприємницького і засновницького доходів. Здійснюється
таке підприємництво через створення малої наукоємної фірми з наступним перетворенням її
у закриту або відкриту корпорацію, яка дозволяє засновникам придбати великий пакет
акцій [3, с. 279].

Отже, венчурним фондом є недиверсифікований інститут спільного інвестування закритого
типу, для якого характерним є приватне розміщення цінних паперів, як правило, тих, що не
допущені до торгів на фондовій біржі; а венчурним бізнесом – діяльність, спрямована на
реалізацію ризикових проектів.

Тім Дрейпер, який досліджував венчурні капітали, зазначав: „Венчурний бізнес – це коли
інвестуються 10 компаній, з них половина стає банкрутами, у трьох інвестиції повертаються,
одна дає 10-кратне зростання, й у ще одній компанії прибуток у 100 разів перевищує
вкладення” [4]. Процес становлення і розвитку венчурного бізнесу на певному етапі вимагав



44                                                                                                             Економіка

створення професійних організацій. Вони стали виникати як некомерційні асоціації. Спочатку
створювалися національні асоціації, серед яких найстарішою є Британська асоціація
венчурного капіталу (BVCA), заснована у 1973 році.

Європейська асоціація венчурного капіталу (EVCA), заснована у 1983 році 43 членами,
нині нараховує 320. За останні 15 років EVCA розробила різноманітні професійні стандарти,
провела навчання більше 500 венчурних капіталістів, опублікувала глибокі маркетингові
дослідження і організувала ряд великих конференцій.

У 1997 році 12 діючих на території Росії венчурних фондів заснували Російську Асоціацію
венчурного інвестування (РАВІ) зі штаб-квартирою у Москві і відділенням у Санкт-
Петербурзі [5]. Ринок венчурного капіталу в Україні становить близько 400 млн дол.
(потенційний його обсяг за даними деяких компаній сягає 800 млрд дол.) і нараховує не більше
десятка працюючих на ньому компаній. Серед них можна назвати Western NIS Enterprise
Fund (капітал 150 млн дол., виділений урядом США для освоєння у харчовій промисловості,
сільському господарстві, виробництві будівельних матеріалів, фінансовому секторі України),
SigmaBlazer (капітал 100 млн дол.) [6]. Формування інститутів венчурного фінансування і
розвиток венчурного бізнесу в Україні започатковано у 1992 році. У багатьох розвинених
країнах світу цей вид ІСІ направляє кошти інвесторів в інноваційну сферу. В Україні тенденції
абсолютно інші: кошти венчурних фондів інвестуються в будівництво і нерухомість і поки що
слабко орієнтовані на „хай-тек” технології.

Традиційні джерела формування інвестиційних фондів у більшості країн світу – це кошти
приватних інвесторів, інвестиційних інститутів, пенсійних фондів, страхових компаній, різних
урядових агентств і міжнародних організацій [6]. Проте структура джерел венчурного капіталу
значно відрізняється специфікою країн, що є наслідком особливостей законодавчого
регулювання і укоріненими у фінансовій сфері нормами.

У США до джерел венчурного капіталу належать пенсійні фонди, а також промислові і
торгові корпорації, страхові компанії, різні фонди. Помітну роль у венчурному бізнесі США
відіграють фізичні особи.

У країнах Західної Європи список учасників венчурних фондів дещо ширший. Його
доповнюють державні установи, комерційні і клірингові банки, університети й інші джерела.

Найбільш характерна особливість країн Західної Європи порівняно зі США – вища питома
вага у венчурному бізнесі банківських структур. Необхідно особливо виділити участь у
венчурному бізнесі великих промислових компаній [7].

В Україні джерелами венчурного капіталу виступають вільні фінансові ресурси великих
компаній, пенсійних фондів, страхових компаній та інших комерційних установ. Порівняно зі
США та країнами Західної Європи спектр значно вужчий, що спричинює дефіцит
фінансування для розвитку та функціонування венчурних фондів в Україні (табл. 3).

Венчурні капіталовкладення можна розділити на чотири групи:
а) стартові;
б) у період розвитку компанії;
в) при реалізації певної операції;
г) інші.
Венчурний капітал – це довгостроковий ризиковий капітал, що інвестується в акції нових

і швидкозростаючих компаній з метою отримання великого прибутку після реєстрації акцій
цих компаній на фондовій біржі.
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Таблиця 3
Венчурні фонди, що діють в Україні з найбільшою вартістю активів*

*Джерело: за даними НКЦПФР.

Ринок венчурного капіталу складається з двох секторів: неформального (представленого
індивідуальними інвесторами) і формального (представленого венчурними фондами).

Неформальний сектор. Фінансуванням проектів на початкових стадіях їх розробки
займаються, як правило, приватні особи („business angels”), які вкладають „посівний капітал”
(„seed finance”). Розмір інвестицій бізнес-ангелів перебуває в межах від 10 тисяч до декількох
мільйонів доларів і зазвичай становить 5–20 % їх коштів.

Бізнес-ангели часто здійснюють декілька інвестицій, розподіляючи так свої вкладення і
знижуючи ризики. Вони можуть здійснювати інвестиції від свого імені або через свої компанії,
що може бути пов’язано з оподаткуванням або іншими причинами. Зазвичай бізнес-ангели
не афішують свою діяльність і віддають перевагу анонімності, тому оцінити реальний розмір
ринку неформальних інвестицій неможливо.

Проте, за існуючими даними, кількість активних бізнес-ангелів у Європі оцінюється в
125 000, а кількість здійснюваних ними інвестицій у 30–40 разів перевищує число інвестицій
венчурних фондів. Кількість потенційних бізнес-ангелів перевищує число активних у 10 разів.
У США бізнес-ангели здійснюють більше 80 % інвестицій на початкових стадіях і відіграють
неоціненну роль у розвитку малого бізнесу [7].

Формальний сектор. На пізніших стадіях розвитку інвестованих компаній розміри
фінансування значно більші. У США зазвичай мова йде про суми від 250 тис. до 20 млн дол. на
одне „коло” фінансування. Займаються цим найчастіше спеціальні інститути.

Унаслідок недосконалості національних законодавств практично всюди прийнятою
практикою є реєстрація як фондів, так і компаній, що управляють, в офшорних зонах. Це
дозволяє максимально спростити процедуру оформлення і допомагає уникнути складних
питань, пов’язаних з подвійним оподаткуванням доходів і прибутку [5].

Доцільно зауважити, що формальний і неформальний сектори відіграють
взаємодоповнюючі ролі. Інвестиції неформального сектору особливо важливі на ранніх стадіях
розвитку „стартових” фірм, коли вони потребують „посівного капіталу” для розробки концепції

Вартість активів, млн грн
№ з/п Найменування фонду станом на

31.12.2011
станом на
31.12.2012

1. ПАТ „ВЗНКІФ „УНІБУДІНВЕСТ” 6 228,22 6 696,83
2. ПВНЗІФ „КОНЦЕПТ” 3 010,46 2 849,24
3. ПВНЗІФ „МЕГАПОЛІС-ІНВЕСТ” 1 319,97 2 634,94
4. ПВІФ НВЗТ „НОВІ БУДІВЕЛЬНІ

ТЕХНОЛОГІЇ”
1 885,63 1 905,86

5. ПЗНВІФ „МІСЬКИЙ КВАРТАЛ” 1 319,13 1 990,50
6. ПАТ „ЗНВКІФ „СМАРТ

КАПІТАЛ„
1 671,37 1 791,62

7. ПВНЗІФ „РЕСУРС-ІНВЕСТИЦІЯ” 1 909,19 1 784,49
8. ЗНВПІФ „АГРО ПЕРСПЕКТИВА” – 1 768,64
9. ПАТ „ЗНВКІФ „РЕЗОЛЮТ” 1 781,98 1 637,72
10. ПВІФ ЗН „ІМПУЛЬС І” 1 473,41 1 630,48
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продукту і дослідного зразка, тоді як формальний сектор активніший на стадії швидкого
зростання фірми, коли потрібні кошти на розширення виробництва і збільшення обсягу
продажів.

Отже, розвиток венчурної індустрії України стримують такі негативні чинники:
1. Неефективна законодавча база. Термін „венчурний бізнес” уже протягом багатьох років

використовують в окремих законодавчих актах України, проте й донині не розкрито його
сутності, функції та принципи діяльності справжніх венчурних фондів і венчурних фірм.

2. Недостатньо джерел венчурного фінансування та накладання обмежень на залучення
коштів від окремих учасників (зокрема, фізичних осіб).

3. Погіршення ситуації у секторі генерації наукових знань.
4. Недостатня кількість у сфері венчурного інвестування „якісних” проектів, яким

притаманні потужна маркетингова стратегія та істотна потенційна місткість ринку.
5. Відсутність у сфері венчурного менеджменту досвідчених фахівців, що володіють

знаннями селективного добору перспективних інноваційних проектів, а також оцінки їх
майбутньої ефективності з достатньо високим ступенем вірогідності.

Незважаючи на перераховані вище проблеми та недоліки, увага до венчурного бізнесу в
Україні поступово зростає. Це можна пояснити тим, що в умовах інтенсивного науково-
технічного прогресу відмова від здійснення ризикових, але перспективних підприємницьких
проектів на практиці становить для економіки та суспільства в цілому загрозу значно більших
фінансових втрат, пов’язаних з можливою втратою конкурентоспроможності національних
виробників на внутрішньому та зовнішніх ринках.
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ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ
РИЗИКАМИ В КАЗНАЧЕЙСЬКІЙ СИСТЕМІ

У статті обґрунтовано, що сучасна система казначейського обслуговування
Державного бюджету України потребує більш детального аналізу та вдосконалення з
урахуванням досвіду розвинених країн світу. Акцентовано увагу на визначенні поняття
казначейських ризиків та їх класифікації, а також заходах щодо їх управління, зокрема
запропоновано модель управління ризиками казначейського виконання бюджетів.

В статье обосновано, что современная система казначейского обслуживания
Государственного бюджета Украины требует более детального анализа и
совершенствования с учетом опыта развитых стран мира. Акцентировано внимание на
определении понятия казначейских рисков и их классификации, а также мерах по их
управлению, в частности предложена модель управления рисками казначейского
исполнения бюджетов.

This paper proved that the current system of treasury services state budget of Ukraine requires
a more detailed analysis and improvement based on the experience of developed countries. The
focus of the article is accentuated in the definition of treasury and risk classification, and
measures for their control, including the model of risk management Treasury budget execution.

Ключові слова: казначейське обслуговування бюджету, казначейські ризики, категорії,
групи, види казначейських ризиків, модель управління казначейськими ризиками.

З розвитком ринкових відносин зростає інтерес до визначення впливу ризиків на результати
господарської діяльності та управління ними. Якщо говорити про казначейську систему
касового виконання бюджетів, то їй теж притаманні певні ризики, а своєчасне їх прогнозування
та вміле управління ними є основним із завдань діяльності Державного казначейства України
(далі – ДКУ) в сучасних умовах. Питання ідентифікації, вимірювання та управління цими
ризиками є темою маловивченою, а отже, надзвичайно актуальною, яка потребує уваги не
тільки науковців, але і керівників та працівників ДКУ.

Казначейські ризики – це ймовірності настання подій, які негативно впливатимуть на
здатність Державного казначейства, його структурних підрозділів та працівників виконувати
відповідні функції, процеси, операції, або матимуть негативні фінансово-господарські,
юридичні та/або інші наслідки.
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У системі Державного казначейства ризики класифікуються за категоріями, групами,
видами (рис. 1).

Рис. 1. Класифікація казначейських ризиків [1]
За категоріями ризики поділяють на:
  – ризики, пов’язані з обслуговуванням бюджетів, розпорядників та одержувачів

бюджетних коштів, інших клієнтів;
– ризики, пов’язані з управлінням наявними фінансовими ресурсами;
– ризики збільшення (накопичення) залишків коштів на ЄКР;
– ризики, пов’язані з веденням бухгалтерського обліку та складанням звітності;
– ризики, пов’язані із здійсненням повноважень розпорядника коштів;
– ризики неефективного внутрішнього контролю в органах Державної казначейської служби

України.
Кожна з категорій ризиків поділяється на зовнішні та внутрішні групи ризиків.
Зовнішні ризики – це події, які є зовнішніми відносно Державного казначейства та

ймовірність виникнення яких не пов’язана з виконанням структурними підрозділами та
працівниками Державного казначейства відповідних процесів, операцій.

КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ
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Внутрішні ризики – це події, ймовірність виникнення яких безпосередньо пов’язана з
виконанням структурними підрозділами та працівниками Державного казначейства
відповідних процесів, операцій.

Група зовнішніх ризиків поділяється на:
– законодавчі ризики;
– операційно-технологічні ризики;
– програмно-технічні ризики.
Група внутрішніх ризиків поділяється на:
– законодавчі ризики;
– операційно-технологічні ризики;
– програмно-технічні ризики;
– кадрові ризики;
– фінансово-господарські ризики.
Законодавчі – ризики, ймовірність виникнення яких пов’язана із відсутністю, суперечністю

або нечіткою регламентацією виконання операції у відповідних нормативно-правових актах,
законодавчими змінами тощо.

Операційно-технологічні – ризики, ймовірність виникнення яких пов’язана із порушенням
визначеного порядку виконання операції, зокрема термінів та формату подання документів,
розподілу повноважень з виконання операції тощо.

Програмно-технічні – ризики, ймовірність виникнення яких пов’язана із відсутністю
прикладного програмного забезпечення або змін до нього відповідно до діючої нормативно-
правової бази, неналежною роботою або відсутністю необхідних технічних засобів тощо.

Кадрові – ризики, ймовірність виникнення яких пов’язана із неналежною професійною
підготовкою працівників Державного казначейства, неналежного виконання ними посадових
інструкцій тощо.

Фінансово-господарські – ризики, ймовірність виникнення яких пов’язана із фінансово-
господарським станом Державного казначейства, зокрема неналежним ресурсним,
матеріальним забезпеченням тощо.

Перейдемо до більш детальної характеристики ризиків за категоріями.
1. Ризики, пов’язані з обслуговуванням бюджетів, розпорядників та одержувачів бюджетних

коштів, інших клієнтів.
Застосування казначейської форми обслуговування Державного та місцевих бюджетів

України покладає велику відповідальність на органи Державного казначейства та
безпосередньо або опосередковано впливає на процес взаємовідносин органів казначейства
з розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів. Про це свідчить те, що в сучасних
умовах органи Державного казначейства є одним з найактивніших учасників у процесі
управлінні бюджетними коштами через реалізацію законодавчо прийнятих механізмів та
процедур виконання бюджетів відповідно до вимог бюджетного законодавства [2]. Тому
ефективне функціонування сучасної системи управління фінансовими ресурсами держави
має бути пов’язане із раціональним та оптимальним використанням бюджетних коштів з
налагодженим механізмом касового обслуговування та виконання бюджетів органами
казначейства, у т.ч. у процесі їх взаємовідносин із розпорядниками та одержувачами бюджетних
коштів.

2. Ризики, пов’язані з управлінням наявними фінансовими ресурсами.
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Основною причиною виникнення ризиків, пов’язаних з управлінням наявними
фінансовими ресурсами, є неефективні управлінські рішення, які здатні призвести до
розбалансування державного і місцевих бюджетів.

Оскільки основою функціонування держави є забезпечення реального й достатнього
обсягу фінансових ресурсів, що акумулюються в централізованих і децентралізованих фондах
грошових коштів, для реалізації внутрішніх та зовнішніх її функцій, то, ефективність економічної
політики має визначатися не лише тим, скільки коштів було мобілізовано до бюджету, а й
наскільки ефективно вони перерозподілені та освоєні.

3. Ризики збільшення (накопичення) залишків коштів на єдиному казначейському рахунку.
На сучасному етапі існують певні проблеми в розвитку Державного казначейства країни.

Насамперед не в повному обсязі реалізується виконання однієї з найважливіших функцій у
життєдіяльності держави – функції оперативного управління доходами і видатками державного
бюджету в межах розподілу доходів та видатків державного бюджету.

Тому передумовою ефективного контролю за бюджетними коштами є їх концентрація на
єдиному банківському рахунку. Основним інструментом Державного казначейства України
є єдиний казначейський рахунок (далі – ЄКР), що забезпечує реалізацію функцій управління
потоками бюджетних коштів через їх консолідацію на єдиному рахунку. ЄКР – це
консолідований рахунок, відкритий Державному казначейству України в НБУ для обліку коштів
та здійснення розрахунків у системі електронних платежів НБУ. ЄКР консолідує кошти
державного та місцевого бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального
страхування, коштів інших клієнтів, обслуговування яких здійснюється органами Державного
казначейства України згідно з чинним законодавством.

Суть окресленого ризику полягає в тому, що розпорядники бюджетних коштів несвоєчасно
отримують кошти, а отже, не можуть нормально функціонувати та якісно виконувати завдання,
покладені на них.

Дослідження ЄКР дозволило встановити чинники впливу на структуру його залишків:
– стан виконання доходів та видатків бюджетів;
– дефіцит бюджетів;
– частка доходів і видатків державного та місцевих бюджетів у Зведеному бюджеті України;
– зміни оборотів внутрішніх запозичень;
– надходження коштів від приватизації державного майна;
– операції із закупівлі іноземної валюти з метою погашення зобов’язань за зовнішніми

борговими зобов’язаннями держави;
– розміщення коштів державного і місцевих бюджетів на депозитах або придбання цінних

паперів;
– надання позик Пенсійному фонду України та їх повернення.
З огляду на це постає завдання оперативного управління грошовими активами – залишками

коштів на ЄКР та розміщення тимчасово вільних коштів у короткострокових дохідних
інструментах.

4. Ризики, пов’язані з веденням бухгалтерського обліку та складання звітності.
У сучасних економічних умовах, коли нормативно-правове забезпечення змінюється досить

швидко, бухгалтерський облік та податковий менеджмент дедалі частіше асоціюються з
труднощами та ризиками. Зазначені ризики, зазвичай, пов’язані з неправильним веденням
бухгалтерського обліку та складанням звітності з неточностями та помилками.
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На рівень невизначеності в бухгалтерському обліку впливають основні фактори:
а) якісний рівень державного і загальнопрофесійного рівнів регулювання бухгалтерського

обліку;
б) рівень організації бухгалтерської роботи, який дозволяє сформувати фінансову звітність,

що максимально знижує невизначеність для зовнішніх користувачів;
в) рівень кваліфікації інвесторів та кредиторів, який дає змогу їм справедливо оцінити стан

підприємства і прийняти економічні рішення, адекватні інформації, яка міститься у
бухгалтерській звітності [3, с. 150].

Виникнення ризиків при веденні бухгалтерського обліку пов’язане з існуванням ситуації
невизначеності, яка полягає у:

а) наявності альтернатив та необхідності вибору однієї з них при веденні бухгалтерського
обліку;

б) неможливості чітко передбачити результат роботи залучених зовнішніх фахівців для
ведення бухгалтерського обліку;

в) можливості розголошення комерційної таємниці;
г) ймовірності втрати матеріальних, фінансових, трудових ресурсів при залученні зовнішніх

фахівців для ведення бухгалтерського обліку тощо.
Основними ризиками, які виникають при веденні бухгалтерського обліку, є [4]:
1. Ризик втрати конфіденційної інформації.
2. Ризик понесення додаткових витрат.
3. Ризик не отримати бажану економію.
4. Психологічний ризик.
5. Ризик невиконання договірних відносин та понесення відповідальності за помилки

виконавця.
6. Ризик впливу суб’єктивного чинника.
7. Ризик невідповідності вартості послуг їх якості.
8. Ризик неврахування специфіки діяльності замовника.
9. Ризик втрати інтелектуальної власності та контролю над власними ресурсами.
10. Ризик відмови від послуг зовнішнього спеціаліста.
11. Ризик складності управління та відсутності гнучкості.
За результатами дослідження виокремлені наступні критерії класифікації та види ризиків у

замовника: відносно діяльності замовника (операційний, фінансовий, контролю); за рівнем
втрати та викривлення інформації (ризик розголошення конфіденційної інформації, ризик
втрати документації замовника, бухгалтерський ризик); за аспектом виникнення
(психологічний, моральний, втрати репутації); за джерелом виникнення (суб’єктивний,
об’єктивний), за можливістю передбачення (прогнозований, непрогнозований); за можливими
наслідками (ризик, у результаті якого замовник зазнає збитків; ризик, у результаті якого
замовник отримує передбачений рівень доходу).

5. Ризики, пов’язані із здійсненням повноважень розпорядника коштів.
Відповідно до законодавчо-нормативної бази органи Державного казначейства здійснюють

попередній та поточний контроль за виконанням операцій з бюджетними коштами
розпорядниками та отримувачами коштів бюджету, а також взаємодіють з іншими
контролюючими органами.

Відповідно до законодавства на органи Державного казначейства покладено функції
виконання видаткової частини державного бюджету. Введення казначейської системи
обслуговування операцій з бюджетними коштами дало змогу державі проконтролювати саме
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не результати виконання бюджетів усіх рівнів, а здійснити попередній та поточний фінансовий
контроль за витрачанням бюджетних коштів безперервно та регулярно на всіх стадіях виконання
бюджету за видатками.

Контроль органами Державного казначейства прийняття бюджетних зобов’язань
розпорядниками й одержувачами коштів державного та місцевих бюджетів, які перебувають
на казначейському обслуговуванні, здійснюється відповідно до „Порядку обліку зобов’язань
розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України», затвердженого
наказом Державного казначейства України від 9 серпня 2004 року № 136.

Органи Державного казначейства контролюють відповідність здійснених головним
розпорядником бюджетних коштів видатків даним бюджетної класифікації. Сума фінансових
зобов’язань не повинна перевищувати загальну суму асигнувань на взяття зобов’язань на
відповідну мету згідно з бюджетним призначенням.

У процесі здійснення платежів органи Державного казначейства контролюють наявність
у своєму обліку бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників коштів у межах
щомісячного плану асигнувань.

Якщо за бюджетними фінансовими зобов’язаннями здійснюється, відповідно до
нормативно-правових актів, попередня оплата, органи Державного казначейства України
контролюють:

– терміни виконання робіт та/або надання послуг відповідно до умов договорів;
– надання документів після настання терміну їх виконання, що підтверджують бюджетне

фінансове зобов’язання.
Після здійснення видатків органи Державного казначейства:
1) контролюють дотримання бюджетними організаціями правил ведення бухгалтерського

обліку та звітності – правильність та хронологічність відображення операцій, відповідність їх
бюджетним зобов’язанням та асигнуванням;

2) щомісяця контролюють відповідність даних бухгалтерського обліку виконання
державного та місцевих бюджетів даним бухгалтерського обліку з виконання кошторису на
звітну дату.

Отже, заснування Державного казначейства України послужило впровадженню
принципово нового контролю за виконанням бюджету. Виступаючи в ролі безпосереднього
суб’єкта бюджетного процесу, органи казначейства зацікавлені в провадженні ефективної
системи контролю кожної операції під час виконання бюджету. Важливою характеристикою
сучасного казначейського контролю є наявність у його системі складової внутрішнього
контролю, що дає змогу керівництву органів Державного казначейства України отримати
достовірні дані щодо здійснених операцій, методів, принципів та процедур контролю.

6. Ризики неефективного внутрішнього контролю в органах Державної казначейської
служби України.

Згідно з термінологічною базою внутрішнього контролю Державного казначейства України
внутрішній контроль – це діяльність, яка здійснюється керівництвом, структурними
підрозділами та їх працівниками з метою забезпечення:

– перевірки додержання вимог законодавства при виконанні покладених на Державну
казначейську службу України функцій;

– контролю з боку керівництва за організацією діяльності Державної казначейської служби
за розподілом повноважень та відповідальності між її структурними підрозділами при
виконанні функцій процесів операцій;

– перевірки ведення фінансово господарської діяльності відповідно до вимог законодавства;
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– контролю за управлінням інформаційними потоками отриманням, передаванням,
зберіганням інформації та забезпеченням інформаційної безпеки [5].

Контрольна діяльність органів казначейської служби у процесі касового виконання бюджету
за видатками полягає в перевірці законності підстав для здійснення платежів, відповідності
платежів вимогам обліку і контролю за зобов’язаннями, а також правильності оформлення
платіжних документів. При недотриманні встановлених вимог органи казначейства відмовляють
в оплаті видатків розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та повертають документи
для усунення причин, через які було відмовлено в оплаті [6, с. 410].

Причинами неефективного внутрішнього контролю в Державній казначейській службі
України є:

– невизначені єдині правові засади здійснення внутрішнього контролю;
– незапроваджені єдині підходи та процедури здійснення внутрішнього контролю;
– невизначена оптимальна кількість працівників служб внутрішнього контролю для

забезпечення його ефективності та ін.
З огляду на зазначене вище можна зробити висновок, що система внутрішнього контролю

в органах Державної казначейської служби України потребує вдосконалення.
Впровадження системи внутрішнього контролю в органах Державної казначейської служби

України утруднюється у зв’язку з відсутністю нормативно-правового та методичного
забезпечення внутрішнього контролю. Усунути ці недоліки можна за допомогою визначення
та впровадження єдиних правових засад здійснення внутрішнього контролю, розробки його
нормативно-правового та методичного забезпечення, а також навчальних програм з
внутрішнього контролю та підготовки кадрів, які будуть його здійснювати.

Враховуючи цілий ряд ризиків, які виникають у процесі казначейського виконання
бюджетів, нами запропоновано модель управління ризиками казначейської системи (рис. 2).

Рис. 2. Модель управління ризиками казначейського виконання бюджетів*
*Джерело: розроблено автором.
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У запропонованiй моделi управління ризиками початковим етапом є виявлення можливих
ризиків, у процесі якого треба враховувати весь спектр ризиків, що можуть бути притаманні
казначейській системі.

Наступним кроком є ідентифікація ризиків, тут необхiдно звернутися до класифікації
окреслених ризиків, визначитися, до якого виду належить кожен з факторiв, а потім – згрупувати
їх.

Далi пропонуємо здійснити оцінку ризиків – необхiдно формалізувати невизначенiсть,
тобто розрахувати ризики та вимiряти їх.

Пiсля цього проводиться аналiз ризиків, метою якого є отримання необхiдної інформації
про існуючі ризики. Зiбраної інформації повинно бути достатньо для ухвалення подальших
управлінських рішень. Достовiрна інформація є ключовим аспектом при аналiзi ризиків, адже
її наявність, достовірність та своєчасність у подальшому сприяють правильному вибору
методу управління ними в умовах невизначеності. Аналiз включає в себе не тільки розгляд
ризиків, а й виявлення факторів, що посилюють вплив ризиків, виявлення найбiльш iстотних,
їх ранжування за значимістю.

Власне, це аналiз імовірності того, що вiдбудуться певні небажанi події, якi негативно
вплинуть на досягнення запланованих цiлей і завдань. У такому випадку важливим є не тільки
перелiк ризиків, але й розуміння того, як вони можуть вплинути на діяльність Державного
казначейства України i наскiльки серйозними можуть бути наслідки.

Забезпечення реалізації ухвалених рішень здійснюється застосуванням практичних методiв
організації управлiння ризиками, що включає:

– видiлення основних завдань і функцій, пов’язаних з управлiнням ризиками, плануванням
заходiв щодо їх зниження, визначенням форм їх фінансування;

– раціональне поєднання всіх елементiв системи управлiння;
– формування iнформацiйних потокiв i технічна підтримка управлiння ризиками.
Наступним кроком є оцінка залишкового ризику. Так, з’ясовують, чи правильно було

обрано методи управлiння ризиками. I після цього вже можна зробити висновок про
ефективність роботи всієї системи управління ризиками.

Державна казначейська служба, яка, як уже зазначалося, є одним із основних органів
процесу виконання бюджету, займає в цьому визначальне місце. Оскільки саме цей орган
веде облік і здійснює контроль у сфері державних фінансів, то всі згадані вище перетворення
повинні бути наслідком проведення реформ саме казначейством.

Це є необхідною, хоча й не єдиною умовою для підвищення ефективності управління
державними фінансами. Усі учасники бюджетного процесу повинні бути поставлені в такі
зовнішні умови, які об’єктивно здатні їх зацікавити в раціональній поведінці, у діях, які
відповідають інтересам споживачів бюджетних послуг. Це і є вимоги „оптимальності”
управління державними фінансами. Отже, органи Державної казначейської служби в рамках
реформування бюджетної системи повинні забезпечити:

1) субсидіарність: розмежування бюджетних повноважень „знизу вгору”, максимально
можлива децентралізація повноважень;

2) формалізація: заміна „неписаних традицій” усіма офіційними правилами, що визнаються
й виконуються;

3) тверді бюджетні обмеження: „зароблене” не вилучається, „незароблене” не
покривається;



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  1(64) 2014  55

4) конкурентне середовище: мобільність бюджетних ресурсів, їх залежність від
результативності діяльності і якості управління бюджетними коштами;

5) управління ризиками: обмеження зростання витрат, відповідальна бюджетна політика,
стабілізаційні фонди.
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СУЧАСНИЙ СТАН ЗАЛУЧЕННЯ ОСНОВНИХ
ДЖЕРЕЛ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ

НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
У статті розглянуто основні джерела залучення інвестицій до національного

господарства, визначено їх сутність, особливості формування, позитивні та негативні
риси впливу на розвиток економіки країни.

В статье рассмотрены основные источники привлечения инвестиций в национальное
хозяйство, определена их сущность, особенности формирования, положительные и
отрицательные черты влияния на экономику государства.

The main sources of attracting investments in the national economy were described in the
article, their essence, especially the formation, positive and negative traits in terms of impact on
the economy of the state were defined.

Ключові слова: інвестиція, інвестиційна політика, внутрішні інвестиції, іноземні
інвестиції, інвестор, транснаціональні корпорації.

Формування ефективної інвестиційної політики держави вимагає детального вивчення
основних джерел інвестування національного господарства. Зважаючи на те, що держава
повинна враховувати інтереси окремих суб’єктів інвестиційної діяльності, то актуальними та
важливими стають питання дослідження особливостей формування та залучення коштів
фізичних і юридичних осіб у системі національної економіки України.

Аспекти формування внутрішніх інвестицій у межах окремих суб’єктів економіки та
питання залучення іноземних інвестицій досліджують такі автори, як Л. М. Борщ,
З. М Васильченко, З. Г. Ватаманюк, В. М. Геєць, О. І. Гонт, А. П. Дук, С. В. Захарін, В. П. Ільчук,
В. Л. Осецький, І. І. Петренко, С. О. Полковниченко, В. А. Худавердієв, В. А. Чистяков та ін.

Однак у науковій сфері на сьогодні відсутні дослідження, у яких визначалися б точні
пропорції співвідношення зовнішніх і внутрішніх інвестицій, що відповідали найбільш кращому
варіанту розвитку національної економіки та забезпечували найефективніший її розвиток.
Саме тому кожна держава самостійно визначає структуру формування інвестиційних ресурсів.
Це обумовлює необхідність здійснити ґрунтовний аналіз позитивних і негативних аспектів
внутрішніх та іноземних інвестицій.

Метою статті є дослідження особливостей основних джерел залучення інвестицій до
національного господарства країни.

© Пілевич Д. С., 2014
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Спочатку визначимо специфіку процесів формування та активізації внутрішніх інвестицій,
а потім виконаємо аналіз іноземних інвестицій, особливостей їх залучення до економіки країни,
визначимо основних іноземних інвесторів та з’ясуємо їх вимоги до інвестиційного клімату
країни.

Інвестиції завжди відіграють провідну роль в економічних процесах, вони визначають
загальне зростання економіки. У результаті інвестування в економіку збільшуються обсяги
виробництва, зростає національний прибуток, розвиваються та набувають
конкурентоспроможності галузі та підприємства, що найбільшою мірою задовольняють попит
на ті чи інші товари і послуги. Згідно з теорією Д. М. Кейнса [14] приріст національного доходу
знову частково нагромаджується, відбувається подальше зростання виробництва. Тому
інвестиції, що утворюються за рахунок національного доходу внаслідок його розподілу,
зумовлюють зростання та розширене відтворення. Але зростання національного доходу не
коректно пов’язувати лише з внутрішніми інвестиціями, хоча останні є найбільш бажаними.
На зростання національного доходу також впливають зовнішні інвестиції, які можуть слугувати
як на користь розвитку соціально-економічної системи країни, так і  бути його гальмуючими
чинниками [12, с. 117].

Отриманий приріст національного прибутку частково накопичується для подальшого
збільшення виробництва, процес повторюється безперервно. Так, інвестиції, що утворюються
за рахунок національного прибутку завдяки його розподілу, самі обумовлюють його зростання
та розширене відтворення. Причому чим ефективніші інвестиції, тим більше зростання
національного прибутку, тим значніші абсолютні розміри накопичення, які можна й далі
вкладати у виробництво [2, с. 116].

В умовах відкритості економіки країни, яка підтверджується одним з найбільш ліберальних
правових режимів щодо присутності іноземних капіталів, який існує в Україні, проблеми
формування державної інвестиційної політики повинні базуватися на пошуку оптимального
співвідношення вітчизняних та іноземних капіталів. Доцільно зауважити, що обсяги прямих
іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну щорічно зростають, проте їх збільшення не корелюється
зі змінами показників внутрішнього інвестування.

У нашій країні прийнято насамперед пов’язувати економічний розвиток виключно з
іноземними інвестиціями. Про перспективи залучення та покращання інвестиційного клімату
триває дискусія протягом усього періоду незалежності держави. Однак відмітити значні
позитивні тенденції доволі складно, особливо якщо виконувати порівняльний аналіз з
аналогічними процесами у країнах Центральної та Східної Європи. Питанням активізації
внутрішніх інвестицій та залучення їх до економічного обігу відводиться другорядна роль,
хоча такі інвестиції, порівняно з іноземними, мають ряд переваг: є більш стабільними для
розвитку національного господарства і не будуть виведені за межі країни у разі настання
несприятливої економічної кон’юнктури всередині держави; не будуть виведені за кордон
внаслідок проблем економічного, політичного та соціального характеру в інших країнах
(наприклад, після кризи, що настала у 2008 році, багато іноземних комерційних банків, що
здійснювали свою діяльність на території України, змушені були віддавати кредити, які раніше
були отримані, материнським компаніям унаслідок виникнення економічних проблем в
останніх, що частково негативно позначилося на розвитку банківської системи України);
внутрішні інвестори, на відміну від іноземних, використовують вітчизняну сировину,
продукцію, що сприяє розвитку суміжних галузей національного господарства; отриманий
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результат від економічної діяльності залишається в межах країни і не виводиться за кордон
власниками іноземних підприємств, які працюють на території держави; прибуток, отриманий
у процесі виробничої діяльності вітчизняними інвесторами, може бути спрямований на
подальший розвиток самого підприємства або на підвищення купівельної спроможності його
власників, що позитивно впливає на зростання попиту на внутрішньому ринку, на відміну від
іноземних інвесторів, які досить часто виводять прибуток за кордон у країну базування
материнської компанії; при постійному імпорті іноземними інвесторами необхідних для
виробництва сировини і товарів та при реалізації їхньої продукції всередині країни базування
іноземні інвестиції негативно впливають на торговий баланс країни; внутрішні інвестиції, на
відміну від іноземних, не впливають негативно на економічну безпеку держави (наприклад,
значне зростання іноземних інвестицій у фінансовому секторі країни, зокрема у банківському
секторі, призводить до загострення конкуренції та поступового зростання залежності розвитку
національної економіки від діяльності філій іноземних банківських структур, що значно знижує
фінансову, а відповідно і економічну безпеку країни); вітчизняні інвестори, які здійснюють
свою діяльність у регіоні, де і проживають самі, як правило, зацікавлені в екологічності
виробництва та мінімізації його впливу на навколишнє середовище (іноземні інвестори не
зацікавлені в екологічності виробництва, раціональному використанні природних ресурсів);
внутрішні інвестори досить часто зацікавлені у покращанні соціального розвитку регіону, де
відбувається промислове виробництво, оскільки вони є частиною цієї громади (якщо йдеться
про малий та середній бізнес, а не про потужні промислово-фінансові групи); іноземні
інвестори, вкладаючи кошти у реалізацію проектів у певній країні, очікують отримати
насамперед прибуток, який за розмірами є більшим від прибутку, що вони могли б отримати
у своїй власній країні, тому країна-реципієнт іноземних інвестицій повинна мати певні
стратегічні переваги, що забезпечать отримання такого прибутку (дешева робоча сила, низький
рівень конкуренції, ненасичений ринок і т.д.), коли ці переваги будуть з часом втрачені, інвестор
може задуматися про перенесення виробництва в іншу, більш привабливу з точки зору
розвитку бізнесу країну, де він матиме можливість отримати більший прибуток; вітчизняні
підприємства, особливо малі та середні, не дотримуються такої стратегії розвитку.

В Україні склалася парадоксальна ситуація, коли для іноземних інвесторів створюються
більш сприятливі умови ведення бізнесу, ніж для вітчизняних виробників. Така ситуація
призвела до виникнення тіньових схем виведення фінансових ресурсів за кордон та залучення
їх до економічного обігу вже як іноземних інвестицій. Для цього використовують спеціальні
офшорні компанії, які створюються в іноземних країнах (наприклад, Віргінські Острови).
Підтвердженням цього є офіційна статистика щодо залучення прямих іноземних інвестицій
до України.

Внутрішні інвестиції – це інвестиції, які можуть бути утворені всередині самої країни
вітчизняними підприємствами, населенням та державою. Основними джерелами таких
ресурсів можуть бути (рис. 1) такі.

1. Кошти фізичних осіб – тимчасово вільні ресурси, що постійно утворюються у населення
внаслідок перевищення доходів домогосподарств над їх витратами. Фактично це заощадження
населення. Однак певна сума коштів вкладається фізичними особами у різні фінансові
інструменти (депозитні програми, цінні папери тощо).
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Рис. 1 Основні джерела формування внутрішніх інвестицій*
*Джерело: складено автором з урахуванням: [1, с. 126-128; 6, с. 24; 11, с. 21–22].
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Одна частина цих ресурсів може бути спрямована фінансування інвестиційних проектів
самими фізичними особами без посередницької ролі фінансових установ. У цьому випадку
домогосподарства беруть на себе весь інвестиційний ризик і самі несуть відповідальність за
можливу втрату своїх коштів у майбутньому.

В іншому випадку фізичні особи можуть інвестувати у реальний сектор економіки за
допомогою фінансових посередників – фінансових установ, що акумулюють тимчасово вільні
кошти фізичних осіб та направляють їх у прибуткові операції. У цьому разі кошти передаються
безпосередньо зазначеним посередникам і клієнти не думають про ефективність їх вкладення.

2. Кошти юридичних осіб – кошти суб’єктів господарювання, що утворюються у процесі
операційної, фінансової та інвестиційної діяльності на підприємствах різних типів і форм
власності. Процеси інвестування такі суб’єкти можуть здійснювати двома шляхами: вкладати
кошти самостійно у різнобічні інвестиційні об’єкти; надавати ресурси у розпорядження
фінансовим посередникам.

Якщо підприємство самостійно вирішило займатися інвестиційною діяльністю, то воно
може здійснювати це двома шляхами: 1) вкладати кошти у розвиток своєї діяльності, тобто
займатися саморозвитком, самофінансуванням. Для цього на підприємствах створюються
різноманітні фонди, наприклад, амортизаційний. Фінансування проектів щодо розширення
власної діяльності може відбуватися за рахунок чистого прибутку, що утворився на
підприємстві; 2) вкладати кошти в інші об’єкти інвестування за рахунок тимчасово вільних
коштів, що утворилися на підприємстві. Це може бути частина чистого прибутку, що залишився
після виплати дивідендів, або резервні грошові фонди, що не використовуються на певний
час.

3. Кошти держави – держава як і інші інвестиційні суб’єкти може здійснювати та вкладати
кошти у розвиток різнобічних об’єктів. Основними джерелами таких вкладень виступають
кошти державних і місцевих бюджетів. Інколи кошти, що не використовуються у певний момент
часу, державні виконавчі органи влади спрямовують на депозитні програми. Однак у більшості
випадків держава самостійно фінансує певні інвестиційні проекти.

Наша країна може вийти з кризового стану насамперед за рахунок власних сил і коштів.
Проте інтенсивний перехід до конкурентоспроможної моделі національної економіки
спричиняє потребу співробітництва зі світовою системою господарювання, у якій іноземні
інвестиції є важливим економічним важелем. Тому створення відкритої, орієнтованої на
експорт моделі економіки значною мірою залежить від рівня активності іноземних інвесторів
на території України, інтенсивності міжнародного руху капіталів і поділу праці [15, с. 65].

Зовнішні інвестиції – іноземні інвестиції, що надійшли до економіки країни з інших країн,
від іноземних економічних суб’єктів.

До переваг залучення іноземних інвестицій можна віднести: створення стратегічних альянсів
між українськими та зарубіжними підприємствами; використання зарубіжного
організаційного й управлінського досвіду; збільшення обсягів капітальних вкладень;
упровадження сучасних технологій; стимулювання розвитку експортного потенціалу;
підвищення рівня зайнятості та кваліфікації робочої сили; прискорення темпів структурної
перебудови економіки; покриття дефіциту торговельного балансу країни; підвищення ступеня
адаптації суб’єктів господарювання до умов конкурентного середовища [9, с. 109; 10, с. 120–
121; 15, c. 63].

Відповідно  до Закону України ,,Про режим іноземного інвестування” під іноземними
інвесторами розглядають суб’єктів, які провадять інвестиційну діяльність на території України,
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а саме: 1) юридичні особи, створені відповідно до законодавства іншого, ніж законодавство
України; 2) фізичні особи – іноземці, які не мають постійного місця проживання на території
України і не обмежені у дієздатності; 3) іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові
організації; 4) інші іноземні суб’єкти інвестиційної діяльності, які визнаються такими відповідно
до законодавства України (рис. 2) [5].

Рис. 2. Формування іноземних інвестицій*
*Джерело: складено автором з урахуванням: [8; 13, с. 82].
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Розглянемо види іноземних інвесторів з урахуванням основних положень інвестиційної
політики держави, оскільки, наприклад, юридичні особи, створені відповідно до законодавства
інших країн, можуть бути різних типів і видів.

Серед іноземних інвесторів, вважаємо, потрібно виділити таких:
1) фізичні особи, які самостійно здійснюють вкладання власних коштів до економіки іншої

країни;
2) юридичні особи, що здійснюють свою діяльність у реальному секторі національного

господарства:
– транснаціональні корпорації (ТНК) та суб’єкти господарювання великого

підприємництва;
– суб’єкти малого та середнього підприємництва;
3) міжнародні організації та інші держави.
З рисунка 2 видно, що для кожного і суб’єктів інвестиційної діяльності характерні свої

мотиви здійснення інвестицій в іншу країну і відповідно існують свої вимоги до інвестиційного
клімату країни, відповідність яким є базовою передумовою залучення інвестицій.

У таблиці 1 наведено перелік позитивних і негативних сторін внутрішніх та зовнішніх
інвестицій для країни.

Таблиця 1
Позитивні та негативні сторони внутрішніх і зовнішніх інвестицій*

*Джерело: складено автором на основі [3, с. 130-131; 4, с. 97; 7, с. 61].

Отже, у статті визначено переваги залучення як внутрішніх інвестицій (орієнтація на
стабільний розвиток національної економіки, зацікавленість у підтримці виробничо-
коопераційних зв’язків, використання місцевої сировини, накопичення прибутку в країні та
його подальше реінвестування, готовність до участі у національних інноваційних проектах та
у вирішенні проблем територіальних громад тощо), так і зовнішніх інвестицій (створення
стратегічних альянсів між вітчизняними й зарубіжними підприємствами; використання
зарубіжного організаційного й управлінського досвіду; збільшення обсягів капітальних

Внутрішні інвестиції
Позитивні сторони Негативні сторони

– капітал знаходиться і працює в межах країни;
– сприяють розвитку національних товаровиробників,
підвищенню експорту їх продукції;
– не впливають негативно на рівень конкуренції у країні;
– сприяють підтриманню національного виробника (наприклад,
державні інвестиції можуть спрямовуватися виключно на
закупівлю вітчизняних товарів, послуг)

– не сприяють швидкому економічному розвитку країни;
– вимагають розробки та реалізації більш довгострокових заходів
щодо активізації тимчасово вільних ресурсів економічних суб’єктів;
– не завжди залучення та використання інвестиційних проектів несе в
собі нові прогресуючі технології;
– за обсягами є меншими та обмеженими на відміну від іноземних
інвестицій;
– досить часто впровадження внутрішніх інвестицій (насамперед
державних) пов’язане з різноманітними процесами лобіювання,
ефективність яких є сумнівною

Іноземні інвестиції
Позитивні сторони Негативні сторони

– отримають нові технології у процесі виробництва;
– сприяють подальшому розвитку інтеграційних формувань;
– компенсують незначні обсяги внутрішніх інвестицій;
– можна отримати за менш короткий термін ніж внутрішні
інвестиції;
– сприяють поліпшенню іміджу держави;
– стимулюють розвиток експортного потенціалу, зменшують
рівень залежності від імпорту;
– дозволяють збільшити обсяги інвестиційних ресурсів, що
вкладаються в економіку країни;
– покривають торговельний баланс країни;
– сприяють адаптації діяльності підприємств до міжнародних
стандартів;
– підвищують рівень конкурентоспроможності за рахунок
інтегрованості у світове господарство

– негативно впливають на екологічний розвиток країни;
– можуть бути виведені з країни при несприятливій міжнародній
економічній кон’юнктурі;
– вивіз отриманих доходів до материнських компаній;
– знижують активність вітчизняного виробника;
– змінюють економічну кон’юнктуру;
– постачають товари, у яких закінчився  ,,життєвий цикл„;
– монополізують певні галузі та сектори економіки;
– впливають на економічну безпеку країни;
– акумулюють тимчасово вільні внутрішні фінансові ресурси для
потреб іноземних інвесторів
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вкладень; впровадження сучасних технологій; стимулювання розвитку експортного
потенціалу; підвищення рівня зайнятості та кваліфікації робочої сили; підвищення ступеня
адаптації суб’єктів господарювання до умов конкурентного середовища тощо). Підкреслено
неприпустимість відведення внутрішнім інвестиціям другорядної ролі та здійснено аналіз їх
основних джерел.
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СОЦІАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ

Розглянуто місце та роль соціального механізму в системі економічної безпеки, а також
основні складові та принципи його функціонування.

Рассмотрены место и роль социального механизма в системе экономической
безопасности, а также основные составляющие и принципы его функционирования.

A place and role of mechanism of functioning of social constituent is considered in the system
of economic security, and also basic constituents and principles of functioning.

Ключові слова: економічна безпека, соціальна безпека, соціально-економічна безпека,
соціальний механізм економічної безпеки.

Дослідження дії соціального механізму економічної безпеки вимагає розгляду конкретних
напрямів та умов ефективного впливу на рівень економічної безпеки. Розкриття сутності
соціального механізму економічної безпеки є необхідною умовою побудови цілеспрямованої
практичної діяльності в сфері формування стану безпеки суспільства, держави та особистості.
Тому можна стверджувати, що саме у процесі здійснення діяльності із забезпечення
економічної безпеки виявляється її безпосередній зв’язок з реальними процесами соціального
життя. Теоретичною основою аналізу місця та ролі такого механізму є центральне положення
економічної теорії, що описує функціонування ринкової економіки, а саме: визначальна роль
в її розвитку та формуванні найважливіших макроекономічних пропорцій таких категорій, як
дохід, заощадження та споживання.

Окремим питанням забезпечення економічної безпеки, як визначальної складової
національної безпеки держави, присвячена велика кількість наукових досліджень. Зокрема,
досить великий спектр питань щодо соціального-економічного змісту, структури, функцій і
методів економічної безпеки було висвітлено у працях українських науковців С. Бандура,
О. Барановського, О. Бєляєва, О. Білоруса, І. Бінька, Н. Борецької, З. Варналія, О. Власюка,
А. Гальчинського, В. Гейця, М.Єрмошенка, Я. Жаліла, Ю. Зайцева, В. Кириленка, А. Колота,
В. Мунтіяна, О. Новикової, Г. Пастернака-Таранушенка, С. Пирожкова, В. Савчука,
А. Сухорукова, А. Чухна, В. Шлемка та інших.

Проблемам дослідження соціальних аспектів економічної безпеки присвячені праці вчених
країн СНД: А. Абалкіна, Л. Анікіна, І. Богданова, Т. Заславської, Л. Косалса, В. Райцина,
Н. Рімашевської, Р. Ривкіної, Р. Тер-Мкртичяна, Р. Яковлєва та інших. Зазначені учені
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досліджували теоретичні проблеми, пов’язані із соціальним аспектом економічної безпеки.
Однак саме місце та роль соціального механізму в системі економічної безпеки має
недостатній рівень теоретичної та практичної розробленості, на відміну від питань
безпосередньо економічної чи соціальної безпеки.

Метою статті є визначення сутності соціального механізму економічної безпеки, а також
його основних функцій, структури та принципів функціонування.

Розкриття сутності соціального механізму економічної безпеки вимагає з’ясування його
природи, генези. У науковій літературі одночасно з поняттям економічної безпеки існує поняття
соціальної безпеки. Категорія соціальної безпеки введена відносно недавно, що пов’язано з
тим, що в суспільній науці тривалий час не було єдиного розуміння співвідношення категорій
„соціальне”, „економічне” та „соціально-економічне”.

Під соціальним розуміється все суспільне на відміну від природного. При використанні
терміна „соціально-економічне” на перше місце зазвичай висувається економічне начало, а
соціальне трактується як природний наслідок економічних процесів, що не мають самостійного
значення. Так і стосовно категорії „безпека”. В одних джерелах використовують поняття
„соціальна безпека”, в інших – „соціально-економічна” як тотожні [5, c. 29].

На нашу думку, необхідно розмежовувати соціальну безпеку, економічну і соціально-
економічну безпеку, критерієм яких є розмежування відповідних потреб, інтересів і видів
суспільної діяльності (сфер діяльності) за цілями та функціями. Ці сфери діяльності взаємодіють
та протидіють одна одній, але зберігають відносно самостійний характер, утворюючи в
реальному житті соціально-економічні відносини.

Економічна безпека передбачає створення умов, що спонукають до активної трудової
діяльності, отримання за працю відповідної винагороди, конституційні гарантії та правове
регулювання функціонування бізнесу. Як економічна категорія, соціальна безпека
характеризує відносини між державою, з одного боку, та приватними суб’єктами – з іншого,
– стосовно гарантованого забезпечення мінімального рівня життя та норм соціальної
стійкості [5, c. 28].

Отже, соціально-економічна безпека забезпечується дотриманням державних гарантій та
створенням умов для реалізації індивідуальних інтересів за двома напрямами: соціальна та
економічна безпека. Ці категорії тісно переплітаються між собою, взаємно доповнюють одна
одну і в сукупності реалізуються через механізм функціонування соціальної складової
економічної безпеки, переслідуючи єдину мету: здатність підвищити рівень індивідуального
та суспільного добробуту.

Розгляд соціальних процесів як сукупності взаємопов’язаних рівнів і підсистем, здатних
функціонувати в руслі єдиного вектора реалізації економічних інтересів на стику соціальної
сфери і державного регулювання рівня економічної безпеки, дає нам можливість
охарактеризувати його як цілісний механізм.

На нашу думку, механізм як економічний термін повинний у загальному, концентрованому
вигляді виражати сутність категорій, які лежать у його основі, і являє собою спосіб організації
скоординованих форм і методів взаємодії, координації та управління відповідними
економічними і соціальними відносинами.

Можливість реалізувати соціальний механізм економічної безпеки визначає господарський
механізм. Будучи невід’ємним структурним елементом економічної системи, що складається
із сукупності форм і методів регулювання економічних процесів і суспільних дій
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господарюючих суб’єктів на основі використання економічних законів, соціально-економічних
регуляторів, правових норм та інституційних утворень, господарський механізм багато в чому
визначає стан економічної безпеки як характеристики всієї економічної системи.

Соціальний механізм як підсистема господарського механізму є одним із найбільш
актуальних напрямів сучасних досліджень і в узагальненому вигляді, на глибокому рівні
абстракції, виступає як соціальний механізм. Під соціальним механізмом у даному випадку
розуміють стійку систему взаємодій соціальних суб’єктів різних типів і рівнів, кінцевим
результатом яких слугує задоволення певних суспільних потреб. Функціонування соціального
механізму регулюється, з одного боку, відповідними суспільними інститутами, а з іншого –
соціальним статусом і культурними особливостями суб’єктів: органів управління, організацій,
груп, індивідів.

Т. Заславська визначає соціальний механізм як стійку систему взаємодій соціальних акторів
різних типів і рівнів, що створюють умови для фундаментальної зміни суспільного
устрою [3, с. 200–2011. Взаємодії, що формують цю систему, регулюються, з одного боку,
базовими інститутами суспільства, а з іншого – соціальною структурою та культурними
особливостями акторів – індивідів і соціальних груп.

Ідея механізмів соціальних процесів базується на припущенні, що сукупність явищ,
факторів і залежностей, які визначають ці процеси, утворює певний цілісний феномен,
вивчення устрою якого дозволить розібратися в його закономірностях [3, с. 152–170]. Основна
особливість соціальних механізмів складається з їх здатності регулювати суспільні процеси.
Остання пояснюється особливою значущістю, силою та стійкістю тих соціальних зв’язків, які
обумовлюють їх системність. Оскільки в механізмах соціальних процесів співіснують елементи,
що належать минулому та сучасному, вони відрізняються високою інерційністю, і їх оновлення
завжди є лише частковим. Крім того, у них співіснують як явища, що свідомо створюються
для досягнення певних цілей, так і ті, що розвиваються природно історичним шляхом. Перші
конструюються у процесі соціальних змін. Інші виникають спонтанно, в перебігу суспільної
еволюції та змінюються під впливом внутрішніх трансформацій [4, с. 22].

Характер соціальних механізмів, у тому числі і механізму функціонування соціальної
сфери, що діють у різних суспільствах, визначається особливостями їх інституційної структури,
а також функціональними потребами суспільств у відтворенні відносин, що склалися (підтримці
стабільності), або в певних соціальних змінах. Потрібно мати на увазі, що чим більш поширений
характер має соціальний процес, тим складнішим і багатогранним його регулюючий механізм
і тим складніше його конкретизувати.

У сучасних умовах модернізації усіх сторін життя суспільства, суттєве значення надається
механізму функціонування соціальної складової економічної безпеки, адекватно заявленому
демократичному спрямуванню розвитку України. Відбувається двоєдиний процес: одночасно
зі становленням ринкових інститутів формуються і соціальні механізми їх самоорганізації та
забезпечення економічної безпеки, а через отримання останніми своєї головної якості
(працюючих механізмів) починає набирати свої обриси система ринкового господарства.

Визначення змісту механізму функціонування соціальної складової економічної безпеки
в умовах ринкової економіки вимагає дослідження таких передумов його реалізації:

– якщо будь-яка економічна система не забезпечує своєму народові нормальні умови
існування, то вона приречена на загибель;
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– процес роздержавлення економіки зумовлює значне зростання ролі регіональних органів
у вирішенні соціальних проблем. При цьому особлива увага приділяється регіональним
програмам, що включають у себе розвиток інфраструктури, забезпечення збалансованих
грошових доходів за рахунок місцевих ресурсів та їх товарного покриття, формування системи
заходів у сфері допомоги малозабезпеченим сім’ям з дітьми та ін.;

– будь-які господарські системи розвиваються у напрямі забезпечення соціальної
справедливості, що передбачає надання усім громадянам суспільства рівних можливостей
реалізації індивідуальних здібностей та рівної міри винагороди за різноманітні фактори
виробництва відповідно їх граничної продуктивності;

– механізм функціонування соціальної складової економічної безпеки в сучасних умовах
зорієнтований на збереження і розвиток людського капіталу – основного джерела
економічного зростання;

– суспільство неоднорідне і його різні прошарки потребують різних форм соціального
захисту з боку держави, підприємства або регіону.

Різні аспекти процесів забезпечення ефективного функціонування механізму економічної
безпеки з погляду її соціальної складової розглядаються у працях вітчизняних і зарубіжних
економістів, але донині не вироблено єдиного підходу до розуміння цієї проблеми [3; 5]. Аналіз
основних поглядів на проблему механізму функціонування соціальної складової економічної
безпеки дозволяє нам сформулювати ряд особливостей цього суспільного явища. По-перше,
забезпечення ефективного регулювання соціальної складової економічної безпеки є
організованою, цілеспрямованою діяльністю. По-друге, основним критерієм у соціальному
механізмі економічної безпеки є захист національних економічних інтересів. По-третє, головна
роль у забезпеченні безпеки національної економіки належить державі.

Механізм функціонування соціальної сфери як фактор забезпечення необхідного рівня
економічної безпеки потребує виявлення найважливіших зв’язків і взаємозалежностей у
соціально-економічному житті суспільства, що виступають об’єктом цілеспрямованого впливу
з метою підвищення рівня безпеки суб’єктів господарювання та надання цим процесам
системного характеру. Базуючись на положеннях Закону України „Про основи національної
безпеки”, зазначимо, що системність виявляється у процесі реалізації функцій створення і
підтримки в готовності соціальних сил і засобів забезпечити економічну безпеку, а також
управлінні системою забезпечення національної безпеки [2].

Побудова соціального механізму економічної безпеки і його юридична констатація
визначається насамперед особливостями економічних відносин у суспільстві. Однак,
аналізуючи даний механізм, не можна повністю абстрагуватися і від його юридичних форм і
організаційно-правових проявів, але їх доцільно розглядати в даному контексті як необхідний
компонент регулювання соціально-економічного життя, елемент організаційно-управлінських
відносин.

Основою соціального механізму економічної безпеки є сукупність об’єктивних
залежностей і зв’язків між явищами і процесами соціально-економічного життя в їх
саморозвитку і саморуху. А також функціонування даного механізму можливе лише за умови
сукупності умов соціально-економічного життя, що визначають ряд форм і методів діяльності
із забезпечення економічної безпеки. Крім того, механізм забезпечення економічної безпеки
здатний динамічно змінюватися, мати адаптивний характер, тобто адекватно відображати
зміни в економічних відносинах і продуктивних силах суспільства. Одночасно з наявністю
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об’єктивних процесів економічного життя у своїй основі соціальний механізм економічної
безпеки випробовує на собі вплив суб’єктивних чинників. Останнє твердження означає
наявність взаємозв’язку не лише з процесами економічного базису, але і надбудовними
відносинами, інституціональними елементами, особливо в частині формалізації механізму
безпеки відповідно до цілей, завдань та ідеології суспільного розвитку.

Отже, як було визначено вище, соціальний механізм економічної безпеки є
функціональною та інституціональною сукупністю засобів і методів організації соціальних
відносин, які використовують з метою підвищення рівня економічної безпеки і забезпечення
на цій основі сприятливих умов для економічного і соціального розвитку. При цьому такий
механізм включає види, форми і методи організації соціальних відносин, способи їх кількісного
визначення і встановлення взаємозалежності з показниками економічної безпеки. Види і форми
соціального механізму економічної безпеки визначаються, по-перше, тією роллю, яку вони
відіграють у конкретно-історичному процесі реалізації соціальної складової в гарантуванні
економічної безпеки і, по-друге, зростанням значущості форм соціальної та економічної
безпеки на рівні суспільства, держави, особистості.

Для створення і забезпечення ефективного функціонування відповідного механізму
необхідно визначити принципи соціального забезпечення економічної безпеки та безумовно
їх дотримуватися.

До принципів соціального механізму економічної безпеки можна віднести такі: первинність
закону у процесі функціонування соціальної складової економічної безпеки; використання
методології стратегічного планування у процесі функціонування соціальної складової
економічної безпеки; визначення і затвердження на державному рівні національних інтересів
у соціальній сфері; збалансованість соціальних інтересів особи, підприємства, регіону,
держави; необхідність у постійному відстежуванні соціальних загроз економічній безпеці;
відповідність пріоритетів державної соціальної політики щодо забезпечення економічної
безпеки; своєчасність розробки та здійснення заходів, спрямованих на відвернення і захист
національних соціальних інтересів; необхідність у структурному формуванні і правовому
оформленні механізму забезпечення економічної безпеки; визначення і чітке виконання
функцій та реалізація повноважень суб’єктів економічної безпеки у соціальній сфері.

Основні функції соціального механізму економічної безпеки випливають з мети, сукупності
принципів, основних методів забезпечення економічної безпеки та переліку національних
інтересів у соціальній сфері. Крім того, необхідно врахувати перелік функцій, що містяться у
Концепції національної безпеки України. Тоді основними функціями цього механізму повинні
бути:

– створення самої системи та постійна підтримка її у належному стані (створення
організаційно-правових засад для побудови, розвитку та функціонування системи,
формування організаційної структури, окремих її складових та розподіл їх функцій, кадрове,
фінансове, матеріальне, інформаційне та інше забезпечення як системи в цілому, так і окремих
її елементів);

– забезпечення діяльності системи (вироблення Стратегії механізму функціонування
соціальної складової економічної безпеки; планування конкретних заходів щодо підтримки
безпеки; організація та безпосереднє керівництво системою і її складовими, визначення витрат
на проведення заходів та оцінка їх результативності);
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– здійснення перспективної діяльності системи (прогнозування, виявлення та оцінка
можливих загроз, дестабілізуючих чинників, причин їх виникнення та наслідків їх прояву;
організація діяльності щодо запобігання та усунення впливу загроз і дестабілізуючих чинників
на національні інтереси, а також ліквідація наслідків впливу дестабілізуючих чинників);

– участь у міжнародних системах соціально-економічної безпеки, входження в існуючі
та утворення нових систем соціально-економічної безпеки; утворення та участь у роботі
двосторонніх і багатосторонніх органів соціально-економічної безпеки, розробка і прийняття
відповідної нормативно-правової бази, що регулює міждержавні відносини в галузі безпеки,
спільне проведення заходів у рамках міжнародних систем економічної безпеки у соціальній
сфері [1, с. 38–42].

Отже, економічна безпека здатна розвиватися лише в площині забезпечення соціально
необхідних умов відтворення суспільного продукту, в системі складних зв’язків і
взаємозалежностей, зумовлених соціальною структурою суспільства, глибиною соціальних
суперечностей та об’єктивними можливостями їх подолання засобами економічної та
соціальної політики. Сьогодні високий рівень економічної безпеки в соціальній сфері входить
у систему першочергових пріоритетів країн, що вирішують різні завдання економічного
розвитку і функціонування. У своїй основі цей процес, на нашу думку, має об’єктивні тенденції,
зумовлені всім ходом суспільного розвитку протягом 20 століття, і спрямовані, в кінцевому
підсумку, на розвиток людини як кінцевої мети будь-якої соціально-економічної активності.
Тому аналіз змісту та структури соціального механізму економічної безпеки дає можливість
зробити висновок відносно його компонентів: вони являють собою цілісну і взаємодіючу
єдність соціальної політики і політики забезпечення економічної безпеки.
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ
СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ

ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
У статті індикатори інноваційної активності ЄС та України визначено як інструменти

для побудови ефективної національної інноваційної системи. Визнано особливості їх
формування та різницю між ними. Наведено світовий досвід застосування бенчмаркінгу.

В статье рассмотрены и проанализированы в сопоставлении индикаторы
инновационной активности стран ЕС и Украины как основные инстументы, необходимые
для строительства национальной инновационной системы. Рассмотрен бенчмаркинг как
один из основних институциональных инструментов,применяемых в мировой
инновационной практике.

Article indicators of innovation activity the EU and Ukraine are recognised as tools for
building effective national innovation system. Peculiarities of their formation and shows the
difference between them. Shows the world experience of using the benchmarking.

Ключові слова: національна інноваційна система, табло інноваційного розвитку,
статистичні показники визначення інноваційної активності суб’єктів господарювання
України, бенчмаркінг.

Однією з основних проблем ефективності економічного розвитку України є недосконалість
галузевої структури та низький техніко-технологічний рівень базових галузей виробництва.
Більшість учених також зазначають про уповільнений розвиток національної інноваційної
системи (далі – НІС), низьку ефективність впровадження нових технологій.

Проблеми інноваційних підходів до розвитку країни були пріоритетними у дослідженнях
таких вітчизняних і зарубіжних фахівців: В. Александрової, І. Ансоффа, Ю. Бажала, А. Бірмана,
В. Бокія, О. Василика, Л. Водачека, А. Гальчинського, Д. Гвішіані, В. Гейця, А. Гречан,
А. Гриньова, А. Даниленка, М. Дем’яненка, М. Денисенка, І. Ігнатієвої, В. Кабакова,
М. Кирилова, О. Лапко, Н. Лапіна, І. Новікової, В. Опаріна, К. Павлюк, А. Пересади, П. Саблука,
М. Савлука, Б. Санти, І. Тарасенко, В. Федосова, М. Чумаченка, Ю. Шенгера, Й. Шумпетера,
С. Юрія, Ю. Яковця та інших.

Питання розвитку НІС в Україні розглянуто у працях вітчизняних науковців: Б. Маліцького,
І. Булкіна, І. Єгорова, В. Соловйова, Л. Федулової.

© Тітаренко  Г. Б., 2014
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Питанням визначення індикаторів НІС України присвячено праці І. Єгорова, І. Жукович,
Ю. Рижкової. Заслуговують на увагу праці російського науковця О. Голіченко, який побудував
матриці інноваційного розвитку держав СНД – Росії та Казахстану, та країн розвиненої
економіки – США та Фінляндії. Проте питання визначення стану, проблем, перспектив
розвитку, інституціонального забезпечення вітчизняної НІС залишається актуальним та таким,
що потребує постійної уваги з боку вчених.

При побудові Інноваційного табло (основний інструмент реалізації інноваційної політики
Європейского Співтовариства) вважаємо доціьним є відбір показників, як це наведено в табл.1.

Таблиця 1
Структура Табло інноваційного союзу (ТІС) 2010*

*Джерело: [3].

В Україні інноваційна діяльність визначена як основний фактор розвитку економіки.
Водночас двадцятирічний досвід розвитку економіки України свідчить про негативні

тенденції, які відбуваються у цьому процесі.
Щодо внутрішніх чинників середовища, які впливають на процес формування НІС в Україні,

то до них потрібно віднести такі (табл. 2).
Таблиця 2

Тенденції розвитку економіки та інноваційної системи як її складової в Україні*

*Джерело: систематизовано автором.

Блоки Інструменти реалізації Діяльність компаній Результати

Групи Кадрові
ресурси

Відкриті
найкращі та
привабливі

наукові
системи

Фінан-
сова

підтримка

Інвес-
тиції

Зв’язки
та

підприє-
мництво

Інтелекту-
альні

ресурси

Іннова-
тори

Економіч-
ний ефект

Кількість
показни-

ків
3 3 2 2 3 4 3 5

Середовище

Економічна система Переважають ендогенні чинники розвитку. Нерозвиненість
інститутів

Інноваційна система

Переважає державне фінансування НДДКР. Відсутність
ринку інновацій. Нерозвиненість інститутів трансферу

технологій. Національна орієнтація на розвиток експортних
галузей з низькою доданою вартістю

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

Статистичне забезпечення
Відсутність збалансованості між показниками

інноваційної діяльності ЄС та даними офіційної
статистики України

Корпоративне управління
Культура корпоративного управління в стадії формування,

переважають короткотермінові стратегії. Управлінська
автономія

Корпоративні фінанси У процесі становлення відсутні сучасні фінансові технології
та інструменти

Режим функціонування бізнес-структур

НДДКР

Незначні обсяги (у разі необхідності ліцензії та патенти
купуються у сторонніх організаціях) переважно спрямовані

на покращання існуючих основних засобів, відсутня
ринкова оцінка НМА

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

Технологія альянсів Відсутні
Місцеве виробництво Низька інтеграція
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Інституціоналізація інноваційної сфери передбачає створення сприятливого середовища
для інновацій у вигляді впровадження відповідних правил і норм за допомогою механізмів
економіко-правової регулюючої діяльності органів влади. За визначенням науковців [2],
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). Однією з основних проблем, від
рішення яких залежить майбутнє національної інноваційної системи, є проблема оцінки
ефективності НІС як інформаційної складової національної інноваційної політики. Виникнення
теорії інноваційних систем багато науковців пов’язували з можливістю створення нового
підходу до визначення ефективності інноваційного розвитку, з можливістю створення та
розвитку теоретичного підходу до формування показників оцінки ефективності та статистичної
бази оцінювання. Необхідно зазначити, що в цьому напрямі вже зроблено певні кроки, одним
з них є серія Керівництв сімейства Фраскатті, які були схвалені Організацією економічного
співробітництва та розвитку. Ці рекомендації на сьогодні мають практичне значення та
використовуються у відповідних розробках, у тому числі й в Україні.

Останнє десятиліття йде інтенсивна робота зі створення системи індикаторів, яка має змогу
надавати подібні оцінки. У сфері вироблення інноваційної політики бенчмаркінг є досить
новим напрямом, що використовується для оцінки альтернативних варіантів регулювання,
вироблення стратегій та підвищення ефективності управління на основі більш глибокого
розуміння й запозичення підходів, успішно реалізованих в інших галузях. При цьому об’єктом
аналізу бенчмаркингу є інноваційна діяльність у широкому значенні цього слова, тобто не
тільки технологічні, а й організаційні, управлінські, стратегічні, фінансові та кадрові інновації.
Бенчмаркінг здійснюється на рівні не окремих компаній, а національних і регіональних
інноваційних систем, надає цьому інструменту особливої актуальності.

У березні 2000 р. на Лісабонському засіданні Європейської Ради була прийнята концепція
Європейського дослідницького простору, членам ЄС та Європейської Комісії було
запропоновано в рамках „відкритого підходу до координації” розробити методику
бенчмаркінгу як інструменту для оцінки ефективності наукової політики держав. Відповідно
до позиції Європейської Комісії за кінцеву мету зіставлення наукових політик не ставиться
лише виявлення передового досвіду, що підлягає тривіальному переносу з одного
національного контексту в інший.

Основною метою робіт зі складання карти тенденцій інноваційної діяльності було визначено
осмислення накопиченого досвіду та стимулювання розробки нових підходів до державного
регулювання. Аналіз передової практики та зроблені на його основі висновки стали підґрунтям
для вдосконалення процесу розробки інноваційної політики Європейського Співтовариства.

Європейська Комісія активно стимулювала розвиток матрично-аналітичних
бенчмаркінгових інструментів своєї аналітичної політики, які нині входять до масштабного
інноваційного проекту PROINNOEVROPE, що є ініціативою Генерального Директорату
Європейської Комісії [10], мета діяльності якого – стати центральним пунктом для аналізу
інноваційної політики й кооперації в Європі, щоб набиратися досвіду в успішних країнах і
впроваджувати кращі інновації в Європі. Головна мета проекту – допомогти європейським
підприємствам швидше упроваджувати інновації, а також оптимізувати та використовувати
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різноманітні дані, що збираються по всій Європі (на регіональному, національному рівнях, а
також на рівні ЄС) для підтримки інновацій.

PROINNOEVROPE забезпечує платформу для обміну інформацією, думками, досвідом та
практичного співробітництва у галузі інноваційної діяльності. Проект охоплює діяльність за
двома напрямами, складовими частинами яких є п’ять блоків (табл. 3), що забезпечують
аналіз, тестування, розробку механізмів і напрямів для підвищення ефективності інноваційної
політики, а також заходів для підтримки й подальшого розвитку взаємозв’язку між
інноваційними політиками по всій Європі.

Таблиця 3
Структура ініціативи PROINNOEVROPE

Джерело: складено автором за даними [4].

Основною метою напряму „Політичний аналіз” є вимірювання та тестування
продуктивності інновацій; аналіз тенденцій інноваційної політики на національному та
регіональному рівнях, а також об’єднання доступної в усьому світі інформації з питань
інноваційної діяльності від політичних, ділових та наукових кіл. Напрям складається з трьох
проектів.

Завданням проекту INNO-Metrics є визначення джерел та моделей інноваційної активності
в економіці, що є фундаментом для розробки кращої стратегії інноваційного розвитку країни.
Нині INNO-Metrics складається з двох документів: Табло інноваційного союзу (ТІС, або
Іnnovation Union’s Scoreboard, EIS) та Іннобарометр (Innobarometer).

Побудова ЄІТ розглядалася експертами ЄС як процедура територіального бенчмаркінгу.
Перша версія табло була присвячена інноваціям у сфері високих технологій і дозволяла
відстежувати просування ЄС до поставленої в Лісабоні мети: стати протягом наступного
десятиліття найбільш конкурентоспроможною та динамічною економікою знань у світі. Вона
складається з 18-ти індикаторів, що були розподілені на 4 групи. За індикаторами ЄС було
запропоновано розрахувати загальний інноваційний індекс, на основі якого передбачалося
будувати рейтинги інноваційної діяльності з метою визначення відносних позицій кожної
країни.

Інноваційне табло уможливило щорічне порівняння інноваційної діяльності держав – членів
ЄС, спираючись на статистичні дані з різних джерел, у першу чергу – за результатами
обстеження інновацій Євросоюзом (Community Innovation Survey). Використання єдиних
показників статистики інновацій дозволило країнам Європи визначити лідерів та аутсайдерів
інноваційного розвитку, оцінювати інноваційну діяльність порівняно з основними
конкурентами – США та Японією, виявляти й упроваджувати кращий досвід інноваційної
політики.

У 2002, 2003 і 2006 роках Європейська Комісія опублікувала Регіональне європейське
табло інноваційної діяльності (Regional European Innovation Scoreboard, REIS). З 2009 року
його назва змінилася на Регіональне інноваційне табло (Regional Innovation Scoreboard,
RIS) [11].

Аналіз, що проводиться на основі системи індикаторів, завдяки ранжуванню та групуванню
регіонів за рівнем інноваційного розвитку дозволяє органам регіональної влади побачити

Політичний аналіз Політика співробітництва

INNO-Metrics
INNO-Роlicy

Trendchart
INNO-GRIPS INNO-Nets INNO-actions
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сильні та слабкі сторони території і, ґрунтуючись на кращих практиках і досвіді регіонів-
лідерів, скоректувати свої дії щодо покращання середовища для формування та функціонування
інноваційної політики. Також Єврокомісія використовувала методи бенчмаркингу для
побудови табло біотехнологічних інновацій (Biotechnology Innovation Scoreboard), у якому
було представлено порівняльний аналіз інновацій у галузі біотехнологій в Європі, а також для
побудови Глобального табло інновацій (далі – ГТІ, Global Innovation Scoreboard, GIS). Останнє
передбачало порівняння інноваційної діяльності країн ЄС-27 та країн, що мають великі витрати
на дослідження та розробки, а саме: Аргентина, Австралія, Бразилія, Канада, Китай, Гонконг,
Індія, Ізраїль, Японія, Нова Зеландія, Республіка Корея, Мексика, Росія, Сінгапур, Південна
Африка та США. Доцільно зазначити, що ГТІ має більш обмежений набір показників
порівняно з табло інновацій ЄС.

Отже, показники інноваційної активності ЄС відрізняються залежно від цілей, які ставить
держава. Ще більше відрізняються від показників ЄС показники вітчизняної статистики.

Дослідження, аналіз та пошук можливих показників для оцінки діяльності наукових установ
та організацій доводять, що сучасний стан статистичного звітування (системи показників) з
наукових та науково-технічних робіт не повністю відповідає сучасним вимогам і потребує
перегляду.

В Україні спостерігаються конкретні зміни, спрямовані на гармонізацію системи показників
наукової, технічної та інноваційної діяльності зі стандартами ОЕСР, однак деякі з них є досить
проблематичними. Пропонуємо такі основні пропозиції щодо вдосконалення статистики
науково-технічної діяльності:

– необхідно провести правильне перегрупування категорій між секторами згідно з
міжнародними стандартами, замінивши існуючу класифікацію групуванням за державним,
комерційним (бізнес), вузьким секторами та сектором некомерційних організацій. Ця
процедура вимагає конкретних даних від усіх організацій, включених до реєстру установ,
оскільки у багатьох випадках формальне підпорядкування державі не означає державного
фінансування та виконання робіт на користь урядових організацій (як у випадку Міністерства
промислової політики та деяких інших промислових міністерств), як це вимагається
Керівництвом Фраскаті (табл. 4) [5].

Таблиця 4
Сектори, у яких науково-технологічна діяльність проводиться відповідно

до методології ОЕСР*
Сектори Учасники

Державний сектор Організації міністерств та установи, які зазвичай забезпечують
державне управління та відповідність потребам суспільства (державна
адміністрація, оборона, громадський порядок, здоров’я, культура,
дозвілля, суспільна безпека тощо), включаючи державні та місцеві
органи влади.

Некомерційні організації, які повністю або частково фінансуються та
контролюються урядом, у тому числі організації, пов’язані з вищою
освітою. Ці організації насамперед слугують уряду. Вони не створені для
отримання прибутків, однак залучені до дослідницької діяльності,
пов’язаної з соціальними та адміністративними функціями

Бізнес-сектор Усі організації та підприємства, основна діяльність яких пов’язана із
виробництвом товарів та послуг з метою їх продажу (інших від послуг
сектору вищої освіти), включаючи ті, які є об’єктами державної
власності.

Приватні некомерційні організації, які переважно обслуговують
згадані вище організації
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Продовження табл. 4

*Джерело: на базі даних ОЕСР.

Наведена категоризація повинна замінити існуючу в сучасній українській статистиці, яка
розглядає чотири основних сектори: університетський, академічний, галузевий та заводський.
Це завдання не є простим, особливо для „реформату” промислового сектору.

Отже, досвід європейських країн показує, що бенчмаркінг є важливим інституціональним
інструментом для оцінки ефективності інноваційної діяльності та прийняття політичних і
економічних рішень з метою посилення конкурентоспроможності країни. Використання
бенчмаркінгу для оцінювання інноваційної діяльності України надасть можливість „побачити
себе з боку”, тобто проаналізувати слабкі та сильні сторони, а також дозволить визначитися зі
стратегічними орієнтирами та розробити заходи інноваційної політики, враховуючи найбільш
передові європейські практики.
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УДК 330
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ДПС України

ВИЗНАЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

(НА ПРИКЛАДІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
На основі даних статистичного збірника „Регіони України 2013 рік” проаналізовано

зовнішньоторговельний обіг товарів та послуг, їх експорт, імпорт , сальдо регіонів України
(зокрема по Одеській області) за період з 2005 по 2012 роки включно, визначено систему
показників, що дають можливість об’єктивно та повною мірою оцінити експортний
потенціал у параметрах виробничого та інвестиційно-інноваційного розвитку та
створити матрицю експортного потенціалу регіонів.

На основе данных статистичного сборника „Регионы Украины 2013 год”
проанализированы внешнеэкономический оборот товаров и услуг, их экспорт, импорт,
сальдо регионов Украины (в частности по Одесской области) за период с 2005 по 2012
годы включительно, определена система показателей, дающих возможность объективно
и в полной мере оценить экспортный потенциал в параметрах производственного и
инвестиционно-инновационного развития и создать матрицу экспортного потенциала
регионов.

Iin this contribution based on data of statistical book „Ukrainian regions 2013 year” have
been investigated an external-economic merchandise turnover and services, exportation,
importation of goods and services, balance of Ukrainian regions (in particular region of Odessa)
over a period of 2005 through 2012 year, defined System of Indicators, giving an opportunity
objectively and to the full extent to define an export potential in characteristics of industrial and
investigating and innovation-driven growth and to create matrix export of potential in regions.

Ключові слова: зовнішньоторговельний обіг товарів та послуг, сальдо, експорт,
імпорт, індекси зростання обсягів імпортованих та експортованих товарів та послуг,
експортний потенціал, виробничий потенціал, інвестиційно-інноваційний потенціал,
коефіцієнт покриття імпорту експортом, матриця експортного потенціалу регіонів.

В умовах глобалізації, поглиблення міжнародного поділу праці та кооперування Україна
входить у систему світового господарства як країна з високим рівнем відкритості економіки,
що передбачає розширення взаємозв’язків з іншими країнами та залежності від них.

Перспективи зовнішньоекономічного розвитку розглядаються з огляду на експортний
потенціал країни, який визначає конкурентні переваги її на світовому ринку. Експортний
потенціал країни в цілому складають експортні потенціали окремих регіонів, що є активними

© Тимофеєнко С. А., 2014



78                                                                                                             Економіка

самостійними структурними одиницями у зовнішньоекономічних відносинах. Вони
визначають не лише забезпеченість національної економіки ресурсами, а й здатність системи
до розвитку на базі наявних ресурсів.

Експортний потенціал являє собою певний обсяг товарів та послуг, які національна
економіка спроможна виробити, залучаючи власні й імпортовані фактори виробництва, і
реалізувати їх на зовнішніх ринках з максимальною ефективністю. Експортний потенціал країни
сумарно складається із регіональних потенціалів. Проте окремі регіони мають певні
особливості розвитку та спеціалізації, а отже, мають різний потенціал. Останнім часом
диспропорції у регіональному розвитку загострюються, що є наслідком відображення
конкурентоспроможності регіонів в умовах, що постійно змінюються.

Експортний потенціал характеризується сукупністю факторів, що забезпечують можливість
виходу підприємств регіону на зовнішні ринки. Під цими факторами розуміють наявність
необхідних у регіоні ресурсів (природних, трудових, фінансових, технологічних,
інформаційних), що використовують для виробництва певних товарів чи надання послуг.
Отже, експортний потенціал визначається можливістю використання природних, виробничих,
технологічних, трудових, інвестиційних ресурсів регіону у структурі світогосподарських зв’язків.
Від того, як реалізується експортний потенціал, буде залежати і стан зовнішньоекономічного
комплексу регіону.

Експортний потенціал можна охарактеризувати за допомогою таких елементів: ресурсно-
сировинний потенціал, промисловий, фінансовий, організаційно-технічний, маркетинговий,
кадровий, соціально-культурний, інфраструктурний, науково-інноваційний,
інвестиційний (рис. 1).

Рис. 1. Складові елементи експортного потенціалу регіону*
*Джерело: [2, с. 146].

На вихід регіону і країни в цілому на світовий ринок впливає дві групи факторів – зовнішні
та внутрішні.

Внутрішні фактори визначаються особливостями регіону, до яких можна віднести рівень
економічного розвитку регіону, ємність.
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Зовнішні – перебувають поза регіональною системою господарства і відображають світові
тенденції розвитку світового ринку. До них належать особливості розвитку світової економіки,
глобальна конкуренція, місце країни у світовій торгівлі, рівень економічного розвитку країни
та запровадження досягнень НТП. Існує залежність: чим більше економіка країни є відкритою,
тим визначальну роль будуть відгравати зовнішні фактори.

Внутрішні фактори визначаються особливостями регіону, до яких можна віднести рівень
економічного розвитку регіону, ємність внутрішнього ринку, забезпеченість ресурсами,
розвиток інфраструктури, маркетингу, економіко-географічні та соціальні фактори.

Обсяг зовнішньоторговельного обігу товарів та послуг підприємств Одеської області за
2012 рік становив 7 559,7 млн дол. США та, порівняно з минулими роками, має тенденцію до
зростання [1, с. 470–471, 649–648].

При дослідженні експорту товарів України за 2012 рік зазначимо, що Одеська область
входить до першої групи регіонів України за обсягами експортованих товарів.

Таблиця 1
Динаміка експорту товарів України за період з 2010 по 2012 рік за групами регіонів

залежно від обсягу експортованих товарів, млн дол. США*

*Джерело: [1, с. 470].

2010 рік 2011 рік 2012 рік

Гр
уп

и 
ре

гі
он

ів Групи
регіонів,

які
займають

місце

регіони
Обсяг

експорту,
млн дол.

США

Обсяг
експорту,
млн дол.

США

Індекс
зростання
(2011 рік
відносно

2010 року)

Обсяг
експорту,
млн дол.

США

Індекс
зростання
(2012 рік
відносно

2011 року)

1 
гр

уп
а

1–10

Донецька,
Дніпропетровська,

Луганська,
Запорізька,
Полтавська,

Одеська,
Миколаївська,

Харківська,
Київська області,

м. Київ

43 001,0 53 372,5 1,241 56 789,5 1,064

2 
гр

уп
а

11–20

Закарпатська,
Львівська,
Сумська,

Чернігівська,
Вінницька, Івано-

Франківська,
Волинська,
Рівненська,

Житомирська
області, АРК

6 412,6 8 660,0 1,350 8 880,3 1,025

21–27

Херсонська,
Кіровоградська,

Чернігівська,
Хмельницька,
Тернопільська,

Чернівецька
області,

м. Севастополь

1 634,0 2 097,1 1,283 2 483,0 1,184

3 
гр

уп
а

у т.ч. Одеська область 1 684,4 1 541,1 0,915 1 784,6 1,158
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У цілому по Україні індекси зростання обсягів експортованих товарів за групами регіонів
уповільнюються:

Досліджуючи імпорт товарів України за 2012 рік, зробимо висновок, що Одеська область
за імпортом товарів (як і за експортом) входить до першої групи регіонів України за обсягами
імпортованих товарів, що докладно відображено в таблиці 2.

У цілому по Україні індекси зростання обсягів імпортованих товарів за групами регіонів
зменшуються. В Одеській області спостерігається збільшення індексів зростання обсягів
імпорту товарів.

Показники зовнішньоторговельного обігу товарів та послуг по Україні та в Одеській області
за 2005, 2010, 2011, 2012 роки відображено в таблиці 3.

У цілому в Україні спостерігається тенденція зростання зовнішньоторговельного обігу
товарів та послуг здебільшого за рахунок імпортної складової, сальдо (різниця між експортом
та імпортом) має від’ємне значення та постійно зменшується. Коефіцієнт покриття експортом
імпорту протягом 2010–2012 років менше одиниці.

Таблиця 2
Динаміка імпорту товарів України за період з 2010 по 2012 рік за групами регіонів

залежно від обсягу імпортованих товарів, млн дол. США*

за 2011 рік відносно 2010
року

за 2012 рік відносно 2011
року

1 група 1,241 1,064
2 група 1,350 1,02
3 група 1,283 1,184
у т.ч. по Одеській
області 0,915 1,158

за 2011 рік відносно 2010
року

за 2012 рік відносно 2011
року

1 група 1,376 1,147
2 група 1,336 0,973
3 група 2,065 1,061
у т.ч. по Одеській
області 0,894 1,369

2010 рік 2011 рік 2012 рік

Гр
уп

и 
ре

гі
он

ів

Групи регіонів,
які займають

місце
регіони

Обсяг
імпорту,
млн дол.

США

Обсяг
імпорту,
млн дол.

США

Індекс
зростання
(2011 рік
відносно

2010 року)

Обсяг
імпорту,
млн дол.

США

Індекс
зростання
(2012 рік
відносно

2011 року)

1 
гр

уп
а

1–10

Донецька,
Дніпропетровська,

Луганська,
Запорізька,
Харківська,

Київська, Одеська,
Закарпатська,

Львівська області,
м. Київ

16 548,90 22 775,40 1,376 26 116,00 1,147
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Продовження табл. 2

*Джерело: [1, с. 471].

В Одеській області обсяг експорту товарів та послуг у зовнішній торгівлі товарами за 2012
рік становив 2 999,7 млн дол. США і збільшився порівняно з минулими роками (наприклад,
порівняно з 2005 роком, на 62,17 %).

Обсяг імпорту товарів та послуг в Одеській області становив в 2012 році 4 560,00 млн дол.
США і збільшився, порівняно з 2005 роком, у 2,68 раза.

Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами та послугами в Одеській області становило
в 2012 році 1 560,3 млн дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 0,7 (імпорт
превалює над експортом).

Експортний потенціал регіону визначається якісними та кількісними показниками.
Таблиця 3

Показники зовнішньоторговельного обігу товарів та послуг у цілому по Україні та в
Одеській області за 2005, 2010, 2011 та 2012 роки, млн дол. США

2 
гр

уп
а

11–20

Сумська,
Чернігівська,

Черкаська,
Хмельницька,
Миколаївська,

Полтавська, Івано-
Франківська,
Волинська,
Рівненська,

Житомирська
області

5 712,90 7 633,10 1,336 7 425,70 0,973

21–27

Чернівецька,
Херсонська,

Кіровоградська,
Тернопільська,

Вінницька області,
АРК,

м. Севастополь

1 406,60 2 904,80 2,065 3 082,30 1,061

3 
гр

уп
а

у т.ч. Одеська
область 3520,3 3145,4 0,894 4304,6 1,369

Показники 2005 2010 2011 2012

по Україні
Зовнішньоторговельний
обіг 79 434,40 129 354,50 171 029,80 173 803,10

Експорт 40 363,10 63 164,60 82 186,40 82 408,90

Імпорт 39 071,30 66 189,90 88 843,40 91 394,20

Сальдо 1 291,80 -3 025,30 -6 657,00 -8 985,30

Коефіцієнт покриття
експортом імпорту 1,03 0,95 0,93 0,90

по Одеській області
Зовнішньоторговельний
оборот 3 549,7 6 568,9 6 048,5 7 559,7

Експорт 1 849,7 2 847,5 2 702,8 2 999,7

Імпорт 1 700,0 3 721,4 3 345,7 4 560,0

Сальдо 149,7 –873,9 –642,9 –1 560,3

Коефіцієнт покриття
експортом імпорту 1,1 0,8 0,8 0,7
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Потрібно зауважити, що експортний потенціал – величина динамічна і залежить від появи
нових виробництв та галузей, що орієнтовані на зовнішні ринки. Розвиток експортного
потенціалу призводить до модернізації та підвищення конкурентоспроможності національної
економіки.

На першому етапі відбувається підбір і аналіз показників за регіонами, які будуть
використані у дослідженні.

На основі досліджених наукових публікацій було визначено 8 показників, що впливають на
експортний потенціал, які були агреговані за двома напрямами: „виробничий потенціал” та
„інвестиційно-інноваційний потенціал”.

Визначення експортного потенціалу регіонів можна провести в 3 етапи:
1) оцінка показників, що впливають на експортний потенціал по кожному регіону;
2) формування комплексного показника розвитку виробничого потенціалу та інвестиційно-

інноваційного потенціалу по кожному регіону;
3) побудова матричної моделі експортного потенціалу регіонів на основі комплексних

показників.
Перший напрям „виробничий потенціал” має вигляд [2, c.147]:

ЕПвир= F (X1+X2+X3+X4+X5), (1)

де ЕПвир – виробничий потенціал;
Х1 – індекс розвитку промисловості;
Х2 – індекс розвитку сільського господарства;
Х3 – розвиток трудових ресурсів;
Х4 – сальдо зовнішньої торгівлі регіону;
Х5 – питома вага експорту регіону у загальнонаціональному.
Другий напрям „інноваційно-інвестиційний” [2, c.147]:

ЕПіннов-інвест = F (X1,X2,X3), (2)

де ЕПіннов-інвест – інвестиційно-інноваційний потенціал;
Х1 – обсяг інвестицій в основний капітал;
Х2 – обсяг прямих іноземних інвестицій;
Х3 – обсяг науково-технічних робіт.
На основі системи визначених показників можна провести оцінку у регіональному

розрізі [2, c.146]

 
,
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2
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m

i серi

jr X
m
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  (3)

де Фjr – оцінка показника (j) в регіональному розрізі регіону r;
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Хi – досліджуваний показник в і-му періоді;
Х сер – середнє значення досліджуваного показника за досліджуваний період;
і – період дослідження, роки (і – з 2010 по 2012 рік включно);
j – кількість показників (j = 5);
r – кількість регіонів (кількість областей, дані по Україні та АРК) (r = 26);
m – кількість періодів дослідження (m = 3).
Унаслідок оцінки показників, використовуючи формулу (3), будується матриця за кожним

показником (j) і за кожним регіоном ® України.
На другому етапі відбувається оцінка інтегральних показників експортного потенціалу за

регіонами [4, c.148]:

J
вир ФФФФФЕП ,54321  (4)

де ЕПвир – показник виробничого потенціалу регіону;
j – кількість показників (j = 5);

j
інвестіннов ФФФЕП ,876  (5)

де ЕПіннов-інвест – показник інноваційно-інвестиційного потенціалу регіону,
j – кількість показників (j = 3).
У результаті дослідження можна отримати матрицю, що відображає експортний потенціал

регіонів (рис. 2).
Отже, визначена система показників розвитку країни в цілому і окремих регіонів дає

можливість об’єктивно та повною мірою оцінити експортний потенціал у параметрах
виробничого та інвестиційно-інноваційного розвитку, що забезпечить умови прийняття
обґрунтованих рішень щодо формування стратегій розвитку експортного потенціалу країни
в цілому.

Рис. 2 Матриця, що відображає експортний потенціал регіонів*
*Джерело: [2, с.149].
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На основі системи визначених показників можна провести оцінку у регіональному
розрізі [2, c.146]:

I група характеризується наявним високим стабільним потенціалом як у виробничій сфері,
так і в інноваційно-інвестиційній. Це регіони, на яких базується зовнішня торгівля, а саме
експорт країни;

II група – середнім рівнем експортного потенціалу, в першу чергу виробничого, який
можливо покращити шляхом залучення додаткових наявних інновацій та інвестицій;

III група – низьким нестабільним експортним потенціалом за рахунок низького
виробничого потенціалу і недостатнього інноваційно-інвестиційного. Ці регіони майже не
беруть участі в експорті товарів та послуг, проте виступають активними імпортерами.

IV група – відсутнім експортним потенціалом і ці регіони практично не беруть участі в
експорті країни [2, с. 149].

Отже, експортний потенціал являє собою певний обсяг товарів та послуг, які національна
економіка спроможна виробити, залучаючи власні та імпортовані фактори виробництва, і
реалізувати їх на зовнішніх ринках з максимальною ефективністю. Експортний потенціал країни
сумарно складається із регіональних потенціалів. Проте окремі регіони мають певні
особливості розвитку та спеціалізації, тобто мають різний потенціал.
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CУЧАСНИЙ СТАН ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ
ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ

УКРАЇНИ
У статті проаналізовано сучасний стан та особливості залучення прямих іноземних

інвестицій до економіки України, виявлено ключові проблеми залучення іноземного капіталу
та запропоновано основні шляхи їх вирішення.

В статье проведен анализ текущего состояния и особенностей привлечения прямых
иностранных инвестиций в экономику Украины, выявлены ключевые проблемы привлечения
иностранного капитала и предложены основные пути их решения.

This article includes the analyzes of the current situation and features of foreign direct
investment in the Ukrainian economy, identification of key problems of attracting foreign capital
and the basic ways of solving them.

Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, інвестиційний клімат, іноземний інвестор,
інвестиційна привабливість, іноземний капітал, стимулювання інвестиційної діяльності.

Однією з форм зовнішньоекономічної діяльності є іноземне інвестування, яке набуває
важливого значення для економічного розвитку, сприяє заходам макроекономічної політики
стабілізації. Світовий досвід свідчить, що без залучення іноземних інвестицій, не маючи доступу
до сучасних технологій, під час постійного посилення впливу процесів глобалізації країнам
важко вийти на достатньо високий економічний рівень розвитку. Залучення інвестиційних
ресурсів – одна з найважливіших умов успішного розвитку економіки країни. Тільки завдяки
інтенсивним інвестиційним потокам можна підвищити ефективність функціонування
української економіки.

До проблематики залучення іноземних інвестицій до вітчизняної економіки звертались
такі вчені, як Л. Сисоєва, Н. Близнюк, О. Чемерис, Т. Майорова, А. Бутенко, О. Павлова, І.
Максимов, І. Сазонець, А. Федорова, В. Худавердієва, О. Варяниченко, В. Грідасов, М. Жук,
С. Кривченко, І. Павленко та інші. У працях цих учених розкрито сутність інвестицій, чинники
формування сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій, висловлено різні думки
щодо проблем залучення іноземних інвестицій та напрямів покращання інвестиційної
привабливості. Проте в умовах мінливості бізнес-середовища та надзвичайної важливості
залучення інвестицій в економіку, а також враховуючи те, що інвестиційний клімат в Україні
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залишається не на найкращому рівні, тема залучення іноземного капіталу в Україні перебуває
в полі зору науковців та потребує подальшого поглибленого дослідження.

Метою дослідження є аналіз особливостей залучення ПІІ до України в умовах формування
глобального економічного простору, визначення проблем іноземного інвестування та пошук
можливих шляхів їх вирішення.

Оцінку інвестиційного клімату держави найбільш наглядно демонструє динаміка інвестицій,
особливо іноземних прямих інвестицій, яка вважається індикатором зміни рівня довіри та
рейтингу країни [1, c. 8]. Розглянувши економічну активність іноземних інвесторів в Україні
за допомогою динаміки прямих іноземних інвестицій за останні вісімнадцять років (рис. 1),
можна стверджувати, що обсяг залучених іноземних інвестицій в Україну залишається
незначним.

Рис. 1. Прямі іноземні інвестиції в Україну (млн дол. США) [2]
У 2012 році іноземними інвесторами вкладено 6 013,1 млн дол. США прямих інвестицій, а

їх загальний обсяг на кінець грудня 2012 року становив 54 462,4 млн дол. США, що на 8,2 %
більше обсягів інвестицій на початок року.

Протягом аналізованих років обсяг прямих іноземних інвестицій збільшується, але в той
же час зменшується темп приросту з кожним роком, що свідчить про те, що обсяг іноземних
інвестицій у вітчизняну економіку, порівняно з попередніми роками, зменшується. У 2007
році з’являються перші ознаки кризи – значний спад обсягу прямих іноземних
інвестицій [1, c. 13].

Основною країною-інвестором є Кіпр, обсяги інвестування якого збільшилися лише за
2012 рік на 3 919,9 млн дол., від 13 355,2 до 17 275,1 млн дол., що становить 31,72 % інвестицій,
вкладених усіма країнами світу в українську економіку станом на 31.12.2012 р. Збільшивши
власний капітал на 29,35 %, кіпрські інвестори стали лідерами відносного та абсолютного
приросту обсягів капіталів серед усіх основних країн-інвесторів, а збільшення загального
показника прямих іноземних інвестицій було забезпечено в основному Кіпром. Німеччина,
яка є другою країною за обсягом прямих інвестицій в українську економіку, навпаки –
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скоротила свої активи в Україні на 1 074,0 млн дол, з 7 391,0 до 6 317,0 млн дол, тобто на 14,53 %
від того капіталу, який був залучений до української економіки з початку інвестування в
економіку нашої держави. Аналогічна ситуація й з іншими європейськими країнами,
наприклад: обсяги французького капіталу скоротилися за рік на 21,90 %, з показником –
495,1 млн дол.; англійського – на 36,9, шведського та австрійського – на 156,7 млн дол. та
17,4 млн дол. відповідно. Наростили обсяги прямих інвестицій країни, що відомі розвиненою
банківською системою – Віргінські Острови (Брит.) – на 218,9 млн дол., Нідерланди –
270,6 млн дол. та Швейцарія – 158,5 млн дол. Також незначне зростання обсягів інвестицій
(акціонерного капіталу) продемонструвала Російська Федерація – з 3 600,4 до 3 785,8 млн дол.,
що становить 185,4 млн дол., та (5,15 %) відповідно. Та конкурувати російському капіталу з
Британською Заморською територією, яка розташована на острівних коралових рифах
карибського басейну, не під силу, адже капітал з Віргінських островів продемонстрував більший
показник приросту інвестицій, як у відносному так і абсолютному плані [2].

Незадовільна диверсифікація джерел залучення прямих іноземних інвестицій в Україну по
країнах-інвесторах може бути ризиком залежності економіки України від політики кількох
країн – основних інвесторів (рис. 2).

Рис. 2. Розподіл прямих іноземних інвестицій в Україну за основними країнами-
інвесторами (у %) [2]

У цілому Україна не належить до переліку країн, що мають сприятливий інвестиційний
клімат та високу інвестиційну привабливість. Водночас окремі регіони України, як і окремі
галузі промисловості, мають неоднорідну інвестиційну привабливість. Інвестиції
спрямовуються у вже розвинені сфери економічної діяльності. На підприємствах
промисловості зосереджено 31 % загального обсягу прямих інвестицій в Україну, у фінансових
установах – 30 %. Можна зробити висновок, що інвестиції спрямовуються у ті галузі, де
можна отримати якомога більший прибуток за менший проміжок часу [2].



88                                                                                                             Економіка

Беручи до уваги розміщення капіталів за галузями, бачимо (рис. 3), що станом на 31.12.2012
року найбільша частка прямих іноземних інвестицій зосереджена у промисловості –
17 166,7 млн дол. (31,52 %), фінансовій діяльності – 16 105,6 млн дол. (29,57 %) та операціях з
нерухомим майном, орендою, інжинірингу та надання послуг підприємцям – 9 058,5 млн дол.
(16,63 %). Найбільший приріст демонструє промисловість з показником зростаня у
2 136,8 млн дол. (+14,22 %), а збільшення обсягів прямих іноземних інвестицій для
промисловості в основному забезпечили такі її підгалузі, як виробництво харчових продуктів,
напоїв та тютюнових виробів з показником приросту в 818,0 млн дол. (+36,82 %), а також
виробництво та розподілення електроенергії газу та води з показником приросту в
766,7 млн дол., при чому дана галузь демонструє подвоєння обсягів іноземних інвестицій
протягом 2012 року (з 773,0 млн дол. – станом на 01.01.2012, до 1 539,7 млн дол. – станом на
31.12.2012), внаслідок чого вона стала лідером за відносним приростом розміщення іноземних
інвестицій, з показником у (+99,18 %) [2].

Рис. 3. Розподіл прямих іноземних інвестицій за основними видами економічної
діяльності, млн дол. США [2]

Спостерігається непропорційний розподіл обсягів залучення іноземних інвестицій у регіони
України (рис. 4). До восьми регіонів: Дніпропетровської, Харківської, Донецької, Київської,
Львівської, Одеської, Запорізької, АР Крим та до м. Київ надходить найбільше всього інвестицій
– 89,7 відсотка всіх залучених прямих іноземних інвестицій.
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Рис. 4. Розподіл залучених прямих іноземних інвестицій за основними регіонами-
реципієнтами України ( у %) [2]

Це саме ті регіони, які на сьогодні вже є економічно розвиненими та найбільш
привабливими для іноземних інвесторів. Таке спрямування прямих іноземних інвестицій та
інвестицій в основний капітал у регіональному розрізі не сприяє рівномірному соціально-
економічному розвитку регіонів та посилює подальше збільшення розриву у їх розвитку
(посилення диспропорції регіонального розвитку економіки України).

Європейська бізнес-асоціація започаткувала унікальний для України проект з оцінки
інвестиційної привабливості країни. Так, у вересні 2008 року стартувало опитування компаній-
членів асоціації, метою якого є визначення Індексу інвестиційної привабливості України [3].
Індекс інвестиційної привабливості розраховується як середнє арифметичне оцінок п’яти
запитань:

– Як Ви оцінюєте інвестиційний клімат в Україні?
– Як Ви оцінюєте поточний інвестиційний клімат для Вашої компанії порівняно з

попередніми трьома місяцями?
– Які Ваші очікування щодо інвестиційного клімату в Україні на наступні три місяці? Чи

прибутковим, на Вашу думку, буде для нових учасників ринку інвестування в Україні протягом
наступних трьох місяців?

– Які Ваші очікування щодо бізнес-середовища у Вашій основній галузі діяльності на
наступні три місяці?

Для оцінки інвестиційного клімату було використано 5–бальну шкалу, де 1 – найнижча
оцінка, а 5 – найвища. Оцінку інвестиційного клімату України та основні висновки зображено
на рис. 5.

Оцінка показала, що інвестиційний клімат в Україні, на думку компаній, є несприятливим.
Отже, з зазначених статистичних даних видно, що методи регулювання інвестиційної сфери

вітчизняної економіки, є недостатньо дієвими, оскільки обсяг інвестицій, порівняно з
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попереднім роком, постійно спадає після фінансової кризи [5, c. 88]. Для суттєвого покращання
інвестиційної сфери України актуальним на сьогодні є питання удосконалення правової та
організаційної бази для підвищення дієздатності механізмів забезпечення сприятливого
інвестиційного клімату й формування основи збереження та підвищення
конкурентоспроможності вітчизняної економіки.

Рис. 5. Основні висновки: поквартальна динаміка [4]
Для України проблема залучення іноземного капіталу є однією з найскладніших. Її

вирішення в умовах дефіциту власних фінансових ресурсів неможливе без залучення
іноземних інвестицій. Дослідження проблеми інвестування економіки завжди перебуває у
центрі уваги. Сьогодні ситуація, яка склалася з інвестиційною привабливістю України, могла
бути кращою. На жаль, у нашому випадку існує багато причин, які кардинально стримують
іноземних інвесторів і притік іноземних інвестицій.

До основних проблем залучення іноземного капіталу в економіку України можна
віднести такі [4, c. 17–18]:

– нестабільне законодавство і корупція формують несприятливий інвестиційний клімат.
Інвестор буде почуватися невпевнено, коли політичний курс країни змінюється майже щодня.
Невідомо яку політику провадитиме нова влада, а слабка економіка України не завжди може
запропонувати такі швидкі і високі прибутки, щоб ризикувати капіталом; корупція підриває
економічні основи держави, блокує надходження іноземних інвестицій, породжуючи страх в
інвесторів за свої вкладення [6, c. 9];

– високий податковий тиск на капітал підприємств;
– різні умови господарювання вітчизняних та іноземних інвесторів (іноземні інвестори

мають більше пільг ніж вітчизняні та працюють за нижчим рівнем ставки податку);
– відсутність дієвої системи страхування іноземних інвестицій;
– невисокий рівень національного інвестиційного менеджменту (держава має сформувати

визначений комплекс керування інвестиціями);
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– нерозвиненість вітчизняної інвестиційної інфраструктури, низька ефективність
функціонування національного фондового ринку та ін.

В Україні практично створено основи законодавчої бази, яка регулює діяльність іноземних
інвесторів. На сьогодні базовим законодавчим актом, який визначає особливості питань
іноземного інвестування, є Закон України „Про режим іноземного інвестування” від 19.03.96
року № 93/96-ВР [7, c. 14].

Уся законодавча база має принаймні два основних недоліки: по-перше, нестабільність та
ненадійність; по-друге, відсутність комплексності та суперечності в самих законодавчих актах.
Нестабільність зумовлює неможливість спрогнозувати виробничо-господарську та фінансову
діяльність об’єктів інвестування. Забезпечення стабільності нормативної бази для іноземного
інвестора важливіше, ніж пільги. У Законі України „Про режим іноземного інвестування”
відсутні будь-які конкретні положення щодо найважливіших об’єктів регулювання, пріоритетних
галузей економіки, соціальної сфери й територій, що заплутує розв’язання проблем пільгового
режиму інвестування. Порядок переказу (трансферту) прибутків, доходів та інших коштів,
одержаних унаслідок здійснення іноземних інвестицій, визначається тільки Національним
банком України, а відповідного законодавчого акта, що прийнятий Верховною Радою України,
не існує. Це ще один недолік існуючої в Україні законодавчої бази іноземного
інвестування [6, c. 12–13].

Визначимо шляхи подолання проблем іноземного інвестування у вітчизняну економіку.
Одним з них є введення системи оподаткування, яка б не стримувала підприємницьку та
інвестиційну активність. Фактично податкова система України є однією з найбільш ускладнених
та громіздких серед країн Центрально-Східної Європи. Отже, в Україні необхідно вдосконалити
систему оподаткування.

Необхідна стабілізація законодавчої бази. Характерним для українського законодавства є
те, що воно піддається частим змінам. Для покращання інвестиційного клімату потрібно
запровадити неможливість зміни законів, що стосуються інвестування, хоча б 3 роки; необхідно
зменшити корумпованість органів влади через підготовку переліку заходів щодо посилення
відповідальності представників органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування
за вчинення корупційних та інших дискримінаційних дій щодо інвесторів. Зазначені шляхи
сприятимуть покращанню інвестиційного іміджу України та збільшенню обсягів залучення
іноземних інвестицій та інвестицій в основний капітал в її економіку. Для того щоб покращити
інвестиційний клімат вітчизняної економіки, необхідно максимально спростити процедури,
які регламентують взаємовідносини між державою і підприємцями в галузі залучення
іноземних інвестицій; створити гарантії стабільності умов щодо довгострокового фінансування
інвестиційних проектів [7, c. 12].

Щоб покращити інвестиційний клімат в Україні, тим самим активізувати притік іноземного
капіталу в Україну, на нашу думку доцільно реалізовувати державну політику, яка б
здійснювалася за такими напрямами:

– забезпечення надійного інституційного захисту прав інвесторів, вдосконалення
нормативно-правової бази підприємницької та інвестиційної діяльності;

– сприяння розвитку науки, науково-технічної та інноваційної діяльності;
– вдосконалення системи корпоративного управління;
– розробка скоординованої державної політики у сфері державних запозичень;
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– вдосконалення державної політики у сфері приватизації державних підприємств та її
реалізації;

– вдосконалення процедури банкрутства;
– реформування діючої амортизаційної системи;
– реформування податкової системи в Україні;
– створення в Україні дієвого механізму протидії корупції;
– розвиток фінансової сфери.
Отже, на основі зазначеного можна запропонувати такі шляхи підвищення інвестиційної

привабливості України: удосконалення системи оподаткування; зниження адміністративних
бар’єрів; стабілізація законодавчої бази; зниження корумпованості органів влади; забезпечення
конкурентного середовища. Зазначені шляхи сприятимуть покращанню інвестиційного іміджу
України та збільшенню обсягів залучення іноземних інвестицій та інвестицій в основний капітал
в її економіку.

Усі перераховані напрями поліпшення інвестиційного клімату в Україні мають забезпечити
сприйняття інвестором України як стабільної і передбачуваної країни, а її економіку такою, де
макроекономічна стабільність асоціюється не лише з низькими темпами інфляції, а й із
послідовним розвитком, включаючи стабільні темпи зростання виробництва,
платоспроможний попит, а також економічну структуру, яка постійно модернізується.

Враховуючи результати наукових досліджень, можемо зробити висновок про тенденції
збільшення обсягів прямих іноземних інвестицій. Проте зі зменшенням темпів приросту,
спостерігається вкладення інвестицій у підприємства з більш високим рівнем рентабельності
та швидким строком окупності. Значна частка ПІІ надходить з Віргінських Островів, які
практично є офшорними інвестиціями і „працюють” на своїх власників-українців, а не на
інтереси держави. Також значний обсяг інвестицій надходить з Кіпру, який був нещодавно
офшором. У цілому обсяг внесених іноземних інвестицій на кінець 2012 року досяг
54 462,4 млн дол. США, що у перерахунку на одну особу становить близько 1 000 дол. США.
За цим показником Україна поступається багатьом країнам, у тому числі і країнам СНД.

Основними проблемами у залученні іноземних інвестицій на сьогодні є: нестабільність
політичного середовища, недосконале законодавство, протиправні дії державної бюрократії,
високий рівень інфляції, нерозвинена інфраструктура, недосконала система оподаткування,
недостатнє інформаційне забезпечення, страхування ризиків інвесторів. Основними шляхами
вирішення цих проблем можуть бути: створення системи інституцій і механізмів, що
полегшують діяльність інвесторів в Україні, та здійснення скоординованої інформаційно-
маркетингової політики, що суттєво покращить інвестиційну привабливість України у світі.
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ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ У СФЕРІ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ:
ОСОБЛИВОСТІ, ПРОБЛЕМИ, РИЗИКИ ТА

ШЛЯХИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ
Наведено особливості трансфертного ціноутворення у сфері сільського господарства

та ідентифіковано проблемні моменти, пов’язані із процесами регулювання трансфертних
цін на сільськогосподарську продукцію. Систематизовано основні методи трансфертного
ціноутворення та запропоновано ряд перспективних шляхів мінімізації ризиків, зокрема
для розвитку сільських територій.

Приведены особенности трансфертного ценообразования в сфере сельского хозяйства
и идентифицированы проблемные моменты, связанные с процессами регулирования
трансфертных цен на сельскохозяйственную продукцию. Также систематизированы
основные методы трансфертного ценообразования и предложено ряд перспективных
путей минимизации рисков, в частности для развития сельских территорий.

The paper presents the features of transfer pricing in agriculture and identified problematic
issues related to the regulatory processes of transfer prices for agricultural products. Also
systematized the basic transfer pricing methods and proposed a number of promising ways to
minimize risk, in particular for the development of rural territories.

Ключові слова: трансфертна ціна, трансфертне ціноутворення, ризики, сільські
території.

Сільське господарство України – чи не єдина галузь національної економіки, яка за останні
роки показує високі результати, що значною мірою пояснюються високим природним
аграрним потенціалом країни; наявністю безпрецедентних податкових пільг; низькими
витратами на заробітну плату, модернізацію соціальної інфраструктури тощо; кон’юнктурою
світових ринкових відносин та еколого-економічної ситуації.

Основними товаровиробниками високорентабельної продукції сільського господарства
є агрохолдинги та різні корпорації. У першу чергу це стосується виробництва продукції
рослинництва та птахівництва і галузі переробки сільськогосподарської продукції, де відносно
незначна кількість компаній формують цінову та інформаційну політику на відповідну
продукцію. Причому одним із вагомих та універсальних інструментів регулювання цінових
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ризиків агробізнесу є врахування особливостей трансфертного ціноутворення у контексті
оптимізації оподаткування.

Серед дослідників особливостей трансфертного ціноутворення відзначимо публікації таких
науковців, як Н. Алексеєва, В. Башкатов, Д. Борисов, Н. Волошнюк, О. Порублев, Т. Савченко,
Ю. Сігідов, Т. Скоромцова, Т. Суханова, А. Терещенко, М. Фрай, І. Шеламова, І. Яцкевич [1–
8] та ін. Системний аналіз досліджень у цій сфері показав наявність значної кількості
неузгоджених авторських методик визначення трансфертної ціни та відсутність теоретико-
методологічних засад трансфертного ціноутворення, які одночасно враховували державні
інтереси (належні податкові надходження) та інтереси аграрного бізнесу. Крім того, у науковій
літературі недостатньо висвітлено проблеми трансфертного ціноутворення у вітчизняному
сільському господарстві, що приховують ряд ризиків для національної безпеки та податкової
системи України зокрема.

Мета дослідження полягає у науковому обґрунтуванні особливостей мінімізації ризиків
трансфертного ціноутворення у сфері сільського господарства України для удосконалення
податкової системи України (структуризації податкового навантаження) та наближення її до
європейських стандартів.

Перехід економіки України на ринкові відносини за відсутності у вітчизняному
законодавстві чітких правил контролю за трансфертним ціноутворенням уже більше 20 років
призводить до заниження податкових надходжень до державного бюджету. Особливо яскраво
ці негативні процеси проявилися у зв’язку з агрохолдингізацією сільського господарства
України, яка сприяла залученню значної кількості іноземних компаній, що прагнуть
мінімізувати свої витрати. Присутність у вітчизняній агросфері великих міжнародних компаній
дає можливість не обмежуватися податковим законодавством країни-виробника, а
оптимізувати податкові витрати, використовуючи законодавство країн з лояльною системою
оподаткування. Цим самим порушується логіка ринкової економіки, згідно з якою відповідно
до отриманого прибутку сплачуються податки у тій країні, де цей прибуток отримано. Такі
негативні наслідки від  глобалізації агроекономіки характерні не лише для України, а й для
більшості країн з високим аграрним потенціалом та ринковою економікою.

Попри важливість прийнятих у 2013 р. документів, що стосувалися трансфертного
ціноутворення, зазначимо, що більшість непорозумінь із бізнесом, зокрема й аграрним, в
основному торкалися питань вартісного критерію контрольованих операцій (виникає питання
доцільності його встановлення у сумі 50 млн грн). У запропонованому відсотковому інтервалі
(–5; 5) відсутній повний перелік товарів зовнішньоекономічної діяльності для цілей
трансфертного ціноутворення [9]. Зокрема, йдеться про експорт меду. Починаючи з 2003 р.,
коли Єврокомісія визнала належну якість вітчизняного меду, Україна почала суттєво
нарощувати експорт даної продукції і стабільно входила у десятку світових виробників та
експортерів меду. За статистичними даними, у 2013 р. Україна експортувала більше 20 тис.
меду, що є абсолютним рекордом, і це дало можливість зайняти майже 10 % загальносвітового
експорту цієї продукції та увійти у сімку країн, що найбільше експортують відповідну
продукцію. Детальний аналіз діяльності агрохолдингів, які офіційно позиціонуються як
виробники зернової продукції, птахівництва чи переробники сільськогосподарської продукції,
показав, що за останні роки, у зв’язку із суттєвим збільшенням ціни на продукцію бджільництва,
вертикально інтегровані структури почали інтенсивно вводити до сфери своїх інтересів
виробництво меду. Це стосується насамперед тих підприємств, які займаються виробництвом
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продукції рослинництва (соняшник, гречка, ріпак та ін.), оскільки вони одночасно отримують
доходи від реалізації меду та іншої продукції бджільництва і збільшують урожайність своїх
посівів, які використовуються як медоноси. Опосередковано це підтверджується тим, що,
починаючи з 2010 року, приватним підприємцям, фермерам та місцевим селянам або
заборонено привозити свої пасіки на поля, які орендуються деякими агрохолдингами, чи їх
дочірніми підприємствами, або ж ціни за ці послуги виросли у декілька разів. Зазначимо, що
з боку держави не ведеться належний облік та контроль у цьому важливому сегменті економіки.

На жаль, брак інформації про формування цін в аграрній сфері навіть для випадку, коли
операції здійснюються на території України, стосується не лише виробництва меду. У подібній
ситуації опинилась м’ясо-молочна галузь, сфера переробки сільськогосподарської продукції
та деякі сектори рослинництва. Основною специфікою виробництва продукції рослинництва
є розтягненість у часі збору зернових у зв’язку із різними термінами збирання урожаю,
залежність урожайності від природно-кліматичних умов та інших факторів, що унеможливлює
передбачення: чи буде та чи інша поставка відповідної сільськогосподарської продукції
контрольованою.

Для формування так званої звичайної („правильної трансфертної”) ціни, зокрема і на
сільськогосподарську продукцію, вітчизняним законодавством (стаття 39 ПКУ) передбачено
5 основних методів (рис. 1).

Проте лише один із цих методів базується на визначенні ринкової ціни на продукцію, а
решта – на зосередженні навколо визначення прибутку (валової маржі, додаткового або
чистого валового прибутку тощо) і для них потрібно розраховувати ринковий показник
рентабельності, що у випадку із сільськогосподарською продукцією є складним завданням.
Це пояснюється багатьма факторами.

Рис. 1. Методи визначення звичайних цін у контрольованих операціях
По-перше, існує значна регіональна диспропорція рентабельності у сільському

господарстві, що унеможливлює повноцінне використання методів зіставлення цін.
По-друге, деякі галузі сільського господарства (особливо тваринництво) є хронічно

нерентабельними і отримують багатомільйонні дотації.
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По-третє, обмеженість джерел інформації про ринкові ціни на сільгосппродукцію для
цілей трансфертного ціноутворення, які встановлено Кабінетом Міністрів, впливає на
дезінформацію підприємців та податківців. По суті, основним джерелом такої інформаціє є
лише відомості з офіційного сайта Аграрної біржі, яка на сьогодні не виконує свої функції
повною мірою.

По-четверте, у вітчизняній сільськогосподарській діяльності наявні бартерні операції, для
яких звичайна ціна співпадає з договірною, і цей момент підлягає додатковому вивченню.

По-п’яте, рентабельність сільського господарства суттєво залежить від погодно-
кліматичних умов, які складно врахувати зазначеними методиками.

Ми поділяємо думку О. Порублева, що „у сільському господарстві часто виникає ситуація,
коли ринок проміжної продукції відсутній або є несумісним в частині порівняння цін в різних
господарствах” [4]. Особливо диспропорційними є регіональні порівняння відповідних
показників сільськогосподарської діяльності.

Крім того, вкотре у питаннях аграрної діяльності, зокрема у сфері визначення
рентабельності, не згадується така важлива складова, як розвиток сільської території, на якій
відбувається сільськогосподарська діяльність. Такий безвідповідальний підхід призвів до
занепаду соціальної інфраструктури сільських територій, без якої неможливий повноцінний
їх розвиток, що може призвести до цілковитої деградації українського села. Тому, на нашу
думку, метод „затрати +” доцільно розширити і, крім урахування валової рентабельності
собівартості зіставних операцій, потрібно враховувати бюджет на розвиток сільських територій,
на яких відбувається сільськогосподарське виробництво. Оновлений метод (можна назвати
„затрати ++”) передбачатиме, що кожен об’єкт оподаткування буде обчислювати повну
собівартість наданих послуг (пов’язаним особам) з урахуванням бюджету розвитку сільських
територій через збільшення фонду оплати праці для місцевих працівників, витрат на
модернізацію комунальної, транспортної, енергетичної, соціальної та інших видів
інфраструктур. Такий підхід для визначення трансфертної ціни на сільськогосподарське
виробництво підвищить об’єктивність податкових відрахувань і покращить соціально-
економічний стан сільських територій України.

Зазначимо, що внаслідок внесення законодавчих змін до Податкового кодексу України
щодо вдосконалення трансфертного ціноутворення відбудеться суттєве зменшення штрафів.
Так, за відсутність звіту у відповідній формі штраф зменшився з мінімум 2,5 млн грн (5 % від
50 млн) до 114,7 тис. грн, а за невчасне подання документації про всі контрольовані операції –
з 114,7 до 11,47 тис. грн (10 мінімальних зарплат). На нашу думку, відмова від прив’язки до
суми контрольованої операції не є доцільною, оскільки в такому випадку штрафні санкції за
контрольовані операції у розмірі 500 млн грн та 50 млн будуть однаковими і суттєво не вплинуть
на діяльність великих агрохолдингів, стимулюючи їх до ще більшої консолідації і укрупнення.
Тому пропонуємо залишити визначення штрафу як частки від суми контрольованої операції,
зменшивши її у 20 разів (0,25 % відповідає 125 тис. грн), причому обов’язковою має бути
перевірка трансферного ціноутворення для вартісного критерію 50,0 млн грн і більше, а
операцій з меншими сумами – на розгляд відповідного податкового органу. Це дасть змогу
мінімізувати ухилення від сплати податків завдяки диверсифікації операції з різними
контрагентами.

Таким чином, виділимо наступні проблемні моменти, які пов’язані із трансфертним
ціноутворенням у сфері сільського господарства України: відсутність або непорівнюваність
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регіонального ринку проміжної сільськогосподарської продукції; складність визначення
ринкової ціни (ринкового показника рентабельності) продукції сільського господарства України,
що є основою трансфертного ціноутворення; збільшення ризику під час укладання
ф’ючерсних та форвардних договорів (більшість операцій є контрольованими, а ринкові ціни
на початку посівної компанії, коли потрібні залучення коштів, і ринкові ціни під час збору
урожаю можуть суттєво відрізнятися); високі штрафні санкції та відсутність корпоративної
відповідальності; неналежна увага законодавства щодо всієї експортно-орієнтованої продукції;
ненадання відповідних пільг сільськогосподарським кооперативам, що об’єднують значну
кількість дрібних сільських товаровиробників та сімейний бізнес; відсутність програмного
забезпечення для автоматизованого контролю за трансфертним ціноутворенням, що зменшить
документообіг та навантаження на підприємців і податківців тощо.

Невикористання вітчизняними сільськогосподарськими підприємствами Аграрної біржі
повною мірою призвело до того, що цінова політика на сільськогосподарську продукцію
формується за залишковим принципом і залежить від діяльності аграрних бірж інших країн,
які не враховують інтереси та особливості аграрної України. Така ситуація суттєво сповільнює
наповнення державного бюджету і трансферна ціна не стане вагомим інструментом
вітчизняних податкових органів щодо збільшення податкових надходжень.

Більше того, без впровадження системи автоматизованого контролю за трансфертним
ціноутворенням, яку доцільно розробити на основі мікросимуляційного моделювання (що
активно використовується у розвинених країнах світу і враховує умови для сталого розвитку
сільських територій), ефективність контролю у цьому секторі діяльності державної податкової
служби буде мінімальною, а рівень корупції може значно збільшитися. Тому зазначені вище
нововведення мають бути складовою єдиного механізму (бажано комп’ютеризованого),
запрограмованого на додаткове стимулювання соціально-економічного розвитку сільських
територій та зміцнення національної економіки.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПЕНСІЙНОЇ
СИСТЕМИ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ

РОЗВ’ЯЗАННЯ
У статті розглянуто актуальні проблеми розвитку реформованої пенсійної системи в

сучасній Україні та шляхи їх розв’язання. Акцентовано, що вдосконалення чинної пенсійної
системи має багатоаспектний характер та розраховане на довготривалу перспективу,
що полягає у втіленні в життя вже прийнятих законодавчих актів, виявленні їх недоліків
і розробці пропозицій щодо вдосконалення системи державного регулювання у цій сфері.

В статье рассмотрены актуалные проблемы развития реформованной пенсионной
системы в современной Украине и пути их разрешения. Акцетовано, что
усовершенствование действующей пенсионной системы имеет многоаспектный характер
и расчитано на долговременную перспективу, что предполагает внедрение в жизнь уже
принятых законодательных актов, выявление их недостатков и разроботку предложений
по усовершенствованию системы государственного регулирования в этой области.

The article deals with actual problem softhe reformed pension systemin modern Ukraine and
ways of it solving. Defined that the improvement of the actual pension system is multidimensional
characterand is designed forlong term, which is implementation to lifeof the adopted legislation,
identifying their short comings and making proposalsto improve the system of state regulationin
this area.

Ключові слова: пенсійна система, пенсійна реформа, страховий стаж, пенсійне
забезпечення, фінансово-економічний механізм, соціальна сфера.

За своєю соціально-економічною природою пенсійна система вважається одним із
чинників національної безпеки України. Пенсійна система будь-якої країни – це особлива
система захисту громадян, які працюють, і членів сімей, що перебувають на їх утриманні, від
втрати трудового доходу при настанні непрацездатності внаслідок старості, інвалідності, втрати
годувальника. Система пенсійного забезпечення в Україні залишається соціально
несправедливою – як за професійною, так і за гендерною ознаками [1]. Важливим практичним
кроком під час здійснення системних перетворень у вітчизняній пенсійній системі є
запровадження з 1 жовтня 2011 року Закону України „Про заходи щодо законодавчого
забезпечення реформування пенсійної системи”. Цей закон охоплює певний ряд проблем,
які стосуються соціальної сфери, а саме: підвищення пенсійного віку, збільшення тривалості
нормативного страхового стажу, обмеження максимального розміру пенсії тощо.

© Калита Т. А., 2014
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Реформування солідарної системи в напрямі посилення страхових принципів (жорстокого
контролю сплати внесків для зарахування страхового стажу, врахування заробітку протягом
усього трудового періоду тощо) не дало бажаного результату ні за рівнем пенсій, ні за їх
диференціацією. Старт другого рівня постійно відкладається і на фоні перманентної глобальної
фінансово-економічної кризи, катастрофічної нестачі надійних інвестиційних інструментів на
світових фінансових ринках і починає втрачати свою актуальність. Третій рівень, хоча й
демонструє певну динаміку, не справляє відчутного впливу ні на економіку, ні на матеріальний
добробут пенсіонерів. Стає дедалі очевиднішим, що ця трирівнева модель пенсійної системи
застаріла, не дочекавшись своєї реалізації [4].

Головна проблема розвитку пенсійної системи полягає в тому, що в неї немає фінансово-
економічного підгрунтя, тобто певної законодавчої бази, яка б регулювала фінансовий аспект
цього питання. Дійсно, більш детальний аналіз функціонування фінансових механізмів свідчить,
що при безумовно соціальному характері негативних наслідків пенсійна система тягне за
собою виникнення загроз не лише й не стільки в соціальній, а й у фінансово-економічній
сфері. Однак якщо дослідженню соціальних наслідків запровадження загальнообов’язкової
накопичувальної системи приділено достатньо уваги, то фінансово-економічні наслідки такого
кроку майже не вивчали науковців [4].

Постає нагальна потреба більш ґрунтовно вивчити плив запровадження
загальнообов’язкової накопичувальної системи на фінансово-економічний стан та економічну
складову становлення багаторівневої пенсійної системи.

Проблематику розвитку пенсійної системи в Україні досліджували Л. Ткаченко, О. Коваль,
Л. Аксьонова, В. Курач, О. Бражко, Л. Братченко та інші. Фінансовий стан Пенсійного фонду
України висвітлено в аналітичних доповідях Міністерства соціальної політики, на офіційному
сайті Пенсійного фонду України.

Мета статті – виявити найбільш суттєві перешкоди розвитку пенсійної системи в Україні та
запровадити ідентифікацію методів їх ліквідації.

Пенсійна реформа в Україні є продовженням та однією з необхідних умов ринкового
реформування соціальної політики держави. Удосконалення чинної пенсійної системи має
багатоаспектний характер і розраховане на довготривалу перспективу, що полягає у втіленні
в життя вже прийнятих законодавчих актів, виявленні їх недоліків і розробці пропозицій щодо
вдосконалення системи державного регулювання в цій сфері [1].

Визначення напрямів реформування пенсійної системи та її сучасний стан залежать від
розв’язання економічних, соціальних і фінансових проблем. Для вирішення їх потрібний цілий
комплекс заходів, які повинні бути узгоджені з рівнем економічного розвитку держави,
податкової та соціальної політики тощо. На нашу думку, накопичений тягар проблем вимагає
значно швидких системних реформувань. Пенсійній реформі не вистачає темпів і
комплексності у фінансовому механізмі осучаснення пенсійних виплат. Пенсійна реформа
насамперед спрямована на підвищення рівня життя пенсіонерів, встановлення залежності
розмірів пенсій від сум заробітної плати, на яку нараховуються страхові внески, і страхового
стажу, а також фінансової стабільності пенсійної системи, заохочення громадян до заощаджень
коштів на старість тощо.

Середній розмір пенсії, завдячуючи і новим нормам Закону, і проведеним підвищенням
пенсії, збільшився у 2012 році з 1 230,46 грн до 1 438,3 грн або на 16 %. З 01.01.2012 року
підвищено розміри пенсій людям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
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Крім того, що були підвищені мінімальні розміри пенсій (наприклад, ліквідаторам аварії на
ЧАЕС мінімальний розмір пенсій встановлено на рівні інвалідів війни), було осучаснено
розміри пенсій інвалідам-ліквідаторам. Перерахунок пенсій інвалідам-учасникам ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС дав можливість збільшити їм середній розмір пенсій
з 1803,13 грн (станом на вересень 2012 року) до 399,96 грн (станом на вересень 2012 року),
або на 122 %. З 1 січня 2012 року збільшено розміри пенсій інвалідам війни на 25 %; розміри
підвищення виплат членам сімей загиблих військовослужбовців – на 35 % (з 1 травня 2012 року
це підвищення поширено і на сім’ї померлих інвалідів війни); підвищення членам сімей
померлих військовослужбовців – на 23 %; підвищення дітям війни – на 20 % [5].

З погляду фінансового забезпечення пенсійної системи такі масштабні соціальні ініціативи
Уряду потребують додаткового фінансування. Найочевиднішим проявом кризи пенсійної
системи є значний дефіцит власних коштів, що призводить до посилення залежності від
державного бюджету. Згідно зі Звітом про виконання бюджету Пенсійного фонду з усіх джерел
фінансування протягом 2012 року надійшло 222,7 млрд грн. З них власні надходження
становили 158,0 млрд грн, що на 19 млрд грн, або на 13,6 % більше, ніж у 2011 році. Протягом
2012 року Пенсійним фондом своєчасно та в повному обсязі забезпечено щомісячне
фінансування пенсійних виплат і грошової допомоги 13,6 млн пенсіонерів. Загальна сума
видатків на пенсійні виплати зросла порівняно з 2011 роком на 23,0 млрд грн. Відповідно до
постанови Уряду від 11.02.2013 року № 101  „Про бюджет Пенсійного фонду України на
2013 рік”, якою затверджено пенсійний кошторис на 2013 рік, загальний обсяг доходів Фонду
прогнозується на рівні 230,3 млрд грн, з яких власні надходження становлять 73,2 % – 168,6 млрд
гривень. Видатки Пенсійного фонду затверджені у сумі 252,1 млрд грн і визначалися з
урахуванням проведення підвищення розмірів пенсійних виплат із 1 січня та 1 грудня 2013 у
зв’язку із зростанням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, а також із 1 березня з
урахуванням коефіцієнта зростання заробітної плати порівняно з попереднім роком, що
передбачено статтею 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування” [7].

Через різке зростання видатків дефіцит ПФУ щороку зростає. За результатами 2009–
2013 року дефіцит Пенсійного фонду становить 13,2, 26,6, 17,8, 15,3, 21,8 млрд грн (план). Тобто
відбувається поступове збільшення дефіциту Пенсійного фонду, зокрема у 2013 році на
6,5 млрд грн планово (на 42,5 % порівняно з 2012 роком). Це, у свою чергу, зумовлює
необхідність у постійних трансфертах із держбюджету для покриття дефіциту Фонду. Так, у
2009 р. ПФУ отримав асигнувань із Держбюджету – 40,2, у 2010 р. – 60, у 2011 р. – 58,3, у 2012
р. – 64,5 млрд грн. Державним бюджетом 2013 р. на дотації Пенсійному фонду закладено
61,5 млрд грн [7].

На нашу думку, для Державного бюджету України, і без того переобтяженого соціальними
зобов’язаннями, забезпечення встановленого рівня пенсійних виплат стало серйозним
випробуванням, і, безумовно, однією з причин його дефіциту. Уже сьогодні бюджет щорічно
надає дотації Пенсійному фонду у середньому на 40 млрд грн для виплати пенсій спеціальним
пенсіонерам – колишнім суддям, прокурорам і депутатам. У майбутньому ці цифри будуть
лише зростати. Значний дефіцит Пенсійного фонду зберігається і, у тому числі, через
недієздатність проведеної реформи.

Постає проблема не стільки у видатках Пенсійного фонду, скільки у його фінансуванні.
Насамперед необхідно подумати про збільшення наповнення Фонду за умови економічного
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зростання. На нашу думку, по-перше, треба провести детінізацію заробітної плати, оскільки
50 % працівників взагалі не сплачують внески, створити нормальні конкурентні умови для
ведення бізнесу. При проведенні перевірок пенсійними та іншими державними контрольними
органами потрібно звернути увагу на ті підприємства, які фіксують заробітну плату на рівні
мінімальної оплати праці. На цих підприємствах можливе фінансування оплати праці з інших
неофіційних джерел. При цьому роботодавець не сплачує належних відрахувань до бюджету,
за працівника не сплачуються страхові внески. Відповідно, така заробітна плата не зараховується
при розрахунках пенсійних виплат.

Також однією із проблем є те, що Україна витрачає на пенсії більше будь-якої країни у
світі, але грошей усе одно не вистачає для передбачених виплат.

Виправити цю ситуацію повинне створення другого рівня пенсійної системи, яке
означатиме запровадження в нашій країні загальнообов’язкового накопичувального
пенсійного страхування. Суть його в тому, що частина обов’язкокових внесків до пенсійної
системи (загальний рівень пенсійних відрахувань залишається незмінним) накопичується у
єдиному Накопичувальному фонді й обліковується на індивідуальних рахунках громадян, які
(та на користь яких) сплачуватимуть такі внески. Ці кошти інвестуватимуться в економіку
країни з метою отримання інвестиційного доходу і захисту останніх від інфляційних процесів.
Однак впроваджуватись другий рівень буде лише після формування необхідних економічних
передумов і створення налагодженої та ефективної системи державного нагляду й регулювання
у цій сфері, а також необхідної інфраструктури.

Однією з вагомих проблем, які гальмують розвиток пенсійної системи, є демографічна
криза. Невизначеності у процес реформування пенсійного страхування додають прогнозні
дані щодо співвідношення кількості громадян, які працюють, та кількості пенсіонерів на
найближчі десятиріччя, з огляду на які система пенсійного забезпечення потребує термінових
змін, в іншому випадку, на пенсійне страхування чекає глибока криза. Адже добре відомо, що
населення України стрімко скорочується й старіє: у 1991р. в Україні проживало 51,8 млн осіб,
у 1999 р. – 49,9, на 1 січня 2010 р. – 45,9, на 1 січня 2011 р. – 45,8, на 1 січня 2012 – 45,6, на 1 січня
2013 – 45,5 млн осіб [8]. І ці негативні демографічні процеси будуть лише поглиблюватися: за
даними Світового банку, Україна матиме найбільше відносне зменшення населення серед
усіх пострадянських країн. Економічний ефект від збільшення пенсійного віку становив 1,5 млрд
грн та торкнувся дещо більше 150 тис. осіб. Щороку населення України скорочується
приблизно на 200 тисяч осіб. Чисельність громадян, які працюють, уже дорівнює чисельності
пенсіонерів – 13,6 млн осіб. Це означає, що кожен працівник із своїх податків і зборів фінансує
пенсію одному пенсіонеру.

Більшість країн переглянули свої пенсійні системи на фоні світової фінансової кризи. І ці
зміни дуже часто стосувалися саме підвищення пенсійного віку. Наприклад, у країнах
Центральної Європи середній вік виходу на пенсію для чоловіків і жінок становить 65 років
(найвищим він є в Німеччині – 67 років) [9]. Простежується тенденція до збільшення віку
виходу на пенсію.

Українські урядові аналітики схиляються до такого самого шляху вирішення. Ставлення ж
до цього у суспільстві неоднозначне, але здебільшого негативне, адже середня тривалість
життя в Україні значно нижча, ніж в інших країнах: за даними Центру Разумкова, тривалість
життя чоловіків в Україні нині становить 63 роки, жінок – 72 (для порівняння у країнах
Європейського Союзу: чоловіки – 75,3 р., жінки – 81,8 р.)
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Як альтернативу, можна запропонувати поступовий перехід до недержавного пенсійного
страхування з вільним вибором страховика. Але є ряд факторів, які стримують розвиток
недержавного пенсійного страхування, зокрема: недостатність інформації про діяльність
недержавних пенсійних фондів; недотримання строків упровадження накопичувальної
системи пенсійної страхування; недовіра населення до діяльності недержавних пенсійних
фондів; значне податкове навантаження фондів соціального страхування на роботодавців [2].

Також позитивним кроком у вирішенні питання щодо фінансування Фонду була реалізація
Урядом завдання щодо розвитку ефективності зайнятості населення, створення
високотехнологічних робочих місць, підвищення доходів громадян, легалізація заробітних плат).
Відповідно до ч. 3 ст. 24 Закону „Про зайнятість населення” затверджено порядок компенсації
50 % розміру єдиного соціального внеску для тих роботодавців, які створювали нові
високооплачувані робочі місця(не нижче 3 мінімальних заробітних плат). За передчасною
оцінкою, прийняття цієї норми буде стимулювати додаткові 70 тис. високооплачуваних робочих
місць у рік [6].

На нашу думку, для реалізації пенсійної реформи потрібно провести окремі першочергові
заходи, а саме: унести зміни до податкового законодавства щодо виведення внесків на додаткове
пенсійне страхування з-під оподаткування податком на доходи фізичних осіб; знизити
відрахування до розподільчої пенсійної системи; створити єдиний регулятор як страхового
ринку, так і державного та недержавного пенсійного страхування [2].

З метою комплексного вирішення наявних проблем у галузі пенсійного страхування
необхідно ввести систему детального фінансового моніторингу щодо реалізації пенсійної
реформи. Якщо виникла потреба, то потрібно проаналізувати, наприклад, скільки жінок пішли
на пенсію у 55,5 років, і чи кошти, зекономлені від цього, перекрили видатки, які пішли на
компенсації (за більш пізній вихід на пенсію передбачена надбавка). А не маючи конкретних
цифр, важко говорити про ефективність реформи.

Отже, впровадження реалізації пенсійної реформи не можливе без дієвого фінансово-
економічного механізму. Для цього необхідно розробити відповідну нормативно-правову
базу щодо здійснення фінансового регулювання пенсійної реформи. У процесі реалізації
пенсійної реформи очікується, що кількість пільгових пенсій зменшиться, що покращить
фінансовий стан Пенсійного фонду. Виникне зацікавленість зайнятого населення у власному
матеріальному забезпеченні на старість чи у випадку непрацездатності. Завдяки збільшенню
робочих місць виникне також зацікавленість до праці в легальному, а не в тіньовому секторі
економіки: чим більше людей буде зайнято в ньому, тим вищими будуть пенсійні й інші
соціальні виплати. Крім того, інвестиції пенсійних заощаджень у виробництво сприятимуть
його розвитку, внаслідок чого з’являтимуться нові робочі місця. Унаслідок цього зростатимуть
надходження до солідарної системи, рівень пенсії стане адекватним тій заробітній платі, яку
отримував громадянин до виходу на пенсію.
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КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА
ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ

ПІДПРИЄМСТВ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ І
ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТИ

У статті обґрунтовано вдосконалений підхід до комплексної оцінки рівня
платоспроможності та розроблено прикладний методологічний інструментарій
визначення ризику банкрутства, адаптований до підприємств машинобудування.
Запропоновано шкалу і методику вимірювання комплексного рівня платоспроможності, а
також виявлено зв’язок між показниками фінансового стану та ймовірністю банкрутства
підприємства.

В статье обоснован усовершенствованный подход комплексной оценки уровня
платежеспособности и разработан прикладной методологический инструментарий
определения риска банкротства, адаптированный для предприятий машиностроения.
Предложена шкала и методика измерения комплексного уровня платежеспособности, а
также установлена связь между показателями финансового состояния и вероятностью
банкротства предприятия.

In the article improved approach integrated assessment of solvency and methodological
tools developed by Applied determine the risk of bankruptcy, adapted for the engineering
enterprises. Proposed scale and method for measuring the complex level of solvency, as well as
the connection between measures of financial condition and the likelihood of bankruptcy.

Ключові слова: криза, погіршення фінансового стану, комплексна
неплатоспроможність, імовірність банкрутства, модель оцінки ризику банкрутства.

Проблема низької рентабельності, високої збитковості та нестійкого фінансового стану, за
якого платоспроможність господарського суб’єкта може бути поставлена під сумнів, є вкрай
важливою та актуальною для української машинобудівної галузі. Так, дані Держкомстату
свідчать, що частка збиткових підприємств машинобудівного комплексу дуже вагома. І хоча
в машинобудуванні, за підсумками 2011 року, фінансові результати були дещо кращими, ніж
у промисловості загалом (кількість збиткових підприємств досягла 32,8 %) [6], все одно цей
показник залишається занадто високим і таким, що створює загрозу для сталого, стійкого та
прибуткового існування машинобудівної галузі загалом.

© Ліснічук О. А., 2014
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Можемо констатувати, що нині значна частина машинобудівних підприємств відчувають
у своїй діяльності ознаки фінансової кризи, а тому потребують запровадження санаційних
заходів, спрямованих на їх виведення із кризового стану та на забезпечення їх прибуткового
існування. Однак передувати безпосередньому запровадженню санаційних заходів на
підприємстві має систематична діагностика глибини фінансової кризи, комплексна оцінка
міри неплатоспроможності та оцінка ризику банкрутства підприємства [5]. При цьому можемо
констатувати, що методологічний та прикладний інструментарії такої діагностики сьогодні є
вкрай недостатнім.

З огляду на те, що проблема своєчасного виявлення ознак неплатоспроможності
підприємства та оцінки імовірності банкрутства є актуальною для економічних систем будь-
якого типу, її вивченням займалося багато як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників.
Результатом їх роботи стала досить велика кількість розробок та економіко-математичних
моделей, що дозволяють оцінювати ризик можливого банкрутства підприємства.

Серед найбільш поширених та відомих на терені СНД моделей оцінки неплатоспроможності
та прогнозування банкрутства потрібно назвати моделі Альтмана, Лісса, Саффіуліна і Кадикова,
Спрингейта, Чессера та інших авторів. Вагомий внесок у розробку даного питання зробили і
вітчизняні вчені. Зокрема, можна виділити моделі оцінки платоспроможності та імовірності
банкрутства таких авторів, як О. О. Терещенко, К. В. Багацька, Т. М. Білоконь,
К. О. Соломянова-Кирильча та інших авторів.

Однак попри наявність значної кількості оціночних підходів більшість методологічних
питань є невирішеними та неузгодженими, що ускладнює можливість побудови універсальної
методики оцінки загрози неплатоспроможності підприємства. Зокрема, найбільш
проблемними є два моменти: різна розмірність фінансових коефіцієнтів та суттєва варіативність
їх вихідних ознак ускладнюють їх сумісне застосування у адитивних економетричних
моделях [3]; відсутність універсальної методики трактування кількісних значень фінансових
показників та присвоєння їм відповідних логічних значень („надійний – ненадійний”;
„стабільний – нестабільний”). Так, існують рекомендовані нормативні значення для основних
фінансових коефіцієнтів, проте вони не враховують ані галузевих особливостей підприємств,
ні специфіки їх життєвого циклу, ані специфіки зовнішнього фінансового середовища
підприємств, у якому вони діють у даний конкретний момент часу.

Відповідно до виявлених недоліків у теорії і методології основне завдання дослідження
полягає в обґрунтуванні методики комплексної оцінки неплатоспроможності та прогнозуванні
імовірності банкрутства підприємств, що адаптована до умов діяльності машинобудівних
підприємств.

Зауважимо, що у діяльності українських машинобудівних підприємств достатньо чітко
простежується розвиток кризових явищ, які призводять до скорочення господарської
активності, зниження фінансово-економічної результативності, погіршення фінансового стану.
У сукупності даний факт створює реальну загрозу неплатоспроможності, яку потрібно
розглядати як одну із перших ознак їх можливого банкрутства у подальшій перспективі. У
свою чергу, це вимагає здійснення більш глибокого і системного дослідження
платоспроможності підприємства, яке має відбуватися з урахуванням синтезу передових
вітчизняних та зарубіжних діагностичних методик, а також передових економіко-математичних
методів, що широко застосовується у фінансово-економічних дослідженнях загалом, і при
оцінці санаційного потенціалу підприємств зокрема.
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Опрацювання представлених у західній, російській та вітчизняній теорії і методології оцінки
фінансового стану та прогнозування ймовірності банкрутства підприємств засвідчили, що
показники, які використовуються у тих або інших оцінних моделях і методиках, фактично
зводяться до 12-ти основних фінансових коефіцієнтів (табл. 1)

Таблиця 1
Показники, що застосовують для комплексної оцінки рівня платоспроможності

підприємства*

*Джерело: складено автором на підставі систематизації методик оцінки неплатоспроможності
та прогнозування банкрутства підприємств.

Зазначимо, що всі з наведених аналітичних коефіцієнтів становлять основу найбільш
розповсюджених моделей прогнозування неплатоспроможності підприємств – Альтмана (5-
ти факторна та 2-х факторна модель), Спрингейта (4-х факторна модель), Сафіулліна і Кадикова,
І. В. Седлова та О. Челишева. (Російська Федерація), Чессера, Лісса (4-х факторна) та Таффлера
(4-х факторна) моделі. Відповідно до систематизованої сукупності показників, що
використовують для комплексної характеристики рівня платоспроможності підприємства,
серед них можна виділити три групи показників:

– показники, що характеризують збалансованість структури активів підприємства та їх
відповідність його поточним зобов’язанням – абсолютна ліквідність, коефіцієнт покриття,

№ з/п Показники Розрахункова
формула Розшифрування

1 Абсолютна ліквідність
ПЗ

ФАГККа 


Ка – коефіцієнт абсолютної
ліквідності, ГК – грошові кошти, ФА
– фінансові активи (інвестиції), ПЗ –

поточні зобов’язання

2 Коефіцієнт покриття
ПЗ
ОАКп  Кп – коефіцієнт покриття

3
Питома вага чистого

оборотного капіталу в
активах А

ПЗОАПок 
 Пок – питома вага оборотного

капіталу в активах, А – активи

4 Рентабельність активів
А

ЧПРа  Ра – рентабельність активів, ЧП –
чистий прибуток

5 Фінансова автономія
А

ВКФа  Фа – фінансова автономія, ВК –
власний капітал

6
Оборотність (віддача)

активів А
ВРОа  Оа – оборотність активів, ВР –

виручка від реалізації

7
Коефіцієнт незалежності
від позичкового капіталу ПК

ВККН  Кн – коефіцієнт незалежності, ПК –
позичковий капітал

8
Рентабельність власного

капіталу ВК
ЧПРвк  Рвк – рентабельність власного

капіталу

9 Рентабельність продажу
ВР
ЧПРп  Рп – рентабельність продажу, ВР –

виручка від реалізації

10
Маневреність власного

капіталу ОА
ПЗОАМвк 

 Мвк – маневреність власного
капіталу

11
Покриття виручкою

поточних зобов’язань ПЗ
ВРПпз  Ппз – покриття поточних

зобов’язань виручкою від реалізації

12 Частка оборотних активів
А

ОАЧоа  Чоа – частка оборотних активів у
структурі балансу
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питома вага чистого оборотного капіталу в активах, маневреність власного капіталу, та частка
оборотних активів;

– показники, що характеризують ефективність та інтенсивність використання ресурсів
підприємства для досягнення своїх цілей та для погашення існуючих зобов’язань:
рентабельність активів, оборотність (віддача) активів, рентабельність власного капіталу,
рентабельність продажу та покриття виручкою поточних зобов’язань;

– показники, що характеризують політику управління фінансовою структурою капіталу
підприємства та свідчать про його залежність від сторонніх джерел фінансування: фінансова
автономія та коефіцієнт незалежності від позичкового капіталу.

При здійсненні комплексної оцінки платоспроможності машинобудівних підприємств та
визначенні інтегрального показника платоспроможності (на основі його часткових складових)
застосована функція бажаності Харінгтона, що задається такою формулою:

yee
Z ,[7],  (1)

де у’ – перетворене значення ознаки, яке визначається за такою формулою:

minmax

min

XX
XXiiY



 [7], (2)

Хі – первинне значення масиву даних, Хmax, Xmin – максимальне та мінімальне значення
оцінок для верхньої та нижньої границі інтервалу за шкалою Харінгтона, що відповідає рівню
„задовільно”.

Для того щоб уникнути суб’єктивізму в оцінці і забезпечити можливість порівняння оцінок
платоспроможності групи машинобудівних підприємств із більш успішними галузевими
аналогами, застосуємо такий спосіб оцінки параметрів Хmax, Хmin:

– Хmin – визначається як середнє значення відповідного фінансового коефіцієнта для усіх
підприємств машинобудівної галузі в Україні;

– Хmax – визначається як середнє значення відповідного фінансового коефіцієнта для тих
підприємств машинобудівної галузі в Україні, діяльність яких є не збитковою протягом останніх
3–х років.

Інтегральна платоспроможність, розрахована на основі значення функції Харінгтона,
інтерпретується так (табл. 2)

Таблиця 2
Інтерпретація оцінок комплексного рівня платоспроможності підприємств на основі

функції Харінгтона*

*Джерело: адаптовано автором із урахуванням [7].

№ з/п
Значення інтегрального показника

платоспроможності за шкалою
функції бажаності

Інтерпретація рівня платоспроможності
відповідно до функції Харінгтона

1. Z > 0,8 Відмінна платоспроможність із
мінімальною імовірністю банкрутства

2. 0,63 < Z < 0,8 Висока платоспроможність із незначним
ризиком банкрутства

3. 0,37 < Z < 0,63 Задовільна платоспроможність із ризиком
банкрутства близько 50 %

4. 0,2 < Z < 0,37 Незадовільна платоспроможність із
високим ризиком банкрутства

5. Z < 0,2 Критично низька платоспроможність, за
якої банкрутство майже неминуче
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Здійснені оцінки рівня платоспроможності групи 10-ти машинобудівних підприємств у
динаміці показали, що протягом останніх 5-ти років фінансово-майновий стан даних
підприємств різко погіршився. Як наслідок, це призвело до суттєвого скорочення
платоспроможності у досліджуваній групі підприємств та, як результат, – значно підвищило
загрозу та імовірність банкрутства підприємств (рис. 1)

Рис. 1. Динаміка рівня платоспроможності досліджуваної групи машинобудівних
підприємств та оцінка загрози банкрутства протягом 2008–2012 років*

*Джерело: розраховано автором на основі даних досліджуваної групи машинобудівних підприємств
та формул (1), (2).

Так, протягом 2008 року платоспроможність досліджуваної групи машинобудівних
підприємств за шкалою функції Харінгтона оцінювалася на рівні 0,776 – даний рівень відповідає
високій платоспроможності із незначним ризиком банкрутства (не більше 20 %). Суттєве
погіршення основних фінансово-економічних показників досліджуваної групи
машинобудівних підприємств внаслідок кризи призвело і до ослаблення фінансово-майнового
стану та знизило рівень платоспроможності. Так, за підсумками 2009 року, груповий показник
платоспроможності становив 0,411 за шкалою Харінгтона, що відповідало задовільній
платоспроможності із ризиком банкрутства близько 50 % (більш точну оцінку імовірності
банкрутства, залежно від комплексного рівня платоспроможності, здійснимо у наступному
пункті дослідження). Протягом 2010–2011 років груповий показник платоспроможності
машинобудівних підприємств дещо коливався, проте його значення залишалося у межах того
самого інтервалу – платоспроможність підприємств оцінювалась як „задовільна”, а ризик
банкрутства – як такий, який має імовірність близько 50 %. Протягом 2012 року в досліджуваній
групі машинобудівних підприємств ситуація із платоспроможністю погіршилась – її групова
оцінка знизилася до 0,311, а це вже відповідає незадовільній платоспроможності із високим
ризиком банкрутства.
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Із метою виявлення основних факторів, які найбільшою мірою взаємопов’язані зі
зниженням інтегрального рівня платоспроможності досліджуваної групи машинобудівних
підприємств нами було проведено кореляційно-регресійний аналіз, результатом якого стала
побудова економетричної моделі, що дозволяє оцінювати та прогнозувати інтегральний рівень
платоспроможності підприємств залежно від їх основних фінансових показників. При відборі
показників, які будуть включені до остаточної економетричної моделі прогнозування
платоспроможності, було враховано такі вимоги:

– між показниками та інтегральним рівнем платоспроможності має існувати стійкий і
суттєвий кореляційний зв’язок;

– показники, які впливають на інтегральний рівень платоспроможності, мають бути
незалежні між собою (відсутність мультиколініарності між впливаючими показниками);

– показники мають бути репрезентативними і характеризувати різні сторони фінансово-
господарського стану та результати фінансово-господарської діяльності підприємства
(збалансованість структури активів; ефективність та інтенсивність використання ресурсів/
активів підприємства; політика управління фінансовою структурою капіталу підприємства).

За результатами оцінок одержано наступну форму запису економетричної моделі, що
характеризує вплив на інтегральний рівень платоспроможності таких чинників, як коефіцієнт
покриття виручкою від реалізації існуючих поточних зобов’язань підприємства; коефіцієнт
незалежності підприємства від позичкового капіталу та коефіцієнт покриття активами поточних
зобов’язань.

321 X401,0X133,0X065,019,1-Z   . (3)
Значення коефіцієнта детермінації моделі R2 на рівні 0,99 та F – критерію Фішера на рівні

96,84 свідчать про високу адекватність моделі статистичним даним та вказують на можливість
її застосування для одержання прогнозу.

Наступними напрямами норм досліджень є здійснення переходу від оцінки інтегрального
рівня платоспроможності Z(x) до оцінки імовірності або ризику можливого банкрутства
машинобудівних підприємств R(x). При цьому можемо виділити такі особливості функцій
Z(x) та R(x):

– по-перше, як функція платоспроможності Z(x), так і функція ризику банкрутства R(x)
мають значення лише в інтервалі {0; 1};

– по-друге, за своїм економічним змістом дані категорії є прямо протилежними: чим
більший рівень платоспроможності підприємства (функція Z(x)), тим відповідно менший
ризик банкрутства, тобто функція R(x).

Враховуючи дані положення, цілком доцільним буде запис взаємозв’язку між функціями
платоспроможності та ризику банкрутства машинобудівних підприємств:

R(x) = 1 –  Z(x). (4)

Відповідно до попередньо представленої форми запису економетричної моделі оцінки
інтегрального рівня платоспроможності підприємств функція імовірності (ризику) банкрутства
буде записана так:

321 0,401XX0,133X0,0652,19R(x)  . (5)
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Як і для функції платоспроможності Z(x), для функції імовірності банкрутства R(x) необхідно
визначити інтервали оцінювання, які відповідають тому чи іншому рівню ризиків.

Таблиця 3
Інтерпретація оцінок функції імовірності банкрутства підприємств R(x)*

*Джерело: адаптовано автором із урахуванням [7].

Зазначимо, що коефіцієнти при змінних функції імовірності банкрутства R(x) є своєрідними
сигнальними індикаторами, які вказують на розгортання кризових процесів у діяльності
підприємства. Відповідно, чим більшим є значення індикатора при кожній із Хі, тим швидше
погіршення даного індикатора сигналізує про зростаючу загрозу банкрутства. Відповідно до
коефіцієнтів при функції імовірності банкрутства R(x) насамперед менеджменту підприємства
потрібно звертати увагу на скорочення показника Х3 (коефіцієнта покриття), у другу – на
зниження показника Х2 (незалежність підприємства від позичкового капіталу, сторонніх джерел
фінансування) і в останню – на скорочення параметра Х1, що характеризується коефіцієнтом
покриття виручкою від реалізації поточних зобов’язань підприємства.

Згідно з представленими оцінками економетричної моделі R(x) процес наближення
підприємства до реальної загрози банкрутства має такий ітераційний характер:

– у першу чергу, на виникнення загрози банкрутства вказує скорочення коефіцієнта
покриття, тобто коли оборотні активи підприємства найменше здатні покрити його поточні
зобов’язання;

– у подальшому імовірність банкрутства підприємства R(x) посилюється у міру зростання
залежності підприємств від зовнішнього фінансування;

– в останню чергу, на зростання загрози банкрутства вказує неспроможність підприємства
покривати свої поточні зобов’язання за рахунок виручки від реалізації продукції.

Із метою забезпечення порівнянності результатів розрахунків імовірності банкрутства
групи машинобудівних підприємств та оцінки їх якості спрогнозуємо імовірність банкрутства
у досліджуваній групі підприємств із використанням відомих альтернативних моделей
оцінювання. Зокрема, скористаємося для цього однією із найбільш популярних на терені
країн СНД 5–ти факторною Z – моделлю Альтмана:

Z = 1,2X1 +1,4X2 + 3.3X3 + 0.6X4 + 0.999X5 (6)

X1 – чистий оборотний капітал /сума активів (частка чистого робочого капіталу в активах);
X2 – нерозподілений прибуток минулих років/ сума активів (сукупна прибутковість за

період діяльності);
X3 – чистий прибуток /сума активів (рентабельність активів);
X4 – вартість власного капіталу/оцінка заборгованості (незалежність від позичкового

капіталу);
X5 – обсяг продажу/сума активів (оборотність активів).

№ з/п Значення функції R(x) Інтерпретація імовірності банкрутства
1 R(x) > 0,8 Критично високий ризик банкрутства
2 0,63< R(x) <0,8 Високий ризик банкрутства
3 0,37< R(x) <0,63 Банкрутство є імовірним, проте ризики не критичні
4 0,2< R(x) <0,37 Невисока імовірність банкрутства
5 R(x) <0,2 Банкрутство малоймовірне, рівень ризиків низький
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Застосовуючи розрахункову формулу Z – моделі Альтмана та дані досліджуваних
підприємств, у табл. 4 визначено оцінки імовірності банкрутства на основі даної моделі, а
також представлено їх порівняння з оцінками, одержаними нами на основі запропонованої
моделі та формули (5).

Таблиця 4
Оцінки імовірності банкрутства машинобудівних підприємств за 2012 рік на основі Z –

моделі Альтмана та моделі, розробленої автором*

*Джерело: розраховано автором на основі даних досліджуваної групи машинобудівних підприємств
та формул (5), (6).

Аналізуючи представлені результати оцінки імовірності банкрутства машинобудівних
підприємств на основі двох оцінних моделей, зауважимо, що попри наявність певних
розбіжностей в оцінці (по суті, це стосується лише підприємства „Конвеєрмаш” – згідно із Z
– моделлю Альтмана імовірність його банкрутства „дуже низька”, тоді як запропонована
нами модель оцінює ризик банкрутства як „імовірний”, із вірогідністю у 49,7 %), принципових
розходжень в одержаних результатах не існує. Більше того, запропонована нами модель
дозволяє не лише визначити ризик банкрутства на основі значень logit – змінних (високий,
низький, тощо), але й кількісно та достатньо точно оцінити імовірність, із якою може настати
дана подія (банкрутство підприємства).

Як показали здійснені дослідження, негативні процеси у внутрішньому та зовнішньому
середовищах машинобудівних підприємств України обумовлюють розгортання у їх діяльності
кризових явищ, що призводить до погіршення їх платоспроможності та підвищує імовірність
банкрутства. За результатами проведеного дослідження, розроблено модель, що дозволяє
оцінювати інтегральний рівень платоспроможності підприємств і прогнозувати імовірність
банкрутства.

Проте, щоб дати відповідь на те, чи володіє машинобудівне підприємство необхідною
санаційною спроможністю, лише оцінки імовірності банкрутства недостатньо. Для цього
потрібно провести ретельне дослідження не лише внутрішніх, але і зовнішніх чинників розвитку
підприємства, результатом чого має стати оцінка його реального санаційного потенціалу. І
лише зіставлення імовірності (ризику) банкрутства із наявним у підприємства санаційним
потенціалом дозволить оцінити його санаційну спроможність та прийняти обґрунтоване
рішення щодо доцільності або недоцільності розробки відповідних санаційних заходів,

Z – модель Альтмана Модель, запропонована
авторомГрупа підприємств

Оцінки Z Імовірність
банкрутства Оцінки R(x) Імовірність

банкрутства
„Автоливмаш” 4,29 Дуже низька 0,216 Малоймовірна

Завод „Експеримент” 2,24 Висока 0,892 Критично висока
„Дніпроважмаш” 4,24 Дуже низька 0,527 Імовірна

„Завод Титан” 2,15 Висока 0,733 Висока
„Техінмаш” 2,21 Висока 0,865 Критично висока

„Конвеєрмаш” 3,82 Дуже низька 0,497 Імовірна
„Полтавхіммаш” 2,89 Можлива 0,569 Імовірна

„Дніпрополімермаш” 2,09 Висока 0,759 Висока
„Пластмаш” 3,15 Дуже низька 0,201 Малоймовірна
„ЖМЗ Візар” 2,96 Можлива 0,706 Висока
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спрямованих на збереження підприємства, виведення його із кризового стану та забезпечення
прибуткового існування у довгостроковій перспективі.
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ВПЛИВ ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ ТРУДОВИХ
МІГРАНТІВ НА ЕКОНОМІКУ КРАЇН

У статті розглянуто вплив грошових переказів трудових мігрантів на економічні
процеси в країнах, що одержують ці перекази.

В статье рассмотрено влияние денежных переводов трудовых мигрантов на
экономические процессы в странах, одерживающих эти переводы.

In the article is impact of migrant remittances on economic processes in the countries receiving
these transfers.

Ключові слова: міграція, глобалізація, грошові перекази, потоки грошових переказів,
трудові мігранти.

Характер сучасних міграційних процесів постійно змінюється в умовах глобалізації,
набуваючи нових форм і викликаючи потребу у створенні нових регуляторних інструментів.
Основним фактором фінансового впливу міжнародної трудової міграції на економічний
розвиток країн є потоки грошових переказів.

Грошові перекази є важливою складовою фінансової системи держави, а також істотним
джерелом фінансових ресурсів населення у багатьох країнах. У сучасному світі, що
характеризується зростанням рівня відкритості економік різних країн, вільним рухом робочої
сили, капіталів і товарів, грошові перекази є невід’ємною складовою як зовнішніх фінансових
потоків, так і внутрішніх. Відповідно, перекази є також важливою складовою фінансів населення
країни, невід’ємною частиною його фінансового потенціалу [5, с. 131].

Після прямих іноземних інвестицій грошові перекази є другим за значимістю фінансовим
потоком у країнах, що розвиваються, і майже втричі перевищують суми офіційної допомоги
такій групі країн. Особливістю грошових переказів є те, що, по-перше, вони не створюють
жодних зобов’язань в отримувачів; по-друге, не витрачаються насамперед на забезпечення
базових умов життєдіяльності домогосподарств, тобто сприяють формуванню людського
потенціалу на мікрорівні, зокрема, життєвої і освітньої його складових і потенціалу здоров’я.
Для перетворення грошових переказів на потужний чинник економічного розвитку і розвитку
людського потенціалу на макрорівні уряди країн змушені враховувати об’єктивний характер
цих коштів, вивчати механізми їх впливу на економіку і, використовуючи знання цих механізмів,
створювати відповідні соціально-економічні умови для максимальної реалізації потенціалу
розвитку грошових переказів мігрантів. У зв’язку з цим актуальності набуває дослідження
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механізмів впливу грошових переказів на фінансово-економічну сферу країн
походження [3, с. 162].

Необхідно зазначити, що в колі проблем, які вивчає вітчизняна фінансова наука, дане
явище було досконало досліджене науковцями у зв’язку з тим, що отримання даних про
грошові перекази є нелегким завданням в усіх країнах, бо лише частина цих потоків проходить
через офіційні фінансові канали або підпадає під інший тип офіційної звітності. Оскільки
багато мігрантів є нелегальними, вони не відображають у податкових деклараціях чи інших
офіційних звітах свої доходи, а система переказів таких доходів також оминає офіційні канали
трансмісії [4, с. 87].

Тому проблематика щодо оцінки, вивчення факторів і тенденцій грошових переказів у
вітчизняній фінансовій науці є новою і досить малодослідженою. Окремі аспекти даної
проблеми, зокрема: в контексті зовнішньоекономічних процесів, міжнародних фінансових
відносин, міграційних процесів вивчали такі науковці, як А. Даніленко, Т. Вахненко, В. Геєць,
В. Кораблін, І.Луніна, Л. Тарангул, В. Федосов та ін. Проте на сьогодні не приділено достатньо
уваги визначенню впливу грошових переказів на економіку країн [5, с. 131].

З огляду на це метою даної роботи є дослідження впливу грошових переказів трудових
мігрантів на економічні процеси в країнах, що одержують ці перекази.

Грошові перекази трудових мігрантів, що у кожному конкретному випадку мають на меті
вирішення фінансових проблем окремої сім’ї чи домогосподарства, в умовах масштабного
розвитку трудових еміграційних потоків здійснюють істотний вплив на соціально-економічний
та фінансовий розвиток як країни-реципієнта, так і світової спільноти загалом. Перекази
мігрантів не є якимось кардинально новим фактором глобальних фінансових потоків, новим
є їх масштаб і значення для економіки країн, що розвиваються, та країн з перехідною
економікою [7, с. 232].

У численних випадках грошові перекази не відображаються в системі національних рахунків,
що унеможливлює їх коректну оцінку, виявлення тенденцій розвитку даного явища та аналізу
його впливу на фінансову систему країни. Це пов’язано з тим, що у багатьох випадках мігранти,
які здійснюють перекази, можуть бути працевлаштовані у неформальному секторі економіки,
а самі перекази відбуваються поза межами фінансової системи [5, с. 132].

Зростання масштабів міграції робочої сили призводить, у свою чергу, до стрімкого
зростання обсягів грошових переказів між країнами світу. Мігранти, які їдуть на тимчасове чи
постійне місце проживання та для заробітку за кордон, здійснюють перекази до країн їхнього
походження, оскільки рівень доходів і життя на батьківщині є не досить високим. У межах
родинних зв’язків відбувається розподіл фінансових ресурсів, а якщо ці зв’язки, тимчасово чи
певний тривалий період, розділені державними кордонами, то подібне становище веде до
виникнення явища міжнародних грошових переказів.

Також завдяки зовнішній міграції збільшується обсяг грошових переказів. Ці фінансові
ресурси вагомо впливають не лише на добробут окремої категорії громадян чи родин, до
яких вони надходять, а й у цілому на економіку та фінансову систему країни. Адже грошові
перекази, крім того, що мають стійку тенденцію до зростання, а тому займають вагоме місце
в світовій системі фінансових потоків, є також одним із найбільш стабільних джерел фінансових
(валютних) надходжень для країн, що розвиваються, та країн з перехідною
економікою [6, с. 11–12].
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Без зайвих застережень можна передбачити, що важливими економічними детермінантами
величини грошових переказів є такі:

– термін перебування і працевлаштування в іноземній країні;
– економічний статус професії;
– соціальний статус працівника;
– податки;
– сектор, у якому робітник є працевлаштованим.
Також істотно вплине на фінансові рішення трудового мігранта така важлива обставина,

як влаштування працівника в офіційному чи тіньовому секторі економіки. Тут потрібно брати
до уваги те, що працівник планує залишатися в іноземній країні на постійній основі чи щоб з
часом повернутися на батьківщину. Від цих намірів будуть залежати не лише споживча
поведінка чи схильність до заощаджень, а й обсяги переказів. Зокрема, для тих мігрантів, які
планують залишитися в іноземній країні на постійне місце проживання, заощадження є
важливим детермінантом асиміляційного процесу на чужині [6, с. 12].

Стимули для зовнішньої трудової міграції можуть бути навіть не пов’язаними з причинами,
які зумовлюють таке явище, як грошові перекази. Так, щедрість „країн суспільного добробуту”
у вигляді запровадження високих соціальних стандартів для населення є важливим чинником,
який приваблює велику кількість іммігрантів, але низького професійного рівня. Проте, можливо,
одним із основних детермінантів, який зумовлює існування такого явища, як міграція, є істотна
диференціація у рівнях середньодушового доходу на людину між різними країнами. У
пошуках, якщо не кращого життя, то більшого заробітку, відбувається найбільший потік
мігрантів від країн із низьким середньодушовим рівнем доходу до країн з високим значенням
зазначеного показника. Іншими словами, диференціація в рівнях середньодушового доходу,
зокрема заробітку, є важливим економічним детермінантом трудової міграції.

Важливим чинником, який суттєво впливає на обсяги трудової міграції як усередині країни,
так і поза її межами, є рівень безробіття. Адже від можливості працевлаштування та інших
характеристик ринку праці безпосередньо залежать мотиваційні рішення економічних агентів.
Проте, на нашу думку, цей чинник є похідним від фактора доходу, заробітку, оскільки
загальновідомо, що ціна трудової сили на ринку праці формується під впливом та з
урахуванням попиту, пропозиції праці та їх співвідношень (надлишку чи дефіциту) [6, с. 13].

Отже, грошові перекази можна визначити як міжнародні перекази та потоки ресурсів, що
здебільшого пов’язані з міграцією трудових ресурсів. Оскільки міграція населення і грошові
перекази взаємопов’язані процеси, то можна стверджувати, що саме трудова міграція є
головним інструментом грошових переказів, хоча безпосередньо на обсяги переказів
впливають багато інших і не лише економічних факторів.

Взагалі, серед учених немає єдності у відповіді на запитання, як грошові перекази мігрантів
впливають на економічні процеси в країнах, що одержують ці перекази: позитивно чи
негативно? З одного боку, якщо потоки грошових переказів трудових мігрантів відносно
стабільні, то вони відіграють позитивну роль в економічному зростанні. Однак різке зростання
таких надходжень може спричинити негативні наслідки для економічного зростання (так звана
„Голландська хвороба”).

Існує декілька каналів позитивного впливу грошових переказів мігрантів на економічне
зростання. Оскільки значна кількість сімей живуть за межею бідності або мають невисокі
доходи, то у них немає доступу до кредитних ресурсів і фінансових ринків. Грошові перекази



118                                                                                                             Економіка

мігрантів забезпечують свої сім’ї коштами, які можуть бути використані для заснування власної
справи, а також для придбання акцій і облігації на фінансових ринках. Отже, перекази мігрантів
стимулюють ділову активність і приватні інвестиції. Вони компенсують обмеженість доступу
до фінансових ринків і кредитних ресурсів. Крім того, додаткові кошти домогосподарств,
отримані за рахунок переказів мігрантів, можуть використовуватися в споживчих цілях,
стимулюючи так зростання виробництва [2].

Також надходження переказів трудових мігрантів у країнах сприяє покращанню
кредитоспроможності цих країн і збільшує можливості отримання капітальних і фінансових
ресурсів. Обсяги валютних надходжень від робітників-мігрантів мають значний вплив на
формування кредитного рейтингу країни. Чим більші обсяги переказів мігрантів, тим кращий
кредитний рейтинг країни. Чим вищий кредитний рейтинг країни, тим більші можливості для
залучення фінансових ресурсів, що, в свою чергу, впливає на економічне зростання.

Отримання переказів від робітників-мігрантів їхніми сім’ями надає їм можливість
здійснювати інвестиції у людський капітал (освіта, здоров’я, підвищення кваліфікації). А це
сприяє економічному зростанню у довгостроковій перспективі.

Також притік грошових переказів мігрантів може позитивно впливати на економічне
зростання через механізм мультиплікаційного ефекту. Надходження переказів мігрантів до
домогосподарств сприяє збільшенню ними обсягів споживання і інвестицій, що, в свою чергу,
призводить до збільшення доходів інших домогосподарств, які також збільшують обсяги
споживання та інвестицій. Зростання попиту та інвестицій сприяє створенню нових робочих
місць і збільшенню виробничих потужностей.

Однак деякі вчені зазначають, що позитивний вплив переказів мігрантів на економічне
зростання є сумнівним. Вони наводять такі аргументи. По-перше, більша частина отриманих
переказів спрямовується на споживання, а інвестиції здійснюються у ризикові проекти,
спрямовані на отримання швидкого прибутку. Це не створює міцної основи для економічного
зростання. По-друге, перекази мігрантів можуть негативно впливати на пропозицію робочої
сили, оскільки реципієнти цих переказів матимуть меншу потребу працювати. По-третє, великі
обсяги переказів мігрантів можуть спричинити ревальвацію національної валюти, а це
призведе до зменшення конкурентоспроможності експортних товарів на світовому ринку.
Ця проблема є особливо актуальною для таких великих експортерів, як Китай та Індія [2].

Перекази мігрантів мають позитивний вплив на боротьбу з бідністю, оскільки вони
збільшують дохід домогосподарств [1].

Тому, проаналізувавши позитивні і негативні сторони грошових переказів, можемо
стверджувати, що основними механізмами впливу грошових переказів на розвиток країн
походження мігрантів є такі:

1. Грошові перекази стають важливим джерелом існування населення у країнах, що
розвиваються і проводять складні для суспільства макроекономічні реформи. Наприклад,
посилення фіскальної політики призводить до значного скорочення державних витрат на
освіту, охорону здоров’я і соціальні програми. За таких умов додаткові грошові надходження
в домогосподарства, що відчувають найбільшу в них потребу, підтримують розвиток людського
потенціалу і скорочують масштаби бідності.

2. Грошові перекази позитивно впливають на поточний рахунок платіжного балансу. Значні
обсяги переказів знижують дефіцит по поточних операціях, скорочуючи вірогідність кризи
платіжного балансу, що є важливою умовою проведення економічних реформ у найменш
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розвинених країнах. Перекази мігрантів, забезпечуючи додаткові валютні надходження,
дозволяють поступово обмежувати вплив і залежність від міжнародних фінансових організацій.

3. Кошти мігрантів можуть стати ресурсом залучення в облігаційні позики, спрямовані на
розвиток економіки. Для інвесторів-членів діаспор випускаються суверенні облігації як засіб
збору фондів для фінансування державних інвестицій, що сприяють загальному економічному
розвитку країни походження. Такі облігації є привабливими для діаспори, що зацікавлена
здійснювати фінансові інвестиції в країні походження, але не готова нести ризики, пов’язані з
приватними інвестиційними фондами. Діаспорні облігації потенційно можуть зменшити
ризики рефінансування, оскільки інвестори з діаспори більш вірогідно керуються інтересами
довгострокового розвитку країни походження, ніж інші інвестори [3, с. 163].

4. Для багатьох країн-отримувачів грошові перекази стали ефективним інструментом
боротьби з бідністю, набули характеру „самодопомоги”. Вони перевищили розміри офіційної
допомоги і стали більш ефективними в напрямі досягнення їх груп населення, що їх потребують.
Домогосподарства самостійно визначають напрями витрат отриманих коштів, реалізуючи
власні стратегії скорочення бідності.

5. Грошові перекази збільшують заощадження населення, сприяючи активізації
економічного розвитку. Дослідження, проведені в Філіппінах, підтверджують, що сім’ї мігрантів
мають більшу схильність до заощаджень, ніж сім’ї немігрантів. Причиною цього є тимчасовий
характер міграції філіппінських працівників, які розглядають грошові перекази як тимчасові
доходи і тому намагаються максимально їх заощадити. Вплив грошових переказів на економічне
зростання найбільший у тих країнах, де розвинена мережа відповідних фінансових інституцій,
що акумулюють заощадження отриманих домогосподарствами переказаних коштів.

6. Грошові перекази є засобом диверсифікації ризику настання кризових періодів
життєдіяльності домогосподарств. Одним з основних мотивів міграції є бажання
домогосподарств забезпечити майбутні надходження в сімейний бюджет і знизити ризики
важкого матеріального становища під час екологічних, економічних і політичних криз.

7. Дослідження напрямів використання грошових переказів дозволяє назвати їх
соціальними. Найбільш поширеним напрямом використання грошових переказів є оплата
медичних послуг. Надіслані кошти скорочують бідність, піднімають рівень життя, покращують
якість харчування і полегшують доступ до медичного обслуговування, тобто є запорукою
формування людського потенціалу у найбідніших країнах світу.

8. Підвищення економічної активності населення в найменш розвинених країнах світу.
Інфраструктура систем офіційних грошових переказів може бути пристосована до реалізації
соціально орієнтованих програм, здійснення пенсійних виплат, надання послуг кредитування,
заощадження і страхування, доступу численних груп населення світу до інструментів
електронної комерції [3, с. 164].

Отже, можна сказати, що грошові перекази мають значний потенціал у фінансуванні
економічного і людського розвитку країн, що полягає у подоланні бідності, формуванні
додаткового джерела державних інвестицій, зниженні ризиків під час криз, фінансуванні
розвитку інфраструктури. У зв’язку з цим на перший план виходить розробка інструментів
управління грошовими переказами і цільового їх використання, а також створення механізму
збору статистичної інформації щодо надходження грошових переказів у регіонах країни.
Удосконалення вимагає фінансова інфраструктура, що на сьогодні не тільки здійснює
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міжнародні грошові перекази трудових мігрантів до країн походження, а і постає інструментом
економічного і соціального розвитку багатьох країн, що розвиваються.
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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ
РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ
У статті розглянуто проблеми реформування адміністративно-територіального

устрою, важливі аспекти, від яких залежить успіх у реалізації зазначених реформ. Зроблено
висновок про доцільність реформування адміністративно-територіального устрою.

В статье рассмотрены проблемы реформирования административно-
территориального устройства, важные аспекты, от которых зависит успех в реализации
указанных реформ. Сделан вывод о целесообразности реформирования административно-
территориального устройства.

The question increase the problems of reformation of administrative-territorial device are
considered in the article, important aspects on which success depends in realization of the noted
reforms. Drawn conclusion in relation to expedience of reformation of administrative-territorial
device.

Ключові слова: адміністративно-територіальний устрій, реформування, фінансово-
економічні аспекти.

Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку нових адміністративно-
територіальних утворень і формувань нових фінансових відносин регіонів та центру полягає
у розвитку в Україні системи міжбюджетних відносин.

У певних аспектах ці питання досліджували А. М. Балтін, І. К. Бистрякова, Б. М. Данилишина,
Ю. А. Корчагін, В. І. Куценко, В. І. Нудельман, С. А. Романюк, Л. Г. Чернюк, М. А. Хвесик.

Держава як інститут, що забезпечує загальний розвиток країни, повинна правовими та
фінансово-економічними засобами гарантувати урівноважений розвиток усіх первинних
територіальних утворень.

Один зі шляхів забезпечення життєздатності базових територіальних громад, покращання
соціально-економічної ситуації та створення передумов для динамічності розвитку
муніципальних утворень – проведення адміністративно-територіальної реформи, яка вирішить
проблему формування правових, економічних і організаційних умов для ефективної реалізації
функцій місцевого самоврядування. Цей напрям задекларований у Концепції адміністративної
реформи в Україні [1] та Концепції державної регіональної політики України [2], проте не
розроблені практичні механізми його реалізації.
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При реформуванні фінансових відносин регіонів і центру важливо сформувати такі
регіони, які мали б достатній потенціал для розширеного відтворення та були економічно
самодостатніми [3, с. 144].

Так, дуже складною проблемою проведення адміністративно-територіальної реформи в
Україні є пошук шляхів її фінансового забезпечення. На це звертають увагу провідні економісти
і практики з регіоналістики та місцевого самоврядування. Без визначення точної вартості
проведення адміністративно-територіальної реформи її обговорення не є конструктивним.

Якщо витрати лише на перший етап адміністративно-територіальної реформи в Польщі
оцінюються у 20 млрд дол. США, то, порівнюючи площу, чисельність населення та стан
соціальної інфраструктури, Україні необхідно близько 30–40 млрд дол. Зіставлення цієї суми
з обсягами річного бюджету свідчить про те, що адміністративно-територіальна реформа в
Україні не може бути одномоментною, як мінімум, на неї необхідно 4–8 років [4, c. 84].

Фінансування проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні можна
здійснювати так. За рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів, одержаних як цільова
субвенція з Державного бюджету України, потрібно здійснювати витрати на проведення
заходів, пов’язаних з: утворенням і ліквідацією адміністративно-територіальних одиниць,
поселень, районів у місті; віднесенням поселенських утворень до категорії сіл або селищ-
містечок, віднесенням сіл до категорії селищ-містечок, віднесенням поселень до категорії
міст, надання громадам статусу міста-району, міста-регіону; встановленням і зміною меж
адміністративно-територіальних одиниць, поселень, районів у місті, включаючи встановлення
меж у натурі на місцевості; найменуванням адміністративно-територіальних одиниць,
поселень, поселенських утворень, районів у місті та перейменуванням адміністративно-
територіальних одиниць, не пов’язаних з найменуванням або перейменуванням поселень.

Витрати, пов’язані з проведенням загальних зборів громадян за місцем проживання,
консультативного опитування, здійснюються відповідно до законодавства, але, як правило, за
рахунок місцевих бюджетів. Інші витрати на здійснення заходів, пов’язаних із вирішенням
питань територіального устрою, планується здійснювати виключно за рахунок коштів
відповідних місцевих бюджетів, що також може викликати певні проблеми з їх фінансуванням
в окремих регіонах, зокрема депресивних.

Також при проведенні реформи треба пам’ятати, що не всі регіони в Україні мають належні
фінансові ресурси для проведення територіальної реформи. Частину з них відносять до
депресивних, у тому числі й області Поліського економічного району (Волинська, Рівненська,
Житомирська, Чернігівська), які характеризуються нестачею фінансових ресурсів для
утримання навіть найнеобхідніших бюджетних закладів.

Проведення реформування адміністративно-територіального устрою та державної
регіональної політики має ще один важливий аспект, від якого однаковою мірою залежать і
успіх, і поразка в реалізації зазначених реформ. Йдеться про так званих провайдерів і головних
учасників процесу – регіональну еліту. Ситуація, що склалася у період проведення соціально-
економічних і політичних перетворень на місцевому рівні, викликає певне занепокоєння. І
найбільше занепокоєні темпами, суттю, узгодженістю цих реформ саме представники
регіональних еліт. Щодо цього визначають декілька причин:

– сьогодні фактично зруйнована виконавча вертикаль державної влади на всіх рівнях, що
проявляється насамперед в ігноруванні виконання вимог нормативно-правових актів, що
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приймаються центральною владою. Зазначене призводить до хаосу в забезпеченні належного
державного управління не лише в центрі, а й на місцях;

– з іншого боку, регіональні еліти не відчувають себе захищеними державою від різних
порушень, насамперед  в юридичній та економічній площині;

– неузгодженість у фінансових і бюджетних питаннях між центром і місцевою владою стає
реальною загрозою для подальшого розвитку як регіонів, так і держави в цілому;

– відсутність допомоги з боку центральної влади та природний інстинкт самозбереження
штовхає регіональну еліту до самоорганізації для пошуку оптимальних шляхів щодо вирішення
місцевих проблем;

– з іншого боку, реальне об’єднання місцевих еліт може стати потужною об’єднуючою
силою для виведення України на більш високі щаблі соціально-економічного та політично-
культурного рівня. І в цьому випадку саме регіональна еліта є рушійною силою у
реформуванні всіх сфер життєдіяльності громадян [5, c. 630–631].

Фінансово-економічні аспекти реформування адміністративно-територіального устрою
повинні включати в себе такі складові.

1. Формування фінансово-економічних засад комунальних об’єднань територіальних
громад на основі, по-перше, встановлення оптимальних параметрів цих об’єднань з метою
створення їх достатньої фінансово-економічної та ресурсної бази, по-друге, реалізації заходів
щодо формування комунальної власності.

2. Здійснення заходів, спрямованих на формування фінансів територіальних громад, які
повинні базуватися на таких місцевих фінансових інститутах, як місцеві бюджети, позабюджетні,
валютні та цільові фонди, місцеві податки і збори, комунальний кредит, комунальні платежі,
фінанси комунальних підприємств.

3. Забезпечення реального відокремлення бюджетів об’єднань територіальних громад від
Державного бюджету України, що є необхідною передумовою їх самостійності.

4. Забезпечення можливостей надання всіма територіальними громадами та їх
об’єднаннями громадських послуг на рівні державних мінімальних соціальних стандартів,
подолання з цією метою вертикальних та горизонтальних фіскальних дисбалансів у державі
внаслідок вжиття заходів фінансового вирівнювання. Система фінансового вирівнювання
базуватиметься на об’єктивних критеріях і відповідній правовій базі.

5. Розробка механізму фінансування делегованих законом повноважень виконавчої влади
місцевому самоврядуванню внаслідок виділення у Державному бюджеті України окремого
розділу видатків „Фінансування делегованих повноважень виконавчої влади”. Ці кошти
надаватимуться територіальним громадам та їх комунальним об’єднанням у формі субсидій.

6. Створення механізму державної фінансової підтримки місцевого самоврядування,
зокрема у сфері інвестиційної діяльності, шляхом запровадження інвестиційних субвенцій
територіальним громадам та їх об’єднанням за рахунок коштів Державного бюджету України
і спеціальних державних позабюджетних фондів.

7. Подолання існуючої практики дублювання функцій органів, які здійснюють управління
на різних територіальних рівнях, щодо фінансування бюджетних установ та організацій.

Отже, успішність реформування адміністративно-територіального устрою на рівні регіонів
України залежить від декількох важливих моментів, а саме: розв’язання проблем економічної
самостійності регіонів, забезпечення права на управління фінансовими ресурсами і
перерозподіл коштів як на рівні держави, так і безпосередньо на регіональному рівні; оскільки
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за будь-якого територіального устрою держави завжди будуть більш економічно потужні
регіони і менш потужні, останні будуть потребувати більше коштів і матеріальних ресурсів
для свого розвитку, важливою є проблема правильного і збалансованого перерозподілу коштів.
З огляду на це важливою є наявність консолідації нації та усвідомлення пріоритетів загального
розвитку; усвідомлення як на загальнодержавному, так і на регіональному рівнях необхідності
забезпечити баланс між загальнодержавними й регіональними інтересами, можна навіть
говорити про правильне поєднання двох ідентичностей – загальнодержавної і регіональної;
усвідомлення регіональною елітою своєї ролі як рушійної сили всього комплексу перетворень
на загальнодержавному, регіональному і місцевому рівнях, наявність політичної волі і здатність
приймати важкі та непопулярні рішення, вміння брати на себе відповідальність за їх наслідки;
наявність для регіональної еліти ефективних каналів доступу до центрів прийняття політичних
рішень. Будь-яка спроба держави заблокувати доступ до участі регіональної еліти в прийнятті
політичних рішень, особливо якщо вони торкаються інтересів регіонів, зведе нанівець усі
потуги регіоналізації та посилить конфронтацію між центром і регіонами. А зазначене може
бути передумовою для появи регіонального сепаратизму.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
НОРМАТИВНОГО МЕТОДУ ОБЛІКУ ВИТРАТ

ВИРОБНИЦТВА М’ЯСОПРОДУКЦІЇ
У статті досліджені особливості застосування нормативного методу обліку витрат

виробництва м’ясопродукції. Обгрунтовано проблеми нормування витрат за елементами
та внесення змін до встановлених норм та нормативів використання сировини і матеріалів.
Проаналізовано недоліки аналізу відхилень від норм та нормативів, їх відображення в
оперативній управлінській звітності м’ясопереробних підприємств. Запропоновано
порядок формування облікової інформації про відхилення від норм та нормативів витрат,
розроблено практичні рекомендації про зміни до форм бухгалтерських регістрів з обліку
витрат, що формують собівартість м’ясопродукції.

В статье исследованы особенности применения нормативного метода учета затрат
производства мясопродукции. Обоснованно проблемы нормирования затрат по элементам
и внесения изменений в установленные нормы и нормативы использования сырья и
материалов. Рассмотрены недостатки анализа отклонений от норм и нормативов, их
отражение в оперативной управленческой отчетности мясоперерабатывающих
предприятий. Предложен порядок формирования учетной информации об отклонениях
от норм и нормативов затрат, разработаны практические рекомендации об изменениях
форм бухгалтерских регистров по учету затрат, формирующих себестоимость
мясопродукции.

In this paper the features of the statutory method of accounting for the costs of production of
meat. Grounded problems rationing costs elements and changes to established norms and
standards for the use of raw materials. Analyzed the shortcomings of the analysis of deviations
from the rules and regulations, they appear in the operational management reporting meat
processing plants. A procedure for the formation of accounting information on deviations from
the norms and standards costs, practical recommendations on changes to the forms of accounting
registers of cost accounting, which form the cost of meat.

Ключові слова: нормативний метод, витрати, собівартість, калькулювання.

Розвиток ринкових відносин суттєво змінив підходи до організації і ведення обліку та
контролю, надав новий поштовх подальшим розробкам у сфері методології обліку,
калькулювання і нормування витрат. Така ситуація зумовила пошук якісно нових підходів
нормативно-правового регулювання, трансформації системи і правил ведення обліку витрат
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та калькулювання собівартості продукції. Дослідження вітчизняного та зарубіжного досвіду
використання методів, прийомів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції свідчать
про наявність різноманітних суджень щодо їх складу, назв, переваг та недоліків. Відомі
теоретики обліку ХХ століття, залежно від характеру виробництва, виділяли: попроцесний,
позамовний, нормативний та попередільний методи. При цьому уточнювали їх поділ на
однопередільний (простий) та багатопередільний, нормативний та ненормативний. Пошук
науковцями сучасних підходів обліку витрат зумовив доповнення класифікації новими методам:
подетальний, за виробами та групами виробів, за функціями тощо. Західна практика
запропонувала нові методи обліку витрат і калькулювання продукції, які дозволять вирішувати
окремі завдання для досягнення певних управлінських цілей. Найпоширенішими є стандарт-
кост; дирек-костинг; АВС-метод; таргет-костинг; кайзен-костинг; стратегічне управління
витратами. Водночас більшість науковців, маючи власну думку на правомірність використання
певного методу обліку витрат та калькулювання собівартості продукції, вказували на
важливість нормативного методу, який може використовуватися практично з усіма
попередньо згаданими. При цьому зазначалася значимість нормативного методу в поточному
контролі витрат шляхом розрахунку відхилень між нормативними та фактичними даними (за
місцями виникнення та центрами відповідальності), у пошуках резервів зниження собівартості
продукції.

М’ясопереробні підприємства мають усі умови впровадження та використання методу
нормативного обліку витрат і калькулювання продукції: незначне за обсягом і постійне за
величиною в окремі звітні періоди незавершене виробництво, відносно невеликий асортимент
продукції, значний показник матеріаломісткості продукції. Проте дослідження технологічних,
організаційних особливостей м’ясопереробних підприємств, аналіз практики обліку витрат
свідчать про наявність проблем у використанні нормативного методу.

Метою статті є дослідження застосування нормативного методу в обліку витрат
виробництва м’ясопереробних підприємств, визначення його місця в системі обліку і
внутрішнього контролю витрат, що формують собівартість м’ясопродукції.

Сутність нормативного методу полягає у відокремленому обліку виробничих витрат за
нормами, змінами норм та відхиленнями від них. Нормативний метод, на відміну від інших,
дозволяє визначити відхилення від норм безпосередньо під час виробництва з вказівкою місць
їх виникнення, причин і конкретних винуватців, що перетворює цей метод на важливий засіб
управління ефективністю виробництва. Оскільки основним показником впливу на рівень
ефективності виробництва є собівартість продукції, нормативний метод обліку витрат є
методом управління собівартістю, за допомогою якого в бухгалтерському обліку знаходять
відображення фактори впливу на неї. Так, нормативний метод обліку витрат та калькулювання
продукції в загальному вигляді передбачає наявність наступних елементів: нормування та
обов’язкове документування виробничих витрат; облік змін норм і нормативів; облік відхилень
від норм за місцями виникнення, конкретними причинами і винуватцями; узагальнення
виробничих витрат за конкретними видами продукції відповідно до норм і відхиленнями від
них з подальшим аналізом причин відхилень (рис. 1).

Дослідження облікової практики м’ясопереробних підприємств свідчить про використання
нормативного методу, який базується на нормах витрат, фактично сформованих за попередні
звітні періоди (рік). У науковій літературі цей метод дістав назву звітно-статистичний. Він
грунтується на розробці індивідуальних і групових норм витрат напівфабрикатів, матеріалів,
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палива й енергії за результатами аналізу даних бухгалтерської, оперативної звітності про
фактичні їх витрати на одиницю продукції за минулий період. При цьому обчислюється
величина фактичних витрат за останній звітний рік, яка коригується на величину витрат, що
виникають внаслідок запланованих заходів щодо вдосконалення техніки, технології та організації
виробництва продукції.

Рис. 1. Алгоритм застосування нормативного методу обліку витрат та калькулювання
собівартості продукції
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Розрахунок нормативної кількості сировини та матеріалів здійснюють за кожною
виробничою операцією для виготовлення конкретного виду продукції. У виробництві
ковбасних виробів нормативну кількість сировини та матеріалів передбачено затвердженими
ДСТУ і ТУ. Нормативні ціни визначаються за кожним видом сировини та матеріалів, що
використовуються у виробництві. При цьому м’ясопереробні підприємства орієнтуються на
фактичні або облікові ціни (якщо фактичні ціни невідомі), у свою чергу, облікові ціни
встановлюються на основі фактичних цін минулих звітних періодів з урахуванням можливого
їх збільшення.

При застосуванні даного методу важливим є повне і точне відображення у звітності
фактичних витрат матеріальних ресурсів за попередні роки.

Такий метод нормування менш трудомісткий, але автоматично переносить усі недоліки
діяльності підприємства за минулий рік на майбутні періоди.

Нормування матеріальних витрат за таким типом використовують м’ясопереробні
підприємства, які за виробничою потужністю належать до середніх та великих.

Нормування праці на м’ясопереробних підприємствах є основою планово-економічних
розрахунків поточного та перспективного характеру, вихідною базою для обліку витрат і
фінансових результатів виробництва, елементом організації виробництва та оперативного
управління підприємством, дієвим засобом забезпечення оптимального співвідношення між
мірою праці та її оплатою. Ринкові умови господарювання забезпечують на практиці високий
рівень нормування праці, що стає одним з головних чинників мінімізації витрат та зростання
обсягів виготовленої продукції. Оскільки на м’ясопереробних підприємствах використовується
погодинна система оплати праці виробничих робітників, то нормативні витрати на оплату
праці визначаються шляхом множення нормо-годин на нормативну ставку оплати праці.
Нормо-години відображають час для виконання певного процесу, який залежить від ступеня
механізації та виду продукції. Так, норми оперативного часу із забою та розділення ВРХ (маса
туші 131–150 кг) за даними ТОВ „Діпром’ясо” становлять 18 хв/1 голов., із забою та розділенню
туш свиней від 4,5 до 6 хв/голов., із забою та розбирання туш дрібної рогатої худоби – 7 хв/
1голов. Норми виробітку робітників цеху забою ВРХ на безконвеєрних підвісних путях в
середньому становить 12 гол./зм., а на конвеєрних підвісних путях у середньому 25 гол/
зм. [1, с. 125].

Нормативна ставка оплати праці відображає погодинні прямі витрати праці, очікувані в
наступному звітному періоді для кожного виду робіт. Ставки оплати праці м’ясопереробними
підприємствами розробляються самостійно і документуються в колективних договорах.

Встановлення науково обґрунтованих норм праці дозволяє оцінити результати трудової
діяльності кожного працівника, колективу. Нормування праці на окремі види робочих процесів
і операцій дає змогу розрахувати та витримувати необхідні кількісні та якісні пропорції між
робочими місцями, цехами, виробництвами, що сприяє зростанню продуктивності праці.

Важливим елементом нормування витрат є систематизація нормативної інформації, яку
доцільно здійснювати в розрізі прямих витрат, безпосередньо в нормативних картках за кожним
видом продукції, а в ковбасному виробництві за групами продукції. Оскільки м’ясопереробні
підприємства мають незначний перелік прямих витрат, необхідно формувати єдину
нормативну картку за трьома розділами: „витрати сировини та матеріалів”; „витрати паливно-
енергетичних ресурсів”; витрати основної заробітної плати виробничих працівників”.
Узагальнення норм у нормативних картках підвищить якість нормування витрат, спростить
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процес формування нормативної калькуляції, яка складається на основі норм та нормативів
витрат.

Наступним елементом методу нормативного обліку витрат та калькулювання продукції є
облік змін норм і нормативів, який має важливе значення для здійснення контролю собівартості
продукції. Для удосконалення та систематизації обліку змін норм і нормативів на підприємстві
розробляють класифікатори причин зміни норм, які групуються за певними напрямами та
вносяться до відповідних документів. Протягом місяця в оперативному порядку на основі
повідомлень про зміну норм вносять дані в загальну інформаційну систему підприємства. За
кожним видом або групою продукції дані про зміну норм накопичують протягом місяця і в
кінці звітного періоду на їх основі коригують нормативні калькуляції [2, с. 325] (рис. 2).

Різницю між нормативними та фактичними витратами називають відхиленням. На думку
економістів, облік відхилень від діючих норм та нормативів є найскладнішим для побудови та
організації нормативного методу обліку витрат підприємства.

Рис. 2. Порядок внесення змін норм та нормативів витрат м’ясопереробного підприємства
Для обліку відхилень на всіх етапах виробничого процесу м’ясопереробного підприємства

від моменту виявлення та реєстрації до включення в собівартість продукції вирішуються
організаційні та методичні питання:

– створення облікових номенклатур та їх класифікація;
– організація первинного обліку відхилень;
– поточний облік відхилень;
– узагальнення відхилень за центрами витрат;
– розрахунок частки відхилень у собівартості продукції [3, с. 59].
При цьому у зв’язку з чітким процесним характером виробництва, наявністю

безнапівфабрикатного та напівфабрикатного методів узагальнення витрат облік відхилень
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витрат необхідно вести не тільки в цілому по м’ясопереробному підприємству, а й за окремими
переділами. Практика м’ясопереробних підприємств свідчить, що облік відхилень від норм
витрат окремо не документується, а відображаються у зведених облікових документах за
видами продукції в загальній сумі та без вказівки причин відхилень. При цьому величина
фактичних витрат за окремим переділом розподіляється між видами отриманої продукції з
використанням коефіцієнтного способу, а відхилення від норм визначаються шляхом
порівняння нормативних витрат за кожним видом продукції з отриманою сумою.

Важливою умовою раціональної організації обліку витрат за нормативним методом є
удосконалення контролю за використанням у виробництві основних видів сировини та
матеріалів, оскільки м’ясопереробне виробництво є матеріаломістким. На практиці основним
недоліком організації обліку витрат сировини та матеріалів м’ясопереробних підприємств є
те, що відхилення відображаються без вказівки причин їх виникнення. Тому вбачається
необхідним ведення обліку відхилень від діючих норм витрат сировини та матеріалів за кожним
видом продукції. У першу чергу, це стосується: заміни одного виду сировини та матеріалів
іншим, якщо це передбачено технологією виробництва; наявності відходів виробництва, якщо
вони не планувалися; зменшення (збільшення) відходів порівняно з нормою, передбаченою
нормативною калькуляцією; браку у виробництві (його відсутність), якщо він не планувався
(планувався) [3, с. 61].

Для усунення зазначених недоліків та з метою удосконалення нормативного методу обліку
витрат м’ясопереробного підприємства пропонується здійснювати документування витрат
сировини та матеріалів з використанням щоденної Відомості витрат сировини та матеріалів,
яка формуватиметься відповідно до номенклатури винуватців і причин відхилень.

Крім визначення суми відхилень, важливо виявити їх причини для аналізу та подальшого
корегування норм та нормативів витрат. Аналіз відхилень доцільно проводити щоденно за
елементами нормативних витрат на одиницю продукції: нормативна ціна сировини і
матеріалів; нормативна кількість сировини та матеріалів; нормативний робочий час
(виробіток); нормативна ставка оплати праці.

Важливим елементом нормативного методу обліку витрат є документування відхилень
від норм і нормативів. У практиці м’ясопереробних підприємств для акцентування уваги
керівництва на суттєві відхилення в повідомленнях про відхилення інколи використовують
різнокольорові лінії, спеціальні позначки, які дають змогу звернути увагу на значні відхилення
та з’ясувати їх причини. Наявність переділів у технологічному процесі, значний асортиментний
перелік м’ясопродукції підприємств середньої та великої виробничої потужності не дає
можливості проводити оперативний аналіз відхилень за кожним переділом або видом
м’ясопродукції. Тому необхідно аналізувати відхилення вибірково, лише ті, що суттєво
впливають на собівартість продукції. Для проведення такого аналізу доцільно встановити
граничний рівень, який є індивідуальним для кожного підприємства, що дає можливість
виявляти факти значних відхилень від норм та нормативів витрат. Відхилення можна визначати
для окремих категорій, таких як загальновиробничі витрати, прямі витрати на сировину та
матеріали або інших елементів виробничих витрат, для будь-якої групи всередині категорії,
для кожної статті витрат окремо, для кожного виду продукції. У виробництві ковбасних виробів
доцільно визначати відхилення від норм витрат сировини та матеріалів за групами або
окремими видами продукції [4]. Однією з причин відхилень є заміни одного виду сировини
іншим, тому для встановлення рівня відхилень за кількістю необхідно обрати норми, встановлені
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ДСТУ. На рис. 3 показаний приклад виявлення відхилень, що перевищують рівень допустимих,
внаслідок заміни одного виду сировини іншим при виготовленні ковбаси напівкопченої
„Сервелат делікатесний”.

Очевидно, що заміна одного виду сировини іншим вплинула на зменшення собівартості
продукції з 2750 до 2560 грн, але таке зниження не можна розцінювати як позитивне досягнення
підприємства, оскільки була порушена технологія виробництва даного виду ковбасних виробів.

Умовні позначення: А – яловичина 1 гатунку; Б – яловичина 2 гатунку; В – свинина жилована
напівжирна; Г – м’ясо куряче обваловане та жиловане; Д – сало бокове; Е – сало хребтове; Є – емульсія
шкурки; Ж – білок соєвий гідратований.

Рис. 3. Діапазон відхилень витрат сировини при виготовленні ковбаси напівкопченої
„Сервелат делікатесний”

Таким способом можна визначити рівень відхилень за ціною придбання сировини, але
при цьому необхідно враховувати, що в багатьох випадках більш дешева сировина та матеріали
мають низьку якість та збільшують норми відходів.

Так, позитивні відхилення за ціною можуть суттєво знизитися за рахунок негативних
відхилень за кількістю використаної сировини та матеріалів. Загальні відхилення прямих витрат
сировини та матеріалів на виробництво м’ясопродукції визначаються як різниця між їх
фактичними та нормативними значеннями (рис. 4).

Оскільки витрати на оплату праці в собівартості продукції м’ясопереробних підприємств
є значно меншими ніж витрати на сировину та матеріали, тому можна підтримати думку
науковців щодо недоцільності оперативного обліку відхилень від норм трудових витрат [3, с. 48].
Облікова практика м’ясопереробних підприємств свідчить, що визначення відхилень фактичної
заробітної плати від нормативної обмежується контролем наявності працівників на робочому
місці. Крім того, це пов’язано з неможливістю чіткого віднесення відхилень на собівартість
конкретного виду продукції (основної чи супутньої), оскільки протягом зміни один і той
самий працівник може виконувати різні процеси, пов’язані з отриманням різного виду
продукції (основної чи супутньої). Особливо це стосується допоміжних працівників основного
виробництва, які виконують на конвеєрних лініях підготовчі та заключні операції, обслуговують
робочі місця, виконують навантажувально-розвантажувальні та транспортні операції. Тому
відхилення від норм заробітної плати, а також витрат на обслуговування виробництва та
управління доцільно визначати щодекадно з остаточним корегуванням їх величини після
закінчення звітного періоду.
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Рис. 4. Загальні відхилення прямих витрат сировини та матеріалів на виробництво
м’ясопродукції

Складність формування системи обліку витрат, зокрема використання нормативного
методу, зумовлена наявністю в сучасній обліковій практиці ведення податкового обліку.
Оскільки підходи в термінології, порядку визнання і відображення витрат у податковому та
фінансовому обліку відмінні, перед бухгалтерською службою підприємств постають питання
розробки інтегрованих методик обліку витрат.

До прийняття Податкового кодексу України [5] через методологічні розбіжності між
нормативними документами бухгалтери змушені були вести паралельно два види обліку, що
зумовлювало надмірні витрати на здійснення податкових розрахунків і підготовку податкової
звітності. За даними Світового банку, вони становили 280 людино-годин, що в декілька разів
більше ніж у країнах Європейського Союзу [4].

Проте з прийняттям Податкового кодексу України недостатньо розкрито науковцями
питання обліку витрат промислових підприємств, зокрема, м’ясопереробного виробництва.
Це стосується визнання витрат та формування собівартості продукції.

На основі проведеного порівняння характеристик методичних засад бухгалтерського обліку
витрат, відповідно до П(С)БО і ПКУ, встановлено основні відмінності, що впливають на
формування собівартості м’ясопродукції, а саме:

– класифікація витрат та встановлення для кожної групи витрат відповідного порядку
визнання, тобто податкового статусу і моменту відображення в обліку;

– особливості віднесення окремих витрат при формуванні собівартості продукції і
визначенні прибутку до оподаткування;

– витрати, що можуть включатися до собівартості продукції, але не визнаватися витратами
у податковому обліку;
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– витрати, що можуть включатися до податкової собівартості продукції, але не визнаватися
витратами у бухгалтерському обліку.

Водночас склад прямих витрат, що формують податкову собівартість, максимально
наближено до виробничої собівартості за П(С)БО 16 „Витрати” [6] (рис. 5).

Рис. 5. Склад витрат, що формують собівартість м’ясопродукції відповідно до П(С)БО
16 „Витрати” та Податкового кодексу України

Очевидно, що Податковий кодекс України наблизив порядок формування бухгалтерської
та податкової собівартості продукції, але існування відмінностей за окремими видами витрат
впливає на виникнення постійних та тимчасових податкових різниць, величина яких дорівнює
сумі різниці між вартістю витрат, відображених у бухгалтерському обліку та для податкових
розрахунків. Оскільки в бухгалтерському обліку собівартість характеризує вартісний показник
витрат, понесених у процесі виробництва та реалізації продукції, то в податковому обліку
собівартість є сукупністю понесених у звітному періоді та визнаних відповідно Податковим
кодексом України витрат, які зменшують доходи у цьому самому звітному періоді.

Крім того, проблемою є ведення бухгалтерських регістрів, які необхідно пристосовувати
до потреб податкових розрахунків, та заповнення податкових декларацій. Технологічний процес
обробки облікової інформації про витрати та собівартість продукції м’ясопереробних
підприємств залежить від багатьох факторів: складу технічних засобів, кваліфікації і структури
бухгалтерської служби, технології виробництва, алгоритму обробки первинних даних тощо.
Тому підприємства повинні самостійно визначити структуру облікових регістрів, дані яких
будуть використані для отримання підсумкової інформації з формування податкової
собівартості продукції та визначення об’єкта оподаткування.

Для узагальнення інформації про витрати за журнальної форми обліку „Методичними
рекомендаціями із застосування регістрів бухгалтерського обліку” [7] передбачено
використання Журналу 5 або 5 А, який складається із чотирьох розділів:

1) списання витрат періоду діяльності на фінансові результати;
2) нагромадження витрат з податку на прибуток, витрат фінансової та інвестиційної

діяльності, інших витрат;
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3) витрати діяльності (для Журналу 5А додатково розділ ІІІ Б „Витрати за елементами”);
4) аналітичні дані до рахунка 28 „Товари”.
До Журналу додається відомість 5.1 „Аналітичний облік запасів”.
При цьому Журнал 5 (5А) та Відомість 5.1 не містять детальної інформації, на підставі якої

можна зробити податкові розрахунки та заповнити податкову декларацію. Тому пропонується
ввести інформацію про витрати, відповідно до норм Податкового кодексу України, в ІІ та ІІІ
розділи Журналу 5 (5А), яка відображатиметься на підставі додаткових Відомостей аналітичного
обліку.

Розроблені відомості та запропоновані зміни до Журналу 5 (5а) сприятимуть оперативності,
підвищенню якості отриманої інформації про витрати відповідно до норм бухгалтерського
обліку та Податкового кодексу України. Вони відповідатимуть вимогам, які висуваються до
форм обліку: забезпечення повноти і реальності відображення в облікових регістрах усіх
господарських операцій; забезпечення своєчасного відображення господарських операцій;
здійснення поточного контролю за витратами підприємства; забезпечення зручного
групування записів; забезпечення зручного поєднання синтетичного й аналітичного обліку;
забезпечення здійснення економічного аналізу витрат; економічність.

Отже, дослідження застосування нормативного методу дозволило визначити його місце в
системі обліку і внутрішнього контролю витрат, що формують собівартість м’ясопродукції,
та обґрунтувати висновки і пропозиції.

1. Застосування всіх елементів нормативного методу обліку витрат та калькулювання
м’ясопродукції (нормування та документування виробничих витрат; облік змін норм і
нормативів; облік відхилень від норм) дозволяє визначити відхилення від норм безпосередньо
під час виробництва з вказівкою місць їх виникнення, причин і конкретних винуватців, що
перетворює цей метод на ефективний засіб управління витратами.

2. Аналіз практики застосування нормативного методу обліку витрат м’ясопереробними
підприємствами надає можливість визначити недоліки та вказати шляхи щодо їх усунення, а
саме:

– нормування витрат м’ясопереробних підприємств здійснюється з використання звітно-
статистичного методу, який базується на нормах витрат фактично сформованих за минулі
звітні періоди (рік), тому автоматично переносяться всі недоліки діяльності підприємства за
минулий рік на майбутні періоди. Важливим є повне і достовірне відображення у звітності
фактичних витрат виробництва м’ясопродукції за попередній звітний період;

– облік змін норм та відхилень фактичних витрат від встановлених норм відбувається без
вказівки причин та винуватців. Більшість м’ясопереробних підприємств в облікових документах
вказує лише загальну суму відхилень, що значно знижує інформативність таких документів та
унеможливлює здійснення оперативного контролю витрат. З метою усунення вказаних
недоліків та удосконалення нормативного методу обліку витрат м’ясопереробного
підприємства пропонується використовувати щоденну Відомість витрат сировини та
матеріалів, яка формуватиметься відповідно до номенклатури винуватців та причин відхилень;

– внаслідок відмінностей у порядку визнання і відображення витрат у податковому та
фінансовому обліку перед бухгалтерською службою м’ясопереробних підприємств виникає
проблема щодо розробки інтегрованих методик обліку витрат. Податковий кодекс України
максимально наблизив порядок формування бухгалтерської та податкової собівартості
м’ясопродукції, проте відмінності, що існують, вимагають від бухгалтерської служби ведення
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бухгалтерських записів, які б одночасно використовували для потреб податкових розрахунків
та заповнення податкових декларацій. Для вирішення вказаної проблеми необхідно внести
відповідні зміни до форм бухгалтерських регістрів з обліку витрат, що формують собівартість
продукції. Запропонована форма Журналу 5 (5А) з відповідним коригуванням бухгалтерської
інформації для цілей оподаткування можуть використовувати м’ясопереробні підприємства
як регістри податкового обліку та проведення податкових розрахунків.

Отже, проведене дослідження та надані пропозиції дозволять удосконалити систему
управління витратами м’ясопереробних підприємств, спрямовану на постійний пошук і
виявлення резервів економії ресурсів, нормування їх витрат, планування, облік та контроль
витрат за їх видами, стимулювання ресурсозбереження і зниження витрат з метою підвищення
ефективності фінансово-господарської діяльності м’ясопереробних підприємств.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТРУКТУРНИХ
ДИСПРОПОРЦІЙ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ

УКРАЇНИ
У статті розглянуто особливості формування державного боргу України з урахуванням

культурних, соціальних, політичних та економічних особливостей. Запропоновано шляхи
усунення диспропорцій у структурі державного боргу.

В статье рассмотрены особенности формирования государственного долга Украины
учитывая культурные, социальные, политические и экономические особенности.
Предложены пути ликвидации диспропорций в структуре государственного долга.

In the article the done attempt to investigate the features of forming of national debt of
Ukraine taking into account cultural, social, political and economic features. The ways of
removal of disproportions are offered in the structure of national debt.

Ключові слова: державний борг, державні запозичення, державний кредит.

У сучасних умовах глобалізації суспільних відносин ефективна фінансова політика є
запорукою вдалих економічних і соціальних перетворень. Даний процес прямо чи
опосередковано впливає на зростання як поточних, так і капітальних державних витрат. Для
України джерелом додаткових фінансових ресурсів з моменту набуття незалежності почав
виступати державний кредит, який поступово набув хронічного характеру і, як наслідок, призвів
до появи державного боргу.

Проблема державного боргу в Україні з кожним роком усе більше загострюється. Адже
кожний наступний грошовий транш (у формі внутрішніх або зовнішніх запозичень) збільшує
розмір державної заборгованості. На сьогодні склалася ситуація, коли уряд залучає фінансові
ресурси швидше, ніж здійснює виплати з обслуговування боргу та погашення основної суми.

Проблему державного боргу досліджували провідні зарубіжні науковці, а саме:
Дж. Б’юкеннен, Дж. Стігліц, К. Дітцель, П. Самуельсон та інші. Серед вітчизняних науковців
необхідно згадати Т. Вахненко, в основу робіт якої покладено дослідження зовнішнього
державного боргу та особливості його формування в кризовий період О. Царука, який у
своїх працях здійснив спробу статистичної оцінки індикаторів боргової безпеки держави і
О. Барановського, який досліджував рівень боргової безпеки з погляду структури державного
боргу України.

На нашу думку, проблема диспропорцій у структурі державного боргу України мало
досліджена та потребує детального аналізу та виокремлення національних особливостей
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формування державної заборгованості. Особливої актуальності ця проблема набула на фоні
боргової безпеки держави, що виступає важливим фактором у процесі Євроінтеграції. Боргова
безпека визначається оптимальним співвідношенням між внутрішніми та зовнішніми
запозиченнями з урахуванням сумарної величини державного боргу та вартості
обслуговування її складових. При цьому потрібно пам’ятати, що збільшення внутрішнього
боргу, у свою чергу, стимулює значне зростання зовнішніх запозичень.

Крім того, недостатній рівень внутрішніх заощаджень та інвестиційної активності у
кінцевому підсумку призводить до розкручування боргової спіралі.

На сьогодні відсутні чітко регламентовані межі державного боргу, однак стосовно
навантаження особливе занепокоєння викликає зростання зовнішніх боргів. Актуальність
цього питання посилюється наближенням періоду сплати боргів. Так, за даними Міністерства
фінансів України, у період з 2013 по 2016 роки уряд повинний виплатити 53,1 % від загальної
суми державного боргу, строк погашення якого вже настав.

Тому, на нашу думку, особливого значення набуває дослідження тенденцій формування
державного боргу та виокремлення особливостей його побудови.

Після розпаду Радянського Союзу та набуття Україною незалежності перед урядом країни
гостро постала проблема відсутності достатньої кількості фінансових ресурсів. Досліджуючи
це питання через призму економічних циклів, необхідно зазначити, що економіка України
перебувала у фазі кризи з 1991 по 1999 рік включно. Така фаза була викликана рядом факторів,
а саме:

– різким переходом від планово-командної економіки до ринкової;
– залежністю України як структурної ланки народно-господарського комплексу країн

Радянського Союзу і вузькість виробничої спеціалізації населення;
– відсутність не диверсифікованого імпорту енергоносіїв (значне підвищення вартості

нафти та нафтопродуктів з боку Росії та Туркменістану).
Як наслідок, на момент незалежності закінчений виробничий цикл мали лише 20 % від

усіх товарів, що вироблялись в Україні. Така економічна ситуація спонукала Уряд України до
залучення додаткових фінансових ресурсів як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку
капіталів.

Наочно фазу кризи в Україні можна спостерігати на прикладі динаміки валового
внутрішнього продукту. З 1992 по 2001 рік економіка країни перебувала в стані глибокої
економічної кризи, яка фактично паралізувала всі економічні перетворення (рис. 1).

Період з 1991 по 1994 рік характеризувався покриттям дефіциту державного бюджету
виключно за рахунок прямих кредитів Національного банку та хаотичним залученням
зовнішніх кредитів. Ці обставини призвели до появи інфляційних процесів, які мали ряд
особливостей:

1) у 1992–1994 році інфляція досягла гіпервисокого рівня – становила (2100 % та 10256 %)
і досягла 1 трлн крб. (500 % обсягу грошової маси на початок року;

2) виникло явище монетизації дефіциту, коли кошти проходили через державний бюджет
і надходили в обіг у вигляді дотацій підприємствам;

3) збільшення сектору тіньової економіки та зменшення податкової бази тощо [6, с. 187].
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Рис. 1 Реальний валовий внутрішній продукт України в 1991–2001 роках [4]
Під впливом цих факторів в Україні сформувалася характерна структура державного боргу,

значну частку в якій займав зовнішній державний борг, іншу за величиною частку становив
внутрішній борг, який у структурі містив гарантований державний борг. За перше десятиліття
незалежності уряд країни накопичив таку кількість боргових зобов’язань, що в 1998 році
виникла суттєва проблема скорочення джерел державних запозичень. У зв’язку з цим до
2000 року вперше були проведені операції з реструктуризації зовнішнього та внутрішнього
державного боргу. Ці операції дозволили відстрочити майбутні платежі (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка державного боргу України за 1992–2001 рр. [5]
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Починаючи з 2001року, можна прослідкувати поступове пожвавлення економічних
процесів. Це проявилося у збільшенні обсягів випущених товарів і послуг, вливанні в економіку
країни іноземного капіталу, збільшенні валового внутрішнього продукту.

Незважаючи на позитивну динаміку основних макроекономічних показників, питома вага
зовнішніх запозичень нестримно зростала.

Особливої уваги питання розміру зовнішньої заборгованості набуло в період світової
фінансової кризи 2009 року. Боргова криза або криза ліквідності призвела до деградації
практично всіх сегментів фінансового ринку, особливо це стосується ринку нерухомості,
банківського сектору економіки. Економіка України виявилася надзвичайно вразливою до
кризи міжнародного масштабу. Як наслідок, за даними Міністерства фінансів України в період
з 2008 по 2009 роки розмір зовнішнього боргу зріс на 227,0 млрд грн (на кінець 2007 року він
становив 71,3 млрд грн). (табл. 1)

Таблиця 1
Валовий зовнішній борг України з 2003 по 1 квартал 2012 року [5]

Значну частку в структурі боргових зобов’язань держави посідає борг банківського сектору,
який станом на 2012 рік становив 21,6 млрд дол США (12,2 % від ВВП). Однак такий борг не
викликає хвилювань, тому що поступово скорочується.

Внутрішній державний борг в Україні, на відміну від зовнішнього, зростає повільнішими
темпами. На фінансовому ринку перевага надається корпоративним цінним паперам, які, на
думку інвесторів, є більш прибутковими, хоча і мають вищий ступінь ризику. Це насамперед
пов’язано з недовірою громадян до уряду країни, з порівняно низьким доходом за державними
цінними паперами, з недостатнім рівнем інформатизації серед населення. Крім того, ще одним
негативним фактором є борги держави по вкладах Ощадбанку.

Окремою складовою державного боргу є гарантований державою борг, метою
функціонування якого є надання державних гарантій щодо повернення запозичених коштів
перед вітчизняними та зарубіжними кредиторами (міжнародними інститутами). На перших
етапах надання таких кредитів боргова політика мала неврегульований характер, що призвело
до певного послаблення умов залучення та повернення коштів. Так, станом на 01.04.2011 р.
гарантований борг досяг суми в 2 025,382 млн дол. США.

Відсутність боргової стратегії, хаотичність залучення фінансових ресурсів на початковому
етапі розвитку призвели до виникнення суттєвих диспропорцій у структурі державного боргу.
На нашу думку, на даному етапі розвитку економічних відносин особливої уваги заслуговує
процес формування та управління зовнішньою заборгованістю. Адже перенасичення
фінансової системи іноземними кредитними ресурсами в майбутньому призводить до відтоку
капіталу за межі країни, знижує імідж країн як потенційного позичальника.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Валовий
зовнішній борг,
млрд. дол. США

23,8 30,6 39,6 54,5 80,0 101,7 103,4 117,3 126,2 126,9

Сектор
загальнодержавно
го управління,
млрд. дол. США

8,7 10,1 10,5 10,9 11,9 12,0 17,8 25 25,9 25,8
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Особливе місце в системі державних запозичень посідає частка зовнішнього боргу на
душу населення, яка на 1 січня 2007 року становила 1 168, 6 та на початок 2013 року зросла до
2 964,7 USD. За шість років навантаження на душу населення України збільшилося на 1 796,
1 USD [2].

З урахуванням зазначеного вище вважаємо доцільно виділити ряд факторів, що вагомо
вплинули на формування державного боргу України, а саме:

– економічні: вразливість фінансової системи до зовнішніх подразників; залежність країни
від експорту продукції у зв’язку з відсутністю диверсифікованих напрямів збуту та
обмеженістю асортименту; високий рівень тіньової економіки, відсутність чіткої боргової
стратегії;

– нормативні: відсутність Закону України „Про державний борг”, суперечливість нині
діючих законодавчих актів;

– соціальні: недовіра населення до держави; недостатній рівень інформатизації суспільства;
– політичні: політизація економічних і соціальних реформ, високий рівень політичної

нестабільності.
Отже, проблему формування державного боргу необхідно вирішувати з урахуванням

ряду важливих факторів та з використанням системного підходу. Пріоритетними завданням
боргової політики в Україні має стати розробка довготривалої боргової стратегії, спрямованої
на мінімізацію обсягів зовнішньої заборгованості шляхом створення нових видів цінних паперів,
які б мали плаваючий відсоток дохідності та розраховувався з урахуванням індексу інфляції.
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ФІНАНСОВА НЕРІВНІСТЬ: ПРИЧИНИ
ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

У статті розглянуто основні причини виникнення фінансової нерівності у
ретроспективному розвитку суспільства. Виявлено нагальні потреби зменшення її глибини.
Запропоновано оцінку масштабу фінансової нерівності за існуючим середнім класом у
суспільстві, за підвищенням його рівня життя. Окреслені основні напрями забезпечення
потреб та інтересів населення для подолання фінансової нерівності та запобігання
збільшенню її глибини.

В статье рассмотрены основные причины возникновения финансового неравенства в
ретроспективном развития общества. Выявлены насущные потребности уменьшения ее
глубины. Предложена оценка масштаба финансового неравенства по существующему
среднему классу в обществе, за повышением его уровня жизни. Очерчены основные
направления обеспечения потребностей и интересов населения для преодоления
финансового неравенства и предотвращения увеличения его глубины.

The main causes of the financial inequalities in the retrospective development of society was
describe in the article. The urgent need to reduce the depth of the financial inequalities ware
identified. The estimation of the scale of the financial inequalities existing in the middle-class
society, for an increase in their standard of living. The basic guidelines for ensuring the needs
and interests of the people to overcome the financial inequality and prevent the increase of its
depth was outlines.

Ключові слова: потреби, рівень життя населення, фінансова нерівність, фінансові
ресурси, матеріальне забезпечення.

У нових соціально-економічних реаліях розвитку важливим є зменшення фінансової
нерівності в суспільстві. Важливу роль у фінансовій нерівності відіграють індивідуальні здібності
громадян. Через різні інтелектуальні, фізичні, психічні відмінності люди досягають
неоднакового фінансового забезпечення рівня життя. Причиною цього життя були вихідні
умови, склад характеру – відсутність сили волі, пасивність, лінь. Цікаво зазначити, що в
розвинених країнах причини фінансової нерівності вбачають у першу чергу в самих верствах
населення, яким притаманний низький рівень життя, оскільки багатьом із них характерні
особисті недоліки – шкідливі звички, на які витрачаються значні фінансові ресурси, небажання
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підвищувати свій професійний рівень, йти на ризик заради змін у своєму житті тощо. Важливе
значення також мають відмінності у здоров’ї людей та рівні медичного обслуговування в
країні. Подолання фінансової нерівності є необхідною умовою для соціально-економічного
розвитку держави.

Питанням нерівності були присвячені роботи давньогрецького філософа Аристотеля.
Протягом соціально-економічного розвитку суспільства вивчення причин існування
фінансової нерівності актуалізувалося. Їх розглядали лауреат Нобелівської премії з економіки
Гері Стенлі Беккер, американський учений Д. Белл, англійський економіст Дж. М. Кейнс,
бельгійський учений А. Кетле, американські вчені А. Маслоу і Дж. Е. Мейо та інші. Однак у
сучасних реаліях розвитку економіки України виникла нагальна потреба в комплексному
вивченні причин фінансової нерівності та виявлення шляхів її мінімізації.

Основною метою дослідження є визначення основних причин, які спричиняють фінансову
нерівність населення, а також вивчення пріоритетних напрямів їх подолання з метою
досягнення активізації соціально-економічного розвитку країни.

У процесі еволюційного розвитку суспільства завжди вивчали питання нерівномірного
розподілу фінансових ресурсів між різними його верствами. Очевидно, що визначення заходів
та інструментів дії, спрямованих на зменшення фінансової нерівності населення та на
скорочення бідності, побудова комплексної стратегії її подолання повинні починатися з аналізу
й виявлення причин їх виникнення.

Одним з перших учених-філософів, хто досліджував причини соціальної нерівності, був
Аристотель (384–322 рр. до н.е.). У своїй праці „Політика” [1, с. 376–644] він зазначав, що всі
держави містять три складові елементи: один клас – багатих людей; другий – середніх за
достатком, третій – бідних. Відповідно другий клас – найкращий, оскільки його члени найбільше
готові наслідувати раціональний принцип (відповідно до якого основою прийняття рішень є
розум, виділення інтелектуального критерію сутності) перерозподілу національного багатства.
Аристотель вважав, що з бідняків і багачів одні зростають злочинцями, а інші
шахраями” [2, р. 29]. Він виступав як проти влади бідняків, у яких немає власності, так і проти
егоїстичного правління багатої плутократії – „форми правління, коли рішення уряду
визначаються думкою не всього народу, а впливового класу багатих людей, при цьому існує
глибока соціальна нерівність і низька соціальна мобільність” [2, р. 147]. Реалістично
роздумуючи про стабільність держави, Аристотель зауважував: „Необхідно думати про бідних,
бо бідність породжує бунт і злочинність, прирікаючи державу на загибель” [2, р. 164]. Важко
не погодитися з давньогрецьким філософом.

Американський учений Д. Белл (1919–2011) як необхідну передумову зменшення
фінансової нерівності вбачав доступність освіти і науки. Він був переконаний, що основний
стратегічний засіб повинен неминуче привести до структурних реформ в освіті та науці як
важливий шлях для формування середнього класу. „Найважливішим джерелом структурних
змін у суспільстві, – стверджував Д. Белл у праці „Прихід постіндустріального суспільства”, –
є зміни в характері знань: експоненціальне зростання і диференціація наук, розвиток нової
інтелектуальної технології і, як наслідок, – поява нового класу”. професіоналів, фахівців, які є
головними прихильниками і носіями ідеалів „рівня життя” [3, с. 154]. Можна беззаперечно
погодитися, що без достатнього фінансового забезпечення науки й освіти неможливо досягти
високого рівня середнього класу в суспільстві.
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Погоджуємося з тим, що економічна вигода відігравала і відіграє важливу роль у вчинках
людини і суспільства в цілому. Ще у ХІХ столітті бельгійський визначний учений Адольф
Кетле (1796–1874) встановив, що аналогічно законам фізики існують об’єктивні соціальні
закони, які працюють і при виявленні громадської думки населення з будь-якого питання на
основі представлених статистичних даних [4].

Незважаючи на тісний, хоча і певним чином опосередкований взаємозв’язок між
економічним зростанням і рівнем фінансової нерівності, було б неправильно вважати, що всі
життєві блага забезпечують тільки чинники матеріального порядку. Про це, зокрема, писав
англійський економіст Дж. М. Кейнс (1883–1946) у своїй відомій роботі „Загальна теорія
зайнятості, відсотків та грошей” (1936) [5].

Кейнс вважав, що, коли буде забезпечено задоволення основних матеріальних потреб,
зникне прагнення до накопичення грошей і люди почнуть приділяти основну увагу розвитку
своїх творчих та інтелектуальних здібностей. Учений у своїй статті „Бізнес і якість життя”
виступав з критикою неухильного зростання виробництва і накопичення матеріальних
благ [6, с. 132].

У 1992 році відомий американський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки
Гері Стенлі Беккер (1930–2014) зазначав, що людина у процесі ухвалення майже всіх важливих
рішень і навіть у своїй побутовій поведінці керується економічними міркуваннями (вигідно,
невигідно), інколи не підозрюючи цього. Він вважає, що скоєння злочинів, одруження,
розлучення, планування дітей та ін. також пов’язані з економічними міркуваннями. На його
думку, як тільки людина переконується, що їй невигідно здійснювати той або інший вчинок,
вона відразу від нього відмовляється. Як стверджує Г. С. Беккер, свою економічну вигоду
розуміє кожна людина з будь-якою мораллю та інтелектуальним рівнем розвитку [7].

Розглядаючи роль теорії потреб у контексті вивчення причин фінансової нерівності,
американські вчені часто використовують тріаду потреб, що формуються як потреби у:
володінні матеріальними благами, тісних міжособистісних зв’язках, самореалізації, причому
основний акцент робиться на двох останніх потребах. Так, узагальнено систематизуючи
різноманітні підходи, виділимо два напрями розвитку теорії потреб: соціальний (Е. Мейо (1880–
1949), Р. Оуен (1771–1851), М. Фолетт (1868–1933), Д. Макгрегор (1906–1964)) та психологічний
(А. Маслоу (1908–1970), К. Альдерфер (1940 р.н.), Д. Макклеланд (1917–1998), Ф. Герцберг
(1923 р.н.)) [8, гл. 13].

Важливими, на нашу думку, є теорії базових потреб, засновані на загальновідомій теорії
потреб американського вченого А. Маслоу (1908–1970), згідно з якими виділяють п’ять
умовних груп потреб, які перебувають у пірамідальній залежності [9, с. 120–132].

А. Маслоу стверджував, що існує основна закономірність, єдина для всіх людей, яка
спонукає від фундаментальних фізіологічних потреб поступово підніматися за ієрархічними
рівнями до необхідності самореалізації, самовираження вищого рівня потреб людини. При
цьому не потрібно вважати, що лише при цілковитому задоволенні потреб будь-якого рівня
можлива поява потреб наступного рівня. Вони можуть реалізовуватися багато в чому
одночасно.

Поведінка людини залежить і від того, який з п’яти основних видів потреб є в даний момент
домінуючим. Хоча кожна людина в один і той самий час має потреби з усіх п’яти видів, сила
кожної потреби залежить від власних пріоритетів. При цьому задоволення одних потреб не
можна розглядати ізольовано. Вони тісно взаємопов’язані: виникнення однієї потреби, як
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правило, спирається на задоволення іншої сильнішої (закон сили). Проте і закон сили, й
ієрархічність мають умовний характер. Саме рівень задоволеності потреб людини може
характеризувати рівень життя, включаючи як кількісні показники розвитку, так і якісні,
охоплюючи етично-моральні цінності. Існуючу вихідну ієрархію, зважаючи на рівень розвитку
суспільства, доповнимо і розширимо.

1. Основні фізіологічні потреби: їжа, відпочинок, житло, заробітна плата, відпустка, пенсійне
та медичне забезпечення, сприятливі робочі умови, побутові умови. Одним з основних засобів
задоволення фізіологічних потреб є грошові ресурси, високий заробіток. Отже, матеріальні
стимули, заробітна плата, соціальні блага – це засіб задоволення фізіологічних потреб.

2. Потреба в безпеці. Як тільки фізіологічні потреби задоволені, пріоритетною стає потреба
в безпеці. Кожна людина хоче уникнути хвороб, зберегти здоров’я і працездатність на довгі
роки. Ці потреби відображають бажання зберегти вже отримані нагороди і становище,
захистити себе від небезпеки втрат. Цим потребам відповідають такі стимули, як гарантована
робота, соціальне страхування, можливість розміщувати грошові ресурси, цінні папери в
банках, інвестиційних і страхових компаніях для отримання додаткової винагороди.

3. Соціальні потреби. Коли досягнуте задоволення фізіологічних потреб і потреб у безпеці,
увага людини переміщується на потребу в дружбі, любові (коханні), визначенні свого
соціального статусу. Люди завжди прагнуть задовольнити свої соціальні потреби на роботі.
Американський дослідник Дж. Е. Мейо (1880–1949) відкрив таку характеристику особистості,
як соціальність. Людині властиве бажання постійно відчувати контакт із собі подібними. Вона
завжди потребує емоційної прихильності, підтримки, перебування у соціумі. Можемо
переконатися, які деформації відбуваються в особистості після тривалого перебування у статусі
безробітного, коли людина відірвана від трудового колективу. Важко також сприймається вихід
на пенсію або інші події, які спричиняють ізоляцію від колективу тощо.

4. Потреба в повазі. На четвертому рівні перебувають потреби в повазі, або особисті
потреби: переживати почуття власної значимості та необхідності, соціального престижу,
бажання відчувати повагу оточуючих, мати високий соціальний статус.

5. Потреби у самореалізації і самовираженні. Ширше цю потребу можна трактувати як
потребу в творчості. Кожна людина прагне реалізувати свій потенціал, постійно
самоудосконалюватися, знайти своє місце в житті. Крім того, управлінці вищих щаблів, які
досягли значних професійних результатів, творчо й об’єктивно вирішують питання, притаманні
керівним посадам. Намагаючись досягти цього, люди прагнуть реалізувати свій потенціал,
збільшити свої здобутки, здібності і бути кращими. Така потреба в самовираженні є найвищою
з усіх людських потреб. Прагнення до розкриття своїх здібностей, самовдосконалення,
творчості, розвитку і розуміння свого життя характеризує потреби в самореалізації.

Задовольняючи потреби, значно розширюється коло фінансових ресурсів, необхідних для
їх забезпечення: глобальні ресурси світових фінансових ринків, публічні та приватні фінансові
ресурси, інвестиційні та кредитні ресурси, за допомогою яких відбувається процес
фінансування потреб. Це зумовило необхідність застосування нових підходів до їх оцінки та
аналізу.

Територіальна локалізація фінансових ресурсів, які значно скоротилися останніми роками,
посилила фінансову нерівність населення різних верств та регіонів. Зросла роль геополітичного
чинника у становищі територій та якісних характеристик населення в регіонах як з високим,
так і  низьким рівнем соціально-економічного розвитку. В українському суспільстві активно
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відбуваються процеси соціальної стратифікації та диференціації, не зменшується питома вага
бідних верств населення у загальній сукупності, розвиваються процеси маргіналізації й інші
негативні соціально-демографічні тенденції.

Одночасно трансформуються методи фінансового забезпечення формування рівня життя
населення на рівні країни і регіонів – кошторисний метод фінансування соціальних потреб
замінюється на програмно-цільовий та за фактично надані послуги. Крім того, замість
різношвидкісного, але однонаправленого руху, характерного для радянського періоду, у 1990–
2013 рр., у фінансовому забезпеченні рівня життя окремих соціальних груп і верств населення,
регіонів країни, міського та сільського населення мала місце різноспрямована динаміка, що
створило передумови для поглиблення фінансової нерівності.

За деяких позитивних змін останнім часом не тільки не вдалося повністю нейтралізувати
наслідки фінансово-економічної кризи 2008–2010 років у соціально-економічному розвитку
країни, але й поглибилася фінансова нерівність під час гострої фази економічного занепаду
кінця 2013 – початку 2014 років. Не подолана тенденція випереджального зростання сировинних
галузей і акумуляції в них основних інвестиційних ресурсів, не повністю сформовані ринки
капіталів, відбувається старіння виробничого капіталу, погіршується демографічна ситуація,
поглиблюється дисбаланс соціально-економічного розвитку регіонів. Негативним наслідком
глибокої фінансово-економічної кризи української економіки є збільшення фінансової
нерівності і посилення соціального напруження в суспільстві. Адже навіть зростання
макроекономічних показників (збільшення ВВП на душу населення) не супроводжувалося
відповідним зростанням рівня життя основної маси населення та зниженням рівня бідності.

Змінилася роль механізмів регулювання диспропорцій фінансового забезпечення як рівня
життя населення країни у цілому, так і її регіонів; відбувся перехід від централізованого
планування соціально-економічного розвитку до суттєвого скорочення участі держави в
економіці та забезпеченні рівня життя населення, передачі соціальних функцій держави на
регіональний рівень. При цьому різні соціальні заходи, що розробляються на державному
рівні, не супроводжуються відповідною організаційною взаємодією на територіальних рівнях.
Регіональна диференціація рівня життя населення (зокрема міждержавна) обумовлена рядом
чинників, серед яких – економічний і фінансовий потенціал, частка нерентабельних
підприємств, депресивних секторів економіки, здатність населення адаптуватися до нового
типу фінансових відносин, структура зайнятості, особливості системи соціального захисту
тощо. Тому достатньо повний аналіз фінансової нерівності може бути здійснений на основі
комплексного підходу з урахуванням міжрегіональних та міждержавних відмінностей в умовах
життя населення.

У сучасній фінансовій науці поки що недостатньо розроблені теоретичні та методологічні
основи комплексних досліджень фінансової нерівності, що забезпечувало б порівняльний
підхід до виявлення міждержавних і регіональних відмінностей та вимагає розробки і
формування державної програми щодо зменшення фінансової нерівності та її запобігання.

Оцінити масштаби фінансової нерівності у кінцевому підсумку можливо за існуючим
середнім класом у суспільстві, за підвищенням його рівня життя. Якщо він є основним у
суспільстві, а також за наявності фінансового потенціалу країни для підвищення рівня життя
населення можемо говорити про ефективну державну політику щодо зниження фінансової
нерівності.

Зменшити глибину фінансової нерівності в суспільстві можливо за умови забезпечення:
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1) матеріальних потреб (на рівні середнього класу);
2) достатнього рівня заробітної плати, пенсій, інших видів грошових доходів, відсотків з

власності тощо;
3) володіння рухомим та нерухомим майном;
4) освітнього і наукового рівнів та можливості до їх підвищення;
5) високих моральних принципів;
6) підтримки та розвитку культурного рівня;
7) духовного вдосконалення.
Отже, одним із функціональних призначень державної програми щодо зменшення

фінансової нерівності та її запобігання є пошук соціальних технологій, спрямованих на
формування середнього класу в Україні, що пов’язано з прискоренням соціальної динаміки,
обмеженням масштабів тіньової діяльності, детінізацією економіки (виведенням фінансових
ресурсів у межі легальної економіки), оптимізація джерел фінансового забезпечення потреб
населення. В умовах збільшення частки середнього класу буде відбуватися процес зменшення
глибини фінансової нерівності. Після досягнення найбільшої частки середнім класом можна
буде ототожнювати підвищення рівня життя населення зі зростанням його в середовищі
середнього класу в суспільстві. Саме це має стати пріоритетним напрямом державного
регулювання фінансової нерівності та її запобігання.

Отже, основні технології зменшення глибини фінансової нерівності у суспільстві повинні
включати такі регуляторні механізми – дотримання чіткого співвідношення між працею і
заробітною платою, освітою і розвитком особистості, соціальним захистом і соціальним
партнерством.

Зниження фінансової нерівності потрібно забезпечити фінансовими ресурсами,
насамперед за рахунок досягнення:

– раціональної зайнятості;
– системи життєдіяльності людини;
– відтворення трудових ресурсів тощо.
Відповідно до проведених досліджень найбільш повноцінна реалізація державної програми

зменшення фінансової нерівності та запобігання її виникнення є можливою у процесі
урахування сукупності факторів, процесів та результатів, які як безпосередньо, так і
опосередковано орієнтовані на задоволення різноманітних та швидкозростаючих потреб та
інтересів громадян.
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НОВІТНІ ЗМІНИ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ
ТА МЕТОДИКА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У ТЕОРІЇ

ФІНАНСІВ
У статті досліджено сутність окремих дефініцій теорії фінансів, розроблено

структурно-логічні схеми формування сукупного доходу і грошових доходів підприємства,
методику оцінки фінансового стану підприємства з урахуванням новітніх змін у фінансовій
звітності, визначено некоректність використання окремих понять.

В статье исследована сущность отдельных дефиниций теории финансов, разработаны
структурно-логические схемы совокупного дохода и денежных доходов предприятия,
методика оценки финансового состояния предприятия с учетом новых изменений в
финансовой отчетности, определена некорректность использования отдельных понятий.

In the article we investigational essence of special definiciy of theories of finances, developed
structurally logical charts of the aggregate income and monetary profits of enterprise, a
methodology of estimation of financial results is taking into account the newest changes in the
financial records, determined incorrectness of the use of separate concepts.

Ключові слова: фінансова звітність, зміни, сукупний дохід, інший сукупний дохід, дохід,
зареєстрований капітал, капітал у дооцінках, додатковий капітал, емісійний дохід,
накопичені курсові різниці, звичайна діяльність.

З 1 січня 2012 року в законі про бухгалтерський облік з’явилися положення про складання
фінансової звітності за міжнародними стандартами. Для когось вони виявилися обов’язковими,
іншим дозволили, складаючи звітність, самостійно обирати між вітчизняними і міжнародними
правилами бухобліку. Однак, незалежно від обраних правил, підприємствам належало складати
фінзвітність за формами, затвердженими вітчизняними П(С)БО. Результатом цього й стали
зміни у вітчизняних формах фінзвітності, які, як і донині, складатимуть усі підприємства
незалежно від застосовуваних правил ведення обліку (вітчизняні чи міжнародні). За 2013 рік
підприємства звітували вже за новою звітністю, крім підприємницьких структур малого
бізнесу. Разом з названими змінами відбулися також зміни і в понятійному апараті окремих
фінансових термінів та явищ. З огляду на це, нагальною потребою постає необхідність у
дослідженні питань появи нових статей балансу, різного трактування окремих термінів,
визначення дефініції „сукупний дохід” та розробка методики формування сукупного доходу,
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грошових доходів, оцінки фінансових результатів діяльності підприємства відповідно до змін у
фінансовій звітності.

Питання методики оцінки фінансового стану з використанням фінансової звітності,
визначення теоретичних основ понятійного апарату фінансів вивчало багато вітчизняних
вчених, зокрема О. Д. Василик, М. М. Бердар, М. Я. Коробов, А. М. Поддєрьогін, Р. А. Славнюк,
О. О. Терещенко, В. М. Федосов, О. С. Філімонінков, А. Д. Шеремет та інші. Але події останніх
років характеризуються значними змінами, насамперед в економічному секторі і нормативно-
законодавчій базі, що призвело до коректив і в понятійному апараті фінансів. За минулі двадцять
років у теорії фінансів змінювалася не тільки фінансова звітність, але й з’являлися на базі неї
одні терміни і зникали інші, змінювалися структурно-логічні схеми формування окремих
економічних процесів, уточнювалася методика розрахунку багатьох показників. На сьогодні
досить актуальним виявилося наукове трактування нових дефініцій, виявлення суперечностей
у зіставленні термінів, опис і характеристика певних фінансових схем.

Метою статті є уточнення і коригування окремих дефініцій, структурно-логічних схем,
розробка методики формування сукупного доходу, грошових доходів, оцінки фінансового
стану підприємства у процесі новітніх змін нормативно-законодавчої бази.

З переходом вітчизняних підприємств до складання фінансової звітності за міжнародними
стандартами у 2013 році відбулися зміни в стандартах бухгалтерського обліку. У зв’язку з цим
у звітності з’явилися як нові поняття, зокрема „зареєстрований капітал”, „сукупний дохід”,
„інший сукупний дохід”, які потребують свого теоретичного осмислення, так і вживані раніше
дефініції, але змінено відображені у стандартах бухгалтерського обліку – „капітал у дооцінках”,
„додатковий капітал”, „емісійний дохід”, „накопичені курсові різниці”.

Щодо терміна „зареєстрований капітал”, то це поняття містить зафіксовану у статутних
документах суму статутного, пайового та іншого зареєстрованого капіталу і по своїй суті є
зрозумілим і не таким новим. Інша справа виявляється з поняттям „сукупний дохід”. У
класичній економічній теорії термін „дохід” визначають за чотирма ознаками:

– гроші або матеріальні цінності, отримані від виробничої, комерційної, посередницької
чи іншої діяльності;

– різниця між виторгом від реалізації продукції, робіт чи послуг і матеріальними витратами
на їх виготовлення;

– сума дивідендів і відсотків, отриманих відповідно від акцій, вкладів і депозитів [3];
– збільшення економічних вигід протягом звітного періоду у формі вибуття або зростання

активів чи зменшення зобов’язань, що забезпечує зростання капіталу і не є внесками учасників
(акціонерів) [2].

Разом зі змінами в податковому і бухгалтерському законодавстві понятійний апарат почав
поповнюватися новими термінами і поняттями, що містили в собі суперечності з уже
існуючими в економічній практиці дефініціями. Зокрема, прийнятий у 1997 році Закон України
„Про оподаткування прибутку підприємств” визначив нині вже не чинний термін „валовий
дохід”, який суперечив поняттю „валовий дохід” як сукупний грошовий виторг підприємства,
оскільки в податковому законодавстві „валовий дохід” трактувався як загальна сума доходу
платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного
періоду у грошовій, матеріальній та нематеріальній формах. Його визначали як різницю між
виторгом від реалізації та матеріальними і прирівняними до них витратами, дублюючи сутність
поняття „дохід” [2].
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З прийняттям змін до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку з’явилися нові терміни
– „сукупний дохід” та „інший сукупний дохід”, щоправда економічна теорія дотепер таких
дефініцій не використовувала, тому потрібно детальніше розкрити їх економічну суть, роль і
місце в процесі одержання доходів підприємства [1]. Під сукупним доходом необхідно розуміти
зміни у власному капіталі протягом звітного періоду внаслідок господарських операцій та
інших подій (за винятком змін капіталу за рахунок операцій з власниками). „Інший сукупний
дохід” – доходи і витрати, які не включені до фінансових результатів підприємства. Названі
дефініції відображаються у фінансовій звітності – „Звіт про фінансові результати (Звіт про
сукупний дохід)”.

Необхідно зазначити, що в оновлених стандартах не вдалося уникнути окремих
недоречностей, пов’язаних із класифікацією господарської діяльності підприємства, залежно
від ступеня очікування і прогнозованості події. Як відомо, до змін господарська діяльність,
залежно від ступеня очікування і прогнозованості події, класифікувалась за двома видами:
звичайна діяльність та надзвичайна подія або операція. Разом з тим в оновлених стандартах
поняття „надзвичайна подія або операція” упущено і в описі стандарту, і у фінансовій звітності,
а поняття „звичайні події” збережено. На нашу думку, такий факт призводить до парадоксу,
коли одна компонента в класифікації вилучається, існування іншої втрачає сенс.

У зв’язку з появою нових термінів і понять виникає потреба у розробці методики
формування сукупного доходу підприємства відповідно до П(С)БО в Україні (рис. 1), яка
необхідна в теорії фінансів для наочності процесу одержання підприємством кінцевого доходу.

Рис. 1. Схема формування сукупного доходу підприємства відповідно до П(С)БО1 в
Україні

Сукупний дохід потрібно розглядати як кінцевий результат діяльності підприємства, який
складається з двох частин: фінансових результатів підприємства і доходів, не пов’язаних
безпосередньо з фінансовими результатами, таких як дооцінка (уцінка) необоротних активів,
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фінансових інструментів, накопичені курсові різниці, частки іншого сукупного доходу
асоційованих і спільних підприємств.

Деталізуючи сутність сукупного доходу як нової дефініції теорії фінансів, необхідно
показати схему формування грошових доходів підприємства як джерела одержання
підприємством кінцевих результатів праці (рис. 2).

Наведений алгоритм відображає формування грошових доходів за додатком 2 фінансової
звітності „Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)”, в якому показані складові
доходів від операційної і фінансово-інвестиційної діяльності.

Рис. 2. Схема формування грошових доходів підприємства відповідно до П(С)БО1 в
Україні

Використовуючи наведені вище структурно-логічні схеми формування грошових доходів
і сукупного доходу підприємства, необхідно включити ще одне важливе питання дослідження,
яке логічно завершить реалізацію мети, – розробку методики оцінки фінансового стану
підприємства на основі використання нової фінансової звітності (табл. 1). Оцінку фінансового
стану пропонуємо проводити за такими напрямами:

– аналіз майнового стану підприємства;
– аналіз фінансової стійкості підприємства;
– аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства;
– аналіз прибутковості підприємства;
– аналіз ділової активності підприємства.
Оцінка фінансового стану за запропонованою методикою дає можливість відносно просто

провести експрес-аналіз підприємства чи групи підприємств, оскільки при цьому достатньо
використати тільки два джерела інформації – „Баланс (Звіт про фінансовий стан)” і „Звіт про
фінансові результати (Сукупний дохід)”, тому що саме ці форми найчастіше представлені в
публічній інформації.
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Таблиця 1
Методика оцінки фінансового стану підприємства

Методика розрахунку показників майнового стану підприємства

Назва показника Алгоритм розрахунку Джерело інформації Теоретично достатнє
значення

1 2 3 4
1. Вартість всього майна Підсумок балансу по

активу або пасиву
Ф.№ 1, р.1300 або р.1900 Вартість майна повинна

зростати порівняно з
попередніми періодами

2. Вартість власних
коштів підприємства

Вартість власного
капіталу підприємства

Ф.№ 1, р.1495 Вартість власного
капіталу повинна
зростати порівняно з
попередніми періодами

3. Вартість власних
оборотних коштів

Різниця між вартістю
оборотних активів і
поточних зобовязань
підприємства

Ф.№ 1, р.1195 – р.1695 Вартість власних
оборотних коштів
повинна зростати
порівняно з попередніми
роками

4. Коефіцієнт зносу Відношення суми зносу
до первісної вартості
ОВФ

Ф.№ 1, р.1012: р.1011 Зменшуватись і бути
меншим 0,5

5. Коефіцієнт придатності 1 – коефіцієнт зносу Ф.№ 1, 1 – р.1012: р.1011 Збільшуватись і бути
більшим 0,5

Методика розрахунку показників фінансової стійкості підприємства
1. Коефіцієнт
співвідношення позичених
і власних коштів

Відношення суми
зобов’язань по залучених
і позичених коштах до
суми власних коштів

Ф.№ 1, (р.1595 + р.1695+
р.1700): р.1495

Менше 1

2. Коефіцієнт автономії Відношення суми
власних коштів до
підсумку по балансу

Ф.№ 1, р.1495: р.1300
(1900)

Більше 0,5

3. Коефіцієнт
маневреності власних
коштів

Відношення суми
власних оборотних
коштів до суми власних
коштів

Ф.№ 1, (р.1195 – р.1695):
р.1495

Якомога більший

4. Коефіцієнт концентрації
залученого капіталу

Відношення суми
залученого капіталу до
підсумку по балансу

Ф.№ 1, (р.1595 + р.1695 +
р.1700): р.1900

Менше 0,5

5. Коефіцієнт
довгострокового
залучення позикових
коштів

Відношення суми
довгострокових
зобов’язань до суми
довгострокових
зобов’язань і власного
капіталу

Ф.№ 1, р.1595: (р.1595 +
р.1495)

Зменшення коефіцієнта

6. Коефіцієнт фінансового
левереджу

Відношення суми
довгострокових
зобов’язань до суми
власного капіталу

Ф.№ 1, р.1595: р.1495 Менше 0,5

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4
7. Показник
заборгованості
кредиторам

Відношення суми
кредиторської
заборгованості до суми
активів

Ф.№ 1,
р.1610+р.1615+р.1620+р.1
625+р.1630: р. 1300

Якомога менший

Методика розрахунку показників ліквідності і платоспроможності
1. Коефіцієнт абсолютної
(поточної) ліквідності
(платоспроможність)

Відношення суми
грошових коштів і
короткострокових цінних
паперів до поточних
зобов’язань

Ф.№ 1, (р.1165 + р.1160):
: р.1695

Більше 0,2

2. Проміжний коефіцієнт
покриття балансу

Відношення суми
грошових коштів,
короткострокових цінних
паперів, дебіторської
заборгованості, векселів
одержаних, інших
оборотних активів до
поточних зобов’язань

Ф.№ 1,(р.1125 +...+
р.1165)]::р.1695

Більше 0,7–0,8
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Продовження табл. 1
1 2 3 4

3. Коефіцієнт покриття
балансу

Відношення суми оборотних
активів до поточних
зобов’язань

Ф.№ 1, р.1195: р.1695 Більше 2–2,5

4. Частка оборотних коштів у
активах

Відношення суми оборотних
коштів до підсумку по
балансу

Ф.№ 1, р.1195: р.1300 Збільшення

5. Частка запасів у поточних
активах

Відношення суми запасів до
поточних активів

Ф.№ 1, (р.1100 +...+ р.1110)::
р.1195

?

6. Частка власних оборотних
коштів у запасах

Відношення суми власних
оборотних коштів до
вартості запасів

Ф.№ 1, (р.1195 – р.1695): (р.1100
+ р.1110)

Більше 0,5

Методика розрахунку показників прибутковості підприємства
1. Рентабельність продаж Відношення прибутку від

операційної діяльності до
виручки від реалізації,
помножене на 100 %

Ф.№ 2, р.2190: р.2000 х 100 % Більше 20 %

2. Рентабельність
операційної діяльності

Відношення прибутку від
операційної діяльності до
повної собівартості,
помножене на 100 %

Ф.№ 2, р.2190: (р.2050 + р.2130
+ р.2150 + р.2180) х 100 %

Більше 20 %

3. Рентабельність від усіх
видів діяльності до
оподаткування

Відношення прибутку від
усіх видів діяльності до
оподаткування до повної
собівартості, помножене на
100 %

Ф.№ 2, р.2290: (р.2050 + р.2130
+ + р2150 + р.2180) х 100 %

Більше 20 %

4. Рентабельність капіталу Відношення прибутку від
усіх видів діяльності до
оподаткування до вартості
активів, помножене на 100 %

(р.2290, ф.№ 2): р.1300,ф.№ 1 х
100 %

Більше 20 %

Методика розрахунку показників ділової активності підприємства
1. Загальна оборотність
капіталу

Відношення виручки від
реалізації продукції (товарів,
робіт послуг) до підсумку по
балансу

р.2000 (ф.№ 2): р.1300 (ф.№ 1) Збільшення

2. Оборотність готової
продукції

Відношення виручки від
реалізації продукції (товарів,
робіт послуг) до вартості
готової продукції

р.2000 (ф.№ 2): р.1103 (ф.№ 1) Збільшення

3. Оборотність запасів Відношення виручки від
реалізації продукції (товарів,
робіт послуг) до вартості
запасів

р.2000 (ф.№ 2): р.1100 (ф.№ 1) Збільшення

4. Оборотність дебіторської
заборгованості

Відношення виручки від
реалізації продукції (товарів,
робіт послуг) до вартості
дебіторської заборгованості

р.2000 (ф.№ 2): р.1125 + р.1130
+
+... + р.1155 (ф.№ 1)

Збільшення

5. Середній строк обороту
дебіторської заборгованості

Відношення вартості
дебіторської заборгованості
до виручки від реалізації
продукції (товарів, робіт
послуг), помножене на 360
днів

р.1125 + р.1130 +... + р.1155
(ф.№ 1): р 2000 (ф.№ 2) х 360

Зменшення

6. Оборотність
кредиторської
заборгованості

Відношення виручки від
реалізації продукції (товарів,
робіт послуг) до вартості
кредиторської
заборгованості

р.2000 (ф.№ 2): р.1615 (ф.№ 1) Збільшення

7. Середній строк обороту
кредиторської
заборгованості

Відношення вартості
кредиторської
заборгованості до виручки
від реалізації продукції
(товарів, робіт послуг),
помножене на 360 днів

р.1615 (ф.№ 1): р.2000 (ф.№ 2) х
360

Зменшення

8. Фондовіддача
необоротних активів

Відношення виручки від
реалізації продукції (товарів,
робіт послуг) до вартості
необоротних активів

р.2000 (ф.№ 2): (р.1011 – р.1012)
(ф.№ 1)

Збільшення

9. Оборотність власного
капіталу

Відношення виручки від
реалізації продукції (товарів,
робіт послуг) до вартості
власного капіталу

р.2000 (ф.№ 2): р.1495 (ф.№ 1) Збільшення
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Запропоновану методику можна використати також і в навчальному процесі, оскільки в
ній описано не тільки показник й алгоритм його розрахунку, але й вказано на конкретне
джерело інформації та нормативно достатнє значення показника або бажану його поведінку.

Дослідження новітніх змін у фінансовій звітності та методики їх використання у теорії
фінансів дозволило зробити такі висновки:

1. У зв’язку зі змінами, які відбулися у фінансовій звітності, у теорії фінансів з’явилися нові
терміни, такі як „сукупний дохід” та „інший сукупний дохід”, сутність яких була досліджена у
статті.

2. Із стандартів бухгалтерського обліку доцільно вилучити поняття „звичайна діяльність”,
оскільки термін, який з ним кореспондується „надзвичайна подія чи операція”, в новій звітності
відсутній, а це призводить до певних невідповідностей понятійного апарату.

3. Розроблена структурно-логічна схема формування сукупного доходу підприємства
відповідно до П(С)БО1 в Україні, у якій наочно показано, що сукупний дохід являє собою
кінцевий результат діяльності підприємства за певний період і складається із фінансових
результатів та доходів, які не можна віднести до фінансових результатів.

4. Уточнюючи теоретичну сутність поняття „сукупний дохід”, розроблено алгоритм
формування грошових доходів підприємства як основи загальних результатів діяльності
підприємства.

5. Завершальним етапом дослідження впливу змін у фінансовій звітності на понятійний
апарат теорії фінансів є розробка методики оцінки фінансового стану за основними
напрямами, яка дає можливість провести експрес-аналіз, його спрощення і реалістичність
через простоту доступу до інформації.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ГУМАНІТАРНОЇ

СФЕРИ: МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
УПРАВЛІННЯ

У статті розкрито сутність, види фінансового забезпечення функціонування та
перспектив розвитку гуманітарної сфери, обґрунтовано шляхи його покращання та
ефективного використання відповідних ресурсів.

В статье раскрыта сущность, виды финансового обеспечения функционирования и
перспектив развития гуманитарной сферы, обоснованы пути его улучшения и
использования соответствующих ресурсов.

The article deals with the nature, types of financing of activities and prospects of the
humanitarian sphere, the ways of its improvement and effective use of appropriate resources.

Ключові слова: фінанси, фонди, гуманітарна сфера, вдосконалення.

У сучасних умовах господарювання забезпечення ефективного гуманітарного розвитку,
формування стійких конкурентних переваг без відповідного фінансового забезпечення
практично неможливо. Сучасна парадигма управління фінансами в гуманітарній сфері
засвідчує актуальність використання при цьому компетентно-орієнтованого підходу, широкого
спектру методів і моделей, що дозволяють забезпечити ефективний пошук фінансових
ресурсів, а також ефективність їх використання.

Питання фінансового забезпечення розвитку гуманітарної сфери, ефективного управління
ним стали предметом дослідження багатьох науковців, зокрема роботи В. Андрущенка,
А. Аміна, Р. Бобера, С. Бушуєва, О. Василика, О. Гаврилюка, В. Гейця, Т. Єфименко,
О. Зварича, С. Зубкова, М. Кастельса, Б. Кларка, А. Коваленка, А. Кредісова, І. Літтла,
В. Лобова, І. Лютого, Дж. Мірлізу, В. Міщенка, Ц. Огонь, В. Опаріна, К. Павлюк, Ю. Рубіна,
Н. Сусова, Р. Федосова, С. Юрія, Ф. Ярошенка, та ін., у яких розглянуто певні аспекти, пов’язані
з фінансовим ресурсом гуманітарної сфери, методами та моделями їх формування.

© Євтушенко Г. І., Куценко В. І., 2014
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Водночас в опублікованих роботах недостатній рівень висвітлення шляхів пошуку
найефективніших методів і моделей як забезпечення гуманітарної сфери в цілому та її окремих
складових фінансовими ресурсами, так і ефективного їх використання.

Виходячи з цього, метою дослідження є пошук оптимального методичного інструментарію
забезпечення розвитку гуманітарної сфери фінансовими ресурсами в нинішніх умовах.

Як зазначено у Щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України,
проблеми й суперечності системи публічних фінансів є головними ризиками для
посткризового відновлення економіки. А тому економіка потребує реформування,
забезпечення збалансованості ресурсної бази з видатками, економічного зростання та
розв’язання соціальних проблем, сприяння розвитку соціально орієнтованого бізнесу.
Світовий досвід свідчить, що успішне розв’язання цих завдань тісно пов’язане з розвитком
гуманітарної складової економіки [10].

Це, до речі, підтверджує й реалізація Програми економічних реформ на 2010–2014 роки
„Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, що передбачає
покращання соціального захисту населення, у тому числі й за рахунок розвитку гуманітарної
сфери. Зокрема, Програмою передбачено до важливих напрямів стратегічних перетворень
віднести й забезпечення стабілізації державних фінансів, створення стійкої фінансової системи.
Статистика свідчить, що в Україні має місце тенденція зростання як доходів, так і видатків
Державного бюджету України (табл. 1).

Таблиця 1
Динаміка показників доходів і видатків Державного бюджету України, млрд. грн*

*Джерело: [15; 18].

Як видно із табл. 1, заплановані доходи за останні роки зростали більш високими темпами,
ніж видатки. Водночас фінансове забезпечення гуманітарної сфери останнім часом
погіршилося. Наприклад, у 2012 році загальні видатки на освіту і в абсолютному виразі, і у
відсотках були значно нижчими, ніж у 2010 році [11].

Причиною цього, як стверджує В. П. Кудряшов, є дефіцит державних фінансів, яких бракує
для покриття державних видатків. Серед основних причин такого стану він вважає:

– зростання навантаження на державні фінанси у бік збільшення державних видатків через
необхідність забезпечення не лише зростаючих обсягів соціальних виплат, а й підтримки
окремих видів економічної діяльності в реальному секторі економіки;

– зменшення мобілізованої ресурсної бази державних фінансів унаслідок погіршення
умов залучення доходів у зв’язку зі зниженням ділової активності;

– зростання дисбалансу між дохідною та видатковою частинами окремих складових
державних фінансів (держбюджету), державних цільових фондів, фінансових і не фінансових
корпорацій, неефективних механізмів розрахунків з оплати за такі послуги;

– високий рівень оплати за борговими зобов’язаннями за ресурси, залучені в попередні й
поточні періоди [7].

2008 2009 2010 2011 2012

Показник План Факт План Факт План Факт План Факт План

2012
до

2008,
%

Доходи 231,93 231,72 245,31 209,70 255,0 240,62 303,88 314,57 332,82 144
Видатки 253,21 241,49 274,16 242,44 307,75 303,59 342,69 339,41 358,01 141
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Проте, якщо брати більш віддалену ретроспективу, то видатки зі зведеного бюджету на
гуманітарні цілі зростають. Так, лише за 2003–2011 роки видатки на розвиток, скажімо, охорони
здоров’я збільшилися на 39,2 млрд грн, на освіту – на 71,3 млрд грн (табл. 2).

Таблиця 2
Динаміка державних видатків на гуманітарні цілі, млрд. грн*

*Джерело:[18].

Проте, виходячи з реальних потреб, а особливо з урахуванням того, що Україна здійснює
розбудову соціально орієнтованої економіки, в якій гуманітарній сфері відводиться особлива
роль, ці кошти є недостатніми. Гуманітарна сфера, її розвиток покликані забезпечити духовний
розвиток суспільства, поліпшення його морального стану, фізичного здоров’я, освіти та
культури. Тобто основними завданнями реалізації гуманітарної політики є:

– державна й регіональна підтримка гуманітарної сфери, створення необхідних умов для
творчих працівників, діячів культури;

– активізація дій органів влади всіх рівнів щодо відродження історичної пам’яті, мови та
культури українців як корінної нації;

– всебічне сприяння розвитку культурної самобутності національних меншин, їх активне
залучення до державотворчих процесів;

– забезпечення гарантій прав громадян на свободу віросповідання, міжконфесійного миру
і злагоди в державі та її регіонах;

– сприяння розбудові національної системи освіти з урахуванням змін у всіх сферах
суспільного життя та специфіки регіонів;

– створення сприятливих економічних умов для розвитку книговидавничої діяльності,
збільшення частки україномовних видань;

– збереження та примноження історико-культурних цінностей українського народу;
– створення необхідних умов для поліпшення фізичного здоров’я населення, поширення

його доступу до занять фізичною культурою та спортом;
– запровадження дієвих механізмів фінансової підтримки функціонування закладів

соціально-культурного призначення [8].
Розвиток гуманітарної сфери сприяє зростанню людського потенціалу та якості життя.

Саме з цією сферою пов’язана модернізація як даної сфери, так і економіки в цілому,
переведення останньої на інноваційний шлях розвитку. Усе це потребує поліпшення

Показник 2003 2005 2008 2009 2010 2011 2003–
2011, +,–

Соціальні
видатки
зведеного
бюджету,
усього

37,5 82,4 168,8 182,1 229,1 240,5 + 203

у тому
числі на:
охорону
здоров’я 9,7 15,5 33,6 36,5 44,7 48,9 + 39,2

освіту 14,9 26,8 60,9 66,7 79,8 86,2 + 71,3
соціальний
захист 12,9 40,1 74,3 78,9 104,6 105,4 + 92,5



158                                                                                                             Фінанси, грошовий обіг і кредит

фінансового забезпечення та системи управління фінансовими ресурсами. Нині ж
фінансування гуманітарної сфери здійснюється за рахунок коштів державного, регіональних
і місцевих бюджетів, а також із позабюджетних коштів. Скажімо, на державний бюджет припадає
основна частина витрат у сфері вищої освіти, здійснення соціальної політики; регіональні
бюджети забезпечують фінансування охорони здоров’я та закладів культури. Місцеві бюджети
несуть основну частину витрат на дошкільну й загальну освіту. На сьогодні, на жаль, більшість
нормативно-правових актів державного рівня, що регламентують надання громадянам
соціальних гарантій, пільг і послуг, джерела фінансування не встановлені. А це негативно
позначається й на фінансовому забезпеченні гуманітарної сфери в цілому.

Тому вкрай важливим є пошук методів, використання яких активізувало б фінансування
гуманітарної сфери. У ринкових умовах важливим методом фінансового забезпечення
гуманітарного розвитку є фінансове планування, яке, як стверджує Ю. Губені, не може
базуватись на поверхневій уяві, дилетантських знаннях [3]. Навіть за умови доброї орієнтації в
питаннях економіки та фінансів доречною є періодична консультація у фахівців або в
спеціалізованих консалтингових фірмах. При цьому потрібно мати на увазі, що фінансові
ресурси гуманітарної сфери поділяються на власні та прирівнювані до них; мобілізовані на
фінансовому ринку та утворені за рахунок перерозподілу або залучення.

В умовах жорсткої ринкової конкуренції важливим є забезпечення довгострокового
розвитку, здійснюючи стратегічне планування. Основними факторами останнього є грамотне
стратегічне управління, ефективність бізнес-процесів, капітал організації (підприємства),
втілений у знаннях і кваліфікації співробітників, корпоративна культура, що заохочує інновації
та організаційні поліпшення, інвестиції в інформаційні технології. Адже недостатнє
фінансування як гуманітарної сфери в цілому, так і кожної з її складових веде до зниження, а
часто й до втрати людського капіталу, до зниження якості людських ресурсів. І серед чинників,
що зумовлюють останнє, – низький рівень оплати праці у цій сфері. Недостатня зарплата, як
відомо, знижує стимули для покращання працівниками своїх професійних навичок. А
недоотримані раніше знання, навички та вміння потім компенсувати надзвичайно складно.
Тому фінансуванню гуманітарної сфери потрібно приділяти постійну увагу.

Підвищення рівня фінансового забезпечення гуманітарної сфери – це створення кращих
умов для формування конкурентоспроможної, соціально орієнтованої економіки. При
фінансовому забезпечені бюджетних галузей (до таких, зокрема, відносять галузі, що
формують гуманітарну сферу) на перспективу найчастіше користуються методом
екстраполяції, відповідно до якого приймається допущення про збереження тенденції її
фінансового забезпечення протягом прогнозованого періоду. В основі названого методу
лежить використання узагальнених показників динаміки: обсягів фінансування гуманітарної
сфери та середніх темпів приросту. Застосування цього методу є обґрунтованим при розробці
насамперед коротко- і середньострокових прогнозів. Зрозуміло, що кожний метод, особливо
той, що використовують при прогнозуванні, має як позитивні, так і негативні моменти. До
останніх треба віднести відсутність відомостей про можливі зміни у структурі досліджуваної
сфери в кожному прогнозованому періоді.

При прогнозуванні процесу бюджетування складових гуманітарної сфери активно
використовують також метод статистичного моделювання, заснований на здійсненні
регресійного аналізу. Під час використання останнього будують аналітичні моделі залежності
обсягів фінансування від факторів соціально-економічного характеру. Разом із тим потрібно
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зазначити, що використання цього методу для розробки довгострокових фінансових показників
утруднюється коротким ретроспективним періодом, що не дозволяє будувати якісні регресійні
моделі з достатнім числом пояснюючих перемінних.

Якщо йдеться про прогнозування фінансових ресурсів в освітній сфері, де обсяг фінансів
значною мірою залежить від контингенту учнів, то їх прогноз розробляється, використовуючи
при цьому метод пересування.

У цілому ж вибір конкретного методу залежить насамперед від доступності та надійності
наявної інформації. У цьому контексті, на нашу думку, основним інструментом державного
регулювання, спрямованого на вирішення найбільш гострих проблем розвитку гуманітарної
сфери, повинне бути використання державних цільових програм, джерелами фінансування
яких є державний бюджет і бюджети регіонів. При цьому, як зауважує А. А. Халецька, має
бути розроблена чітка система контролю за витрачанням бюджетних коштів усіх рівнів.
Механізм здійснення такого контролю повинен включати:

– інвентаризацію нормативних актів відповідної сфери;
– оцінку потреби регіонів у фінансуванні державних соціальних зобов’язань для відповідних

категорій населення;
– проведення моніторингу державних соціальних зобов’язань і моніторингу їх фінансування

з бюджетів усіх рівнів;
– виявлення дисбалансу між державними соціальними зобов’язаннями і необхідними

ресурсами;
– відстежування адресності та цільового використання коштів державного бюджету;
– здійснення оцінки ефективності витрачання коштів, насамперед державного бюджету [20].
Саме завдяки дотриманню цих підходів можна забезпечити залучення додаткових

фінансових ресурсів у гуманітарну сферу. Скажімо, у світі у покращанні фінансування вищих
навчальних закладів на перше місце вийшов фандрейзинг (fundraising), який практично є
фінансовим інструментом співпраці суб’єкта господарювання з бізнесом. Проте це
відбувається за умови, коли кращі університети надають фірмам відповідні послуги. Це свого
роду ділова співпраця бізнесу й освіти. Фінансові донори підтримують освітню сферу, зокрема
вищі навчальні заклади, вкладаючи кошти у найперспективніші проекти, які практично
використовують фірми. У вищій освіті країн Західної Європи та у США існує практика, коли
випускники університетів вважають своїм обов’язком робити пожертви на користь закладів,
яким вони зобов’язані успішною кар’єрою. Такі випускники нерідко сприяють створенню
при університетах бізнес-інкубаторів, технопарків, інноваційно-технологічних центрів, у яких,
як правило, й успішно готуються дослідники, організатори виробництва, бізнесмени, творці
нових (інноваційних) робочих місць, які в подальшому співпрацюють з університетом,
фінансово йому допомагають. Наприклад, довкола Оксфордського університету нині
функціонує близько 300 фірм, які створили його випускники і від діяльності яких університет
щорічно отримує 1 млрд дол. США [21].

До найбагатших університетів світу належить і Гарвардський університет, статки якого у
2011 році становили 30,6 млрд доларів, а кількість тих, хто навчається, перевищила 18 тис.
студентів зі США та 100 країн світу. Його ендаумент (цільовий фонд, призначений для
використання в некомерційній діяльності – для фінансування освітньої сфери, медичної,
культурної, що поповнюється переважно за рахунок благодійних пожертв) становить близько
24 млрд дол. США [23].
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Важливим джерелом фінансового наповнення підприємств, організацій гуманітарної
сфери є виробництво та реалізація ними інноваційної продукції, отримання коштів за надані
послуги. Скажімо, в освіті – це плата за навчання*.

Отримання додаткових коштів позитивно позначається не лише на діяльності конкретного
освітнього чи медичного закладу, а й на економіці в цілому. Адже недостатнє фінансування
освіти, культури, охорони здоров’я негативно позначається на якості людських ресурсів, на
ефективності їх діяльності. До речі, на це вказувалось у доповіді Єврокомісії з питань вищої
освіти в ЄС 2010 р. У ній зазначалося, що зростання недофінансування європейських
університетів підриває їхні можливості із залучення кращих талантів, удосконалення наукової
та викладацької діяльності. У доповіді Єврокомісії вказано, що із 3 300 університетів лише два
(Оксфордський і Кембриджський) формують репутацію вищої освіти Європейського Союзу.
Решта ВНЗ не мають фінансової можливості запрошувати працювати відомих у світі вчених [5].

Гострими залишаються проблеми фінансування системи охорони здоров’я – важливої
складової гуманітарної сфери, хоча все більше послуг і в сфері охорони здоров’я надається на
платній основі. У більшості країн світу фінансування цієї галузі базується на трьох класичних
моделях:

– перша модель, так звана бюджетна, за якою частка коштів місцевих і центральних бюджетів
у складі джерел фінансування системи охорони здоров’я коливається в межах 50–90 % загальної
суми;

– друга модель називається страховою. Вона опирається на кошти страхових фондів,
створених державною за принципом соціального страхування. В Україні ще 1996 р. було
прийнято Закон „Про страхування”. У ньому зазначено, що добровільне медичне страхування
(далі – ДМС) – є організація й фінансування наданих застрахованим особам медичних послуг
(чи медичної допомоги) відповідного обсягу та якості, зумовлених програмами такого
страхування. У Законі визначено 43 види обов’язкових і 22 добровільних видів послуг. Головною
функцією ДМС є матеріальне відшкодування вартості лікування, профілактики, розвитку
інфраструктури галузі відповідно до світових стандартів. Ця модель досить поширена у США,
де система охорони здоров’я, як свідчить статистика, є найдорожчою у світі. Уже в 2009 р.
загальні витрати у цій країні на охорону здоров’я становили 17,4 % ВВП, а на 2020 р. можуть
становити 19,8 %, а у розрахунку на одного жителя країни – 13708,8 дол. [22]. Приватні страхові
компанії у світі покривають до 40 % загального бюджету галузі, в тому числі у Німеччині та
Канаді цей показник становить 10 %, у Франції – 20 %, а у США – 40 % [16].

Зрозуміло, що кожна з них має право на існування. Головне ж завдання керівників
відповідних галузей, закладів з урахуванням сучасних, конкретних умов обирати
найоптимальнішу. Саме такий підхід закладено в модель американської системи фінансування
охорони здоров’я, що побудована на домінуванні в її фінансуванні приватного медичного
страхування. Приватні витрати від загальних витрат на охорону здоров’я у США становлять
51,4 %, а приватного страхування від приватних витрат на ці потреби – 69,3 % [1]. Водночас, за
визначенням ВООЗ, США – єдина розвинена країна у світі, де відсутня універсальна система
охорони здоров’я. У рейтингу ефективності такої системи США посідають 37 місце у світі [17].

Сьогодні ж в Україні, на жаль, дуже мізерні кошти виділяються на утримання лікарняного
закладу, на забезпечення лікування хворих. Адже нині лікарняні заклади отримують 5–6 грн

*
Нині вартість навчання у США нерідко досягає 40 тис. доларів за рік, у Європі ця цифра втричі, а в

Україні у середньому у 10 разів є меншою.
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на добу на одне лікарняне ліжко. 40 % витрат перекладається на пацієнта. У цих умовах
важливим є забезпечення багатоканальності фінансування як системи охорони здоров’я, так
і гуманітарної сфери в цілому. У розвинених країнах світу діє саме ця модель фінансування
медичної сфери. Останнім часом для поліпшення фінансового забезпечення медичних закладів
України та її регіонів використовують лікарняні каси. Нині їх діє у нашій державі більше 220.
Вони, як свідчить досвід Житомирщини, служать потужним джерелом позабюджетного
фінансування. Лікувальні заклади, наприклад, Житомирської області, отримали від лікарняних
кас медикаментів і медичних виробів майже на 23 млн грн. А це дозволяє підвищити якість
медичних послуг і медичної допомоги, покращити доступність системи охорони здоров’я,
більш раціонально використати фінанси державного бюджету.

Отже, модернізація системи управління фінансовим забезпеченням гуманітарного
розвитку у більшості країн світу реалізується у контексті концепції нового державного
управління з адмініструванням за визначеними цілями й результатами, способами їх
досягнення, орієнтацією на високу ефективність механізмів комплексної оцінки досягнення
результатів.

Перспективи щодо поліпшення фінансового забезпечення гуманітарної сфери в ринкових
умовах пов’язані із впровадженням системи добровільного страхування. Проте окремі фахівці
вважають, що нині для її введення в Україні відсутні відповідні передумови. А тому насамперд
важливо забезпечити реалізацію таких заходів, як:

– формування єдиного фонду соціального обов’язкового страхування для громадян України
з територіальними відокремленнями;

– розробка та впровадження системи персоніфікованого обліку надаваних послуг, медичної
допомоги, а також єдиного реєстру застрахованих осіб як важливої передумови створення
системи обов’язкового страхування та виключення подвійного страхування та фінансування;

– розробка прогресивної системи ставок внесків до фонду обов’язкового медичного
страхування та визначення зв’язку розміру внесків із величиною доходів їх платників, а також
встановлення їхньої нижньої межі для вразливих верств населення (пенсіонерів, інвалідів тощо),
за яких внески сплачує держава;

– розподіл ставок внесків до обов’язкового фонду страхування між роботодавцем і
працівником;

– розробка та запровадження системи розподілу ризиків між державою, роботодавцями,
страховими організаціями й одержувачами відповідних послуг чи медичної допомоги;

– стимулювання розвитку приватного страхування для забезпечення надходження
додаткових коштів до системи гуманітарного обслуговування населення, не допускаючи
заміщення надання населенню безплатних відповідних послуг платними;

– сприяння заміні неформальних платежів у гуманітарній сфері легальними;
– поступове перенесення платних відповідних послуг із бюджетних установ до приватних

закладів;
– розробка та впровадження механізмів об’єднання коштів для окремих верств населення,

які оплачуватимуться в межах обов’язкового (за умови його запровадження) і приватного
страхування (з метою виключення подвійного покриття страхуванням і фінансуванням);

– розробка й впровадження особистих депозитних рахунків на медичну допомогу з
механізмами пайової участі держави для окремих верств населення;
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– покриття державою (у разі запровадження обов’язкового медичного страхування)
медичних витрат людей, які не в змозі робити відрахування, що дозволить зберегти
універсальність охоплення медичними послугами тощо [19].

Уже сьогодні в окремих регіонах застосовують різні методи для фінансового та соціального
заохочення працівників гуманітарної сфери до більш продуктивної праці. Наприклад, в усіх
містах і районах Дніпропетровщини діють програми „місцевих стимулів” для сімейних лікарів.
Останні спрямовані на забезпечення сімейних лікарів пільговим проїздом у громадському
транспорті, безкоштовним мобільним зв’язком, надбавками до заробітної плати,
спеціалізованим автотранспортом, комп’ютерною технікою тощо. У 2012 році, у регіоні на ці
цілі було виділено 67,1 млн грн. Крім того, з 2012 року медичні працівники первинної ланки
отримують підвищену заробітну плату за рахунок надбавок за обсяги виконаної роботи.
Тобто їхня заробітна плата зросла з 2 327 грн до 6 507 грн.

У перспективі в гуманітарній сфері всі фінансові зобов’язання повинні закріплюватися за
відповідним бюджетом і фінансуватися за рахунок власних доходів, або безпосередньо з даного
бюджету чи у формі прямої фінансової допомоги (компенсацій) бюджетам нижчих рівнів.
Крім того, важливо нормативно визначити сфери фінансової відповідальності органів
виконавчої влади державного, регіонального і місцевого рівнів за реалізацію відповідних законів
гуманітарного характеру. Водночас доцільно вдосконалити процес розподілу засобів різних
фондів (фонд компенсацій, фонд фінансової підтримки регіонів, фонд реформування
регіональних фінансів, фонд співіснування соціальних витрат тощо), що направляються на
фінансування заходів, пов’язаних з гуманітарним розвитком у цілому та його складових,
створивши чітку систему контролю за витрачанням перш за все бюджетних коштів на
забезпечення гуманітарного розвитку.
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ
ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ

ПІДПРИЄМСТВ
У статті обґрунтовано шляхи інструментарію управління фінансовою санацією на

промислових підприємствах України. Систематизовано головні види інструментів
фінансової санації підприємства, відповідно до яких запропоновано модернізувати
інструментарій фінансової санації.

В статье обосновано пути модернизации инструментарию управления финансовой
санацией на промышленных предприятиях Украины. Систематизированы основные виды
инструментов  финансовой санации предприятия, относительно к ним предложено
модернизировать инструментарий финансовой санации.

In the article the modernization of financial management tools in industrial readjustment
Ukraine. The author systematically the main types of financial instruments sanitation company,
pursuant to which the financial instruments offered to upgrade sanitation.

Ключові слова: фінансова криза, санація, відновлення платоспроможності, санаційна
стратегія, інструментарій фінансової санації.

Незадовільний фінансовий стан підприємств і систематичне зниження показників
ефективності фінансово-господарської діяльності є першими індикаторами, які вказують на
існування стійких негативних тенденцій у розвитку підприємства, та свідчать про необхідність
термінового застосування відповідних антикризових або санаційних заходів.

Накопичення суперечностей у внутрішньому та зовнішньому фінансовому середовищі
підприємства порушує фінансову рівновагу. Як наслідок, спочатку погіршується його
фінансова ситуація (скорочуються прибуток і рентабельність, фінансовий стан підприємства
стає більш нестійким), а потім поступово втрачається і життєздатність підприємства (збитки
стають систематичними, а підприємство не має можливостей ні розрахуватись із боргами, ні
збільшити вхідні грошові потоки). Унаслідок цього виникає дефіцит фінансових ресурсів і
неспроможність підприємства розвиватися далі.

Не існує універсальної методики, дотримуючись якої будь-яке підприємство можна вивести
зі стану кризи або важкої фінансово-економічної ситуації. Проте основні принципи, на яких
ґрунтується система антикризового управління, – це насамперед рання діагностика кризових
явищ у фінансовій діяльності підприємства. А вже із цього постає необхідність у терміновому
та динамічному реагуванні на різні кризові явища, потреба у забезпеченні адекватної реакції
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підприємства на рівень глибини фінансової кризи та ступінь реальної загрози його фінансовому
благополуччю. У кінцевому підсумку підприємство повинне максимально задіяти свій
внутрішній потенціал та знайти всі можливі резерви для виходу із кризи.

Вітчизняна машинобудівна галузь належить до базових галузей економіки України, які
призвані та спроможні забезпечити ефективний економічний розвиток нашої держави. Але
попри наявність в української машинобудівної галузі потенційних конкурентних переваг
нинішнє становище більшості підприємств галузі не відповідає їх потенційним можливостям
і вони, фактично, перебувають у стані глибокої фінансової кризи. Так, для України загалом
характерна висока збитковість промислових підприємств, рівень якої, за підсумками 2011
року, становив 36 % від загальної кількості. У машинобудуванні ситуація є ще гіршою і частка
збиткових підприємств становить 45 %.

Крім проблеми збитковості, ситуація погіршується через скорочення обсягів надходжень
від реалізації, зниження рівня ліквідності та платоспроможності, появу загрози втрати
фінансової автономії та незалежності. Усе це дозволяє констатувати, що нині значна частина
машинобудівних підприємств відчувають у своїй діяльності ознаки гострої фінансової кризи,
а тому потребує негайної розробки і впровадження санаційних заходів,  спрямованих на
виведення підприємств із кризового стану та на забезпечення їх прибуткового існування.

Однак передумовою доцільності розробки санаційних заходів для машинобудівних
підприємств має стати максимально виважена та об’єктивна оцінка їх санаційного потенціалу,
що концептуально характеризує потенційну здатність підприємств до санації та подолання
кризових явищ.

Проблематиці ідентифікації розвитку кризових явищ у діяльності підприємства, виявленню
глибини і системності фінансово-економічної кризи та розробці на цій основі відповідних
санаційних та відновлювальних заходів. Питанням оцінки санаційного потенціалу та санаційної
спроможності присвячено значну кількість робіт вітчизняних та зарубіжних дослідників. Серед
учених західної школи значну увагу цим питанням приділяли такі автори, як Е. Альтман,
Дж. Ван Хорн, Ю. Брігхем та ін. Не залишаються дані питання і поза увагою вітчизняних
дослідників, а саме: А. В. Малявіної, С. А. Попова, Н. Б. Пашина, О. В. Бєлозерцева,
К. О. Соломянової-Кирильчук, Т. В. Буловича, О. О. Терещенко та ін. Значний внесок у
розробку теорії та методології санації підприємств внесли такі вітчизняні автори, як І. О. Бланк,
Т. М. Білоконь, Л. О. Лігоненко, О. О. Терещенко та ін. Результатом їх досліджень стала розробка
значної кількості методик та інструментів, які забезпечують здійснення оцінки санаційного
потенціалу підприємств, що перебувають у кризі.

Враховуючи важливість напрацювань у теоретико-методологічній базі фінансової санації
підприємств, необхідно зазначити, що окремі теоретичні, методичні й практичні а спекти
залишаються недостатньо розробленими, переважає фрагментарний аналіз та вибірковий
підхід щодо висвітлення окремих аспектів її інструментарію. Необхідність у систематизації та
узгодженні існуючих підходів до шляхів удосконалення інструментів фінансової санації
промислових підприємств зумовили вибір теми  дослідження та її актуальність.

Відповідно до виявлених недоліків у теорії та методології інструментів фінансовою санацією
основне завдання полягає у дослідженні та удосконаленні сучасних інструментів фінансової
санації.

Незадовільний фінансовий стан підприємств та систематичне зниження показників
ефективності фінансово-господарської діяльності є першими індикаторами, які вказують на



166                                                                                                             Фінанси, грошовий обіг і кредит

існування стійких негативних тенденцій у їх розвитку та свідчать про необхідність термінового
застосування відповідних антикризових або санаційних заходів. Накопичення суперечностей
у внутрішньому та зовнішньому фінансовому середовищі підприємства порушує фінансову
рівновагу в розвитку підприємства.

У зв’язку з цим виникає дефіцит фінансових ресурсів, неспроможність підприємства до
подальшого розвитку та, як наслідок, – реальна загроза (банкрутство із подальшою ліквідацією
суб’єкта підприємництва) подальшому функціонуванню підприємства з перспективою
ліквідації.

Як зазначає у своєму монографічному дослідженні один із провідних українських фахівців
з антикризового управління Т. М. Білоконь, „сьогодні в усіх країнах визнається, що основною
метою інституту неспроможності повинно бути передусім збереження підприємства
боржника шляхом зміни управління такого підприємства, реструктуризації його боргів,
надання відстрочок та розстрочок виконання зобов’язань, а вже в останню чергу – ліквідація
підприємства, яке не має можливості конкурувати на ринку” [1].

На це, зокрема, вказує визначення санації, запропоноване одним із вітчизняних фундаторів
антикризового та санаційного управління О. О. Терещенком. На думку дослідника, санація –
„система фінансово-економічних, виробничо-технічних, організаційно-правових і соціальних
заходів, які направлені на досягнення або відновлення платоспроможності, ліквідності і
конкурентоспроможності підприємства-боржника у довгостроковому періоді” [2].

Дещо відмінне тлумачення санації, яке не суперечить попередньому по суті, проте
доповнює його за змістом, запропоновано авторським колективом учених на чолі з відомим
дослідником у сфері фінансів та кредиту А. М. Поддєрьогіним. Автори розглядають санацію
як „комплекс послідовних, взаємопов’язаних заходів фінансово-економічного, виробничо-
технічного, організаційного та соціального характеру, спрямованих на виведення суб’єкта
господарювання з кризи і відновлення або досягнення його прибутковості та
конкурентоспроможності в довгостроковому періоді” [3].

Санація підприємства, спрямована на рефінансування його боргу, може мати основні
форми:

– дотації і субвенції за рахунок засобів бюджету. У такій формі санують здебільшого
державні підприємства (хоча законодавчо не заборонена державна фінансова підтримка
підприємств і альтернативних форм власності). Ця форма санування пов’язана з такими
основними умовами: необхідністю забезпечення подальшого розвитку пріоритетних галузей
економіки; галузевою і міжгалузевою переорієнтацією діяльності підприємства; здійсненням
антимонопольних заходів; з іншими цілями за ініціативою органів, уповноважених управляти
державним майном;

– державне пільгове кредитування. Воно здійснюється, як правило, за тією самою групою
підприємств і за таких умов, що і в попередньому випадку. Відмінністю цієї форми санування
є лише поворотний характер фінансових ресурсів, що надаються, і значно більший пільговий
режим кредитування порівняно з умовами фінансового ринку;

– державна гарантія комерційним банкам по кредитах, що видаються підприємству, що
санує. За відсутності в держави можливостей здійснити пряме фінансування або кредитування
підприємства, що санує, а також у випадку, якщо фінансова криза має тимчасовий характер
і може бути здолана підприємством при наданні йому фінансової допомоги, використовується
дана форма санування раніше розглянутої категорії підприємств;
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– цільовий банківський кредит. Така форма санації здійснюється, як правило, комерційним
банком, що обслуговує підприємство, після ретельного аудиту останнього. Оскільки надання
такого цільового санаційного кредиту має високий рівень ризику, ставка відсотка по ньому
зазвичай досягає максимального рівня, використовуваного у кредитній політиці банку. Для
здійснення контролю і допомоги підприємству комерційний банк при високому розмірі
кредиту в переліку умов санації може зажадати введення до складу його керівництва свого
представника або уповноваженої особи;

– переклад боргу на іншу юридичну особу. Такою юридичною особою може бути будь-
який господарюючий суб’єкт, який побажав взяти участь у санації підприємства-боржника.
Умови такого переведення боргу обумовлюють спеціальним договором. Проте для цієї форми
рефінансування боргу потрібна обов’язкова згода кредитора (якщо кредитор не дає згоди на
переведення боргу на іншу особу, то підприємство-боржник не може використовувати цю
форму санації, оскільки це означало б односторонню зміну погоджених умов кредитного
договору). У разі згоди кредитора на переведення боргу іншій особі новий боржник має
право висувати проти вимог кредитора всі заперечення, зафіксовані на договірних стосунках
між кредитором і першим боржником;

– реструктуризація короткострокових кредитів у довготермінові. Ця форма санації
використовується зазвичай лише по фінансових кредитах, де кредитором виступає комерційний
банк, що здійснює обслуговування підприємства. У процесі такої форми реструктуризації
боргу за довгостроковим кредитом істотно підвищуються відсоткові ставки;

– випуск облігацій та інших довгострокових цінних паперів під гарантію санатора. Така
форма санації здійснюється, як правило, комерційним банком, обслуговуючим підприємство,
якщо за будь-яких причин надання йому прямого банківського кредиту або реструктуризація
його боргу неможливі. У ролі такого гаранта-санатора може виступати і страхова компанія;

– відстрочення погашення облігацій підприємства. Однією з необхідних умов такої форми
санації є відносно невелике коло інвесторів, що вклали свої засоби в облігації підприємства.
Ця умова визначається тим, що рішення про таку форму санації має бути прийняте більшістю
інвесторів-кредиторів підприємства за видом його боргового зобов’язання;

– списання санатором-кредитором частини боргу. Ця форма санації підприємства
робиться кредитором у тому випадку, якщо вимога про повне погашення боргу нереальна, а
бездіяльність призведе підприємство до фінансового краху. Зазвичай санація у формі списання
частини боргу супроводжується угодою між кредитором і підприємством про інші форми
його компенсації на подальших етапах [4].

Одним з інструментів фінансового оздоровлення підприємства є реструктуризація,
використання якої передбачено Законом України „Про відновлення платоспроможності
божника або визнання його банкрутом” та іншими нормативними актами. У цьому Законі
реструктуризацію, як один із найбільш ефективних способів відновлення платоспроможності
підприємства, рекомендується включати до плану санації.

Водночас питання своєчасної діагностики фінансово-економічних проблем у діяльності
підприємств та раннього виявлення необхідності застосування санаційних процедур вкрай
актуальне для українських суб’єктів господарювання, адже частка збиткових із них залишається
стабільно високою. Дані Держкомстату [5] свідчать, що частка збиткових підприємств
машинобудівного комплексу досить вагома, на це вказує статистика, наведена у табл. 1.
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Таблиця 1
Порівняльні фінансові результати діяльності промислових підприємств

за період 2007–2012 рр. [5]

Як видно із зазначених даних, найбільш успішною діяльність підприємств машинобудівного
комплексу була у 2011 р., коли загальний фінансовий результат становив 14,4 млрд. грн, у
попередніх періодах найкращого результату галузь досягла у 2007 р., у цей період фінансовий
результат підприємств машинобудування від звичайної діяльності до оподаткування становив
5,128 млрд. грн.

Підприємства, які одержали
прибуток

Підприємства, які
одержали збиток

Фінансовий
результат від

звичайної
діяльності до

оподаткування
(млн грн)

у % до
загальної
кількості

підприємств

фінансовий
результат
(млн грн)

у % до
загальної
кількості

підприємств

фінансовий
результат
(млн грн)

2007
Промисловість 34 699,6 65,3 45 903,0 34,7 1 1203,4
Машинобудування, у. т. ч. 1 916,9 66,7 3 895,1 33,3 1 978,2
– виробництво машин та устаткування 734,2 64,2 1 478,3 35,8 744,1
– виробництво електричного, електронного та
оптичного устаткування

587,9 69,8 1 124,7 30,2 536,8

– виробництво транспортних засобів та
устаткування

594,8 64,6 1 292,1 35,4 697,3

2008
Промисловість 43 700,9 66,6 56 956,9 33,4 13 256
Машинобудування, у т.ч. 5 127,5 69,2 7 137,4 30,8 2 009,9
– виробництво машин та устаткування 1 434,2 67,9 2 328,2 32,1 894
– виробництво електричного, електронного та
оптичного устаткування

1 347,9 71,4 1 792,9 28,6 445

– виробництво транспортних засобів та
устаткування

2 345,4 65,4 3 016,3 34,6 670,9

2009
Промисловість 20 243,2 61,1 70 812,5 38,9 50 569,3
Машинобудування, у т.ч. 704,6 63,9 7 412,0 36,1 6 707,4
– виробництво машин та устаткування 918,8 62,9 3 062,5 37,1 2 143,7
– виробництво електричного, електронного та
оптичного устаткування

224,5 66,1 1 787,9 33,9 1 563,4

– виробництво транспортних засобів та
устаткування

-438,7 59,1 2 561,6 40,9 3 000,3

2010
Промисловість -3 948,1 54,1 39 611,7 45,9 43 559,8
Машинобудування, у т.ч. 2 547,3 56,9 7 893,1 43,1 5 345,8
– виробництво машин та устаткування 2 274,8 53,6 3 814,3 46,4 1 539,5
– виробництво електричного, електронного та
оптичного устаткування

1 937,9 62,6 2 468,5 37,4 530,6

– виробництво транспортних засобів та
устаткування

-1 665,4 51,7 1 610,3 48,3 3 275,7

2011
Промисловість 26 530,5 58,2 61 629,1 41,8 35 098,6
Машинобудування, у т.ч. 5 531,0 63,6 8 596,6 36,4 3 065,6
– виробництво машин та устаткування 1 828,8 61,0 3 256,5 39,0 1 427,7
– виробництво електричного, електронного та
оптичного устаткування

953,6 67,5 1 582,8 32,5 629,2

– виробництво транспортних засобів та
устаткування

2 748,6 61,4 3 757,3 38,6 1 008,7

2012
Промисловість 63 260,9 62,1 111 105,1 37,9 47 844,2
Машинобудування, у т.ч. 14 396,4 67,2 17 976,8 32,8 3 580,4
– виробництво машин та устаткування 2 207,9 66,9 3 686,5 33,1 1 478,6
– виробництво електричного, електронного та
оптичного устаткування 2 088,3 68,4 3 263,6 31,6 1 175,3
– виробництво транспортних засобів та
устаткування 10 100,2 62,9 11 026,7 37,1 926,5
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Хоча в машинобудуванні, за підсумками 2011 р., фінансові результати були дещо кращими,
ніж у промисловості загалом, оскільки кількість збиткових підприємств досягла лише 32,8 % .
Зауважимо, що саме після фінансово-економічної кризи 2008–2009 років питома вага збиткових
підприємств в українській економіці суттєво зросла – якщо за 2007 рік їх частка становила
лише 32,5 %, то вже у 2008 році – 37,2 %. У 2009 та 2010 роках ситуація продовжувала
погіршуватись, внаслідок чого частка збиткових підприємств за 2010 рік становила 41 %. (рис 1).

Рис 1. Питома вага збиткових підприємств в економіці України у 2007–2012
роках, % [5]

І лише у 2012 році завдяки покращанню зовнішніх умов функціонування вітчизняних
підприємств, зростанню внутрішнього споживчого попиту, відновленню попиту на зовнішніх
ринках підприємства України почали працювати більш ефективно, а частка збиткових
скоротилася до 35,5 %. Попри незначне покращання, ситуація досить далека від оптимальної,
до того ж рівень збитковості у промисловості є більшим за середньоукраїнські  показники і
перевищує 40 %.

Тобто завдання своєчасного виявлення проблем у фінансово-економічній діяльності
вітчизняних підприємств та розробки ефективних антикризових коригувальних стратегій
залишаються досить актуальними і сьогодні.

На підставі викладеного вище, можна зробити чітке розмежування між категоріями
„реструктуризація”, „реорганізація підприємства” і „санація”.

Санація є ширшим поняттям, ніж реструктуризація, яку доцільно починати на ранніх
стадіях кризи. Вона спрямована переважно на подолання причин стратегічної кризи і кризи
прибутковості. Санація включає як реструктуризацію для відновлення прибутковості і
конкурентоспроможності, так і заходи фінансового характеру, спрямовані на відновлення
ліквідності і платоспроможності.
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На думку відомих зарубіжних економістів Н. Здравомислова, Б. Бекенферде Г. Гелінга,
санація, це сукупність усіх можливих заходів, що здатні привести підприємство до фінансового
оздоровлення.

Л. П. Страхова і Г. В. Бутковська під реструктуризацією розуміють проведення комплексу
заходів організаційного, технічного, фінансового характеру, що дозволяють підприємству
відновити свою конкурентоспроможність [8].

К. Кордан, Т. Фолмен і М. Ванденборт розглядають реструктуризацію як проактивно
здійснюваний розрив з існуючим статус-кво, а не „затягування поясу” в компанії або
поліпшення поточних операцій. Після проведеної реструктуризації компанія повинна не тільки
працювати краще, а виробляти більш сучасні продукти [9]. А. Євсєєв до реструктуризації
відносить будь-які зміни у виробництві, структурі капіталу або власності, що не є частиною
повсякденного ділового циклу компанії [10].

Чеський учений Л. Водачек пропонує під реструктуризацією розглядати комплексні і
взаємопов’язані зміни структур, що забезпечують функціонування підприємства в цілому [11].

По суті, реструктуризація підприємства трактується як здійснення організаційно-
економічних, технічних, правових заходів, спрямованих на зміну структури підприємства,
його управління, форми власності і організаційно-правових форм. Усе це може привести до
фінансового оздоровлення (санування), збільшення обсягу випуску конкурентоспроможної
продукції і підвищення ефективності виробництва підприємств та компаній.

У свою чергу, це сприяє формуванню структурної політики економічного розвитку.
Програма реструктуризації може застосовуватися у трьох основних ситуаціях:

– в умовах, коли підприємство перебуває у стані кризи;
– в умовах, коли поточне становище підприємства можна визнати задовільним, проте

прогнози його діяльності є несприятливими. Коли підприємство стикається  з небажаними
для себе тенденціями в частині конкурентоспроможності, відхиленням фактичного стану від
запланованого (наприклад, зниження показників продажів, прибутку, рентабельності, рівня
попиту, грошових надходжень, збільшення витрат та ін.).

– реструктуризації можуть піддатися благополучні, швидкорослі організації. Їх завдання
полягає у прискореному нарощуванні відриву від найближчих конкурентів і створенні
унікальних конкурентних переваг.

У більшості країн з перехідною економікою вирішення багатьох проблем реструктуризації
кризових підприємств було покладене на державу (спеціальні урядові органи з приватизації,
реструктуризації, банкротства тощо) [12].

Вивчивиши розробки науковців з даного питання та практичні результати, погоджуємося
з думкою тих учених, які вважають, що реструктуризація підприємств здійснюється у трьох
основних напрямах: виробничо-технологічному, яке характеризується впровадженням нових
ефективних технологій стосовно потреб ринку; фінансово-економічному, пов’язаному з
оздоровленням фінансового стану; зміною організаційної структури підприємства і системи
його управління, що для кожного підприємства необхідно створювати та реалізовувати свою
комплексну програму реструктуризації.

Реорганізація – це загальний термін, який включає: злиття, приєднання, розділення,
виділення і перетворення, реалізація яких приводить до припинення реорганізованої
(реорганізованих) і створення нової (нових) юридичної особи. Не виключено проведення тієї,
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чи інших форм реорганізації в один і той самий проміжок часу в рамках єдиного великого
заходу [6, с. 14].

За українським і російським цивільним законодавством реорганізація – це одна з форм
припинення юридичної особи.

У Сполучених Штатах термін „реорганізація” має більш ширше значення, що включає як
ті види операцій, при яких відбувається припинення юридичної особи, так і ті, при здійснення
яких юридична особа продовжує існувати, наприклад, взаємний обмін акціями, рекапіталізація,
відчуження всього або майже всього майна під час процедури банкротства та ін. [13].

Теоретичне та законодавче  обґрунтування необхідності застосування тих чи інших заходів
фінансового оздоровлення має підкріплюватися  відповідним механізмом їх впровадження [14,
с. 122–126].

Особливе місце у процесі санації належить заходам фінансово-економічного характеру,
які відображають відносини, що виникають у процесі мобілізації і використання фінансових
джерел оздоровлення підприємств: зворотні бюджетні позики, субсидії, дотації, лізингова форма
фінансування виробничо-технічних санаційних заходів, кошти кредиторів у формі пролонгації
термінів сплати заборгованості тощо [15, с. 15].

Відновлення платоспроможності відбувається за рахунок залучення засобів:
1. Інвесторів, які беруть на себе виконання зобов’язань компанії перед кредиторами.
2. Третіх осіб, які надають забезпечення виконання зобов’язань компанії перед кредиторами:

банки, приватні компанії, держава.
Для реалізації першочергових завдань щодо зупинення кризи та відновлення

платоспроможності у процесі оздоровлення основні зусилля повинні бути спрямовані на
вибір напрямів і методів оптимізації грошових потоків. Пріоритетними завданнями цього
процесу є:

– постійний моніторинг фінансових потоків;
– виявлення і реалізація резервів, що дозволяють зменшити залежність підприємства від

зовнішніх джерел;
– оцінка і розробка заходів, спрямованих на прискорення, уповільнення чи скорочення

руху грошових потоків;
– підвищення обсягу чистого грошового потоку від господарської діяльності.
Передумовою проведення оптимізації грошових потоків є проведення систематизації

грошових потоків з виявленням елементів позитивного та негативного впливу на його
величину. Основними напрямами оптимізації грошових потоків є:

– балансування обсягів грошових потоків, спрямоване на забезпечення пропорційності
потоків надходжень і витрат. Баланс бездефіцитного грошового потоку досягається завдяки
застосуванню методів підвищення обсягів надходжень (залучення інвесторів або
довгострокових кредитів, додаткова емісія корпоративних прав) та методів зниження обсягів
витрат (зниження постійних витрат підприємства, скорочення реальних інвестиційних програм,
відмова від фінансового інвестування);

– максимізація чистого грошового потоку, спрямована на забезпечення підвищення темпів
економічного зростання на принципах самофінансування, що забезпечує зростання ринкової
вартості підприємства: зменшення суми постійних витрат, застосування ефективної цінової
та податкової політики, використання прийнятого методу амортизації тощо. Пріоритетом
внутрішнього оздоровлення стає пошук шляхів самодостатнього розвитку, стабільного
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функціонування системи. Використання внутрішніх джерел фінансового оздоровлення надає
практичної недоторканості у структурі власників капіталу;

– мобілізація внутрішніх ресурсів. Збільшення грошових надходжень від реалізації продукції
при зменшенні потреби в капіталі. Напрямом мобілізації внутрішніх резервів фінансової
стабілізації також є реструктуризація активів. До заходів реструктуризації активів належать
також зворотний лізинг шляхом конверсії власності в борг, методом фінансового забезпечення
при цьому є кредитування.

Реструктуризація капіталу дасть змогу сформувати базову структуру капіталу. Під
поняттям „базова структура капіталу” розуміють співвідношення між позиковим і власним
капіталом, з яким компанія планує нарощувати капітал [16].

Автори розглядають у різних аспектах фінансовий, організаційно-економічний,
санаційного управління. Дослідниками пропонується введення додаткових складових до
інструментарію санації (зокрема, екологічної складової), удосконалюється його структура,
приділяється увага правовим аспектам санаційних процедур. Усе це підтверджує висновок
щодо необхідності дослідження санації як складної комплексної економічної категорії.

Запровадження системи контрольного спостереження за фінансовим станом промислових
підприємств дозволить визначити ефективність формування, розподілу і використання
обмежених фінансових ресурсів, мінімальні та максимальні значення показників, що
відображають зміцнення їх фінансового стану. Такі межі можуть встановлюватися як в
абсолютних, так і у відносних показниках залежно від сформованих умов господарювання.
На основі проведених розрахунків контрольованих показників визначено зони ризику та
стабільності фінансового стану досліджуваних підприємств промисловості.

Усе це ще раз підтверджує важливість і актуальність вивчення проблем підвищення
ефективності антикризового управління в цілому і здійснення санаційних процедур в економіці
України.

Удосконалений інструментарій перетворюється на дієвий засіб реалізації цілей і завдань
фінансової санації промислових підприємств та подальшого інтегрованого управління їх
фінансами. Він дає можливість оцінити виконання того чи іншого завдання шляхом
трансформації загальних цілей фінансової санації у конкретні розрахункові значення
фінансових показників.

Системний підхід до модернізації інструментарію фінансової санації промислових
підприємств сприяє концентрації уваги на досягненні відновлення платоспроможності,
прибутковості та стабілізації їхнього фінансового стану у взаємозв’язку з реалізацією
стратегічних цілей щодо закріплення ринкових позицій підприємств.
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ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ: СУБ’ЄКТИ ТА
ОБ’ЄКТИ В УКРАЇНІ

У статті проаналізовано суб’єкти та об’єкти системи фінансового моніторингу в
Україні як специфічної форми державного фінансового контролю.

В статье проанализированы субъекты и объекты системы финансового мониторинга
в Украине как специфической формы государственного финансового контроля.

The article analyzes the subjects and objects of financial monitoring system in Ukraine, as a
specifically form of state financial control.

Ключові слова: державний фінансовий контроль, фінансовий моніторинг, об’єкти і
суб’єкти фінансового моніторингу, сумнівні операції, рівні фінансового моніторингу.

На сьогодні в Україні важливим та актуальним залишається питання формування цілісної
системи державного фінансового контролю, вирішення якого сприятиме подальшому
соціально-економічному розвитку країни, реальному реформуванню бюджетної системи та
системи соціального забезпечення населення, ефективному використанню державної
власності, забезпеченню належного рівня національної безпеки.

Це зумовлює потребу у теоретичному осмисленні процесу формування у нашій країні
системи державного фінансового контролю в цілому і теоретичних підходів щодо фінансового
моніторингу зокрема, спрямованих на узагальнення сутності такої системи, на обґрунтування
взаємозв’язків між усіма її складовими (з урахуванням досягнень світової економічної думки)
– для практичного застосування у сфері контрольної діяльності. Особливої уваги потребує
узагальнення взаємозв’язків між суб’єктами й об’єктами фінансового моніторингу як
специфічної форми державного фінансового контролю.

Метою статті є узагальнення підходів до визначення понять об’єктів та суб’єктів фінансового
моніторингу в Україні, пояснення взаємозв’язків між ними у процесі здійснення державою
фінансового контролю.

Теоретичним питанням щодо визначення понять „суб’єкт”, „об’єкт”, „система фінансового
моніторингу” приділяється багато уваги у працях як вітчизняних учених, так і закордонних.
Серед вітчизняних учених відзначимо праці Д. Бекерської, Г. Бех, Л. Воронової, О. Копиленка,
М. Кучерявенка, Е. Дмитренко, а серед закордонних – С. Запольського, М. Прошуніна. Разом
з тим вагомий внесок у розвиток теорії фінансового моніторингу в Україні, саме як
економічного явища, здійснили такі фахівці, як Г. Гуржій, В. Кірсанова, Я. Янушевич. У своїх
публікаціях вони розглядали моніторинг як „спостереження”, з чим, на нашу думку, важко
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погодитися. Л. Воронова та М. Кучерявенко вважають, що спостереження і діяльність із
фінансового моніторингу (згідно з вимогами Закону України „Про попередження і протидію
легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом”) є ідентичними [1, с. 87].

Поняття „фінансовий моніторинг” визначено у Фінансовій енциклопедії як специфічну
форму державного фінансового контролю, який проводять уповноважені державні органи
та установи, що обслуговують здійснення фінансових операцій, відстежують та фіксують
фінансові операції, які відповідають, згідно із Законом України „Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”, критеріям сумнівності,
аналізують одержану інформацію про сумнівні операції з метою виявлення схем та механізмів
легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму [2].

На думку М. Прошуніна, фінансовий моніторинг є системою законодавчо закріплених
інформаційних, контрольних і правоохоронних процедур, здійснюваних органами й агентами
(суб’єктами фінансового моніторингу), мета яких полягає у запобіганні використання
фінансової системи для легалізації злочинних доходів та фінансування тероризму (публічний
аспект) і мінімізації ризику причетності агентів фінансового моніторингу до легалізації
(відмивання) злочинних доходів та фінансування тероризму (приватний аспект) [3, с. 12]. Тобто
у своїй науковій праці щодо поняття „фінансовий моніторинг” М. Прошунін обмежується
системою законодавчо закріплених процедур, пов’язаних не з державним фінансовим
контролем у цілому, а тільки з операціями щодо легалізації доходів, отриманих злочинним
шляхом, і фінансування тероризму.

На нашу думку, поняттю „фінансовий моніторинг” більше характерне безперервне
відстежування фінансової діяльності, яке здійснюється у формі комплексу наукових, технічних,
технологічних, організаційних та інших засобів, що забезпечують систематичний контроль
(стеження, а не спостереження) за станом та тенденціями розвитку і діяльності суб’єктів
господарювання.

Система фінансового моніторингу в Україні сформувалася відносно недавно, її поява
зумовлена багатьма об’єктивними чинниками, які умовно можна поділити на внутрішні та
зовнішні. До перших доцільно віднести постійно зростаючі обсяги тіньового капіталу та
легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, до других – рекомендації, а у деяких випадках
і тиск світового співтовариства [4, с. 66]

Специфічною особливістю фінансового моніторингу є його здійснення на двох
взаємопов’язаних рівнях: на першому рівні (державний фінансовий моніторинг) відбувається
збір, обробка, аналіз та перевірка інформації про фінансові операції, що подається суб’єктами
фінансового моніторингу та іншими органами й організаціями, а на другому – (первинний
фінансовий моніторинг, який включає обов’язковий і внутрішній види фінансового
моніторингу) здійснюються заходи з виявлення фінансових операцій, що містять ризики
легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

Уся система фінансового моніторингу побудована на швидкому обміні інформацією між
суб’єктами первинного фінансового моніторингу та спеціально уповноваженим органом
виконавчої влади з питань фінансового моніторингу. У зв’язку з цим в основу характеристики
фінансового моніторингу через систему суб’єктів покладено розподіл їх на дві категорії:
суб’єкти державного фінансового моніторингу та суб’єкти первинного фінансового
моніторингу.
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У ст. 5 Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму” від 28.11.2002 р. № 249-IV [5]
зазначено, що суб’єктами державного фінансового моніторингу є: Державна служба
фінансового моніторингу та державні регулятори системи фінансового моніторингу:
Національний банк України, Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України,
Міністерство транспорту та зв’язку України, Міністерство економіки України, Національна
комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг України.

Згідно із Законом, до суб’єктів первинного фінансового моніторингу віднесено:
1) банки, страховики (перестраховики), кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові

установи;
2) платіжні організації, члени платіжних систем, еквайрингові та клірингові установи;
3) товарні, фондові та інші біржі;
4) професійні учасники ринку цінних паперів;
5) компанії з управління активами;
6) оператори поштового зв’язку, інші установи, які проводять фінансові операції з переказу

коштів;
7) філії або представництва іноземних об’єктів господарської діяльності, які надають

фінансові послуги на території України;
8) спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу:
а) суб’єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час

здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна;
б) суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами

і дорогоцінним камінням та виробами з них, якщо сума фінансової операції дорівнює чи
перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 вказаного вище Закону;

в) суб’єкти господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино,
електронне (віртуальне) казино;

г) нотаріуси, адвокати, аудитори, аудиторські фірми, фізичні особи – підприємці, які надають
послуги з бухгалтерського обліку, суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги
(за винятком осіб, які надають послуги у рамках трудових правовідносин);

д) фізичні особи – підприємці та юридичні особи, які проводять фінансові операції з
товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку за умови, що сума такої фінансової
операції дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 Закону;

е) інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами,
але надають окремі фінансові послуги [5].

З наведеного переліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу видно, що серед
них переважають суб’єкти фінансового сектору, хоча вважаємо такий перелік доцільно
доповнити суб’єктами, наділеними правом контролю операцій з реалізації товарів, робіт
(послуг).

Безпосередній контроль за виконанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу
завдань та обов’язків, передбачених законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації
доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, покладено на державні
регулятори: центральні органи виконавчої влади та Національний банк України, які, відповідно
до законодавства, виконують функції регулювання та нагляду за діяльністю юридичних осіб,



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право), 1(64) 2014 177

що забезпечують здійснення фінансових операцій і відповідно спеціально уповноважений
орган виконавчої влади з питань фінансового моніторингу – центральний орган виконавчої
влади зі спеціальним статусом – Державна служба фінансового моніторингу України.

Безпосередньо в банках, як правило, система фінансового моніторингу складається з
чотирьох рівнів:

– на першому рівні моніторинг здійснюють усі співробітники фронт-офісу банку, які
обслуговують клієнтів, здійснюють банківські операції клієнтів;

– на другому – співробітники підрозділу з фінансового моніторингу філій, відділень, які
здійснюють контроль за всіма операціями клієнтів даного підрозділу;

– на третьому – підрозділ з фінансового моніторингу головного офісу банку, який здійснює
фінансовий моніторинг усіх операцій банку. У деяких банках співробітники внутрішнього
аудиту можуть проводити перевірки всіх підрозділів з дотримання законодавчих вимог з
попередження легалізації доходів, що отримуються злочинним шляхом;

 – на четвертому – голова правління банку, який відповідальний за призначення керівника
підрозділу з фінансового моніторингу, дотримання всіх законодавчих норм і процедур у банку
щодо запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Усі фінансові операції клієнтів, згідно із законодавством, реєструються в електронному
реєстрі, який, у свою чергу, НБУ направляє за допомогою пошти в Держфінмоніторинг
України, де проводиться обробка і збереження відповідної інформації.

Усі суб’єкти первинного фінансового моніторингу:
– проводять ідентифікацію клієнта;
– повідомляють про підозрілі операції, за ознаками підозрілості, передбаченими Законом,

не повідомляючи про це клієнта;
– зберігають документи не менше 5 років;
– мають правила внутрішнього регулювання (посадові інструкції) та осіб, відповідальних

за фінансовий моніторинг.
Отже, в Україні закріплено процедуру ідентифікації всіх клієнтів і контрагентів, які

перебувають на обслуговуванні в агента фінансового моніторингу, незалежно від виду і суми
операції, що характерно для країн, що розвиваються, і не властиво економічно розвинених
країн.

Аналізуючи наведені норми чинного законодавства України, суб’єктів первинного
фінансового моніторингу в Україні можна згрупувати так: банки, фінансові та нефінансові
установи; біржі, торговці цінними паперами, оператори поштового зв’язку; окремі категорії
суб’єктів господарювання; самозайняті особи, на яких покладено функції щодо фінансового
моніторингу.

У країнах СНД існує дещо інша ієрархія суб’єктів фінансового моніторингу. Так, російський
учений М. Прошунін виділяє три рівні суб’єктів фінансового моніторингу: перший –
Росфінмоніторинг – уповноважений федеральний орган виконавчої влади; другий – наглядові
органи (Банк Росії, ФСФР Росії, Росстрахнагляд тощо), які здійснюють нагляд щодо агентів
фінансового моніторингу; третій (на якому забезпечується накопичення та аналіз інформації)
– агенти фінансового моніторингу (організації, що здійснюють операції з фінансовими
ресурсами. При цьому вчений визначає, що підрозділ фінансового моніторингу та наглядові
органи є органами фінансового моніторингу, а господарюючі суб’єкти, які реалізують операції
та угоди, – це агенти фінансового моніторингу [3,с. 21].
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Ми погоджуємось з думкою М. Прошуніна, що правоохоронні органи не можуть бути
суб’єктами системи фінансового моніторингу, оскільки вони є представниками
правоохоронного блоку. Крім того, зазначимо, що основною тенденцією розвитку
національних систем фінансового моніторингу є розширення кола суб’єктів фінансового
моніторингу, насамперед агентів фінансового моніторингу за рахунок державних корпорацій,
усунення лімітованої включеності організацій, що здійснюють ріелтерські, надають юридичні
та бухгалтерські послуги, тобто суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

Натомість адміністративно-фінансові підрозділи фінансового моніторингу є самостійними
виконавчими органами влади або структурними підрозділами органу державного
фінансового контролю (міністерства фінансів, казначейства, центральної кредитної
установи) [3, с. 25].

На нашу думку, здійснення моніторингу фінансово-господарських операцій, які передують
кінцевим платежам (маються на увазі саме операції, які здійснюються (за аналогією з позицією
російського вченого – агентами фінансового моніторингу), є засобом запобігання незаконним
фінансовим операціям, оскільки спостереження за можливою легалізацією (відмиванням)
доходів може бути ефективним у разі здійснення не тільки на кінцевому етапі руху фінансових
потоків, що передбачено Законом України „Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму” [5], але
і на зустрічному – етапі руху матеріальних активів, робіт і послуг.

Отже, в Україні також можна визначити три рівні суб’єктів фінансового моніторингу:
якщо фінансовий моніторинг здійснюється в інтересах досягнення стабільного функціонування
та розвитку країни в цілому, то головним суб’єктом моніторингу (суб’єктом першого рівня)
є Державна служба фінансового моніторингу України, хоча така служба не стільки здійснює
фінансовий моніторинг, скільки його координує та узагальнює. Суб’єктами другого рівня є
центральні органи виконавчої влади, Національний банк України та Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку. Безпосередньо ж фінансовий моніторинг здійснюється на рівні
конкретних суб’єктів господарювання у межах так званого первинного фінансового
моніторингу, які визначаємо суб’єктами фінансового моніторингу третього рівня. Іншими
словами, серед суб’єктів фінансового моніторингу виділено безпосередніх суб’єктів здійснення
фінансового моніторингу і суб’єктів, діяльність яких спрямована на узагальнення та
координацію дій щодо фінансового моніторингу, урахування його результатів, прийняття
управлінських рішень та узагальнення наслідків прийнятих рішень.

Фінансовий моніторинг сприяє розкриттю взаємодії між різними суб’єктами
господарювання, уособленням чого можна вважати різні дані про об’єкти моніторингу, які
узагальнюються в окремі показники оцінки, аналізу та прогнозу.

Звернемося до об’єктів фінансового моніторингу, якими є господарські та фінансові
операції, діяльність суб’єктів господарювання, що розглядаються з погляду законності,
доцільності, достовірності та економічної ефективності, а контрольованими об’єктами є
підприємства, установи, організації різних форм власності, фізичні особи, які здійснюють
фінансові операції в межах фінансової системи України.

Відповідно до ст. 1 Закону України № 249-IV [5] фінансова операція визначена як будь-яка
операція, пов’язана із здійсненням або забезпеченням здійснення платежу за допомогою
суб’єкта первинного фінансового моніторингу (наприклад, банку).
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Об’єкт фінансового моніторингу – це дії з активами, пов’язані з відповідними учасниками
фінансових операцій, які їх проводять, за умови наявності ризиків використання цих активів з
метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування
тероризму, а також будь-яка інформація про такі дії чи події, активи та їх учасників.

Об’єкт фінансового моніторингу залежить від рівня та суб’єкта фінансового моніторингу:
– об’єктом первинного фінансового моніторингу є фінансові операції, щодо яких є ризик

використання з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансування тероризму, та особи, що їх здійснюють (перелік операцій зазначений у ст. 15–16
Закону № 249-ІV);

– об’єктом державного фінансового моніторингу в особі спеціально уповноваженого
органу, тобто ДСФМУ, є інформація, що надходить від суб’єктів фінансового моніторингу та
інших осіб;

– об’єктом державного фінансового моніторингу в особі інших суб’єктів державного
фінансового моніторингу – діяльність суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

Правовими приписами ст. 15 цього Закону передбачено тако ж, що фінансова операція
підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу, якщо сума, на яку вона проводиться,
дорівнює чи перевищує 150 000 грн (для суб’єктів господарювання, які проводять азартні
ігри, – 13 000 грн) або дорівнює чи перевищує суму еквівалентну 150 000 грн, та має одну або
більше із 16 категорій ознак обов’язкового фінансового моніторингу.

Зокрема, згідно з Законом „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом” як об’єкти фінансового моніторингу на рівні окремих суб’єктів
господарювання визначено різноманітні фінансові операції, завдяки яким і здійснюється рух
фінансових потоків між різними суб’єктами господарювання. Наприклад, така фінансова
операція, як надання або отримання кредиту безперечно обумовлює рух відповідних
фінансових потоків, до яких належать кредитні фінансові потоки та потоки обов’язкових
платежів за наданими кредитами. Разом з цим проведення операцій із страхування фінансових
ризиків обумовлює виникнення страхових фінансових потоків, а проведення операцій на
фондовому ринку визначає такі різновиди фінансових потоків, які узагальнюють рух
фінансових ресурсів до емітентів та уособлену в цінних паперах частку активів такого
емітента [6, с. 49].

Як слушно зауважує М. Прошунін, специфіка об’єкта фінансового моніторингу полягає
в тому, що одночасно із операціями з грошовими ресурсами та іншим майном включаються
також операції, здійснювані фізичними і юридичними особами, які перебувають у міжнародних
та національних переліках терористів і екстремістів [3, с. 22].

На підставі викладеного фінансовий моніторинг можна визначити як специфічну форму
державного фінансового контролю, який здійснюється уповноваженими державними
органами у сфері фінансового контролю та суб’єктами первинного фінансового моніторингу
і спрямований на виявлення операцій, пов’язаних з легалізацією доходів, отриманих злочинним
шляхом.

Існування фінансового моніторингу як специфічної форми державного фінансового
контролю в умовах, що склалися в Україні, особливо з урахуванням проведення на Сході
антитерористичної операції, об’єктивно необхідне. Належна організація діяльності відповідних
суб’єктів, спрямована на виявлення порушень чинного законодавства під час переміщення
грошових потоків, сприятиме розширенню можливостей національної економіки за рахунок
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капіталів, що залишаться на території країни, та збільшенню податкових надходжень.
Урегулювання зазначених питань сприятиме реалізації як публічних, так і приватних інтересів
– це пов’язано з тим, що рівень життя суспільства значною мірою залежить від стану
національної економіки, а контроль за рухом приватних коштів є не проявом авторитарної
влади, а формою управлінського процесу, що не суперечить принципам народовладдя.

Реальний стан справ в Україні, які стосуються питань протидії процесу легалізації доходів,
одержаних протиправним шляхом, та їх використання, такий, що потребує не тільки подальшого
дослідження, але й комплексного підходу до його вирішення, про що буде йтися у подальших
публікаціях.
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Вперше викладено теоретико-методологічні аспекти митного контролю, його об’єкти,
джерела інформації та методичні прийоми.

Впервые изложены теоретико-методические аспекты таможенного контроля, его
объекты, источники информации и методические приемы.

The paper sets out the theoretical and methodological aspects of customs, its facilities,
sources of information and instructional techniques.
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Забезпечення економічної безпеки, створення сприятливих умов для розвитку
зовнішньоекономічної діяльності в Україні мають перебувати під державним контролем. За
умов розвитку зовнішньоторговельних відносин, участі у процесах міжнародної митної
інтеграції, поширення міграції трудових ресурсів, капіталів, туризму митний контроль істотно
ускладнюється і потребує застосування новітніх форм та методів, а також високої професійної
підготовки органів доходів і зборів.

Прийняття та введення в дію нової редакції Митного кодексу України від 6 вересня 2012 р.
№ 5210-VI наблизило Україну до європейської практики. Запроваджені зміни переміщують
акценти впливу від фіскального тиску, спрямовуючи увагу на боротьбу з корупцією і
ухиленням від митного оподаткування, забезпечують зростання доходів без створення
перешкод для легального бізнесу.

Метою статті є розробка теоретико-методологічних аспектів митного контролю, що
включає об’єкти, джерела інформації, методичні прийоми.

Економічні концепції митного контролю недостатньо розроблені, тому не виконують свої
функції в митному оподаткуванні, що негативно позначається на бюджетних надходженнях та



182                                                                                                             Податки

діяльності органів доходів і зборів. Окремі питання щодо проведення митного контролю як
однієї з функцій діяльності держави відображено в дослідженнях О. П. Гребельника,
В. П. Пашка, С. С. Терещенка та ін.

Митний контроль є одним із видів фінансового контролю діяльності суб’єктів
господарювання, які ввозять, вивозять, здійснюють транзит, передають, зберігають і
використовують товари, що переміщуються між митними територіями.

У Митному кодексі ЄС дано визначення митного контролю – як певні дії митних органів з
метою забезпечення правильного застосування митного та іншого законодавства, що регулює
ввезення, вивезення, транзит, передачу, зберігання і кінцеве використання товарів, що
переміщуються між митною територією Співтовариства та іншими територіями, та наявність
і пересування в межах митної території товарів, що не походять з Співтовариства, та товарів,
поміщених під режим випуску для внутрішнього споживання [1].

У п. 24 ст. 4 Митного кодексу України дефініція „митний контроль” формулюється як
„сукупність заходів, що здійснюються митними органами в межах своїх повноважень з метою
забезпечення додержання норм Митного кодексу, законів та інших нормативно-правових
актів з питань державної митної справи, міжнародних договорів України, укладених в
установленому законом порядку” [2].

Визначення митного контролю наведено у вузькому розумінні, йому відповідають певні
форми, функції, метод та мета його здійснення у зовнішньоекономічній діяльності (далі –
ЗЕД). Тому доцільно сформулювати поняття митного контролю.

Митний контроль – функція управління митними операціями підприємств, що здійснюють
зовнішньоекономічну діяльність з метою забезпечення дотримання вимог нормативно-
правових актів з питань державної митної справи та міжнародних договорів України.

Митний контроль за своїм змістом включає перевірку порядку та умов переміщення
товарів через митний кордон, їх митне оформлення, застосування тарифного та нетарифного
регулювання ЗЕД, справляння митних платежів, здійснення перевірок нехарчової продукції
при її ввезенні на митну територію України, запобігання та протидії контрабанді, боротьбу з
порушеннями митних правил, організацію і забезпечення діяльності митних органів та інші
контрольні заходи, що здійснюють органи доходів і зборів у межах своєї компетенції, які
спрямовані на реалізацію державної політики у сфері ЗЕД.

Метою митного контролю є сприяння розвитку зовнішньоекономічних відносин України
для забезпечення національних інтересів та економічної безпеки держави.

Головним завданням митного контролю є сприяння ефективній ЗЕД суб’єкта
господарювання при перетинанні митного кордону України майном та/або робочою силою,
забезпечення додержання норм Митного кодексу України, нормативно-правових актів з питань
митної справи, міжнародних договорів України.

Враховуючи вимоги всіх законодавчих актів, можна окреслити основні чинники, які
обумовлюють здійснення митного контролю у сфері ЗЕД:

– здійснення господарських операції передбачає перетин майна та/або робочої сили через
митний кордон України;

– контрагентом українського суб’єкта господарювання є іноземний суб’єкт
господарювання;

– суб’єктом контролю виступає орган доходів і зборів у сфері державної митної діяльності.
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Сутність митного контролю за дотриманням законодавства України полягає у встановленні
факту відповідності поведінки суб’єктів переміщення встановленим митним правилам.

Статтею 318 Митного кодексу України визначено, що всі товари і транспортні засоби, що
переміщуються через митний кордон України, підлягають митному контролю. Митний
контроль передбачає проведення органами доходів і зборів мінімуму митних процедур,
необхідних для забезпечення додержання законодавства України з питань державної митної
справи [2].

Перелік основних завдань органів доходів і зборів України розкрито у статті 544
„Призначення та основні завдання органів доходів і зборів з питань державної митної справи
Митного кодексу України:

– забезпечення правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання
невиконанню вимог законодавства України справи;

– створення сприятливих умов для полегшення торгівлі, сприяння транзиту, збільшення
товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України;

– здійснення митного контролю та виконання митних формальностей щодо товарів,
транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон
України, у тому числі на підставі електронних документів (електронне декларування), за
допомогою технічних засобів контролю тощо;

– аналіз та управління ризиками з метою визначення форм і обсягів митного контролю;
– забезпечення справляння митних платежів, контроль правильності обчислення,

своєчасності та повноти їх сплати, застосування заходів щодо їх примусового стягнення у
межах повноважень, визначених Митним кодексом України, Податковим кодексом України та
іншими актами законодавства України;

– застосування передбачених законом заходів митно-тарифного та нетарифного
регулювання ЗЕД, здійснення контролю за дотриманням усіма суб’єктами ЗЕД та громадянами
встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення окремих видів товарів
через митний кордон України;

– здійснення заходів щодо недопущення переміщення через митний кордон України товарів,
на які встановлені заборони та/або обмеження, а також таких, що не відповідають вимогам
якості та безпеки;

– здійснення контролю за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через
митний кордон України;

– сприяння захисту прав інтелектуальної власності, вжиття заходів щодо запобігання
переміщенню через митний кордон України товарів з порушеннями охоронюваних законом
прав інтелектуальної власності;

– запобігання та протидія контрабанді, боротьба з порушеннями митних правил на території
України;

– ведення Української класифікації товарів ЗЕД.
Митний контроль товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон

України, передбачає безпосереднє здійснення контрольних заходів, спрямованих на перевірку
відповідності реальної кількості товарів зазначеній у товаросупровідних документах,
задекларованої митної вартості – реальній митній вартості, й інші контрольні дії, виконання
яких є умовою пропуску товарів, предметів, транспортних засобів через митний кордон
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держави. Зокрема, органи доходів і зборів здійснюють Українську класифікацію товарів ЗЕД,
відповідно до якої визначаються ставки ввізного мита.

Отже, заходи організаційного та матеріально-технічного характеру, спрямовані на
забезпечення законності й дисципліни суб’єктів ЗЕД, виносяться за рамки вузьконормативного
визначення митного контролю як діяльності, що виконується в пунктах пропуску через митний
кордон або в інших нормативно визначених місцях. Виходячи із мети та завдань митного
контролю визначенню підлягають його теоретико-методологічні аспекти у фінансовому
контролі (рис. 1).

Юридична правомочність підприємства – легітимність ЗЕД підприємства та дотримання
інших дозволів юридичної особи для виконання митних операцій (наявність ліцензій, патентів,
сертифікатів тощо). Завданням митного контролю цього об’єкта є встановлення правомірності
здійснення ЗЕД суб’єкта господарювання відповідно до законодавства, наявність документації
щодо ліцензування та квотування операцій, проходження санітарно-епідеміологічного,
фітосанітарного, ветеринарного, екологічного, радіологічного та інших видів контролю, що є
обов’язковою умовою видачі сертифіката відповідності та митного оформлення.

Походження товарів як об’єкт митного контролю перевіряється з метою оподаткування
товарів, що переміщуються через митний кордон України, застосування до них заходів
нетарифного регулювання ЗЕД, заборон та/або обмежень щодо переміщення через кордон
України, а також забезпечення обліку цих товарів у статистиці зовнішньої торгівлі. При цьому
додержується конфіденційність інформації, наданої для цілей визначення країни походження
товару, яка не може бути розголошена без спеціального дозволу особи чи уряду, які надали
таку інформацію, крім випадків, коли це необхідно для забезпечення розгляду справи в суді.

Місце товару в тарифній класифікації передбачає включення товарів до Української
класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі – УКТ ЗЕД), що складається на
основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів і затверджується Законом України
„Про митний тариф України”. Органи доходів і зборів здійснюють контроль правильності
класифікації товарів, поданих до митного оформлення, згідно з УКТ ЗЕД.

Контроль правильності визначення митної вартості товарів здійснюється органом доходів
і зборів під час проведення митного контролю та митного оформлення шляхом перевірки
заявленої митної вартості. Митна вартість товарів, що переміщуються через митний кордон
України, визначається декларантом відповідно до Митного кодексу України. Завданням
митного контролю є нарахування митних платежів; застосування інших заходів державного
регулювання ЗЕД України; ведення митної статистики та розрахунку податкового зобов’язання,
визначеного за результатами документальної перевірки.

Визначення митної вартості товарів, які ввозяться в Україну відповідно до митного режиму
імпорту, здійснюється за такими методами:

– основний – за ціною договору (контракту) щодо товарів, які імпортуються (вартість
операції);

– другорядні – за ціною договору щодо ідентичних товарів; за ціною договору щодо
подібних (аналогічних) товарів; способом віднімання вартості та додавання вартості (обчислена
вартість), резервний.

Контроль правильності визначення митної вартості товарів за основним методом – за
ціною договору (контракту) щодо товарів, які ввозяться на митну територію України відповідно
до митного режиму імпорту (вартість операції), здійснюється органом доходів і зборів шляхом
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перевірки розрахунку, здійсненого декларантом. Кожний наступний метод застосовується
лише у разі, якщо митна вартість товарів не може бути визначена шляхом застосування
попереднього методу.

Контроль визначення митної вартості товарів важливий при перевірці питань, пов’язаних
із заявленням неповної та/або недостовірної інформації про митну вартість товарів, у тому
числі неправильно визначену вартість декларантом, неподання/або відсутність документів,
що підтверджують складові митної вартості.

За результатами здійснення контролю правильності визначення митної вартості товарів
орган доходів і зборів визнає заявлену декларантом митну вартість чи приймає письмове
рішення про її коригування.

Митний режим – це сукупність взаємопов’язаних правових норм, які визначають митні
процедури для товарів, що переміщуються через митний кордон України, їх правовий статус,
умови оподаткування та обумовлюють їх використання після митного оформлення. З метою
застосування законодавства України з питань державної митної справи запроваджено такі
митні режими: імпорт (випуск для вільного обігу); реімпорт; експорт (остаточне вивезення);
реекспорт; транзит; тимчасове ввезення та вивезення; митний склад; вільна митна зона;
безмитна торгівля; переробка на митній території; переробка за межами митної території;
знищення або руйнування; відмова на користь держави. Декларант має право обрати митний
режим, за яким бажає помістити товари.

Митні платежі включають мито, акцизний податок із ввезених на митну територію України
підакцизних товарів (продукції) та податок на додану вартість із ввезених на митну територію
України товарів (продукції). Розмір митного збору визначається митним тарифом, який
містить номенклатуру товарів, оподатковуваних митним збором. Мито захищає внутрішнього
виробника, штучно збільшуючи собівартість імпортного товару, а також служить джерелом
поповнення бюджетних коштів.

Застосовуються такі види ставок мит залежно від способу стягнення:
адвалерні (встановлюються у відсотках від вартості товару); специфічні (фіксований збір за 1
одиницю ваги або іншої кількості товару); комбіновані (поєднання приведених першого та
другого методів). Нарахування, сплата і стягування мита на товар проводиться на основі його
митної вартості чи/і його фактичної кількості (для комбінованих і специфічних митних зборів)
відповідно до Митного кодексу України.

Акцизний податок – непрямий податок на споживання високорентабельних видів товарів
(продукції), визначених Податковим кодексом України як підакцизні, що включається до ціни
товарів (продукції). Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати акцизного
податку з товарів, що імпортуються в Україну, під час митного оформлення здійснюють
митні органи, а під час реалізації на території України – податкові органи.

Податок на додану вартість – непрямий податок, який нараховується та сплачується при
ввезенні товарів (супутніх послуг) на митну територію України (імпорт), наданні послуг з
міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним,
морським, річковим та авіаційним транспортом і вивезенні товарів у митному режимі експорту
або реекспорту, постачанні послуг міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів
залізничним, автомобільним, морським, річковим та авіаційним транспортом. Органами
доходів та зборів перевіряється достовірність бази оподаткування, яка включає собівартість
продукції, прибуток, ввізне мито та акцизний податок; загальну суму податкових зобов’язань;
суму податкового кредиту; ставок податку, надання пільг, правомірність відшкодування із
бюджету сум ПДВ; своєчасність сплати належних сум податку.
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До окремих видів діяльності підприємств, контроль за провадженням яких здійснюється
митними органами, належать: митна брокерська діяльність; відкриття та експлуатація магазину
безмитної торгівлі, митного складу, вільної митної зони комерційного або сервісного типу,
складу тимчасового зберігання та вантажного митного комплексу.

Валютні операції, що здійснюються підприємствами, підлягають контролю щодо
дотримання валютного законодавства, декларування валютних цінностей, отримання ліцензій
тощо. Органами валютного контролю визначено НБУ, уповноважені банки, Міністерство
доходів та зборів. Залежно від своїх функцій зазначені органи мають різний обсяг повноважень
у сфері валютного контролю. Зокрема, у межах компетенції Міністерства доходів і зборів –
застосування та своєчасне стягнення сум штрафних санкцій за порушення валютного
законодавства, правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України.

Контрабанда – переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем,
а також незаконне переміщення історичних та культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих,
вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї та боєприпасів.

Ухилення від митного оподаткування – правопорушення, що полягає у невиконанні або
неналежному виконанні платником своїх обов’язків зі сплати митних платежів. Завданням
митного контролю є своєчасне виявлення та запобігання ухиленням від сплати митних платежів
та підвищення економічної безпеки держави.

Джерела інформації включають: законодавчі акти, нормативно-правові документи,
планово-регулюючі, організаційно-розпорядчі документи, фактографічну інформацію
(первинні облікові документи, бухгалтерський і податковий облік та звітність, матеріали
внутрішнього контролю).

Методичними прийомами митного контролю є загальнонаукові та конкретні емпіричні
(власні) прийоми контролю (органолептичні, розрахунково-аналітичні та прийоми
документалістики, висвітлені у спеціальній літературі [3].

Методичні прийоми узагальнення і реалізації митного контролю – це митне оформлення,
митне декларування, хронологічне групування недоліків, систематизоване групування та
хронологічно-систематизоване групування, аналітичне групування результатів митного
контролю, систематизоване викладення недоліків в акті перевірки, прийняття рішень за
результатами контролю та контроль за виконанням прийнятих рішень.

Отже, теоретико-методологічні аспекти митного контролю спрямовані на розробку фахових
знань окремого виду контролю економічної діяльності.
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СУЧАСНІ ФОРМИ ПАРТНЕРСЬКОЇ
ВЗАЄМОДІЇ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ

У статті проаналізовано сучасні форми партнерських відносин між державою та
бізнесом у сфері оподаткування на основі концепції „розширеної взаємодії”. Досліджено
міжнародну практику реалізації програм „розширеної взаємодії” та визначено системні
елементи формування відповідної моделі відносин. Сформульовано спільні інтереси
держави та бізнесу, які можуть бути досягнуті при запровадженні суб’єкт-суб’єктних
відносин між податковими органами та платниками податків. Визначено суб’єктів та
блоки відносин, що реалізовуються при здійсненні програм „розширеної взаємодії”.
Обґрунтовано загальну схему взаємодії великих платників податків з податковими
органами у рамках моделі горизонтального моніторингу.

В статье проанализированы современные формы партнерских отношений между
государством и бизнесом в сфере налогообложения на основе концепции „расширенного
взаимодействия”. Исследована международная практика реализации программ
„расширенного взаимодействия” и определены системные элементы формирования
соответствующей модели отношений. Сформулированы общие интересы государства и
бизнеса, которые могут быть достигнуты при внедрении субъект-субъектных отношений
между налоговыми органами и налогоплательщиками. Определены субъекты и блоки
отношений, которые могут реализовываются при осуществлении программ
„расширенного взаимодействия”. Обоснована общая схема взаимодействия крупных
налогоплательщиков с налоговыми органами в рамках модели горизонтального
мониторинга.

The paper examines contemporary forms of partnerships between government and business
in the area of taxation based on the concept of „enhanced relationships”. International practice
of the „enhanced relationships” programs is analyzed. System elements forming the
corresponding model of relationships are defined. The general interests of the state and business
which can be achieved by implementing a subject-subject relationship between tax authorities
and taxpayers are formulated. The entities and relations blocks that can be realized by the
implementation of the „enhanced relationships” are defined. The general scheme of interaction
of large corporate taxpayers and tax authorities within the model of „horizontal monitoring” is
grounded.

Ключові слова: розширена взаємодія, горизонтальний моніторинг, податкові органи,
платники податків.
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Зорієнтованість України на імплементацію кращого світового досвіду управління
національною економікою обумовлює необхідність пошуку шляхів формування
взаємовідносин між державою, бізнесом та населенням на принципах партнерства. За такого
підходу запровадження нових форм роботи з платниками податків потребує поступового
переходу від фіскально-контролюючої спрямованості податкової служби до посилення
сервісно-партнерської їх взаємодії з метою забезпечення виконання податкових зобов’язань.
Загалом типові відносини податкових органів з платниками податків базуються на звітності з
боку останніх та контролі й перевірках з боку перших. По суті, це вертикальні „суб’єкт-об’єктні”
відносини, у яких суб’єктом являються податкові органи, а об’єктом – платники податків чи їх
діяльність. При цьому такі відносини грунтуються на ретроспективній інформації про операції,
які вже відбулися.

У сучасній європейській практиці намітились тенденції до зміни відносин у напрямі
посилення довіри й прозорості між податковими органами та платниками податків. Йдеться
про перехід від традиційних вертикальних відносин до партнерства, заснованого на довірі та
тісному активному співробітництві. Такі трансформації реалізуються у рамках так званої
концепції „розширеної взаємодії”, яка сформувалась у ЄС і орієнтує на посилення
співробітництва і сприяння добровільному та коректному виконанню податкових зобов’язань.

Перша спроба впровадження такої системи відносин в Україні була ініційована
Міністерством доходів і зборів України ще у 2011 році із запровадженням експерименту
горизонтального моніторингу великих платників податків. Проте внаслідок неготовності сторін
до довірчих відносин та відсутності належного науково-методичного забезпечення
експерименту в українських реаліях його проведення не дало очікуваних результатів. Разом з
тим перехід на новий етап євроінтеграції нашої держави та реорганізація в таких умовах
фіскальних органів Україні дає підстави для продовження пошуку оптимальних механізмів
розширеної взаємодії податкових органів із платниками податків, які б дозволили сформувати
атмосферу довіри і підтримки не тільки відносно вітчизняних платників податків, але й
іноземних, та стали вагомим фактором покращання інвестиційного клімату в Україні.

Тому метою статті є вивчення сучасної світової практики розширеної взаємодії податкових
органів та платників податків і визначення її системних елементів, на основі яких можна
сформувати українську модель таких відносин.

Перехід від традиційних „вертикальних” стосунків між податковими органами і платниками
податків у „горизонтальну” площину передбачає формування між ними „суб’єкт-суб’єктних”
відносин, а „горизонтальність” означає перехід від фіскального контролю до партнерських
відносин у форматі „клієнт – сервісна служба” та опрацювання податкових ризиків у режимі
реального часу – до моменту подачі податкової звітності. По суті, охоплюється владно-
ієрархічний і часовий горизонти, у яких гармонізуються інтереси обох суб’єктів відносин
(рис. 1).
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Рис. 1. Суб’єкт-суб’єктні відносини податкових органів та платників податків
Так, держава зацікавлена у створенні умов для добровільного і коректного виконання

податкових зобов’язань в її юрисдикції, а добросовісні платники податків бажають мати
визначеність у відносинах з податковими органами та правильно застосовувати податкове
законодавство. Реалізація концепції партнерства сприятиме досягненню таких спільних
інтересів, як прогнозованість відносин, зменшення кількості і затратності податкових перевірок,
зниження податкових ризиків та оптимізація бізнес-процесів.

ОЕСР виділяє три механізми розширеної взаємодії податкових органів та платників
податків [1]:

1) односторонній припис податкової адміністрації, що включає сам процес зміцнення
відносин, і його наслідки у разі співпраці або відмови від неї;

2) декларація про взаємодію між податковою адміністрацією, платником податків та
податковими посередниками, яка визначає їх наміри співпрацювати, механізми їх взаємодії та
наслідки неспроможності виконання взятих зобов’язань;

3) угода між податковою адміністрацією і конкретним платником податків, призначена
для задоволення їх конкретних потреб – горизонтальний моніторинг.

Ініціаторами реалізації концепції „розширеної взаємодії” стали 3 європейські країни –
Нідерланди, Ірландія та Великобританія (рис. 2).
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Рис. 2. Міжнародна практика запровадження програм розширеної взаємодії податкових
органів та платників податків

Нідерланди в 2005 році почали реалізовувати 3-ій механізм розширеної взаємодії –
горизонтальний моніторинг. Спочатку для участі в програмі було залучено 20 великих
корпоративних платників податків. Програма податкової і митної адміністрації Нідерландів
базується на принципах прозорості, порозуміння та довіри. Податкова і митна адміністрація
Нідерландів підписує з платниками податків (учасниками програми) угоду, яка зобов’язує їх
повідомляти адміністрацію про будь-які питання, що можуть обумовити виникнення значних
податкових ризиків. Угода охоплює невизначені податкові позиції, прийняті платником податків
у минулому, а також ті, що можуть виникнути в майбутньому. У 2007 році програма була
розширена для участі в ній компаній середнього і малого бізнесу. Ключовими і необхідними
умовами для участі у програмі горизонтального моніторингу визначено бажання платника
податків коректно виконувати свої податкові зобов’язання і формування надійної системи
внутрішнього податкового контролю.

У Великобританії в 2006 році була запроваджена програма розширеної взаємодії під назвою
„High Risk Corporates Programme” на основі одностороннього підходу, за якого відносини
виникають при оцінюванні ризиків, пов’язаних із конкретним платником податків. У ній
виділено три стратегічні цілі: 1) вплив на пом’якшення агресивної податкової позиції платника
податків; 2) підвищення відкритості – розкриття транзакцій та їх податкових наслідків;
3) ефективний збір правильно нарахованих сум податків. У 2009 році Великобританія також
представила Практичні правила з податків і зборів для банків, а вже у 2010 році більше ніж 100
банків прийняли їх, у тому числі найбільші банки) [2].

Також у 2005 році свою програму розширеної взаємодії під назвою „Cooperative compliance
programme” представила Ірландія. Вона  спрямована на великих платників податків, які
перевищують визначені пороги обороту й активів. Ця програма включає в себе нагляд за
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усіма випадками, які пов’язані з питаннями дотримання податкового законодавства. З цією
метою створено спеціальний відділ у податковій адміністрації, а за кожним учасником
програми закріплюється конкретний співробітник цього підрозділу для оперативної роботи.

У ЄС форми розширеної взаємодії також реалізуються у Бельгії, Данії, Німеччині, Австрії,
Іспанії та Швеції. Концепція також відома у Швейцарії [3]. У Східній Європі програми
розширеної взаємодії запроваджуються в Македонії, Хорватії та Словенії. Серед країн ОЕСР
такі програми також ввели Австралія, Канада, Нова Зеландія і США. Наприклад, у США в 2005
році розпочалась програма „Compliance Assurance Process”, яка являє собою програму аудиту
великих компаній у режимі реального часу. Спочатку в ній брали участь 73 великі компанії, а
вже у 2012 році список учасників був розширений до 160. Програма починається на початку
фінансового року платника податків і закінчується після того, як подається його податкова
декларація. Платник податків у режимі реального часу розкриває всі операції і пов’язані з
ними податкові позиції, а всі відкриті питання з податкового адміністрування вирішуються до
подачі податкової декларації.

Водночас, незважаючи на досить швидке поширення розроблених програм
горизонтального моніторингу, практичного досвіду їх реалізації в умовах, подібних на
українські реалії, мало. Так, єдиною постсоціалістичною країною Східної Європи з досвідом
проведення горизонтального моніторингу є Словенія, де у 2010–2013 рр. проводився
відповідний пілотний проект, до якого були залучені великі платники податків за трьома групами
– фінансові та страхові компанії, фармацевтичні та інші великі компанії [4, 5].

Підсумовуючи міжнародний досвід проведення горизонтального моніторингу, потрібно
зазначити, що в його рамках можна виділити таких суб’єктів, як податкові органи, платники
податків та податкові посередники. На сьогодні останні в Україні ще не знайшли свого
застосування. Проте при переході до „горизонтальних” відносин необхідність у їх залученні у
процеси взаємодії податкових органів і платників податків ставатиме більш відчутною.

Оскільки головний принцип розширеної взаємодії полягає у тому, що податкове
адміністрування спирається в максимально можливій мірі на систему внутрішнього
податкового контролю платника податків, то податкові посередники і консультанти відіграють
важливу роль при її налагодженні. Внутрішні механізми податкового контролю вивчаються
для всіх видів податків.

Доцільно зазначити, що у більшості країн формування відносин типу „горизонтального
моніторингу” застосовували до великих корпоративних платників податків. Відповідно для
України загальну схему взаємодії платників податків з податковими органами на зазначених
принципах можна представити так, як подано на рис. 3.

При реалізації моделі „горизонтального моніторингу” можна виділити два великих блоки
відносин: 1) безпосередній моніторинг фінансово-господарської діяльності корпоративних
компаній; 2) консультаційно-погоджувальний блок взаємодії, у рамках якої реалізується
погодження податкової позиції.

У рамках здійснення горизонтального моніторингу платник податків може узгоджувати
своє розуміння податкових наслідків фінансово-господарських операцій, які вже здійснені
або на етапі наміру їх здійснення, із податковими органами. Офіційно погоджені із податковими
органами висновки щодо угод чи операцій є підтвердженням правильності застосування
податкового законодавства платником податків при проведенні наступних перевірок або може
бути підставою для непроведення (чи зменшення обсягу) податкових перевірок.
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Рис. 3. Загальна схема взаємодії великих платників податків (ВПП) з податковими
органами у рамках моделі „горизонтального моніторингу”

Консультаційно-погоджувальна взаємодія платника податків та податкових органів може
здійснюватися в електронному кабінеті платника податків. Для цього платник податків особисто
(або через податкового консультанта) формує запит з розкриттям інформації про здійснену
операцію (укладену угоду) або про намір її здійснення із представленням власного бачення її
податкових наслідків. Платник податків готує можливе рішення на основі податкового
законодавства і просить його схвалення компетентними податковими органами. Погодження
податкового висновку повинне мати офіційний характер і використовуватись платником
податків для обґрунтування власної позиції при врегулюванні податкових суперечок (у тому
числі у суді). Така практика застосовується у Швейцарії при погодженні сторонами (податкові
органи і платники податків або їх представники) податкового трактування конкретної угоди.
Це не контракт, а розуміння між сторонами. У цьому випадку податкові органи не можуть
змінити свою позицію під час будь-якої звичайної податкової перевірки. Така форма взаємодії
може мати практичне використання в Україні при здійсненні узгоджувальних процедур
ціноутворення у контрольованих операціях.
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Отже, формування партнерських відносин являє собою сучасний підхід податкових органів
до платників податків та податкових посередників. Навіть при тому, що ця концепція є відносно
новою, вона вже довела свою ефективність у ряді країн, а її практичне впровадження зумовила
покращання співробітництва між податковими адміністраціями та платниками податків, завдяки
чому вдалося вдосконалити реалізацію функції нагляду та підвищити рівень добровільного
дотримання податкового законодавства. Ключовою особливістю таких відносин є те, що вони
трансформують стандартні методи вертикального нагляду за платниками податків у
горизонтальне партнерство. Перехід до „горизонтальних” відносин робить з платника податків
суб’єкта відносин.
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ПРОЦЕСАМИ ОПОДАТКУВАННЯ
Онтологічний аналіз використано як інструмент для створення й удосконалення

загального інформаційного простору в сфері оподатковування, що забезпечує більш
ефективне і коректне керування процесом оподатковування. Формалізовані знання про
економічних агентів у формі організаційних онтологій допомагають встановити контакти
між об’єктами, підвищити ефективність їхньої діяльності і перебороти семантичну
гетерогенність.

Онтологический анализ используется как инструмент для создания и
усовершенствования общего информационного пространства в области
налогообложения, которое обеспечивает более эффективное и корректное управление
процессом налогообложения. Формализованные знания об экономических агентах в форме
организационных онтологий помогают установить контакты между объектами,
повысить эффективность их деятельности и позволяют преодолеть семантическую
гетерогенность.

An ontological analysis used as a tool aimed at the creation and improvement of common
information space in in the scope of taxation, which provides a more efficient and correct
management of the taxation processes. Formalizing knowledge of economic agents in the form of
organizational ontologies facilitates the establishment of contacts between these entities,
increases their effectiveness and allows to overcome semantic heterogeneity.

Ключові слова: онтологічний аналіз, інформаційний простір, оподаткування.
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У процесі виконання операцій, спрямованих на обробку даних щодо різноманітних
суб’єктів оподаткування, виникає необхідність в опрацюванні великих обсягів
слабоструктурованих даних, встановлення семантичних залежностей між різними об’єктами
обробки та пошуку зовнішніх джерел знань (наприклад, у Web), що містять необхідні для
правильного виконання оподаткування відомості – як пов’язані з чинним законодавством та
документообігом, так і ті, що стосуються специфіки окремих предметних областей (наприклад,
структури організації, географічні відомості тощо).

Інформаційна економіка (і-економіка) – це новий науково-практичний напрямок
економіки, пов’язаний з дослідженням руху інформаційних потоків, поданих в електронній
формі, в економічних системах різної складності. Вона базується на використанні електронного
середовища телекомунікаційних мереж. В і-економіці найвищий пріоритет мають знання та
інформація як найважливіші елементи продуктивних сил [1].

Онтологічне подання знань про суб’єктів економічної діяльності, що входять до складу
економічної системи, дозволяє об’єднати ІР однієї галузі або корпорації у єдиний
інформаційний простір, знаннями якого можуть користуватися усі його працівники, зокрема,
пов’язані з процесом оподаткування. Використання онтологічних моделей подання знань
про макротехнології та організаційну структуру суб’єктів економічної діяльності дає змогу
автоматизовано оптимізувати відносини між рівноправними учасниками і-економіки.
Формалізація знань про суб’єктів економічної діяльності у вигляді організаційних онтологій
спрощує встановлення контактів між цими суб’єктами, підвищує ефективність їх діяльності та
дозволяє перебороти семантичну гетерогенність, змінюючи коефіцієнти інформаційної
проникності середовища [2]. Значні кроки до встановлення єдиного простору знань зроблені
у проекті Semantic Web, спрямованому на перетворення Web на єдину базу знань на основі
існуючих ІКТ та міжнародних стандартів [3].

Організаційна онтологія – інформаційна модель суб’єкта економічної діяльності, яку
можуть використовувати інші СЕД у своїх ментальних моделях для планування взаємодії із
цим СЕД. З появою ЄІП світової економіки підприємства через Інтернет одержують нові
можливості виходу на світовий ринок: мінімальні витрати на розміщення комерційних
пропозицій (у ряді випадків такі оголошення приймаються безкоштовно); глобальна
поінформованість про ринкову кон’юнктуру; участь в електронному ринку.

Управління знаннями (Knowledge management – КМ) – це систематично керована
організаційна діяльність, що розглядає явні і неявні знання як ключові стратегічні ресурси
організації, а отже, спрямована на поліпшення обробки знань на індивідуальному,
колективному, організаційному і міжорганізаційному рівнях для досягнення таких цілей
організації, як кращі інновації, висока якість, більш ефективні витрати чи більш короткі терміни
виходу на ринок, з використанням інструментів, методів і теорії з таких різних сфер, як
інформаційні технології, стратегічне планування, управління змінами, управління бізнес-
процесами, інноваційний менеджмент, керування людськими ресурсами тощо для того, щоб
досягти запланованих впливів на людей, процеси, технології і культуру в організації. У
суспільстві знань (knowledge-based society) стають вирішальним ресурсом саме знання, що
належать до різних типів (рис. 1).
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Рис. 1. Типи ресурсів знань у системах КМ
З початку розвитку КМ можна виділити два потоки досліджень і їх програмних реалізацій:

1) орієнтовані на процес (process-centered) і 2) орієнтовані на продукт (product-centered).
Будь-яка система КМ, що базується на сучасних розподілених інформаційних технологіях,

має містити компоненти, які забезпечують спільне ефективне та коректне використання знань,
їх пошук і накопичення (рис. 2).

Рис. 2. Абстрактна архітектура системи KM
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Основні технічні прийоми для такого підходу походять від систем управління документами
(Document Management), що базуються на знаннях, і від інформаційних систем. З цього погляду,
організаційні міри спрямовані на стимулювання використання і підвищення якості цінностей
інформаційних систем через бонуси, чи шляхом встановлення організаційних ролей та процесів
для високоякісного менеджменту контенту знань.

Розглядаючи практичне визначення терміна „знання” (на відміну від даних і інформації),
необхідно зазначити, що знання завжди орієнтовані на дію, тісно пов’язані з контекстом і
мають мережевий характер – показують, як частини пов’язані одна з одною. Технічно це
приводить до вимоги, що застосування KM повинні інтегровано обробляти дані, інформацію
й інформаційні джерела, які створюються для подальшого здобуття з них знаннь (наприклад,
документів накопиченого досвіду чи кращої практики). Такі документи, що містять знання,
анотуються метаданими, можуть бути оброблені автоматично і пов’язані з даними
застосування. Застосування KM мають бути побудовані на інформаційній онтології, яка
визначає типи документів у системі; атрибути метаданих; відношення між наявними
документами в системі.

Ці ідеї раніше застосовувалися в сфері управління досвідом (Experience Management) у
програмній інженерії, де були розроблені складні інформаційні онтології предметної області
для того, щоб ідентифікувати ті аспекти (facets) досвіду розробки програмного забезпечення,
що важливі для оцінки його наступного повторного використання в іншій ситуації.

Найбільш важливе застосування онтологій у KM – крім інтерфейсів перегляду в порталах
знань – це поліпшення пошуку документів за рахунок використання онтологічних базових
знань про предметну область застосування. У цілому, чим більш конкретно описана предметна
область, тим більше потужніші логічні виведення можна здійснити для розширення і
переформулювання запиту, однак детальні моделі дорого коштують і їх складно підтримувати.
Тому в КМ намагаються знаходити компроміс між „високими” і „низькими” технологіями
(„high-tech” and „low-tech” ) на основі економічної доцільності. Основу для такого логічного
виведення складають інформаційна онтологія для структурування метаданих з
неформалізованих джерел знань і онтології предметних областей для структурування області
вмісту в документах і забезпечення базових (background) знань для виведення. Базові знання
можуть містити в собі знання про пошук інформації, а також предметно-орієнтовані знання
про застосування.

Застосування IT-технологій в економічній сфері привело до появи нової форми взаємодії
зі споживачем – електронного бізнесу (е-бізнесу). Електронний бізнес – комерційна діяльність,
що базується на інформаційно-комунікаційних технологіях та спрямована на отримання
прибутків.

Розвиток е-бізнесу пов’язаний з формуванням єдиного економічного простору,
впровадженням корпоративного електронного документообігу, застосуванням електронного
цифрового підпису та електронних угод, персоніфікацією доступу до економічної інформації
і впровадженням інтелектуальних механізмів підтримки бізнес-процесів. У цьому просторі
проблеми оподаткування безпосередньо пов’язані з впровадженням агентних технологій.
Інформаційно-економічний простір (ЄІП) – сукупність інформації, технологій її використання
та засобів передачі, що функціонують на основі єдиних принципів і за спільними правилами
для задоволення інформаційних потреб користувачів. Його базис складають різноманітні
інформаційні ресурси (ІР) та засоби їх обробки і зберігання (бази даних і знань, сховища
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даних, класифікатори, стандарти документів, ПК, ІКТ). Об’єднання ІЕП певної ПрО (наприклад,
економічної галузі, країни, світу) утворює її єдиний інформаційний простір.

Єдиний інформаційний простір (ЄІП) – це сукупність інформації, технологій їх
використання та засобів передачі, що функціонують на основі єдиних принципів і за спільними
правилами для задоволення інформаційних потреб користувачів. ЄІП в економіці набуває все
більшого значення. ЄІП структурується через інформаційні системи – взаємопов’язані
сукупності методів і засоби збору, накопичення і зберігання, пошуку та обробки, поширення
і подання інформації. Першим кроком на шляху розширення ІЕП підприємств є формування
корпоративних інформаційних середовищ.

Застосування агентних технологій в і-економіці пов’язане з поданням клієнта і продавця
через програмні агенти (ПА), що дозволяють створювати адаптивні моделі поведінки покупців
та продавців на основі мультиагентних систем (МАС). ПА забезпечують встановлення та
підтримку рівноправних зв’язків між економічними об’єктами інформаційної економіки.

Апаратом моделювання та інструментом дослідження і-економіки є агентний підхід до
моделювання економіки, орієнтований на дослідження економічних систем, що складаються
з множини розподілених застосувань, діючих паралельно без глобального контролю і
відповідального за поведінку цих застосувань. Основна особливість цього підходу –
дослідження того, як економічний порядок і регулярність виникають з локальних взаємодій
автономних ПА, регульованих через параметри середовища життєдіяльності. Саме
децентралізована економічна діяльність рівноправних ПА, координована за допомогою
інформаційної імітації ними своїх дій за допомогою інформаційної моделі середовища їх
існування, якнайкраще відображає бізнес-зв’язки об’єктів економічної системи.

Обмеженим ресурсом є те, заради чого ПА встановлюють між собою ці зв’язки: місце в
системі розподілу праці, у якому даний агент представляє для економічної системи
максимальну цінність, а, отже, одержує від участі в спільній діяльності максимально можливу
для себе вигоду.

Ментальна модель потрібна агенту, щоб програвати свої можливі дії і приймати рішення,
але вона буде працездатна для забезпечення властивого громадським формам високого рівня
взаємозалежності дій незалежних і рівноправних агентів тільки у випадку існування механізму
безперервної підтримки її в актуальному стані. Для цього інформаційні образи агентів-
партнерів у ментальній моделі повинні мати зв’язки з реальними партнерами, які в умовах
групи формуються у носія ментальної моделі через прямі контакти з партнерами. У цьому
випадку ментальна модель – колективно підтримувана субстанція, яка вже не належить
одноосібно окремому агенту, хоча вона і може існувати тільки в його свідомості. Починаючи
з певного рівня розвитку ІТ ментальна модель може бути відчужена від агента на певному
інформаційному носії, після чого вона вже є одним з об’єктів середовища ПА.

За рахунок активної спільної діяльності всього співтовариства ПА в актуалізації ментальної
моделі можна вважати, що ця модель, тобто інформаційний образ середовища, є системою,
що складається з ментальних моделей членів даного співтовариства, яка є більшою за їх
об’єднання.

Для процесу координації на базі прямих зв’язків між агентами характерно, що вони
„обговорюють” свої дії між собою, „домовляються” про взаємоприйнятні дії і потім
„координують” свою спільну діяльність, за якою досягають домовленості. З урахуванням
гіпотези про існування інформаційного образу середовища цей процес координації може
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бути уточнений: ПА відчужують у даний інформаційний образ свої пропозиції з приводу
нових варіантів діяльності і нових комбінацій зв’язків.

Сукупність таких пропозицій складає сферу вибору кожного ПА системи. Агенти оцінюють
прийнятність існуючих пропозицій і вносять свої, які також оцінюються рештою агентів. Якщо
співтовариство агентів зафіксувало у своїй області вибору взаємоприйнятний варіант, то він
реалізується, а встановлені між агентами зв’язки використовуються для поточної координації
діяльності.

В економіці прямих рівноправних зв’язків існує два підпростори для виконання діяльності
ПА: матеріальний – реальні процеси створення, розподілу і споживання ресурсів;
інформаційний – результат ментального (психологічного) відображення першого і включає
процеси формування інформаційного образу середовища, а також колективне конструювання
агентами на цій основі нового образу матеріального простору.

ПА створюють в інформаційному просторі образ матеріального простору і потім
перебудовують його відповідно до поточних потреб. У цьому є певна циклічність: інформаційні
образи нових зв’язків і видів діяльності, що ініціюються в другому підпросторі, частково
матеріалізуються у структурі першого, змінюючи його поточний стан; з іншого боку, новий
стан першого простору стає базисом для генерації нових станів та інформаційних образів, що
заповнюють другий простір. Зв’язки ПА також можуть бути поділені на зв’язки для обміну
ресурсами, для обміну інформацією.

Найбільший економічний ефект від впровадження інтернет-технологій пов’язаний з такими
економічними інститутами, як торгівля, фінанси та трудові відносини. Ефективність систем е-
комерції, у тому числі й агентно-орієнтованих, визначає міру відповідності комерційним
потребам її суб’єктів використаних у ній технологій, підходів, моделей і правил. Одним з
важливих аргументів на користь впровадження агентних технологій у е-бізнесі є їх ефективність,
але доведення цього потребує використання відповідних методик.

Інформаційні потоки в економічних системах – це система зафіксованих наукових і технічних
характеристик функціонування економічних об’єктів.

Існування теоретичних меж інформаційних взаємодій означає, що ймовірність збереження
адекватності змісту інформаційного потоку залежить: 1) від фізичної відстані між одержувачем
і джерелом; 2) від середньої швидкості поширення інформації в єдиному інформаційному
просторі системи; 3) від середньої швидкості зміни стану об’єктів системи.

Час руху інформаційного потоку від джерела до одержувача може варіюватися тим
сильніше, чим далі вони віддалені один від одного.

Просування товарів на електронному ринку потребує спеціальних технологій. По-перше,
коли йдеться про електронний ринок, необхідно розуміти, що цей ринок глобальний. Зникнення
інформаційних бар’єрів між локальними та регіональними ринками потенційно дає
підприємству можливість запропонувати свою продукцію і придбати ресурси для її
виготовлення в усьому світі. Але це абстрактна можливість, яку непросто використовувати.
Стримуючими факторами є не тільки недосконалість комунікацій, але й застарілі стереотипи
господарського мислення.

У сучасних умовах створення та поширення інформаційно-комунікаційних технологій
(ІКТ) настала можливість об’єднання всіх суб’єктів економіки в загальне інформаційне
середовище. Традиційно розглядають два механізми управління суб’єктами економічної
діяльності: ринковий, при якому основною метою суб’єкта є отримання прибутку, а цінові
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сигнали – головне джерело інформації про зовнішнє середовище; директивний, при якому
основною метою суб’єкта є виконання планів вищих органів управління, які несуть
інформацію про зовнішнє середовище.

Якщо в першому випадку зворотний зв’язок між об’єктом економічної діяльності і
зовнішнім середовищем присутній у вигляді коливань цін, то у другому – забезпечується
зв’язок на всіх рівнях ієрархії економічних об’єктів.

Віртуальна організація (ВО) – тимчасова або постійна сукупність географічно роз’єднаних
осіб (фізичних/юридичних), економічна діяльність яких здійснюється при обов’язковій участі
ІКТ з визначеними компетенціями в економічно-інформаційному просторі з метою отримання
прибутку.

Наявність спільної цілі учасників ВО сприяє об’єднанню організацій зі схожими сферами
компетенції для досягнення кожною з них власної цілі. Це дозволяє учасникам ВО об’єднати
власні ресурси, потужності, розширити сегменти ринку, наблизитись до споживача, знизити
транзакційні витрати, обмінюватися знаннями та технологіями.

Основні характеристики ВО: відкрита розподілена структура; гнучкість; пріоритет
горизонтальних зв’язків; автономність та вузька спеціалізація учасників ВО; високий статус
інформаційних і кадрових засобів інтеграції; мобільність.

Найпоширеніші типи ВО: розширене підприємство (extendet enterprise); віртуальне
підприємство (virtual enterprise); організаційна мережа (organizational network); віртуальне
мале підприємство – віртуальний офіс (virtual office); віртуальне робоче місце; віртуальна
Web-корпорація.

В е-економіці однією з головних форм управління є мережна. Основна особливість
мережної форми управління – наявність прямих зв’язків між усіма учасниками економічної
діяльності. Створення таких зв’язків не вимагає компактного географічного розташування
учасників, а тільки витрат ресурсів і часу на організацію інформаційних каналів і забезпечення
взаєморозуміння суб’єктів економічної діяльності (СЕД).

Множини СЕД взаємодіють за допомогою власних агентів (наприклад, програмних) –
АСЕД. Взаємодія АСЕД з групами потенційних партнерів з економічної діяльності вимагає від
них конструювання та підтримки набору власних інформаційних образів, які відповідають
стандартам певних інформаційно-економічних підпросторів взаємодії. АСЕД можуть
підтримувати водночас кілька різних типів власних інформаційних образів, які дозволяють їм
брати участь у різних групових взаємодіях.

Формування е-економіки пов’язане з перенесенням у середовище мережі Інтернет різних
видів соціально-економічної діяльності. Традиційні організації перетворюються на мережні
структури.

Ці процеси захоплюють всю ієрархічну вертикаль в економіці (тобто мережна модернізація
тією або іншою мірою стосується як нижнього рівня, що складається з окремих підприємств,
так і утворених ними фінансово-промислових груп, міжнародних об’єднань).

Мережними формами організації співпраці назвемо технологію взаємодії групи осіб
(юридичних/фізичних), що займаються спільною виробничою діяльністю та взаємодіють між
собою рівноправно шляхом мережних відношень.

Мережні відношення – це відношення, моделлю яких є зв’язний неорієнтований граф (на
відміну від ієрархічних відношень, моделлю яких є зв’язний ациклічний орієнтований граф).
Мережна форма управління ефективна для обслуговування взаємодій на будь-яких відстанях,
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для будь-яких суб’єктів економічної діяльності, розподілених по інформаційно-економічних
підпросторах єдиного інформаційного простору. На практиці процес мережної модернізації
існуючих організацій означає, як правило, активне використання інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ).

Об’єднання підприємств через корпоративні мережі дозволяє розділити спільний ризик,
пов’язаний з витратами на відкриття нових виробничих ліній, випуск продукції, проведення
організаційних змін, реінжиніринг бізнес-процесів відповідно до темпу технологічних змін.

Об’єктивною причиною посилення мережних властивостей економіки є інтенсифікація
інформаційної взаємодії при входженні підприємства до сфери електронного бізнесу, який
базується на застосуванні ІКТ.

Однією з основних особливостей мережної форми управління є наявність прямих тривалих
зв’язків між усіма учасниками економічної діяльності. Сучасне децентралізоване застосування
інтернет-технологій для встановлення і використання економічних зв’язків показали, що
параметри географічного розташування АСЕД і ресурсів (наприклад, „відстань” і „доступ до
ресурсів”) мають бути замінені на параметри їхнього підключення до телекомунікаційної
мережі. Витрати для подолання географічних просторів заміняються в е-економіці на витрати
підключення до мережі та на організацію ефективного мережного доступу. Доступ до ІР
вимагає наявності механізмів дистанційного управління для зміни їхнього стану через мережу.
Для АСЕД необхідно підтримувати у мережі їх інформаційні образи.

Будемо вважати, що ІЕП, у якому функціонують розподілені учасники спільної діяльності,
має певну інформаційну проникність, відмінну від нуля, яка визначається рівнем розвитку
засобів комунікацій і обміну інформацією й означає, що інформація з точки А в точку Б
даного простору доходить за певний час тим більший, чим більша „відстань” між точками
відповідно до топології ІЕП. Чим більший час поширення інформації, тим вища імовірність її
старіння через постійні зміни стану економічного простору в кожній його точці.

Старіння інформаційних потоків у процесі поширення в економічному просторі знецінює
інформаційний обмін між віддаленими точками.

Знайшовши собі місце в системі технологічних і розподільних зв’язків, АСЕД позиціонує
власне положення щодо інших АСЕД, які також задіяні в цих зв’язках. Ті, з ким він взаємодіє
безпосередньо через прямі зв’язки, є його найближчими сусідами у цьому просторі. Чим
довше ланцюг зв’язків між двома АСЕД, тим більше вони віддалені один від одного (хоча
географічно вони можуть бути розташовані поруч).

Важливим фактором розвитку і-економіки є встановлення не тільки ЄІП, але й єдиного
простору знань (ЄПЗ). Наявність ЄПЗ приводить до неоднорідності інформаційної проникності
ЄІП. Зараз значні кроки в цьому напрямі зроблено у проект Semantic Web, метою якого є
перетворення Інтернет у єдину базу знань на основі існуючих ІКТ та міжнародних стандартів.
ЄПЗ можна розглядати як певним чином узгоджену та інтегровану сукупність організаційних
онтологій окремих підприємств та державних установ. Наприклад, для підтримки процесу
оподаткування в ЄПЗ потрібно встановити відповідність між онтологіями суб’єктів
оподаткування та онтологіями державних органів, які контролюють надходження податків.
Якщо забезпечений мережний доступ до економічних суб’єктів і їх АСЕД, то проблема
встановлення і підтримки потрібних зв’язків між ними в е-економіці перетворюється в
проблему організації ефективного процесу контактів та обміну інформацією.
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Рис. 3. Онтологічне подання знань суб’єкта економічної діяльності
За допомогою організаційної онтології агент визначає, який саме працівник підприємства-

виробника відповідає за ті аспекти роботи, які йому потрібні для придбання товару (наприклад,
виписування рахунку-фактури, відвантаження, технічне супроводження). Створення онтологій
потребує розробки відповідних мовних і програмних засобів, орієнтованих як на людей, так і
на програмні агенти. Розробка універсальних засобів семантичної обробки інформації
шляхом інтеграції усіх наявних підходів є метою проекту Semantic Web консорціуму W3C. На
сьогодні найбільш поширена мова подання онтологій OWL (Web Ontology Language).
Онтологія підприємства містить класи понять із заданими на них семантичними відношеннями
(рис. 3). Вона умовно розділена на онтологію макротехнології та організаційну онтологію
підприємства.

Використання знань дозволяє інтелектуалізувати встановлення зв’язків між суб’єктами
оподаткування, які є суб’єктами економічної діяльності, з урахуванням різних моделей опису
подібних об’єктів. Онтологічне подання знань про такі суб’єкти економічної діяльності, що
входять до складу економічної системи, можна використовувати для об’єднання ІР однієї
сфери знань у ЄІП.
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ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА НА ШЛЯХУ
ЗМЕНШЕННЯ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ

У статті розглянуто загальні проблеми безробіття та досліджено його види й
можливості їх регулювання. Запропоновано інструменти мінімізації цього явища.

В статье рассмотрены общие проблемы безработицы, исследованы её виды и
возможности их регулирования. Предложены инструменты минимизации этого явления.

The article deals with general problems of unemployment and investigated species and their
possible regulation. The instruments to minimize this phenomenon.

Ключові слова: безробіття, зайнятість, фіскальна політика, циклічне безробіття,
структурне безробіття, фрикційне безробіття, сезонне безробіття, приховане безробіття.

Зайнятість населення – це діяльність частини населення щодо створення суспільного
продукту (національного доходу), що об’єднує виробництво та споживання, а її структура
визначає характер їх взаємозв’язків. Ефективне функціонування економіки пов’язане із
забезпеченням повної зайнятості наявних ресурсів. У процесі динамічного розвитку ринкової
економіки виникає одна з причин макроекономічної нестабільності – неповна зайнятість. В
умовах, коли національний ринок праці ще тільки починає формуватися, неможливо уникнути
державного регулювання зайнятості населення. Безробіття є великою проблемою, яка вражає
економіку країни. Метою державної політики повинно бути зниження його рівня.

Окремі аспекти безробіття вивчали як вітчизняні, так і зарубіжні вчені. Значний внесок у
дослідження ролі фіскальної політики у боротьбі з безробіттям зробили такі науковці:
А. Авчухова [5], Л. Ільчук [5], О. Кочемировська [5], Ю. Кривобок [5], Л. Кулачок [5],
Л. Тарасенко [4], Фред Хеннебергера [2], Н. Коваленко [3] та інші.

Метою статті є дослідження ролі фіскальної політики у боротьбі з безробіттям.
Проблеми високого рівня безробіття від моменту незалежності постали в ряд основних

обмежуючих чинників розвитку соціально-економічних відносин, а тому перетворилися в
одне із пріоритетних завдань, вирішення якого значною мірою визначає успішність процесу
суспільного розвитку. Традиційною та об’єктивно обумовленою практикою вирішення
державою проблеми безробіття є зайнятість населення, що суттєво покращить рівень його
соціального та політичного життя.

Наша держава намагається обмежити вплив безробіття на окремих осіб, надає допомогу
при пошуку нової роботи без/або з мінімальним фінансовим тягарем. Для постраждалого
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працівника безробіття, незважаючи на соціальне забезпечення, – це матеріальні нестатки та
втрата соціального статусу. Більшість економістів виокремлюють такі види безробіття, як
циклічне, структурне, фрикційне, сезонне, приховане, і вважають, що політикам у даній галузі
необхідно зосередити увагу на цьому явищі.

Циклічне безробіття відбувається у тому випадку, коли існуючий потенціал економіки
внаслідок сукупного дефіциту попиту не вичерпується в нормальному обсязі для виробництва
товарів і послуг. Більшість підприємств є чутливими до економічних коливань, що залежать
від багатьох факторів, які, у свою чергу, є як контрольованими, так і неконтрольованими.
Стриманням розміру заробітної плати, темпу інфляції та облікової ставки не можна гарантувати
економічну стабільність. Водночас рівень оплати праці та монетарна політика можуть
створювати сприятливі передумови для приватних інвестицій. Завданням антициклічної
фіскальної політики повинно стати зменшення різниці між виробничим потенціалом країни
та фактичним суспільним продуктом.

Антициклічна фіскальна політика повинна включати заходи щодо зміцнення економіки,
збереження робочих місць (за рахунок скорочення робочого часу працівників із незмінним
обсягом виробництва). Центральному банку, в період економічної кризи, вкрай важливо не
збільшувати облікову ставку, оскільки це впливає на міжнародну конкурентоспроможність.
Отже, фіскальна політика має хеджуватися за допомогою політики оплати праці та грошово-
кредитної політики, що покращать інвестиційний клімат у державі [6].

Важливою складовою стратегічних структурних перетворень, необхідних для згладжування
амплітуди циклічних коливань, має бути реформування фінансової системи України у напрямі
подолання розриву між фінансовим і реальним секторами економіки. Посилення ролі
фінансової системи є важливим інструментом економічного розвитку, що призведе до
підвищення стійкості самої фінансової системи.

Після усунення причин зниження попиту або втрати доходу, що буде компенсовано
використанням грошової і фіскальної політики антициклічною, – економіка може ввійти у
фазу відновлення. Щоб уникнути безробіття, необхідно згладжування коливання попиту у
приватному секторі. Цьому сприятиме стабілізаційна державна політика щодо збереження
економічного розвитку.

Зазначимо, що структурне безробіття, – це такий вид, який існуватиме завжди, незважаючи
на економічні злети чи падіння. До нього належать особи, які мають індивідуальні проблеми,
такі як: вік і здоров’я безробітного; відсутність або недостатність професійної підготовки;
погані манери, прояви злоби до клієнтів; індивідуальні особливості осіб з інвалідністю як
потенційних працівників. Значна частина осіб з інвалідністю визначається рисами, які
утруднюють їх працевлаштування на відкритому ринку праці, а саме: особистісні риси та
особливості психологічного та психосоматичного статусу особи з інвалідністю, що пов’язані
як з вторинною інвалідністю, так і з основним захворюванням тощо; низький рівень
комп’ютерної грамотності, особливо старшого віку та в сільській місцевості; низька трудова
мотивація та утриманські настрої в середовищі таких осіб (часто не лише роботодавці, а й
самі особи з інвалідністю зацікавлені у фіктивному працевлаштуванні через власну
утриманську позицію або низьку самооцінку) [4].

До соціальних видатків [2], які прямо чи опосередковано збільшуються за рахунок
індивідуальних і соціальних збитків від безробіття, належать психосоціальні наслідки, які
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проявляються у соціальній ізоляції безробітного, зниженні самооцінки, культурної ізоляції,
що призводить до втрати соціальних навичок і суспільного визнання.

На утриманні в системі соціального захисту мають перебувати лише повністю неспроможні
особи. Сьогодні держава, надаючи допомогу і безповоротні виплати, фінансово забезпечує
(часто повністю) значну частину працездатних людей. Система соціального утримання
замінює собою інститут оплати праці, частково компенсуючи відсутність доходу від трудової
діяльності та яскраво демонструючи державний патерналізм щодо категорій громадян, таких
як особи з інвалідністю, жінки з дітьми, малозабезпечені тощо.

Держава повинна впроваджувати програми, що ґрунтуються на таких позиціях [4]:
– дотримання принципів самозабезпечення економічно активної частини населення –

створення умов для того, щоб працююча особа мала змогу заробляти стільки, скільки
дозволяють її здібності та ініціатива; забезпечувати себе і свою сім’ю; сплачувати податки, в
тому числі й на соціальний захист інших;

– забезпечення гарантованого рівня та якості життя тих членів суспільства, які не в змозі
досягти його самостійно, через заходи соціальної підтримки найуразливіших верств населення,
зокрема повністю неспроможних до праці.

Фрикційне безробіття виникає внаслідок постійного руху населення між регіонами та
видами праці, а також у різних стадіях життєвого циклу. Навіть якщо економіці характерна
повна зайнятість, завжди існують люди, які шукають роботу (після закінчення навчання або
через переїзд в інше місце, через пошук роботи, яка б відповідала рівню їх кваліфікації чи
уподобанням). Цей вид відображає невідповідність між кількістю робочих місць, що
пропонуються для найманих працівників, із числа осіб, які шукають роботу. Він вважається
неминучим і певною мірою бажаним, так як працівники, як правило, звільняються з роботи,
якщо вже підшукали нову. Термін фрикційного безробіття відносно короткий і становить
близько 2–3 місяців. Фрикційне безробіття вважається нормальним явищем, яке водночас
пов’язане із свободою у виборі зайнятості. На нашу думку, немає необхідності регулювати
цей вид безробіття.

Між фрикційним і структурним безробіттям не дуже виразна відмінність, яка полягає в
тому, що „фрикційні” безробітні мають навички, які вони можуть продати, а „структурні”
безробітні не можуть відразу отримати роботу без перепідготовки, додаткового навчання, а
інколи і зміни місця проживання. Структурне безробіття характеризується більшою тривалістю,
а тому вважається серйознішою проблемою порівняно з фрикційним безробіттям.

Сезонне безробіття відбувається, коли підприємства пропонують продукти чи послуги на
ринку тільки у певний період. До них належать: сільськогосподарські роботи, переробка
овочів і фруктів, сплав лісу, окремі види рибальства та полювання, будівництво і видобуток
корисних копалин та ін. Сезонно працюють не тільки люди, а й підприємства, окремі галузі
економіки. Якщо такі підприємства не потурбуються про альтернативні види робіт у застійні
періоди, то не зможуть уникнути звільнення деяких працівників. На підприємствах, які здатні
пристосовуватися чи адаптувати своє виробництво товарів чи послуг до сезонних коливань,
рівень сезонного безробіття значно нижчий від підприємств, що не можуть чи не хочуть
пристосовуватися до змін попиту на той чи інший товар або послуги.

Особливістю сезонного безробіття є його порівняно легка прогностичність. За ступенем
добровільності воно подібне до фрикційного. У зв’язку зі специфікою сезонне безробіття не
може бути суттєво зменшеним.
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Приховане безробіття – це неповна вимушена зайнятість працівників, які стали зайвими з
різних організаційно-економічних причин виробництва, але продовжують перебувати у складі
підприємства. Таке безробіття має місце, якщо кількість працівників на виробничих дільницях
перевищує об’єктивно потрібну. Наслідками безробіття є депрофесіоналізація, низька якість
продукції, падіння дисципліни.

Відповідно до міжнародних норм приховане безробіття називається частковим, оскільки
особа втрачає частину заробітної плати внаслідок вимушеного тимчасового скорочення
нормальної чи встановленої на підприємстві. Тобто часткове безробіття не є формою
прихованого безробіття, а однією із форм неповної зайнятості, але характерне для ситуації
економічного спаду. Воно зумовлене неповним завантаженням потужностей підприємств,
зменшенням обсягів виробництва, різким зниженням продуктивності праці, наданням
працівникам неоплачуваних відпусток, неповною зайнятістю протягом робочого тижня.

На сьогодні незареєстрована зайнятість – це неформальний сектор економіки, який
виключений зі сфери цивілізованих соціально-трудових, правових відносин і норм.

Зарубіжний досвід свідчить, що в країнах з розвиненою економікою також відбувається
зростання вимушеної неповної зайнятості, проте перехід на скорочений робочий день
(тиждень) розглядається як ефективний захід щодо запобігання безробіттю. Масштаби неповної
зайнятості в США, Німеччині, Франції, Португалії за останні роки збільшилися в десятки
разів. При цьому активно використовують державні дотації (субсидії) підприємствам на
заробітну плату працівникам для компенсацій витрат у разі скорочення збиткових і
нерентабельних робочих місць.

Отже, проблема неповної зайнятості та прихованого безробіття є проблемою часткового
(тимчасового зменшення або установлення законом скороченої тривалості робочого дня)
або тимчасово-повного безробіття (перерви в одержанні заробітної плати або зменшення її
розміру через тимчасове припинення виробництва без розірвання трудових відносин).

Неповна зайнятість – серйозна економічна проблема для ринкового суспільства. Боротьба
з нею завжди є одним із найголовніших завдань у сфері макроекономіки.

До причин неповної зайнятості відносять структурні зрушення в економіці, які відбулися
під впливом науково-технічного прогресу, циклічності економічного розвитку, нерівномірного
розміщення продуктивних сил, прагнення працівників знайти кращу роботу, яка б відповідала
їх здібностям і вище оплачувалася.

Розглянувши роль фіскальної політики у боротьбі із безробіттям, виявили, що до загальної
фіскальної вартості безробіття тільки за прямими виплатами допомоги у зв’язку з безробіттям
у квітні 2014 року витрати фонду становили 469 469 407 грн [1].Безробітні без претензій на
таку допомогу також тягнули за собою видатки на соціальну допомогу та інші пільги. Відповідно
до чинного законодавства до цього додаються альтернативні видатки безробіття, такі як: втрата
ВВП, зниження добробуту громадян, що посилюються у зв’язку з невикористанням людських
ресурсів, а з часом знецінюються. Усі ці фактори знижують виробничий потенціал і, як наслідок,
зростання економіки в цілому.

Оскільки безробіття викликає як індивідуальні, так і соціальні потреби та призводить до
втрат економічного добробуту, його необхідно мінімізувати такими інструментами:
1) економічною політикою, орієнтованою на стимулювання попиту за рахунок зменшення
відрахувань на соціальне забезпечення; 2) трудовим законодавством через урегулювання умов
праці та інвестування; 3) інноваційною технічною політикою внаслідок підвищення
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конкурентоспроможності та вдосконалення продуктів виробництва; 4) прозорою інформацією
щодо вільних вакансій шляхом сприяння розвитку конкуренції між агентствами зайнятості.
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ФІСКАЛЬНА КОНСОЛІДАЦІЯ В
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАБІЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ

ФІНАНСІВ
У статті визначено причини і розкрито заходи щодо подолання наслідків фінансової

кризи та оздоровлення фінансових систем країн-учасниць ЄС.

В статье обобщены причины и раскрыт комплекс мер по преодолению последствий
финансового кризиса и оздоровлению финансовых систем стран-участниц ЕС.

The article summarizes the causes of the financial crisis and reveales a set of measures to
overcome the consequences of the financial crisis and stabilize the financial systems of the EU
member states.

Ключові слова: фіскальна консолідація, бюджет, дефіцит бюджету, державний борг,
стабілізація державних фінансів, „боргове гальмо”.

Світова фінансова криза 2007–2009 років внесла свої корективи у реформування сфери
управління державними фінансами у країнах ЄС та сфери взаємовідносин суб’єктів фінансової
системи на нових засадах і принципах. Разом з тим виклики, що стоять перед Україною,
вимагають пошуку нових адекватних рішень у сфері державного будівництва і в сфері фінансів
зокрема. Тому важливим є вивчення досвіду ЄС у стабілізації та оздоровленні фінансів
державного сектору країн-учасниць ЄС та формування пропозицій з урахуванням
необхідності вирішення нових завдань.

Дослідженню питань розвитку фінансів ЄС присвячені праці А. Даниленка, Т. Єфименко,
В. Кудряшова, І. Луніної, І. Лютого, В. Опаріна, В. Федосова, І. Чугунова та ін. Основну увагу
у вказаних наукових дослідженнях сконцентровано на багатьох аспектах функціонування
фінансових систем ЄС, проте питання фіскальної консолідації в ЄС залишаються недостатньо
висвітленими.

У вітчизняній науковій літературі недостатньо публікацій, присвячених актуальним
питанням формування нової фінансової політики у країнах ЄС. Потребує вивчення новий
інструментарій стабілізації фінансів державного сектору в ЄС, зокрема, розуміння поняття
„фіскальна консолідація”, „нормативно-правове забезпечення політики фіскальної консолідації
у ЄС”.

© Демиденко Л. М., Наконечна Ю. Л., 2014

www.arbeitslosigkeit.com/friktionelle-arbeitslosigkeit.html.������
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Метою статті є з’ясування сутності фіскальної консолідації у країнах ЄС, принципів та
нормативно-правового забезпечення заходів щодо оздоровлення державних фінансів ЄС з
урахування перспектив інтеграції України.

За більше ніж півсторіччя динамічного поступу європейської інтеграції накопичились
певні проблеми та суперечності функціонування соціально-економічних систем країн-
учасниць ЄС, як у розподілі і використанні фінансових ресурсів між країнами-учасниця ЄС,
так і в межах існуючої соціально-економічної моделі кожної країни-учасниці.

Основними проблемами, що потребують вирішення в ЄС, можна назвати наступні:
необхідність скорочення державних боргів в окремих країнах-учасницях ЄС, які виникли в
умовах дефіцитного фінансування сектору державного управління; суттєве поглиблення
суспільної диференціації в доходах, скорочення середнього класу, уповільнення темпів
економічного розвитку; загострення демографічних проблем, скорочення народжуваності,
старіння нації. Зазначені фактори призвели до диспропорцій у сфері державних фінансів та
необхідності пошуку відповідних рішень урядами країн-учасниць ЄС як на національному
рівні, так і на рівні інституцій ЄС.

Отже, щоб розв’язати зазначений комплекс проблем у ЄС було прийнято цілий ряд заходів
(табл. 1)

Таблиця 1
Заходи, спрямовані на тривалу стабілізацію євро

З метою забезпечення тривалої стабільності економічного та монетарного союзу було
ухвалено:

І. Новий бюджетний нагляд: фіскальний договір 2012 року та нові бюджетні положення
Пакту про стабільність і зростання, спрямовані на скорочення та обмеження державної
заборгованості країн-членів, а також на те, щоб у майбутньому повністю уникнути структурних
дефіцитів. З метою контролю країни-члени мають регулярно звітувати в рамках „Європейського
семестру” перед Європейською Комісією.

ІІ. Нове економічне управління: спільна стратегія зростання, Пакт про стабільність і
зайнятість та Пакт „Євро-Плюс” повинні посилити конкурентоспроможність країн єврозони.
Процедура запобігання та корекції економічного дисбалансу сприятиме в майбутньому
координації та нагляду за економічною політикою.

ІІІ. Регулювання фінансового ринку: на основі національних, європейських та світових
заходів регулювання фінансового ринку. Він отримує нові рамкові умови, завдяки яким
фінансове господарство знову почне виконувати функцію обслуговування реальної
економіки.

Стабільні бюджети Стабільна економіка Стабільні фінансові
ринки

Новий бюджетний нагляд Нове економічне
управління

Регулювання
фінансового ринку

Фіскальний договір Європа 2020 Відповідальність
Пакт про стабільність і

зростання Пакт Євро-Плюс Справедливість,
стабільність системи

Європейський семестр Процедура економічного
нагляду Нагляд, прозорість

Механізми стабілізації
Європейський стабілізаційний механізм (ЕSМ), Європейський Фонд фінансової
стабільності (ЕFSF), Європейський механізм фінансової стабільності (ЕFSM)
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IV. Механізми стабілізації: щоб швидко впоратися з кризовими ситуаціями, одночасно з
Європейським стабілізаційним механізмом (ЕSМ) та тимчасовою захисною парасолькою
(ЕFSF, ЕFSM) існують дієві допоміжні механізми [1].

Перехід до наднаціонального регулювання грошово-кредитної політики в рамках
Економічного Валютного Союзу (далі – ЕВС) на базі єдиної грошової одиниці – ЄВРО
забезпечувався чітким механізмом.

На першому підготовчому етапі (до 31 грудня 1993 р.) було завершено створення спільного
ринку, знято майже всі обмеження стосовно переміщення платежів і капіталів, країни
розпочали стабілізацію державних фінансів відповідно до встановлених показників. А саме
для країн ЄС поставлені жорсткі вимоги щодо фінансово-економічних показників, які були
визначені в 1992 році в Маастрихті (Нідерланди).

Пакт стабільності і зростання сформовано на основі Маастрихтського договору, яким
встановлено вимоги до країн-учасниць ЄС:

– дефіцит держбюджету не може перевищувати 3 % від ВВП;
– сукупний державний борг не повинен перевищувати 60 % від ВВП;
– річна інфляція не може перевищувати середній рівень інфляції у трьох країнах ЄС із

найнижчим рівнем інфляції, що приблизно становить 3–3,5 %, більше ніж на 1,5 %;
– середнє номінальне значення довгострокових процентних ставок не повинно

перевищувати 2 % від середнього рівня цих ставок трьох країн із найстабільнішими цінами,
що на сьогодні становить близько 9 %.

У зв’язку з переходом на нову європейську валюту ЄВРО країни мають протягом не
менше двох років дотримуватися встановлених меж коливань валютних курсів ( %25.2 ) в
існуючому механізмі європейських валютних систем.

За невиконання поставлених вимог Європейською комісією було запроваджено систему
попередження, а також передбачено штрафні санкції. У разі перевищення встановленого
дефіциту бюджету в 3 % країна-порушник вимушена перераховувати безвідсотковий депозит
у розмірі 0,2 % ВВП плюс 0,1 % ВВП за кожний процентний пункт бюджетного дефіциту
понад 3 %, але в цілому не більше 0,5–0,6 % ВВП. Якщо надлишковий дефіцит зберігається
більше ніж на 2 роки, то депозит утримується як штраф. Проте відповідної практики
застосування цих штрафів не було.

Другий етап – організаційний, який завершився введенням у безготівковий обіг ЄВРО,
відбулася розробка юридичної бази для створюваної Європейської Системи Центральних
Банків, формувалися правова та інституційна бази Союзу, країни завершували програми зі
стабілізації державних фінансів. У березні 1998 року Європейською комісією оголошено склад
учасників „зони Євро”, які виконали зазначені вище умови щодо державних фінансів і виявили
бажання приєднатися до ЕВС.

Глобальна фінансова криза 2008 року торкнулась і багатьох країн ЄС, що змусило провести
реформу Пакту стабільності і зростання з метою покращання бюджетної дисципліни:

– встановлення середньострокових орієнтирів щодо бездефіцитних бюджетів;
– державний борг країн, що перевищили граничний показник 60 % ВВП, повинен щороку

скорочуватися на одну двадцяту обсягу перевищення;
– запроваджена Європейською комісією ступінчаста та автоматизована системи штрафів

та санкцій;
– оприлюднено бюджетні дані на основі чітких стандартів, які контролює Європейська

служба статистики (Євростат). За недостовірність даних передбачені штрафи.
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Наступним кроком в ЄС щодо подолання негативних тенденцій у сфері державних фінансів
стало підписання у березні 2012 року Договору про стабільність, координацію та управління
в Економічному та монетарному союзі, який отримав назву „Фіскальний договір”, або
„Фіскальний союз”.

Фіскальний договір зобов’язав країни, що використовують (або подали заявку на входження
в єврозону) євровалюту, запровадити єдині та обов’язкові бюджетні правила ЄС у національне
законодавство кожної країни-члена на найвищому конституційному рівні до 1 січня 2014
року. Згідно з фіскальним договором встановлено нову граничну межу структурного
бюджетного дефіциту на рівні 0,5 % ВВП (за винятком країн, у яких державний борг менший
ніж 60 % ВВП). Ця норма отримала назву „боргове гальмо” та повинна мати законодавче
закріплення в основному законі. У разі незапровадження боргового гальма за рішенням
Європейського суду може бути встановлено штраф до 0,1 % ВВП. Договором передбачено
проведення регулярних (мінімум 2 рази на рік) конгресів країн єврозони на найвищому рівні
з метою покращання управління єврозоною. Країни, які ратифікували фіскальний договір,
зможуть отримувати допомогу з фонду Європейського стабілізаційного механізму (далі –
ESM).

ESM має право використовувати наступні інструменти кредитування в інтересах своїх
членів за відповідних умов: надавати кредити в рамках програми макроекономічного
коригування; викупати борги на первинному і вторинному ринках боргових цінних паперів;
забезпечити фінансову допомогу у вигляді кредитних ліній; проводити рекапіталізацію
фінансових інститутів за допомогою кредитів урядам членів ESM. ESM буде уповноважений
безпосередньо забезпечувати рекапіталізацію банків у зоні євро в рамках контрольного
механізму, встановленого для банків єврозони.

Запровадженню фіскального договору передував „Європейський семестр”, який
затверджено у червні 2010 року щодо координації фіскальної та економічної політики і політики
зайнятості між національними урядами та інститутами ЄС. Європейський семестр
починається у січні – представленням Європейською комісією і обговоренням Радою міністрів
та Європейським парламентом Річного дослідження розвитку, і завершується ухваленням
конкретних рекомендацій для держав-членів на основі Національних програм реформ (далі –
НПР) та програм стабільності та конвергенції (далі – ПСК) – у липні. Європейський семестр
започатковано із січня 2011 року.

Подальші дії щодо зближення економічного розвитку країн-учасниць у межах ЄС означені
ухваленням Пакту „Євро-плюс” у березні 2011 року для підвищення конкурентоспроможності,
зайнятості, забезпечення довгострокової сталості державних фінансів та укріплення фінансової
стабільності. Країни беруть на себе добровільні зобов’язання щодо реалізації конкретних
заходів та їх включення з метою моніторингу до Національних програм реформ та Програм
стабільності та конвергенції. Так, були сформовані механізми макроекономічного контролю
за фінансової сферою. У сукупності всі ці заходи отримали назву – фіскальна консолідація.

Фіскальну консолідацію розглядають, зокрема, як державну політику, спрямовану на
скорочення дефіциту бюджету та державного боргу, покращання структури бюджетів та
державних цільових фондів шляхом оптимізації бюджетних видатків, проведення структурних
реформ зростання надходжень до бюджету в умовах стимулювання економіки та
бізнесу [2, c. 7].

Під терміном фіскальної консолідації розуміють заходи у сфері управління державними
фінансами, спрямовані на забезпечення стабільності державних фінансів через:

– встановлення дефіциту бюджетного балансу („боргове гальмо”);
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– норми запозичень і заборгованості, які обмежують зростання державного боргу у % до
ВВП;

– забезпечення фіскальної дисципліни шляхом посилення контролю за обсягами і
напрямами використання бюджетних коштів;

– визначення обсягу доходів, необхідного для фінансування функцій держави, з
урахуванням недопущення надмірного посилення податкового навантаження та збільшення
розмірів сектору загальнодержавного управління.

Важливим є те, що європейські норми передбачають також можливості відходити від
встановлених норм у разі надзвичайних подій за так званих „форс-мажорних” обставин.

Німецьке „боргове гальмо”, так само як і європейський Пакт стабільності і зростання,
містить положення-виняток, що застосовується на випадок стихійного лиха або інших
надзвичайних ситуацій, що виходять з-під контролю держави та істотно впливають на
фінансовий стан держави. Крім того, німецьке боргове правило допускає застосування
виняткового положення, тобто надання дозволу на використання більшого обсягу кредитних
коштів, ніж дозволяє правило „боргового гальма”, тільки в тому випадку, коли одночасно
затверджується план погашення цього надзвичайного кредиту. Завдяки цьому положенню
додатково посилюється самозобов’язання проводити фінансову політику, спрямовану на
запобігання зростанню квоти державного боргу [3, c. 31].

У сучасних умовах у ЄС сформувалася нова система бюджетного нагляду, що базується
на відповідному нормативно-правовому забезпеченні як на рівні ЄС, так і в національному
законодавстві країн-учасниць. Метою фіскальної консолідації є покращання бюджетної
дисципліни країн-учасниць ЄС та оздоровлення системи державних фінансів у
середньостроковій перспективі. Першими позитивними результатами цієї політики є
встановлення тренду на скорочення дефіциту бюджету у країнах ЄС. Також Португалія, Ірландія
та Іспанія, які перебували у складному фінансовому становищі, сьогодні успішно завершили
свої програми ( EFSF або ESM) без запиту додаткової фінансової допомоги. Кошти дали
національним урядам час, необхідний для виконання всеосяжних реформ, і очікується, що
2014 рік стане першим роком економічного відновлення всіх трьох країн. Україні потрібно
використати всі можливості і механізми наближення до ЄС як асоційованого члена та у сфері
державних фінансів провести реформи, які базуються на кращих стандартах європейського
бюджетного нагляду.
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МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ:
КООРДИНАЦІЙНО-МОНІТОРИНГОВИЙ

АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті розглянуто окремі аспекти утворення Міністерства доходів і зборів України,

об’єднання аналітичних складових діяльності податкової та митної служб і їх інтеграції
в єдиний координаційно-моніторинговий блок міністерства, діяльність якого спрямована
на забезпечення наповнення державного бюджету.

В статье рассмотрены отдельные аспекты создания Министерства доходов и сборов
Украины, объединения аналитических составляющих деятельности налоговой и
таможенной служб и их интеграции в единый координационно-мониторинговый блок
министерства, деятельность которого направлена на обеспечение наполнения
государственного бюджета.

The article discusses some aspects of the creation of the Ministry of income and charges of
Ukraine, combining analytical component activities of the tax and customs services and their
integration into a single focal-monitoring unit of the Ministry, which aims at ensuring the filling
state budget.

Ключові слова: Міністерство доходів і зборів України, координаційно-моніторинговий
аспект діяльності, аналітична складова, прогнозування надходжень до бюджету,
концепція організації роботи з наповнення бюджету, база оподаткування.

Указом Президента України від 24.12.2012 р. № 726/2012 встановлено утворити Міністерство
доходів і зборів України, реорганізувавши Державну митну службу України і Державну
податкову службу України  та поклавши на Міністерство функції адміністрування єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування [1].

Для розробки концептуальної моделі функціонування утвореного відомства були залучені,
крім фахівців податкової та митної служб, кращі представники вітчизняної науки та аудитори
міжнародної компанії „PricewaterhouseCoopers”. Загальні рекомендації з питань організації
діяльності об’єднаного відомства у світовій практиці відсутні, форми та методи реорганізації
державних відомств характерні для кожної держави залежно від її соціально-економічного
становища, позицій у світових фінансово-господарських відносинах та навіть національних
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традицій. Тому ці питання детально обговорювалися під час семінару-наради „Міжнародний
досвід об’єднання податкових і митних служб”, що відбувся у січні поточного року на базі
Національного університету ДПС України [4, с. 6–9].

Узагальнення досвіду різних країн щодо об’єднання податкової та митних служб свідчить,
що ефективність функціонування утвореного відомства значною мірою залежить, зокрема,
від створення інтегрованої інформаційної системи з єдиним програмним забезпеченням, що
об’єднує усі види закріплених платежів та переходу на адміністрування цих платежів,
орієнтованих на платника податків. Зазначене, на нашу думку, знайшло належне відображення
у концептуальних засадах організації роботи об’єднаного відомства [3].

Так, вперше серед центральних органів виконавчої влади України була визначена місія
(роль у суспільстві) Міністерства доходів і зборів України (далі – Міндоходів), яка полягає в
адмініструванні податків, зборів, митних платежів та єдиного соціального внеску, наданні
послуг громадянам і бізнесу та, як наслідок, забезпеченні наповнення дохідної частини бюджету,
створенні умов для розвитку підприємництва та міжнародної торгівлі. Перехід до європейських
методів діяльності, зокрема у сфері наповнення бюджету, передбачає реалізацію європейських
принципів професіоналізму, неупередженості, інформативності. У Положенні про Міндоходів
значно посилена важливість аналітичної роботи: замість однієї функції в Положенні про ДПС
Укаїни щодо прогнозування доходів бюджету та вивчення впливу макроекономічних показників
та податкового законодавства на податкові надходження у Положенні про Міндоходів їх
передбачено три: щодо підготовки пропозицій до прогнозу доходів бюджету та єдиного
соціального внеску з урахуванням прогнозу макроекономічних показників і тенденцій
розвитку світової економіки, прогнозування та аналіз зазначених доходів і розробка пропозицій
щодо їх збільшення та зменшення втрат бюджету, надання пропозицій Міністерству фінансів
України щодо доходів бюджету. Крім того, Міндоходів бере участь у розгляді та погодженні
фінансових планів підприємств з часткою державної власності у статутному капіталі, а міністру
надано право обговорювати на засіданнях Кабінету Міністрів України показники доходів
бюджету [2].

Реалізація зазначених функцій покладена на відповідний структурний підрозділ
Міністерства доходів і зборів України – Координаційно-моніторинговий департамент, який
віддзеркалює багатовекторність напрямів аналітичної роботи та трансформацію її у
координаційно-моніторингову діяльність: координація бюджетного процесу за доходами,
координація роботи та контроль ефективності супроводження базових сегментів економіки,
інтеграція обліково-звітних систем, кластерний аналіз, митна статистика, регіональний
моніторинг забезпечення доходів бюджету, проактивний аналіз та експрес-діагностика.
Фактично Координаційно-моніторинговий департамент – аналітичний центр Міністерства
доходів і зборів України, відповідні координаційно-моніторингові підрозділи утворено в
територіальних органах міністерства (крім митниць). Для досягнення загальної мети щодо
наповнення бюджету вони виконують функції своєрідних аналітичних центрів, діяльність яких
спрямована на всебічний та комплексний аналіз економічної ситуації в державі, регіонах,
оцінку бази оподаткування та визначення її резервів, для забезпечення надходжень до бюджету,
адекватних соціально-економічній ситуації у державі та забезпечення сталих надходжень до
місцевих бюджетів.

З метою забезпечення стабільного та рівномірного наповнення бюджету та послідовного
розвитку в органах міністерства усіх рівнів єдиних організаційно-методологічних підходів у
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визначенні прогнозних показників надходжень розроблена Концепція організації діяльності
Міндоходів України із прогнозування та забезпечення надходжень до бюджету, затверджена
наказом Міндоходів від 08.07.2013 № 257 (далі – Концепція).

Діяльність Міндоходів із забезпечення наповнення дохідної частини бюджету базується на
таких принципах:

– комплексний підхід до визначення бази оподаткування та напрямів її розширення,
залучення до бюджету всіх належних платежів;

– інформативність – накопичення та забезпечення всієї інформації про платника за даними
податкової та митної статистики, інформаційних ресурсів органів державної влади (за
можливості і міжнародних організацій);

– інтелектуальність – застосування сучасних форм та методів аналітичної обробки
інформації про платника;

– гнучкість – врахування змін показників соціально-економічного розвитку регіонів, змін
норм бюджетного, податкового і митного законодавства, законодавства щодо єдиного внеску
при здійсненні розрахунків прогнозу надходжень платежів;

– оперативність у визначенні прогнозу надходжень платежів та доведення його
територіальним органам Міндоходів;

– гуманність – презумпція добровільності і повноти сплати податків платниками із
спрямуванням усього комплексу фіскальних або упереджувальних заходів Міндоходів на
платників із несумлінною репутацією щодо розрахунків з бюджетом;

– науковість – залучення наукового потенціалу та кращих світових практик у роботу
Міндоходів для забезпечення обґрунтованості та повноти прогнозів надходжень за усіма
закріпленими джерелами.

Концепція реалізується шляхом:
– обґрунтованості формування та повноти охоплення прогнозуванням показників доходів,

закріплених за Міндоходів;
– підтримання належної якості прогнозно-аналітичної роботи та оперативності

формування інформаційно-аналітичних матеріалів щодо підсумків роботи Міндоходів із
наповнення бюджету;

– взаємодії структурних підрозділів Міндоходів і його територіальних органів із наповнення
бюджету;

– видання нормативно-правових актів та розпорядчих документів Міндоходів з питань
організації роботи із наповнення бюджету, доведення індикативних показників доходів за
платежами та резервами залучення коштів до бюджету;

– визначення напрямів розширення бази оподаткування та їх відпрацювання з метою
детінізації розрахунків з бюджетом та залучення до сплати належних бюджету платежів;

– визначення та відпрацювання методів аналітичної обробки податкової звітності та іншої
інформації про платників;

– комплексної взаємодії з центральними органами виконавчої влади, науковими
установами та територіальними органами Міндоходів при формуванні показників доходів і
наповненні бюджету;

– вивчення здобутків світової та вітчизняної науки, світових практик формування доходів
бюджету, напрацювань інших центральних органів виконавчої влади у сфері прогнозування,
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аналізу надходжень, організації роботи із наповнення бюджету, їх апробація з метою
впровадження у практичну діяльність Міндоходів.

Координаційно-моніториновий аспект діяльності Міндоходів є складовою реалізації місії
Міндоходів (його ролі у суспільстві), разом із адмініструванням податків, зборів, митних
платежів та єдиного соціального внеску, наданням послуг громадянам і бізнесу та ґрунтується
на постійній співпраці його структурних підрозділів, головних управлінь Міндоходів в АР
Крим, областях, містах Києві та Севастополі і Міжрегіонального головного управління
Міндоходів – Центрального офісу з обслуговування великих платників, митниць, взаємодії з
центральними органами виконавчої влади з питань визначення показників дохідної частини
бюджетів усіх рівнів.

Інформаційно-аналітичним підґрунтям координаційно-моніторингової діяльності
Міндоходів є упорядкований державний облік надходження платежів органами Державного
казначейства України, зведена звітність Міндоходів, сформована на підставі наданих
платниками податкових та митних декларацій, єдині запроваджені у Міндоходів методологічні
засади обліку, аналізу та прогнозування надходжень до бюджету, інформаційне забезпечення
аналітичних робіт.

Напрями координаційно-моніторингової діяльності Міндоходів із забезпечення наповнення
бюджету та прогнозно-аналітичної роботи, залежно від термінів реалізації та важливості
вирішення проблем, поділяються на:

– стратегічні – спрямовані на створення фінансового підґрунтя наповнення бюджету на
майбутні періоди (один бюджетний рік та понад);

– тактичні – спрямовані на вирішення завдань поточного бюджетного року (на місяць,
квартал, півріччя, з початку року).

Одним із основних проблемних питань світової економіки є виведення об’єктів
оподаткування з тіньового сектору. Ураховуючи ризики зменшення обсягів бюджетних
надходжень через зниження ставок оподаткування, запроваджених Податковим кодексом
України, проводиться робота з детінізації економіки. Водночас, відповідно до п. 77.2 ст. 77
Податкового кодексу України, послідовно впроваджується принцип мінімізації втручання у
господарську діяльність сумлінних платників податків. Спільна робота всіх ланок відомства
ґрунтується на системі аналітичної обробки податкової та митної інформації, яка дозволяє із
застосуванням сучасних методів обробки інформаційних баз даних визначити ризики
мінімізації розрахунків з бюджетом по платежах без втручання у фінансово-господарську
діяльність сумлінних платників податків.

У 2013 році після об’єднання ДПС та ДМС України у єдине Міністерство доходів і зборів
України показники баз даних обох відомств поєдналися у єдиний інформаційний простір, що
дозволяє виключити „людський фактор” і підвищити ефективність роботи обох служб.
Результатом запровадження електронних сервісів обслуговування платників та подальшого
розвитку ризикоорієнтованих підходів при відборі платників до проведення перевірок є постійне
скорочення кількості перевірок. На ІІІ квартал 2013 року по плану-графіку перевірок включено
1,4 тис. суб’єктів господарювання, що на 0,3 тис. менше ІІІ кварталу 2012 року, подовжено у
2014 році мораторій на перевірки малого та середнього бізнесу [7].

У Міндохдів продовжується реалізація проекту „Розробка та впровадження модельного
апарату по визначенню впливу макроекономічних показників на рівень податкових
надходжень” [6], який дозволяє оцінити вплив податкової політики на економічні процеси в
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державі та прогнозувати податкові надходження на основі макроекономічних показників,
здійснювати багатоваріанті розрахунки прогнозів макроекономічних показників та надходжень
основних податків залежно від змін значень фактору впливу.

На сьогодні у Міндоходів розглядаються стратегічні напрями розвитку міністерства на
2013–2018 роки.

Основними перспективами розвитку координаційно-моніторингової діяльності у векторі
зазначеної стратегії визначено:

– трансформацію прогнозування доходів бюджету в координацію бюджетного процесу
за доходами з урахуванням кращих світових практик;

– розвиток системи упередження ризиків несплати податків і зборів;
– комплексне покращання обліково-звітної складової діяльності Міндоходів;
– оптимізації методологічної складової процесу ведення митної статистики України згідно

з міжнародно прийнятими стандартами.
У період створення Міндоходів основними досягненнями у координаційно-моніторинговій

діяльності є:
– оперативне та комплексне інформування керівників Міндоходів та держави щодо стану

формування надходжень до бюджету податкових, митних платежів та єдиного соціального
внеску;

– забезпечення адекватності надходжень до бюджету платежів, закріплених за Міндоходів,
показникам соціально-економічного розвитку держави;

– впровадження процесу інтеграції обліково-звітних систем органів Міндоходів за
податковими, митними платежами та єдиним внеском;

– послідовне вдосконалення традицій статистики міжнародної торгівлі шляхом розробки
проекту нової редакції Єдиної методології митної статистики країн-учасниць СНД;

– комплексне вдосконалення сервісів обслуговування великих платників податків шляхом
удосконалення відповідних норм Податкового кодексу України щодо формування Реєстру
великих платників податків.

Для забезпечення подальшого розвитку координаційно-моніторингової діяльності
Міндоходів необхідно:

– розвивати обмін інформацією з іншими органами виконавчої влади (як центрального,
так і регіональних рівнів);

– створювати відповідні програмні продукти, які б дозволяли оперативно обробляти
електронну звітність платників податків, робити вибірки з баз даних за певним переліком
податкових ризиків та гнучко адаптуватись до потреб і напрямів роботи структурних підрозділів
органів Міндоходів (відбір до документальних перевірок, автоматичне відшкодування ПДВ
тощо);

– навчати персонал навичкам роботи з електронною податковою та фінансовою звітністю
платників і сучасним методам її обробки.

Реалізація зазначеного комплексу заходів щодо розвитку координаційно-моніторингової
діяльності дозволить убезпечити бюджет від втрат надходжень та сприятиме забезпеченню
стабільної та ритмічної динаміки наповнення бюджету держави відповідно до тенденцій
розвитку національної економки.
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У статті досліджено порядок визначення фінансового результату від продажу цінних
паперів для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств. Розроблено
пропозиції щодо вдосконалення норм Податкового кодексу України.

В статье исследован порядок определения фінансового результата от продажи ценных
бумаг для целей обложения налогом на прибыль предприятий. Разработаны предложения
по совершенствованию норм Налогового кодекса Украины.

In the article was researched the procedure for determining the financial result from the sale
of securities for the purpose of taxation of enterprise income tax. The proposals have been
developed to improve the provisions of the Tax Code of Ukraine.

Ключові слова: податок на прибуток підприємств, цінні папери, фінансовий результат.

Підприємства, які здійснюють продаж цінних паперів, повинні визначити фінансовий
результат від такої операції як для відображення його у бухгалтерському обліку, так і для цілей
оподаткування податком на прибуток підприємств. При визначенні фінансового результату
від продажу цінних паперів у бухгалтерському обліку потрібно керуватися, зокрема, нормами
П(С)БО 12 „Фінансові інвестиції” [1], П(С)БО 15 „Дохід” [2], П(С)БО 16 „Витрати” [3] та Інструкції
про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і
господарських операцій підприємств і організацій [4]. Якщо ж підприємство визначає
фінансовий результат від продажу цінних паперів для цілей оподаткування податком на
прибуток підприємств, то йому необхідно насамперед застосовувати норми п. 153.8 ст.
153 Податкового кодексу України [5].

Норми податкового законодавства повинні сприяти виконанню дохідної частини бюджету,
а також запобігати зловживанням недобросовісних платників, які різними способами
ухиляються від сплати податків. Тому актуальним є дослідження норм податкового
законодавства, які регулюють, зокрема, порядок визначення фінансового результату від
продажу цінних паперів для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств.
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Основні аспекти бухгалтерського обліку цінних паперів розглянуті Ф. Ф. Бутинецем,
С. Ф. Головим, О. В. Лишиленко, Г. В. Мисакою, В. В. Сопко, Н. М. Ткаченко,
В. М. Шарманською та ін. Порядок оподаткування операцій з цінними паперами податком на
прибуток підприємств відповідно до норм Податкового кодексу України [5] розглянуто
Т. Войтенко, Н. Дзюбою, А. Свіріденко, Л. Солошенко та ін.

Віддаючи належне науковим напрацюванням цих учених, потрібно зазначити, що питання
визначення фінансового результату від продажу цінних паперів для цілей оподаткування
податком на прибуток підприємств розглянуто не повною мірою, а тому потребує подальшого
наукового дослідження.

Метою статті є дослідження норм Податкового кодексу України [5], які регулюють порядок
визначення фінансового результату від продажу цінних паперів для цілей оподаткування
податком на прибуток підприємств. За результатами проведеного дослідження будуть
розроблені пропозиції щодо вдосконалення норм податкового законодавства у частині
оподаткування податком на прибуток підприємств операцій з цінними паперами, які
сприятимуть збалансованому врахуванню як інтересів добросовісних платників податків, так
і потреб держави у частині поповнення дохідної частини бюджету.

Згідно зі ст. 5 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок” [6] в Україні у
цивільному обороті можуть бути такі цінні папери, як акції, інвестиційні сертифікати, облігації
підприємств, ощадні (депозитні) сертифікати, векселі, іпотечні облігації тощо. Оскільки,
відповідно до ч. 2 ст. 3 Закону України„Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні” [7], податкова звітність повинна ґрунтуватися на даних бухгалтерського обліку, то
насамперед розглянемо основні аспекти порядку визначення фінансового результату від
продажу цінних паперів, який застосовують у бухгалтерському обліку.

Згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій [4]для узагальнення
інформації про наявність та рух інвестицій (вкладень) у цінні папери інших підприємств
призначені рахунки 14 „Довгострокові фінансові інвестиції” та 35 „Поточні фінансові
інвестиції”.Цією Інструкцією [4] установлено, що облік векселів може вестися на субрахунку
182 „Довгострокові векселі одержані” до рахунка 18 „Довгострокова дебіторська заборгованість
та інші необоротні активи”або на субрахунках 341 „Короткострокові векселі, одержані в
національній валюті” та 342 „Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті” до рахунка
34 „Короткострокові векселі одержані”.

На фінансовий результат від продажу цінних паперів впливають як доходи, так і витрати,
пов’язані з продажем цих активів. Дохід від реалізації фінансових інвестицій включають до
складу інших доходів, що встановлено п. 7 П(С)БО 15 „Дохід” [2]. Згідно з п. 29 П(С)БО 16
„Витрати” [3] собівартість реалізованих фінансових інвестицій (балансова вартість та витрати,
пов’язані з реалізацією фінансових інвестицій) включають до складу інших витрат. При цьому
витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання
якого вони здійснені, що установлено п. 7 П(С)БО 16 „Витрати” [3].

Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій [4] інформація про
доходи та витрати від реалізації фінансових інвестицій узагальнюється відповідно на
субрахунку 741 „Дохід від реалізації фінансових інвестицій” до рахунка 74 „Інші доходи” і на
субрахунку 971 „Собівартість реалізованих фінансових інвестицій” до рахунка 97 „Інші витрати”.
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При цьому, згідно з цією Інструкцією [4], визначення прибутку (збитку) від іншої діяльності
підприємства, у тому числі від продажу цінних паперів, здійснюється на субрахунку 793
„Результат від іншої діяльності” до рахунка 79 „Фінансові результати”.

Для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств операцій з цінними паперами
потрібно керуватися, зокрема, нормами пп. 153.8.1 п. 153.8 ст. 153 Податкового кодексу
України [5], які установлюють наступні правила визначення фінансового результату від
продажу цінних паперів:

1) облік загального фінансового результату (прибутку/збитку) за операціями з торгівлі
цінними паперами ведеться платником податку окремо від інших доходів і витрат;

2) платник податку визначає фінансовий результат за операціями з цінними паперами, що
перебувають в обігу на фондовій біржі, окремо від фінансового результату за операціями з
цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі;

3) платники податку визначають фінансовий результат за операціями з цінними паперами
відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку шляхом зменшення прибутків за
операціями з цінними паперами на суму збитків від операцій з іншими цінними паперами
протягом такого звітного періоду;

4) для цілей п. 153.8 ст. 153 Податкового кодексу України [5] дохід платника податку від
продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів визнається на дату переходу
покупцеві права власності на такі цінні папери.

Нині при визначенні доходу від продажу цінних паперів потрібно застосовувати метод
нарахувань, що встановлено п. 137.4 ст. 137 та п. 153.8 ст. 153 Податкового кодексу України [5].
У зв’язку з цим Л. Солошенко зазначає, що „…в минулому, як відомо, для ЦП-доходів та ЦП-
витрат діяло правило першої події…” [8, с. 20], проте „з 2013 року підхід до відображення ЦП-
доходів та ЦП-витрат змінився, він орієнтований на бухоблік…” [8, с. 20].

При розрахунку прибутку або збитку за кожною окремою операцією з цінними паперами
необхідно визначати різницю між доходом від відчуження цінних паперів та сумою витрат,
понесених у зв’язку з придбанням таких активів, що установлено нормами абзаців четвертого
та п’ятого пп. 153.8.1 п. 153.8 ст. 153 Податкового кодексу України [5]. Як зауважує Н. Дзюба,
„…витрати на придбання цінних паперів, що беруть участі у „ціннопаперовому” обліку, тепер
включатимуть і інші супутні таким операціям додаткові витрати, зокрема, витрати на оплату
комісійної винагороди (послуг „ціннопаперових” посередників)” [9, с. 6].

В абзаці шостому пп. 153.8.1 п. 153.8 ст. 153 Податкового кодексу України [5] у контексті
витрат від продажу цінних паперів, які повинні визнаватися витратами того звітного періоду,
в якому визнано доходи від відчуження таких цінних паперів, згадані лише витрати платника
податку, понесені на користь продавця або емітента цінних паперів. Щодо інших витрат, що
виникають при придбанні цінних паперів (наприклад, витрати на сплату комісійної винагороди
посередникам – торговцям цінними паперами, які були задіяні при купівлі цінних паперів
тощо), то вони у цьому абзаці не згадуються.

Враховуючи це, пропонуємо абзац шостий пп. 153.8.1 п. 153.8 ст. 153 Податкового кодексу
України [5] викласти у такій редакції: „Витрати платника податку на користь продавця або
емітента цінних паперів, а також інші витрати, понесені у зв’язку з придбанням цінних паперів,
визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від відчуження таких
цінних паперів”. Це дозволить уточнити момент включення до складу витрат, що враховуються
при визначенні фінансового результату за операціями з цінними паперами для цілей
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оподаткування, інших витрат (зокрема, витрат на сплату комісійних винагород посередникам),
понесених у зв’язку з придбанням цінних паперів.

В окремих випадках підприємства, які здійснюють операції з продажу цінних паперів, є
платниками акцизного податку, що установлено пп. 212.1.9 п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу
України [5]. У таких платників акцизного податку, як слушно вважає Т. Войтенко, „…сума
доходу від відчуження ЦП з урахуванням ЦП-акцизу повинна, на нашу думку, брати участь
у визначенні „ціннопаперового” фінансового результату” [10, с. 31].

Відповідно до п. 216.7 ст. 216 Податкового кодексу України [5] датою виникнення податкових
зобов’язань з акцизного податку за операціями з продажу цінних паперів є дата отримання
доходу від операцій з продажу цінних паперів. Як вважає А. Свіріденко: „Це положення Кодексу
слід розуміти так: податкові зобов’язання з „ціннопаперового” акцизу визначаються на дату
отримання грошових коштів від здійснення операцій з продажу або відчуження цінних паперів
в іншій формі” [11, с. 27].

Оскільки при оподаткуванні податком на прибуток підприємств треба визначати
фінансовий результат окремо у розрізі двох видів цінних паперів (тих, що перебувають в обігу
на фондовій біржі, та тих, що не перебувають), що установлено пп. 153.8.1 п. 153.8 ст. 153
Податкового кодексу України [5], то важливо правильно визначити момент, у який потрібно
відносити цінні папери до одного з двох зазначених видів. Погоджуємося з думкою
Л. Солошенко, яка вважає, що „…розподіляти ЦП на ці види, мабуть, слід було, прив’язуючись
до моменту їх продажу (переходу права власності на ЦП). Адже саме тоді у ЦП-обліку
відображаються „ціннопаперові” доходи та витрати, а також визначається
фінрезультат” [12, с. 31].

Норми пп. 153.8.4 п. 153.8 ст. 153 Податкового кодексу України [5] установлюють, що якщо
платником податку здійснені витрати, пов’язані з придбанням цінних паперів або деривативів
емітента, інформація щодо якого містилася на дату вчинення правочину в переліку емітентів,
що мають ознаки фіктивності, такі витрати не враховуються при визначенні фінансового
результату за операціями з цінними паперами або деривативами. Проте у Податковому кодексі
України [5] не встановлено обмежень на включення до складу витрат, які враховуються при
обчисленні об’єкта оподаткування, тих витрат, що пов’язані з продажем цінних паперів або
деривативів емітента, інформація щодо якого містилася на дату вчинення правочину в переліку
емітентів, що мають ознаки фіктивності (наприклад, витрати на сплату комісійної винагороди
посереднику – торговцю цінними паперами, який здійснює продаж таких активів за
дорученням їх власника).

Враховуючи це, пропонуємо доповнити пп. 153.8.4 п. 153.8 ст. 153 Податкового кодексу
України [5] абзацом п’ятим такого змісту: „Якщо платник податку здійснює продаж цінних
паперів або деривативів емітента, інформація щодо якого містилася на дату вчинення
правочину в переліку емітентів, що мають ознаки фіктивності, то витрати, пов’язані з продажем
таких цінних паперів або деривативів (витрати на сплату комісійної винагороди посередникам
тощо), не враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування податком на прибуток
підприємств”. Це дозволить не лише поповнити дохідну частину бюджету, але й зробити
менш економічно привабливими господарські зв’язки платників податків з підприємствами-
емітентами, що мають ознаки фіктивності.

Проведене дослідження дало змогу зробити висновок:
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1. Фінансовий результат від продажу цінних паперів, визначений за даними бухгалтерського
обліку, може відрізнятися від фінансового результату, визначеного за результатами цієї самої
операції для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств. Це зумовлено нормами
Податкового кодексу України [5], спрямованими, зокрема, на мобілізацію надходжень податку
на прибуток підприємств до бюджету.

2. Для уточнення моменту включення до складу витрат, що враховуються при визначенні
фінансового результату за операціями з цінними паперами для цілей оподаткування, інших
витрат, понесених у зв’язку з придбанням цінних паперів, пропонуємо абзац шостий пп. 153.8.1
п. 153.8 ст. 153 Податкового кодексу України [5] викласти у такій редакції: „Витрати платника
податку на користь продавця або емітента цінних паперів, а також інші витрати, понесені у
зв’язку з придбанням цінних паперів, визнаються витратами того звітного періоду, в якому
визнано доходи від відчуження таких цінних паперів”.

3. Для забезпечення надходжень податку на прибуток підприємств до бюджету пропонуємо
доповнити пп. 153.8.4 п. 153.8 ст. 153 Податкового кодексу України [5] абзацом п’ятим такого
змісту: „Якщо платник податку здійснює продаж цінних паперів або деривативів емітента,
інформація щодо якого містилася на дату вчинення правочину в переліку емітентів, що мають
ознаки фіктивності, то витрати, пов’язані з продажем таких цінних паперів або деривативів
(витрати на сплату комісійної винагороди посередникам тощо), не враховуються при
обчисленні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств”.

Питання оподаткування податком на прибуток підприємств операцій як з цінними
паперами, так і з іншими активами, є складним і багатогранним, а тому потребує подальшого
наукового дослідження.
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ФІСКАЛЬНІ МЕТОДИ ДЕРЖАВНОЇ
ПІДТРИМКИ АПК ЯК ЗАПОРУКА

ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ: ЗАРУБІЖНИЙ
ДОСВІД І УКРАЇНА

У статті розглянуто фіскальні методи державної підтримки сільгоспвиробників у
найбільш розвинених країнах.

В статье рассмотрены фискальные методы государственной поддержки
сельхозпроизводителей в наиболее развитых странах.

The article deals with the methods of public fiscal support for farmers in the most developed
countries.

Ключові слова: продовольча безпека, державна підтримка АПК, фіскальні методи.

За словами американського філософа М. Енсмінгера, „продукты питания – это и
ответственность, и оружие. Это ответственность потому, что одно из важнейших прав – это
право на пищу и ее потребление в достатке. С другой стороны, это оружие, поскольку в
политике и экономике продукты питания играют огромную роль и обладают большей силой,
нежели пули или нефть” [1]. За визначенням багатьох експертів, продовольча проблема може
перерости в глибоку міжнародну кризу і визвати ряд „голодних війн” в усьому світі [2, с. 5].

Забезпечення достатнього рівню продовольчої безпеки України пов’язане насамперед з
прогресивним розвитком сільського господарства й АПК у цілому. Рівень розвитку,
стабільність функціонування АПК впливають на загальний стан економіки, у тому числі на
забезпечення продовольчої безпеки, розвиток зовнішнього та внутрішнього ринків, а особливо
на матеріальний рівень життя кожного громадянина. За рахунок продукції агропромислового
комплексу, що дає понад 90 % продовольчих ресурсів України, формується більше 2/3 фонду
народного споживання. Будь-які незначні негативні процеси в продовольчому забезпеченні
населення, чи-то підвищення цін, чи-то виникнення дефіциту будь-якого продукту харчування,
викликають суспільне незадоволення, яке може призвести до вкрай несподіваних наслідків.

На відміну від більшості вітчизняних економістів, які під терміном „фіскальні методи”
розуміють виключно засоби оподаткування, ми розуміємо даний термін у широкому
розумінні як сукупність власне податкових, а також бюджетних і митно-тарифних заходів впливу
на ті чи інші соціально-економічні явища.

© Коломієць Т. А., 2014
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Питанням дослідження проблем продовольчої безпеки присвячені праці В. Я. Амбросова,
В. Г. Андрійчука, П. П. Борщевського, Б. М. Данилишина, Л. В. Дейнеко, С. М. Кваші,
І. І. Лукінова, Б. Й. Пасхавера, П. П. Руснака, П. Т. Саблука, О. І. Гойчук, В. В. Юрчишина та
ін. Над проблемою державного регулювання сільського господарства у країнах з розвиненою
економікою працювали: О. Є. Гудзь, С. І. Дем’яненко, М. І. Завадський, О. В. Литвин,
А. П. Макаренко, М. Й. Малік, Л. О. Мармуль, Л. Ю. Мельник, О. Д. Олійник, Ю. С. Пилькевич,
А. В. Сомик та інші.

Стабільне виробництво продуктів харчування, доступність їх отримання та споживання за
рахунок власного виробництва та імпорту можливе лише під контролем державних органів.
Тільки держава може правильно подбати про запаси продовольства, використовуючи
механізми підтримки виробників основних продуктів харчування, регулювання експорту і
митно-тарифної політики [3]. Саме на державному рівні необхідно вирішувати проблему
соціального захисту бідних верств населення.

Завданням статті є дослідження зарубіжного досвіду державної підтримки АПК для
забезпечення продовольчої безпеки порівняно з українськими реаліями у цій сфері.

В умовах інтеграції України у світове співтовариство особливого значення набуває
розв’язання проблем економічного та соціального розвитку агропромислового комплексу
як пріоритетного сектору економіки країни, від якого значною мірою залежить розвиток
інших галузей національного господарства, у тому числі продовольча безпека держави і
добробут населення. На думку економістів, для розбудови в Україні інфраструктури аграрного
ринку потрібно 180 млрд грн на найближчі 4–5 років. Водночас основні засоби виробництва
потребують капіталовкладень для оновлення на суму 250 млрд грн на такий само період.
Крім того, для забезпечення нормальної роботи галузі тваринництва потрібно 43 млрд грн на
рік, рослинництва – 57 млрд грн на рік. Вочевидь, що сучасні можливості українського
консолідованого бюджету не дозволяють забезпечити необхідні обсяги фінансової підтримки
агропромислового виробництва, а, отже, бюджетні кошти не можна розглядати як основне
джерело для розвитку аграрного сектору. У цих умовах необхідно поєднувати різні форми і
методи економічного регулювання, формувати умови залучення для розвитку галузі ресурсів
з різних джерел (власних ресурсів підприємств, кредитів, приватних інвестицій та ін.) [4].

Для забезпечення достатнього рівня розвитку агропромислового комплексу важливим
завданням держави є підтримка аграрного сектору, фінансове забезпечення економічних
реформ, які проводяться у даній сфері.

На досить високому державному рівні вирішують питання підтримки аграрного сектору
у провідних державах світу. Насамперед це країни Європейського співтовариства, Сполучені
Штати Америки, Японія, КНР та ін., де виділяється достатньо коштів на модернізацію техніки
і технологій в агропромисловому комплексі. Сучасна європейська чи американська ферма –
це високотехнологічне господарство, яким керує 1–5 чоловік. Збільшення обсягів виробництва
здійснюється за рахунок новітніх технологій, а не за рахунок збільшення посівної площі чи
поголів’я худоби та інтенсифікації праці.

Світова організація торгівлі розглядає три так звані „корзини” державної підтримки
агропромислового сектору економіки.

„Янтарна” – це прямі інвестиції та дотації. Проблема такої допомоги полягає в тому, що
інколи неефективні підприємства не можуть досконало використати субсидії.
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„Блакитна” – це програми на відстрочення платежів за кредитами, податкові пільги, пільгові
чи безпроцентні кредити, списання чи реструктуризація заборгованості та ін.

„Зелена корзина” – заходи, які прямо не пов’язані з агропромисловістю, але все-таки
підтримують її: розвиток інфраструктури сільських районів, наукові дослідження в межах
сільського господарства, екологічні програми та ін. За даними американських дослідників,
приріст в економіці сільського господарства США за останнє десятиріччя на 50 % був
забезпечений завдяки державному фінансуванню наукової діяльності, яка пов’язана із
сільським господарством [5].

Наведемо основні заходи державної підтримки сільськогосподарського виробництва у
провідних країнах світу (табл. 1) [6, с. 15].

Таблиця 1
Основні заходи державної підтримки сільськогосподарського виробництва у провідних

країнах світу

Аналіз таблиці показує, що державна підтримка сільгоспвиробника базується на
монетарних методах. Так, наприклад, у США щорічний обсяг державних витрат на сільське
господарство у відсотках до внутрішнього продукту становить 0,9 %, тоді як в Україні лише
0,12 %, або майже у 8 разів менше. Державні виплати на 1 га сільськогосподарських угідь у
США в рази перевищують аналогічний показник по Україні. Якщо в США вони становлять на
кожен гектар 155 доларів, то в Україні тільки близько 5 доларів на кожен гектар
сільськогосподарських угідь [6].

Відповідно до Закону США „Щодо продовольства, охорони природних ресурсів та
енергетики” від 18.06.2008 р. державна підтримка спрямовується на розвиток товарного

Методи державної
підтримки Заходи

Підтримка доходів виробників Компенсаційні платежі
Платежі за умови появи збитків від стихійних лих
Платежі за збиток у наслідок реорганізації виробництва

Цінове втручання на ринку
продовольства

Підтримка цін на с. г. продукцію
Встановлення квот
Встановлення податків на експорт та імпорт продовольства

Компенсація витрат Субсидіювання або пільгове оподаткування за умови
придбання добрив, кормів та отрутохімікатів
Субсидіювання виплат відсотків за отриманими кредитами
Субсидіювання виплат зі страхування майна

Сприяння розвитку ринку Виділення коштів на розробку й реалізацію ринкових
програм
Субсидії на зберігання продукції
Субсидії на проведення транспортних робіт із перевезення
продукції усіх ланок аграрного виробництва

Сприяння розвитку
продовольчої інфраструктури

Субсидії на будівництво господарських приміщень
Субсидії на здійснення ірригаційних проектів
Субсидії на рекультивацію земель
Сприяння створенню фермерських об’єднань

Реалізація регіональних
програм

Виділення коштів на реалізацію державних програм
розвитку виробництва

Макроекономічна політика Проведення пільгової податкової політики
Підтримка національної валюти
Зовнішньоторговельна діяльність
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виробництва та підвищення рівня доходів фермерів і включає прямі виплати і цільові ціни.
Передбачено субсидії при виробництві пшениці, кукурудзи, ячменю, вівсу, риса, бавовни,
горошку, чечевиці, нуту. Підтримка виробників молочної продукції здійснюється через ціни
підтримки сиру типу „чеддер” (1,13 дол./фунт), масла вершкового (1,05 дол./фунт) і
знежиреного молока (0,8 дол./фунт) [7]. За останні шість років загальний розмір лише прямої
підтримки фермерів США становив близько 81 млрд дол., або 13 млрд дол. в рік. Загальні
витрати, які передбачені законом, становлять 182,8 млрд. дол. [8]. Рівень підтримки аграрних
цін становить 50 %, а 21 % доходів фермерів – це прямі субсидії держави. Значна увага
приділяється державним програмам продовольчої допомоги бідним групам населення.
Спеціальною Службою з питань продовольства і послуг споживачам розроблено і втілено в
життя більше 15 програм продовольчої допомоги малозабезпеченому населенню [9]. Із
зазначеного зрозуміло, що агропромисловий комплекс США є стратегічною сферою інтересів
країни.

У Європейському Союзі державна підтримка сільськогосподарського виробництва
здійснюється у межах Спільної аграрної політики (САП (CAP – Common Agricultural Policy),
спрямована насамперед на розвиток села. Так, Регламентом Ради ЄС 1698/2005 від 20.09.2005 р.
щодо підтримки розвитку села з боку Європейського сільськогосподарського фонду розвитку
села (ЄСФРС) передбачено такі пріоритетні напрями підтримки розвитку сільських територій
на 2007–2013 pp. [10]:

– підвищення конкурентоспроможності секторів сільського і лісового господарства;
– поліпшення природного середовища і сільської місцевості;
– підвищення якості життя на сільських територіях і диверсифікація сільської економіки;
– підтримка місцевих стратегій сільського територіального розвитку за ініціативою

програми „Лідер” (LEADER).
У країнах Європейського Союзу щорічно збільшуються кошти, які виділяються для

підтримки сільського господарства. Так, 2005–2010 рр. у середньому на підтримку свого
аграрного сектору країни-члени ЄС щорічно виділяли від 100 до 130 млрд. дол., або це близько
45 % ціни всієї отриманої сільгосппродукції. Державні субсидії у таких державах, як Норвегія,
Фінляндія, Швеція, становлять 70 % усього фермерського доходу (тобто держава практично
повторно сплачує сільгосппродукцію) [8].

У рамках спеціальної „Єдиної сільськогосподарської політики” (ЄСГП ), яка являє собою
систему сільськогосподарського субсидування, а також програми розвитку сільського
господарства в ЄС, діють прямі виплати у вигляді субсидій, механізми підтримки цін,
включаючи гарантії мінімальних цін, а також встановлення квот на певні товари ззовні
Європейського Союзу. У 2011 році видатки на реалізацію ЄСГП становили понад 40 % бюджету
ЄС (близько 55 млрд євро), з них 31 % – пряма допомога виробникам сільськогосподарської
продукції, а 11 % – програми розвитку. Для порівняння аналітики зазначають, що в 2012 році
Міністерству аграрної політики та продовольства України із загального фонду держбюджету
для реалізації програми „Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі” було
виділено коштів на суму понад 822 млн грн [11].

Сільськогосподарське виробництво Канади отримує державну підтримку шляхом
фінансування окремих галузей сільського господарства і фермерських господарств через:
надбавки до ринкових цін для забезпечення дохідності виробленої продукції; надбавки до
обсягів виробничих витрат у формі кредитної підтримки; виплати відсотків за кредитами;
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гарантії за кредитами; податкові пільги щодо підтримки дохідності сільськогосподарського
виробництва [12].

До основних заходів державної підтримки сільського господарства Японії належать
встановлення гарантованих закупівельних цін і державних закупівель сільськогосподарської
продукції, підтримка сільськогосподарської науки та сільськогосподарського
машинобудування [13]. Сільське господарство Японії становить лише 2 % ВВП, пахота – 10 %
загальної земельної площі, а галузь забезпечує близько 40 % потреб країни в продуктах
харчування і сільськогосподарській сировині для потреб підприємств. Країна використовує
сучасні аграрні технології і має найвищу врожайність сільгоспкультур. У межах національної
безпеки проводить політику стратегічного забезпечення населення рисом. Уряд свідомо
проводить політику аграрного протекціонізму [9], відкрито визнає той факт, що від стану
продовольчого забезпечення населення залежить забезпечення національної безпеки.

Ще одна азіатська країна, КНР, яка володіє лише 7 % світових аграрних земель, при цьому
кількість працюючих у сільгоспсекторі досягає 40 % від загальної кількості фермерів світової
економіки, має 80 % рівня забезпеченості за всіма основними групами продовольчих товарів.
У сільському господарстві було введено сімейний підряд, вільний продаж надлишків виробленої
продукції, а земельні наділи закріплені у довгостроковій оренді, з’явилися кооперативні
підприємства. У 2006 році в Китаї було скасовано сільськогосподарські податки. Уряд КНР
також розробив спеціальну державну програму, яка заохочує китайські компанії купувати
сільськогосподарські землі за межами країни. Не виключено, що подібні проекти будуть
фінансуватися за рахунок кредитів, виданих бюджетними банками та інвестиційними
фондами [9].

З огляду на позитивний досвід розвинених країн можна зазначити, що для забезпечення
достатнього рівня розвитку агропромислового комплексу важливим завданням для держави
є його підтримка, фінансове забезпечення економічних реформ, які проводяться у даній
сфері, особливо в межах обсягів сукупного виміру підтримки, про що домовлено зі Світовою
організацією торгівлі. Форми та способи державної підтримки АПК мають стати дійсною
підтримкою для сільгоспвиробників, а не як контроль та стимулювання. Сьогодні уряд активно
вживає заходів з підтримки АПК у вигляді дотацій, субсидій, пільгового кредитування та
пільгового оподаткування. За допомогою найрізноманітніших важелів, у тому числі податкових,
держава стимулює селян до створення невеликих фермерських господарств. Міністерство
аграрної політики та продовольства намагається підтримати всіх дрібних і невеликих виробників,
навіть тих, хто працює на 20–30 сотках або тримає одну корову. На державну допомогу можуть
розраховувати насамперед новостворені і фінансово слабші господарства. Таке правило діє
у більшості держав, де застосовують різні форми податкових та інших пільгових режимів – від
податкових ставок єдиного сільськогосподарського податку до пільгового кредитування
сільгоспвиробників, надання субсидій і встановлення гарантованих закупівельних цін та
державних закупівель сільськогосподарської продукції [14]. Загалом, за прогнозами
Мінагрополітики України, малі підприємства та одноосібники, до 2020 р. вироблятимуть
мінімум 40 % від усієї сільськогосподарської продукції.

Отже, з урахуванням зарубіжного досвіду в Україні необхідно синтезувати все найкраще
й ефективніше в світовому агропромисловому комплексі, збалансувати рівні державної
підтримки з урахуванням ресурсного і адаптивного потенціалів сільських територій. Для
акумулювання фінансових ресурсів фермерських господарств та дрібних
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сільськогосподарських виробників бажано запровадити податкові канікули, що надасть
можливість розвивати їх інфраструктуру, оновлювати застарілу техніку, впроваджувати
інноваційні технології та ін. На нашу думку, удосконаленню потребує й існуюча нормативно-
правова база, цінова, кредитна політика, необхідно задіяти довгострокові програми
субсидування аграрного сектору, проводити державну політику щодо поступового
імпортозаміщення продуктів харчування, посилити боротьбу зі спекуляцією в АПК. З огляду
на зазначене вище зазначимо, що стимулювання розвитку державної підтримки
агропродовольчого комплексу України сприятиме не лише забезпеченню продовольчої
безпеки країни, а й підвищенню конкурентоспроможності національної економіки на
світовому ринку.
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УДК 336
М. С. Лаба,
заслужений економіст
України

ФІСКАЛЬНИЙ АСПЕКТ АДМІНІСТРУВАННЯ
ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ – ДОСЛІДЖЕННЯ

ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ
У статті наведено аналіз понятійного апарату чинного законодавства та наукових

досліджень щодо адміністрування податків, реалізації податковим законодавством
фіскальної та інших функцій, обґрунтовано необхідність розглядати фіскальний аспект
адміністрування податків з позиції держави для наповнення бюджету та платника
податків як потенційного джерела надходжень до бюджету.

В статье подан анализ понятийного аппарата действующего законодательства и
научных исследований относительно администрирования налогов, реализации налоговым
законодательством фискальной и других функций, обосновано необходимость
рассмотрения фискального аспекта администрирования налога с точки зрения
государства для наполнения бюджета и налогоплательщика, как потенциального
источника поступлений в бюджет.

The article analyzes the conceptual apparatus served the current legislation and research
regarding the administration of taxes, tax legislation implementing fiscal and other functions,
justified the need to address the fiscal aspects of the administration of the tax in terms of the state
budget and the filling of the taxpayer, as a potential source of revenue.

Ключові слова: Податковий кодекс України, адміністрування податків, фіскальна
функція податків, принципи податкового законодавства.

Податкова система України перебуває у стані постійного вдосконалення та реформування.
Податковим кодексом України [1] (далі – Податковий кодекс) здійснено кардинальні зміни в
оподаткуванні та адмініструванні податків, спрямовані на упорядкування взаємовідносин
платників податків і контролюючих органів, встановлення справедливості та неупередженості
в оподаткуванні: ставки податків поступово знижуватимуться, але сплачувати їх повинні всі [2,
с. 91]. Водночас значна кількість змін (майже п’ятдесят), внесених до Податкового кодексу
протягом 2010–2013 років, та їх сутність (зокрема, упорядкування питань оподаткування
платників малого та середнього бізнесу, податкового стимулювання розвитку сучасних
високотехнологічних видів підприємницької діяльності та інформаційних технологій, реалізації
адміністративної реформи тощо) свідчать, що процес удосконалення податкової системи ще
не завершений та потребує подальшого наукового обґрунтування.

© Лаба М. С., 2014
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Розділ ІІ Податкового кодексу присвячений адмініструванню податків, зборів (обов’язкових
платежів). Кожна з його глав регулює певні напрями адміністрування: загальні питання,
податкову звітність, податкові консультації, визначення суми податкових та/або грошових
зобов’язань платника податків, порядок їх сплати та оскарження рішень контролюючих органів,
податкового контролю. У затвердженій у 2010 році редакції Податкового кодексу таке
визначення адміністрування було відсутнє.

Щодо фіскальної складової адміністрування податків, то погоджуємося з твердженням
авторського колективу під керівництвом М. Я. Азарова, що „…у чинному українському
законодавстві немає поняття „фіску” [3, с. 16].

Питання удосконалення адміністрування податків досліджували М. Я. Азаров,
В. Л. Андрущенко, С. П. Ріппа, А. М. Соколовська, Л. Л. Тарангул, К. І. Швабій,
Ф. О. Ярошенко. Аналіз наукових публікацій свідчить про відсутність досліджень щодо
фіскального аспекту адміністрування податків. Більшість публікацій щодо адміністрування
присвячена проблематиці визначення цього терміна, його складових та  напрямам
удосконалення адміністрування досліджуваних авторами податків або груп платників. Метою
дослідження є обґрунтування існування фіскального аспекту у цілісній системі
адміністрування податків та його важливість у формуванні взаємовідносин контролюючих
органів і платників податків.

К. А. Пріб та В. І. Федько вважають адміністрування як систему „…заходів податкових та
інших контролюючих органів, спрямованих на реєстрацію платників податків, зборів
(обов’язкових платежів), визначення податкових зобов’язань у визначених законодавством
випадках, дотримання строків їх погашення, здійснення податкового контролю та
обслуговування платників податків” [4, с. 37]. Із середини 90-х років минулого століття термін
„адміністрування податків” набув популярності, про його широке та суперечливе використання
у практиці оподаткування та відсутність дефініції цього терміна в науковій літературі зазначено
у навчальному посібнику „Податкова система України”. При цьому найбільш прийнятним
вважається визначення, наведене у вітчизняній економічній енциклопедії: „Адміністрування
– управлінська діяльність керівників і органів управління, яка здійснюється здебільшого через
накази, розпорядження” [3, с. 51]. З наведеного можна зробити висновок, що адміністрування
податків – це певна регламентована управлінська діяльність у податковій сфері.
І. М. Бондаренко, наголошуючи, що у затвердженій у 2010 році редакції Податкового кодексу
не розкрита сутність поняття „адміністрування податків” робить висновок, що складовою
адміністрування „…є такі інститути: податкові консультації, податкові вимоги, оскарження дій
та рішень, облік, способи забезпечення виконання податкового обов’язку, спроби здійснення
податкового контролю тощо” [5, с. 35].

Різновекторність напрямів адміністрування є характерною для наукових досліджень. Так,
І. П. Адаменко визначає систему податкового адміністрування як основу підвищення
ефективності податкової системи [6, с. 24–26], О. С. Іванішина наголошує на необхідності
вдосконалення адміністрування податків і зборів в Україні відповідно до європейських
стандартів [6, с. 128–131], В. І. Коротун та П. С. Чернов розглядають адміністрування податків
у контексті реалізації податкової реформи в Україні [6, с. 166–169], М. В. Тарасюк – як
підсистему податкового менеджменту [6, с. 395–397]. Н. І. Рубан, Т. М. Єгорова та
Т. В. Василькова – через призму великих платників податків та наголошують на необхідності
визначення механізму адміністрування зазначеної категорії платників [7, с. 52]. В. М. Левченко
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досліджує окремі аспекти адміністрування податку з доходів фізичних осіб [8, с. 158–165],
С. С. Аптекарь та Р. С. Близький вивчають питання покращання адміністрування ПДВ [8, с. 364–
366], А. О. Нікітішин – адміністрування та контролю з податками з доходів фізичних
осіб [8, с. 448–451], Я. В. Петраков – проблеми методології адміністрування неподаткових
платежів до державного бюджету [8, с. 456–458], Р. С. Близький і А. О. Гордієнко – напрями
вдосконалення механізму адміністрування оподаткування фізичних осіб [8, с. 481–483].

Наведене доводить комплексність поняття „адміністрування” та множину напрямів його
реалізації в оподаткуванні.

Зазначене знайшло підтвердження у визначенні терміна „адміністрування податків”,
наданому Законом України від 4 липня 2013 року № 404-VII „Про внесення змін до Податкового
кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи”, згідно з яким
„…адміністрування податків, зборів, митних платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування … та інших платежів відповідно до законодавства, контроль
за дотриманням якого покладено на контролюючи органи … – це сукупність рішень та
процедур контролюючих органів і дій їх посадових осіб, що визначають інституційну структуру
податкових та митних відносин, організовують ідентифікацію, облік платників податків і
платників єдиного внеску та об’єктів оподаткування, забезпечують сервісне обслуговування
платників податків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно
до порядку, встановленого законом” [9].

Щодо питань фіскальної складової адміністрування, то сьогодні досліджень із зазначеної
тематики не виявлено.

Податковим кодексом (як у затвердженій у 2010 році, так і у чинній його редакції) серед
принципів, на яких ґрунтується податкове законодавство, визначений принцип фіскальної
достатності – як встановлення податків і зборів з урахуванням необхідності досягнення
збалансованості витрат бюджету з його надходженнями (п. 4.1.5. статті 4). У такому ж контексті
– як формування бюджетного фонду держави, забезпечення держави необхідними їй для
виконання своїх функцій фінансовими ресурсами, розглядають фіскальну функцію податків
О. Д. Данілов і Д. М. Серебрянський [10, с. 247] та К. А. Пріб і В. І. Федько, наголошуючи при
цьому, що назва функції походить від давньоримського слова „фіск” – казна [4, с. 243].

На думку А. М. Соколовської, „…внутрішній потенціал оподаткування… виявляється у
двох функціях: фіскальній та регулюючій”, а „…незалежний від волі держави вплив податків
на економічну поведінку платників є наслідком самого факту вилучення частини
індивідуальних і корпоративних доходів, тобто результатом виконання податками фіскальної
функції” [11, с. 294].

Наведене свідчить, що питання фіскального аспекту адміністрування податків у наукових
дослідженнях, як правило, не розглядається, тому що зазвичай поглинається аналізом
фіскальної функції безпосередньо самих податків.

Незважаючи на законодавчу визначеність терміна „адміністрування” у сучасному
національному законодавчому полі з урахуванням вивчення матеріалів наукових публікацій
за останні роки, можна зробити узагальнене визначення терміна „адміністрування податків
як комплексного поєднання взаємовідносин контролюючих органів і платників податків у
процесі виконання визначеного Податковим кодексом принципу загальності оподаткування
та реалізації податкових відносин у всій множині їх проявів, передбачених законодавством –
від обліку платників податків, до організації та фактичної сплати платежів до бюджету.
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Водночас, на нашу думку, потрібно виокремити фіскальний аспект адміністрування від
реалізації фіскальної функції податків, оскільки фіскальний аспект адміністрування впливає
безпосередньо на наповнення бюджету, а окремі визначені Податковим кодексом напрями
адміністрування, такі як облік платників та об’єктів оподаткування, сервісне обслуговування
платників, контроль за сплатою податків, впливають на наповнення бюджету опосередковано.

Крім того, враховуючи, що у податкових правовідносинах, як правило, задіяні дві сторони
– контролюючий орган, що представляє державу, та платник податків, питання фіскального
аспекту адміністрування податків доцільно розглядати також у площині платника податків, що
у наукових публікаціях досліджено недостатньо.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
ЕКОЛОГІЧНИХ ПОДАТКІВ У СУЧАСНИХ

ПОДАТКОВИХ СИСТЕМАХ
Статтю присвячено дослідженню особливостей застосування екологічних податків у

національних податкових системах, урахування яких при формуванні та реалізації
податкової політики дозволяє збільшувати ефективність податкової системи в напрямі
створення сприятливих умов для економічного зростання та зниження негативного
навантаження на навколишнє природне середовище.

Статья посвящена исследованию особенностей применения экологических налогов в
национальных налоговых системах, учет которых при формировании и реализации
налоговой политики позволяет увеличивать эффективность налоговой системы в
направлении создания благоприятных условий для экономического роста и снижения
негативной нагрузки на окружающую природную среду.

The article is devoted to the research of features of environmental taxationin national tax
systems which take into account in the formulation and implementation of fiscal policy can
increase the efficiency of the tax system towards creating an enabling environment for economic
growth and reduce negative stress in environment

Ключові слова:навколишнє природне середовище, екстерналії, інтерналізація,
екологічне оподаткування.

Екологічні податки (далі – ЕП) в сучасних податкових системах використовують як один із
найбільш економічно ефективних та гнучких інструментів регулювання негативного
навантаження на навколишнє природне середовище (далі – НПС). Незважаючи на їх низьку
фіскальну ефективність, саме ЕП приділяють основну увагу при розробці заходів державного
регулювання рівня забруднення НПС. Таке широке впровадження ЕП у податкових системах
розвинених кран світу пов’язано з наявністю цілого ряду особливостей застосування, розкриття
яких і є метою даної статті. Урахування зазначених особливостей при формуванні та реалізації
податкової політики дозволяє збільшувати ефективність податкової системи в напрямі
створення сприятливих умов для економічного зростання та зниження негативного
навантаження на НПС.

Теоретичні основи екологічного оподаткування закладено у працях таких зарубіжних
учених, як А. Пігу, А. Сандмо, А. Л. Бовенберг, Р. А де Муіджі, С. Смулдерс, Г. Волеберг,
Л. Гулдер, В. І. Оатс, Д. Фуллертон, Т. Р. Сандлер, Ф. МакКензі, Д. Хоел. Проблеми екологічного
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оподаткування також досліджували вітчизняні учені, зокрема В. Л. Адрущенко,
С. В. Антоненко, О. О. Веклич, О. Н. Гаркушенко, О. П. Маслюківська, І. М. Синякевич,
А. М. Соколовська, О. М. Тимченко. Проте життя змінюється та постають нові проблеми
підвищення ефективності реалізації регулюючого і фіскального потенціалу екологічного
оподаткування, його здатності ефективно впливати на рівень негативного навантаження на
навколишнє природне середовище.

Екологічне оподаткування є методом інтерналізації негативних екстерналій і діє в напрямі
відновлення ринкової рівноваги на рівні, що забезпечує оптимальне виробництво і споживання
благ, досягнення суспільно ефективного рівня забруднення НПС,а також стимулювання
підприємств до фінансування природоохоронних витрат на суспільно ефективному рівні.

Виконання зазначених вище завдань екологічного оподаткування забезпечується внаслідок
реалізації його регулюючого потенціалу. Бажаним наслідком його дії є ефект заміщення,
спрямований на покращання поведінки економічних агентів на ринку, зменшення
надлишкового податкового тягаря* внаслідок більш досконалого розподілу ресурсів і
дестимулювання екологічно шкідливих виробничих процесів. Останнє є важливою особливістю
екологічного оподаткування, адже при застосуванні фіскальних податків ефект заміщення є
небажаною податковою реакцією економічних агентів, він викликає викривлення ринкової
поведінки, втрату ефективності та надлишковий податковий тягар [4, с. 68]. Унаслідок впливу
екологічного оподаткування на споживчу поведінку ефект заміщення проявляється через
цінові переваги, які забезпечує ЕП субститутам екологічно шкідливих товарів, внаслідок чого
споживчий вибір змінюється на їх користь. При цьому розмір такого ефекту залежить від
цінової еластичності оподатковуваного товару, граничної ставки податку і частки
оподатковуваного товару у споживчому кошику до оподаткування [11]. Без існування товарів-
субститутів неможливо реалізувати регулюючий потенціал екологічного оподаткування, у
цьому випадку замість бажаного ефекту заміщення матиме місце ефект доходу. Прикладом
такої ситуації є оподаткування енергоресурсів. У випадку, якщо енергоресурси не можуть
бути швидко та ефективно замінені іншими, неоподатковуваними, екологічне оподаткування
спричинить зменшення доходів населення, може призвести до енергетичної бідності, не
досягши при цьому цілей зі зниження негативного навантаження на НПС. У такому випадку
для нівелювання небажаного ефекту доходу від екологічного оподаткування використовують
бюджетні інструменти: субсидії для незахищених верств населення, компенсації вартості
відсотків за кредитами на проекти з підвищення енергоефективності та ін.

Дія ефекту заміщення внаслідок впливу екологічного оподаткування на поведінку
виробників, за висновками С. Смулдерса та Г. Воленберга, проявляється через задіяння таких
механізмів: 1) механізм заміщення технологій. У цьому випадку регулюючий потенціал
екологічного оподаткування реалізується через запровадження технологій, які зменшують
негативний вплив на НПС як пристроїв „на кінці труби”, наприклад фільтрів, що затримують
забруднюючі речовини, так і зміні технологічних процесів на більш енергоефективні,
безвідходні та маловідходні; 2) механізм заміщення факторів виробництва, який проявляється
через використання у виробничому процесі субститутів екологічно шкідливих факторів
виробництва. Наприклад, використання вугілля з низьким вмістом сірки, а не з високим,

*
Додатковий тягар, який утворюється внаслідок ефекту заміщення, порівняно з податковим тягарем,

створеним ефектом доходу
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заміщення енергоресурсів з традиційних видів на відновлювані джерела енергії; 3) механізм
заміщення у випуску готової продукції: зміна асортименту продукції, випуск екологічно чистих
товарів-замінників [16].

Доцільно зазначити, що наукові підходи до інтерналізації екстерналій через коригуюче
оподаткування стали основою для міжнародного впровадження принципу „забруднювач
платить”, у процесі реалізації якого досягаються дві взаємопов’язані цілі: раціональне
використання обмежених екологічних ресурсів внаслідок примушення забруднювача до
компенсації збитку, що наноситься, а також покриття відповідних витрат; попередження
порушень у системі міжнародної торгівлі і конкуренції, що зумовлені можливістю державного
субсидування природоохоронних заходів.

Зауважимо, що зазначений вище принцип має превалюючу роль над принципом
платоспроможності, що є особливістю екологічного оподаткування. Більшість фіскальних
податків формується на основі останнього принципу, згідно з яким податкове навантаження
розподіляється відповідно до економічних можливостей платників [7, с. 154], а податкове
навантаження ЕП – відповідно до внеску платників у забруднення НПС.

Особливості екологічного оподаткування виявляються також у сутності даної економічної
категорії. Так, у загальному випадку фіскальна функція податків полягає в тому, що податки
є джерелом формування фінансових ресурсів, необхідних для виробництва суспільних благ [5,
с. 294]. Екологічне оподаткування не є винятком, однак в окремих випадках фіскальна функція
екологічного оподаткування полягає в акумулюванні фінансових ресурсів цілеспрямованого
фінансування заходів з охорони НПС, зокрема надходження від екологічного податку є
основним джерелом формування фондів охорони НПС. Потрібно зазначити, що, на відміну
від фіскальних податків, ефективність застосування яких визначається зростанням надходжень
з одночасним зростанням бази оподаткування та джерел виплати податків [2, с. 137], екологічне
оподаткування спрямоване на зменшення бази оподаткування, тому не доцільно розраховувати
на стабільність надходжень від цього виду оподаткування. Для прикладу можна привести
тенденції надходжень ЕП до і після екологічних податкових реформ, проведених у країнах ЄС
останнім часом. Так, на першому етапі після підняття ставок і розширення бази оподаткування
відбувалося зростання надходжень, а потім, після певного періоду адаптації платників податків
до нових ставок, спрацювали ефекти заміщення і сформувалася тенденція до спаду надходжень
з паралельною тенденцію до зниження негативного навантаження на НПС.

Отже, фіскальна функція екологічного оподаткування, хоча і є надзвичайно важливою,
проте не первинна як у випадку фіскальних податків [5, с. 295]. Регулюючу функцію податків
зазвичай трактують як здатність їх впливати на різні сторони діяльності платників [5, с. 294] і на
практиці вона реалізується завдяки маніпулюванню податковими формами, методами, видами
податків, оптимізації податкових ставок і баз оподаткування, розширенню або обмеженню
податкових пільг і податкових санкцій [2, с. 139].

Відповідно до визначених особливостей екологічного оподаткування прояв його регулюючої
функції виявляється у формуванні ціни товарів адекватної негативному навантаженню на
НПС, спричиненому їх виробництвом та споживанням, сприянні компенсації суспільних витрат
від забруднення, стимулюванні розвитку виробництва та споживання екологічно чистих
товарів, видів діяльності і дестимулюванні екологодеструктивної діяльності.

У випадку екологічного оподаткування, погоджуючись з думкою В. Костицького [3, с. 746],
має сенс також виділяти контрольну функцію, вияв якої проявляється в тому, що на основі
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інформації, яку отримують податкові органи у процесі виконання своїх функцій з
адміністрування ЕП, виникають можливості моніторингу негативного навантаження на НПС,
обсягів використання екологічно шкідливих факторів виробництва та обсягів виробництва
продукції.

Важливим є визначення оптимального рівня екологічного оподаткування, який, хоча і є
суто теоретичною конструкцією [5, с. 14], може слугувати орієнтиром у процесі подальшого
розвитку цього виду оподаткування. Особливістю екологічного оподаткування є те, що
умовою оптимальності як доповнення до мінімізації надлишкового податкового тягаря є
інтерналізація негативних екстерналій. Досліджуючи оптимальні ставки екологічних податків,
А. Сандмо робить висновок, що для забруднюючих товарів ставка податку повинна
встановлюватися не тільки залежно від суспільних витрат забруднення, але й з урахуванням
еластичності попиту оподатковуваних товарів [15]. Згідно з правилом Рамсея оптимальна
податкова ставка встановлюється обернено пропорційно ціновій еластичності попиту на
товари, які є базою оподаткування, тобто чим більш нееластичний попит, тим вища ставка
податку, що дозволяє мінімізувати надлишковий податковий тягар. Отже, ставка екологічного
податку в цьому випадку буде складатися з компонентів Пігу і Рамсея, частка яких визначається
необхідністю у реалізації екологічним оподаткуванням фіскального потенціалу.

Висновки стосовно того, що оптимальна ставка оподаткування дорівнює граничним
суспільним витратам забруднення, є суто теоретичними. Однією з умов оптимальності ставки
ЕП є відсутність податкових викривлень в економіці до запровадження екологічного податку.
Так, А. Бовенберг та Л. Гулдер, досліджуючи взаємозв’язки між екологічними та іншими
податками, визначають, що останні зменшують ефективність ЕП. Використовуючи аналітичні
та чисельні моделі, дослідники визначили, що в умовах „другого кращого”* в економіці з
існуванням інших податків оптимальна ставка екологічного податку, як правило, менша, ніж
ставка, розрахована відповідно до Пігувіанського принципу. Крім того, оптимальна ставка
екологічного податку повинна бути тим менша, чим більшими є викривлення, пов’язані із
загальним механізмом оподаткування [8]. Іншим висновком, який зробили дослідники, є те,
що у разі повернення надходжень від екологічних податків в економіку ставка може
збільшуватися, адже так скорочуються викривлення, яких завдають звичайні фіскальні податки.

В іншій своїй праці А. Бовенберг разом з Р. де Муіджі зазначають, що екологічне
оподаткування також може спричиняти викривлення, зокрема здійснювати негативний вплив
на пропозицію праці. Більше того, непрямий екологічний податок є прихованим податком на
працю: збільшення ціни на споживчі товари через екологічне оподаткування знижує реальну
чисту заробітну плату, що впливає на пропозицію робочої сили.

Так, вищий екологічний податок спонукає домогосподарства змінювати споживчий вибір
від екологічно шкідливих товарів на екологічно чисті, цей поведінковий ефект зменшує базу
оподаткування ЕП і, як наслідок, справляє негативний ефект на сукупні податкові надходження,
зменшує реальну заробітну плату після оподаткування (мається на увазі скорочення обсягу
товарів, які можна придбати на заробітну плату).

*
У разі якщо через якісь причини виконання якомога більшого числа умов оптимальності за Парето

не є найбільш надійним шляхом досягнення максимальної ефективності, якщо при цьому певні умови
все-таки порушуються і „перше краще” (first-best-solution) рішення недосяжне, необхідним є пошук
„другого кращого” рішення (second-best-solution), яке є субоптимальним і передбачає свідоме відхилення
від варіантів, які виглядають найбільш ефективними в контексті часткової рівноваги [1].



242                                                                                                             Податки

Уряд не в змозі компенсувати негативний вплив екологічного оподаткування на реальну
заробітну плату після оподаткування шляхом зниження ставок податків з доходів фізичних
осіб, адже необхідно забезпечити сукупні податкові надходження на рівні, потрібному для
фінансування суспільних благ. У зв’язку з цим більш низький дохід від додаткової одиниці
роботи підриває стимули до пропозиції робочої сили [9].

А. Бовенберг і Р. де Муіджі довели існування двох поведінкових ефектів, які впливають на
пропозицію праці: від оподаткування доходів фізичних осіб і від екологічного оподаткування.
Розмір другого ефекту буде залежати від реакції пропозиції на ринку праці у відповідь на
зміну ціни внаслідок екологічного оподаткування, і на рівень викривлень від оподаткування
доходів фізичних осіб. З урахуванням того, що екологічне оподаткування спричиняє
ненавмисні викривлення на ринку робочої сили, ставка ЕП повинна бути
скоригована. Оптимальна ставка ЕП у цьому ширшому контексті відображає як прямий вплив
(зниження рівня забруднення), так і непрямі наслідки (вплив на пропозицію праці). Для того
щоб це відбулося, оптимальна ставка ЕП, розрахована без урахування ненавмисних
викривлюючих ефектів, повинна бути скоригована і може бути меншою ніж рівень, який
призводить до суспільно ефективного рівня забруднення.

Необхідно зазначити, що ненавмисні викривлення на ринку робочої сили внаслідок
екологічного оподаткування можуть бути компенсовані через застосування одного з
практичних правил теорії оптимального оподаткування Корлетта-Хейга, яке виведено відповідно
до властивостей статичної моделі пропозиції праці [10]. Відповідно до цього правила блага,
які є компліментарними до відпочинку, повинні оподатковуватися за вищою ставкою, ніж
блага, які є його субститутами [6, c. 98]. Прикладом практичної реалізації правила Корлетта-
Хейга є податкова диференціація на користь дизельного пального, порівняно з бензином,
виходячи з того, що бензин є компліментарним до відпочинку товаром, а споживання
дизельного пального в основному пов’язане з роботою, а не відпочинком.

Через ускладнюючі фактори ставка оподаткування на практиці часто встановлюється на
такому рівні, щоб стимулювати скорочення викидів на певному цільовому рівні. Чим більший
цільовий рівень скорочення, тим вищою буде ставка (за інших рівних умов).

Потрібно додати, що в процесі розвитку екологічного оподаткування вченими розроблено
декілька видів екологічних податків. „Першим кращим рішенням” для досягнення суспільно
ефективного рівня забруднення є прямий податок на викиди, при запровадженні якого
задіюються всі вказані вище механізми заміщення як для виробників, так і для споживачів, і
тому він є найбільш ефективним для досягнення екологічних цілей. Але під час розрахунків
транзакційних витрат* на реалізацію податкового обов’язку як платниками податків, так і
податковими органами було виявлено значний їх рівень. Крім того, гетерогенність галузей
промисловості, використовуваних у них технологій та рівня негативного навантаження значно
ускладнює можливості перевірки повноти виконання податкового обов’язку суб’єктів

*
Витрати, пов’язані з розрахунком податкових зобов’язань, стягненням податків і забезпеченням, та

всі інші витрати, понесені будь-якою стороною, які дозволяють сприяти і забезпечують відносини
між платниками податків та податковими органами [17]. Зазначені витрати включають exante
витрати (наприклад, витрати на стягнення) andexpostcosts витрати (наприклад, витрати на
моніторинг). Витрати є спільними як податкових органів (адміністративні витрати, витрати на
обробку податкових декларацій та забезпечення дотримання вимог законодавства), так і платників
податків (витрати дотримання, витрати на виконання податкових зобов’язань, на розрахунок і
сплату податків) [14].
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господарювання податковими органами [16]. Через зазначені проблеми у практичній реалізації
прямих податків на викиди зросла увага до непрямих податків, які дозволяють досягати „другого
кращого рішення” суспільно ефективного рівня забруднення. Причому екологічному
оподаткуванню підлягає як готова продукція, так і фактори виробництва. Останнє є також
особливістю екологічного оподаткування, адже у випадку накладення фіскальних податків
умовою оптимальності податкової системи є стягнення податків з готової, а не проміжної
продукції (відповідно до теореми виробничої ефективності П. Даймонда і Дж. Мірліса) [11].
Екологічне оподаткування є винятком з цих правил, адже необхідність у коригуванні зовнішніх
екстерналій виправдовує порушення умов виробничої ефективності.

Д. Фуллертон, досліджуючи екологічне оподаткування, дійшов висновку, що непрямий
ЕП у поєднанні з заходами бюджетно-податкової підтримки товарів-субститутів* може
забезпечити оптимальну альтернативу прямого оподаткування викидів [12]. Справляння ЕП
зазначеного виду може мати менші транзакційні витрати, ніж прямі, встановлені на основі
виміряних викидів. Зокрема, таке скорочення витрат забезпечується через можливість
перекладення виконання податкових обов’язків на податкових агентів, постачальників факторів
виробництва (наприклад, виробників або імпортерів нафтопродуктів, постачальників
електроенергії), скоротивши так кількість податкових декларацій. У більшості випадків обсяги
використання факторів виробництва та виробництва готової продукції простіше вимірювати,
обліковувати та розраховувати податкові зобов’язання, ніж рівень виміряної емісії
забруднюючих речовин [16].

Незважаючи на існування переваг непрямих податків, є також і недоліки, до яких треба
віднести те, що вони менше орієнтовані на викиди, ніж податки на виміряну емісію. Крім
того, зазначені податки задіюють обмежене число механізмів заміщення. Так, ЕП на продукцію
задіюють тільки механізм заміщення випуску, а ЕП на фактори виробництва – механізм
заміщення факторів виробництва (за умови існування податкової диференціації за
екологічними характеристиками). Отже, у виборі між прямими і непрямими ЕП необхідно
порівнювати транзакційні витрати на реалізацію прямих податків та втрати добробуту, пов’язані
з непрямими податками.

Наступною особливістю екологічного оподаткування, характерною для непрямих
екологічних податків на готову продукцію або фактори виробництва, є вимога щодо
обов’язковості запровадження специфічної ставки податку. Це зумовлено тим, що в цьому
випадку оподаткування поширюється лише на діяльність, яка безпосередньо спричиняє
негативне навантаження на НПС. Запровадження вказаного податку з адвалорною ставкою,
за висновками М. Кіна, спричинить ряд небажаних негативних ефектів [13]: 1) надмірне
податкове навантаження, адже буде також оподатковуватися діяльність, безпосередньо не
пов’язана з екологодеструктивним впливом, наприклад, витрати на просування товарів на
ринок, маркетингові витрати; 2) стимулювання виробництва екологічно шкідливої, але відносно
дешевої продукції; 3) може призвести до ефекту заміщення факторів виробництва між енерго-
та трудовими ресурсами, а не між різними енергоресурсами – у випадку якщо відсутня
податкова диференціація залежно від емісійних характеристик, наприклад, знижені ставки для
пального із низькими вмістом сірки та діоксиду вуглецю.

*
Прикладом реалізації зазначених теоретичних розробок є запровадження підвищеної ставки акцизу

на пальне для транспортних засобів для етилованого бензину і зниженої – для неетилованого. Внаслідок
вжитих заходів з податкової диференціації етилований бензин було практично витіснено з ринку.
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У статті визначено особливості екологічного оподаткування, серед яких бажаність прояву
ефекту заміщення, спрямованого на покращання поведінки економічних агентів на ринку,
зменшення надлишкового податкового тягаря внаслідок більш досконалого розподілу ресурсів
і дестимулювання екологічно шкідливих виробничих процесів; превалювання принципу
„забруднювач платить” над принципом платоспроможності; превалювання регулюючої
функції над фіскальною; інтерналізація негативних екстерналій та мінімізація надлишкового
податкового тягаря як умови оптимальності екологічного оподаткування; спричинення
ненавмисних викривлень на ринку робочої сили; необхідність запровадження специфічної
ставки для непрямих екологічних податків.
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СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ
ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ
У статті проаналізовано сучасний стан та особливості оподаткування фермерських

господарств. Розглянуто режими пільгового оподаткування та спрощеної системи
оподаткування фермерських господарств.

В статье проанализированы современное состояние и особенности налогообложения
фермерских хозяйств. Рассмотрены режимы льготного налогообложения и упрощенной
системы налогообложения фермерских хозяйств.

This paper examines the current state and Taxation farms. The analysis of preferential tax
regimes and simplified tax farms.

Ключові слова: фермерське господарство, податкові стимули, фіксований
сільськогосподарський податок, спрощене оподаткування.

На сьогодні одним із центральних сегментів економіки України безумовно є сільське
господарство. Саме від нього значною мірою залежить розвиток країни та рівень життя
населення. Відповідно виникає необхідність постійної державної підтримки даної галузі.

Це може бути забезпечене шляхом надання відповідним підприємствам, що ведуть свою
господарську діяльність у зазначеній сфері, податкових пільг та спрощення процесу
проведення ними розрахунків за податковими зобов’язаннями. Особливо це повинно
стосуватися фермерських господарств (у тому числі й малих), які є рушійною силою галузі.

Питання оподаткування сільського господарства досліджували такі економісти, як
К. Головач, З. Варналій, К. Ващенко, В. Жук, С. Дрига, Ю. Іванова та ін.

Питання оподаткування фермерських господарств нині є одним із найбільш актуальних
для економіки, оскільки вони займають більшу частину галузі сільського господарства.

Метою статті є проведення аналізу існуючих систем та режимів оподаткування
фермерських господарств, дослідження переваг і недоліків податкових стимулів оподаткування.

В Україні цій проблемі приділяли значну увагу фактично протягом усього періоду
незалежності, проте дискусії стосовно оптимальної моделі оподаткування
сільськогосподарських підприємств, як і те, кого з господарюючих суб’єктів повноцінно
відносити до цієї категорії, тривають і донині. На нашу думку, центральною формою
сільськогосподарських підприємств, до якої необхідно застосовувати податкові стимули у
вигляді пільгових податкових ставок та спрощення процесу розрахунків за податками й
платежами, мають бути фермерські господарства. Це зумовлено їх поширеністю на теренах

© Панасюк О. В., 2014
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України як організаційної форми сільськогосподарського виробництва, мобільністю та
широтою напрямів орієнтації виробництва сільськогосподарської продукції.

У цілому діяльність фермерських господарств в Україні регулює Закон України „Про
фермерське господарство” від 19.06.2003 № 973-IV [1]. Відповідно до даного нормативно-
правового акта (пп. 1 ст. 1) фермерське господарство є формою підприємницької діяльності
громадян зі створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну
сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання
прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства згідно із
законом.

Щодо безпосереднього регулювання процесу розрахунків фермерських господарств за
податками й платежами, то він здійснюється відповідно до норм Податкового кодексу
України [2]. Згідно з цим нормативним документом вітчизняні фермерські господарства мають
право самостійно обирати режим оподаткування при дотриманні їх відповідності певному
переліку обов’язкових правил і характеристик.

У загальному необхідно зазначити, що згідно з нормами Податкового кодексу України
фермерське господарство має право обирати спосіб оподаткування власної господарської
діяльності з декількох варіантів, зокрема [3]:

– загальний режим оподаткування, який передбачатиме сплату податків на загальних
засадах. Цей режим оподаткування базується на сплаті податку на прибуток і всі вимоги,
встановлені Податковим кодексом України щодо цього податку, повинні виконуватися;

– спеціальний режим оподаткування, відповідно до якого передбачена сплата фермерським
господарством фіксованого сільськогосподарського податку без сплати податку на прибуток
підприємств, плати за землю, збору за спеціальне використання води і збору за провадження
деяких видів підприємницької діяльності;

– спрощений режим оподаткування зі спеціальним справлянням та використанням ПДВ;
– спрощена система оподаткування, обліку та звітності, яка передбачає заміну сплати

визначених Податковим кодексом України податків на сплату єдиного податку.
З викладеного вище випливає, що законодавець надав фермерським господарствам досить

широкий вибір варіантів проведення розрахунків за податками й платежами. На нашу думку,
особливу увагу серед них необхідно надати режимам спрощеного (пільгового) оподаткування
фермерських господарств, а саме:

– оподаткування, відповідно до якого передбачається сплата фермерським господарством
фіксованого сільськогосподарського податку без сплати податку на прибуток підприємств,
плати за землю, збору за спеціальне використання води і збору за провадження деяких видів
підприємницької діяльності;

– спрощений режим оподаткування зі спеціальним справлянням та використанням ПДВ;
– проведення розрахунків за податками й платежами за спрощеною системою

оподаткування, обліку та звітності, яка передбачає заміну сплати визначених ПКУ податків на
сплату єдиного податку.

Це зумовлено тим, що саме даними режимами передбачено пільгове оподаткування
фермерських господарств, що спрямоване на забезпечення зростання їх підприємницької
активності та покращання умов ведення бізнесу і сприяння залученню капіталу в галузь.
Відповідно, незважаючи на те що загальний зміст кожного з цих режимів пільгового
оподаткування було представлено вище, пропонуємо розглянути кожен з них більш детально.

Перший з перелічених спеціальних податкових режимів оподаткування фермерських
господарств базується на сплаті передбаченого гл. 2 „Фіксований сільськогосподарський
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податок” розділу XIV „Спеціальні податкові режими” Податкового кодексу України фіксованого
сільськогосподарського податку. Саме його використовує у процесі розрахунків за податками
і платежами більшість фермерських господарств, що працюють за умов пільгового
оподаткування. Тому пропонуємо дослідити його першочергово.

Так, відповідно до Податкового кодексу України [2], фермерські господарства, у яких частка
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює
чи перевищує 75 %, можуть набути статус платника фіксованого сільськогосподарського
податку. Згідно з чинним податковим законодавством до таких фермерських господарств
можуть відноситись сільськогосподарські товаровиробники – юридичні особи, які займаються
виробництвом сільськогосподарської продукції чи розведенням, вирощуванням та виловом
риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках і водосховищах) та її переробкою на власних чи
орендованих потужностях, у тому числі власної виробленої сировини на давальницьких умовах,
та здійснюють операції з її постачання. Необхідно зазначити, що безпосереднім об’єктом
оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком, відповідно до чинного
податкового законодавства, є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і
багаторічних насаджень) чи земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків,
водосховищ), що перебуває у власності фермерського господарства або надана йому у
користування, у тому числі на умовах оренди [4].

Базою оподаткування цим податком, згідно з Податковим кодексом України (ст. 303) [2], є:
нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей,
пасовищ і багаторічних насаджень), проведена за станом на 1 липня 1995 року, земель водного
фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), та нормативна грошова оцінка одного
гектара ріллі в Автономній Республіці Крим або в області, проведена за станом на 1 липня
1995 року.

Відповідно до ст. 304 Податкового кодексу України розмір ставок фіксованого
сільськогосподарського податку з одного гектара сільськогосподарських угідь чи земель
водного фонду для сільськогосподарських товаровиробників залежить від категорії (типу)
земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

– для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських
зонах та на поліських територіях, а також тих, що перебувають у власності
сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні)
та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у
тому числі на умовах оренди) – 0,15;

– для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях
– 0,09;

– для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських
зонах та на поліських територіях) – 0,09;

– для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, –
0,03;

– для земель водного фонду – 0,45;
– для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських

товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції
рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах
оренди, – 1,0.
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У контексті сказаного зауважимо, що чинним податковим законодавством не встановлено
вимоги щодо мінімальної кількості земельних ділянок, які мають належати на праві власності
чи перебувати в користуванні фермерського господарства – платника фіксованого
сільськогосподарського податку. Також потрібно зазначити, що за чинним законодавством
будь-яке право користування фермерським господарством земельною ділянкою, на якій
розташовані сільськогосподарські угіддя, хоча б за яких підстав ним воно було отримане, є
достатнім для підтвердження частки сільськогосподарського товаровиробництва для цілей
справляння фіксованого сільськогосподарського податку. При цьому також необхідно мати
на увазі, що всі права фермерських господарств у цілях посилання на них при отриманні
права здійснювати розрахунки за податковими зобов’язаннями шляхом сплати фіксованого
сільськогосподарського податку, які виникають на земельні ділянки, підлягають обов’язковій
державній реєстрації відповідно до законодавства, що регулює державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень [4].

Як зазначають експерти, сам процес визначення відповідності фермерського господарства
критеріям можливості роботи за спрощеною системою оподаткування, зі сплатою фіксованого
сільськогосподарського податку є досить трудомістким і призводить до виникнення різних
спорів між відповідними платниками податків та органами доходів і зборів, що здебільшого
вирішуються у судовому порядку. Це часто призводить до згортання підприємницької
активності фермерських господарств, несе в собі корупційні ризики та загалом негативно
впливає на досліджувану сферу. Відповідно виникає необхідність виробити єдиний підхід до
вирішення таких спорів у судовому порядку.

Загалом можна зробити висновок, що описаний вище пільговий режим оподаткування
фермерських господарств сприяє зростанню підприємницької активності в цій сфері, оскільки
надає можливість спрощеного пільгового оподаткування фермерським господарствам, які
мають обсяги господарської діяльності, що виходять за рамки малого підприємництва. Також
цей режим сприяє розвитку серед фермерських господарств саме сільськогосподарського
виробництва, оскільки основною вимогою для його використання є забезпечення частки
сільськогосподарського товаровиробництва у загальній структурі його господарської
діяльності на рівні більше 75 %. Водночас проблемне визначення права фермерського
господарства на використання цього податкового режиму при здійсненні розрахунків за
податками і платежами гальмує його поширення та негативно впливає на дану сферу.

Наступним режимом пільгового оподаткування фермерських господарств, який
пропонуємо розглянути, є режим спрощеного оподаткування зі спеціальним справлянням і
використанням ПДВ. У загальному випадку, відповідно до даного податкового режиму, при
визначенні підстав для можливості його використання фермерськими господарствами при
здійсненні розрахунків за податками й платежами застосовують правила, аналогічні до
попереднього пільгового податкового режиму.

Загальна суть окресленого спеціального податкового режиму полягає в тому, що сума
податку на додану вартість, нарахована фермерським господарством на вартість поставлених
ним сільськогосподарських товарів чи послуг не підлягає сплаті до бюджету та повністю
залишається в розпорядженні такого фермерського господарства для відшкодування суми
податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів, за рахунок
яких сформовано податковий кредит, а за наявності залишку такої суми податку – для інших
господарських потреб. Згадані суми податку на додану вартість акумулюються фермерськими
господарствами на спеціальних рахунках, що відкриваються в банках чи в органах Державної
казначейської служби України [4].
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У контексті всього викладеного стосовно даного режиму пільгового оподаткування
фермерських господарств необхідно зазначити, Податковим кодексом України режим
справляння та використання ПДВ фермерськими господарствами, порівняно з попередніми
періодом (до 2011 року), розділено на дві частини [5]:

– ст. 209 ПКУ, як і раніше, залишає у розпорядженні сільськогосподарських підприємств
ПДВ з реалізації їх товарів;

– п. 1 підр. 2, ХХ „Перехідні положення” акумулює ПДВ переробних підприємств у
спеціальний державний фонд (раніше напряму розподілявся на агропідприємства, що
поставляли на переробні підприємства сировину).

Також доцільно зауважимо, що спрощений режим оподаткування фермерських
господарств зі спеціальним справлянням і використанням ПДВ, відповідно до ст. 209
Податкового кодексу України, діє до 01.01.2018 року [2]. Цей режим пільгового оподаткування
фермерських господарств забезпечує формування суттєвого ресурсу підтримки даних
господарюючих суб’єктів (наприклад, завдяки йому було акумульовано більше ніж 13 млрд
грн податкових зобов’язань у 2010 році та 10–11 млрд грн у 2011 році). Це перевищує обсяги
прямого бюджетного фінансування фермерських господарств, при цьому забезпечується
більш прозорий та об’єктивний розподіл коштів [5].

Загалом охарактеризований режим спрощеного оподаткування фермерських господарств,
як і у випадку з режимом фіксованого сільськогосподарського податку, сприяє розвитку
фермерських господарств та зростанню підприємницької активності в цій сфері і позитивно
впливає на загальний розвиток сільського господарства в Україні. Він, хоча складніший за
попередній в адмініструванні, але надає більшу можливість формування грошових ресурсів
на розвиток відповідного фермерського господарства і спрощує його взаємовідносини з
контрагентами, що перебувають на загальній системі оподаткування, обліку та звітності.
Відповідно фермерські господарства, залежно від специфіки своєї діяльності, роблять вибір,
яким з описаних пільгових режимів оподаткування користуватися. Водночас разом із
проблемами адміністрування, що наявні і в попередньо охарактеризованому режимі пільгового
оподаткування, ще одним вагомим недоліком цього спеціального режиму оподаткування
фермерських господарств є його тимчасовий характер, що відлякує потенційних інвесторів
від входу в галузь та негативно впливає на загальний розвиток сільського господарства України.

Ще одним режимом спрощеного оподаткування, що можуть використати фермерські
господарства в Україні, як уже зазначалося, є режим спрощеної системи оподаткування,
обліку та звітності, що передбачає заміну сплати визначених Податковим кодексом України
податків на сплату єдиного податку. Цей режим безпосередньо регулюють нормативи глави
І „Спрощена система оподаткування обліку та звітності” розділу ХIV „Спеціальні податкові
режими” Податкового кодексу України [2]. Відповідно до її положень усі суб’єкти
господарювання, у тому числі й фермерські господарства, що відповідають ряду критеріїв,
мають право на сплату замість визначених законодавством податків і зборів єдиного податку.
Розмір останнього залежить від специфіки платника. Законодавчо передбачено поділ усіх
суб’єктів господарювання, що мають право на податкову пільгу у вигляді сплати єдиного
податку, на шість груп. Враховуючи той факт, що фермерські господарства є виключно
юридичними особами, вони можуть працювати за цим режимом спрощеного оподаткування
лише у випадку відповідності критеріям віднесення до четвертої чи шостої груп малих
підприємств.

Згідно з нормами Податкового кодексу України четверту групу складають юридичні особи
– суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які протягом



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  1(64) 2014 251

календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: середньооблікова кількість
працівників не перевищує 50 осіб та обсяг доходу яких не перевищує 5 000 000 гривень. До
шостої групи відносять платників податків – юридичних осіб будь-якої організаційно-правової
форми, які протягом календарного року відповідають таким критеріям: середньооблікова
кількість найманих ними працівників не перевищує 50 осіб, а обсяг доходу не перевищує
20 000 000 гривень. Ставка єдиного податку для працюючих за цим режимом оподаткування
фермерських господарств визначається відповідно того, до якої з згаданих вище груп вони
належать. Так, ст. 293 Податкового кодексу України передбачено, що сума платників єдиного
податку, яких відносять до четвертої групи платників єдиного податку, встановлюється у
розмірі: 3 % доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом та у
розмірі 5 % доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.
Сума єдиного податку, що маєють сплачувати суб’єкти господарювання, що належать до
шостої групи, становить 7 % доходу – у разі сплати податку на додану вартість або 10 %
доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку [2].

У загальному випадку цей режим спрощеного оподаткування не стосується безпосередньо
фермерських господарств, оскільки, в першу чергу, спрямований на розвиток малого
підприємництва в Україні. Проте він може ними бути обраний для проведення розрахунків за
податковими зобов’язаннями у випадку відповідності законодавчо встановленим критеріям.
Перевагою його для фермерства є те, що в цій ситуації не встановлено законодавче обмеження
забезпечення частки сільськогосподарського товаровиробництва у загальній структурі його
господарської діяльності на рівні більше 75 %. Відповідно право на роботу за спрощеною
системою оподаткування отримують і ряд фермерських господарств, де сільськогосподарське
виробництва у загальному обсязі господарської діяльності є недомінуючим взагалі або
становить менше трьох четвертих. Така можливість для фермерських господарств безумовно
сприяє зростанню підприємницької активності в галузі сільського господарства в цілому і
розвитку в ній малого підприємництва та позитивно впливає на загальний розвиток
національної економіки України.

Загалом усі охарактеризовані вище режими спрощеного (пільгового) оподаткування
фермерських господарств в Україні є спрямовані на зниження адміністративного та
податкового тиску на дані підприємства і забезпечення зростання підприємницької активності
в галузі сільського господарства. Позитивним, хоча і складним у практичній реалізації, у
цьому контексті є підхід законодавця до визначення критеріїв, яким мають відповідати
фермерські господарства, для отримання можливості спрощеного розрахунку за податками
й платежами, що максимально забезпечує державну підтримку розвитку саме
сільськогосподарського виробництва та малого підприємництва в галузі. У цілому кожний з
цих спеціальних податкових режимів має як свої переваги, так і недоліки, але, враховуючи
широкоспектрність кожного з них, фермерські господарства мають змогу обрати для себе,
залежно від специфіки власної функціональної діяльності, найбільш оптимальний режим
розрахунків за податками і платежами.

Резюмуючи все викладене вище, можна зробити такі висновки:
– фермерські господарства є одним із важливих сегментів сільськогосподарської галузі

України і від результатів їх роботи значною мірою залежать загальні показники даної галузі та
національної економіки в цілому;

– для забезпечення розвитку фермерських господарств та зростання підприємницької
активності в цій сфері необхідна відповідна державна підтримка, що проявляється у формі
спрощеного (пільгового) оподаткування;
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– сьогоднішні, залежно від специфіки та масштабів своєї господарської діяльності, усі
фермерські господарства України на свій вибір мають можливість використовувати один з
чотирьох податкових режимів (три з яких є пільговими);

– до пільгових режимів спрощеного оподаткування фермерських господарств в Україні,
згідно з чинним податковим законодавством, відносять: оподаткування, відповідно яких
передбачається сплата фермерським господарством фіксованого сільськогосподарського
податку; оподаткування з спеціальним режимом розрахунків за ПДВ; можливість працювати
за спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності;

– кожний з режимів спрощеного оподаткування фермерських господарств має як свої
беззаперечні переваги, так і відповідні недоліки, які ускладнюють його практичне використання,
але широкоспектрність загальної системи спрощеного оподаткування фермерських
господарств дозволяє їм вибрати найбільш раціональний спосіб розрахунків за податками й
платежами;

– основними недоліками всіх спрощених режимів оподаткування фермерських господарств
в Україні є жорсткість вимог, відповідати яким вони мають для отримання можливості
пільгового оподаткування, орієнтація в більшості випадків на великий і середній бізнес,
недостатня простота адміністративного супроводження;

– для подальшого забезпечення розвитку фермерських господарств в Україні повинно
бути вдосконалено систему їх податкового стимулювання внаслідок усунення наведених вище
її недоліків та надання додаткових пільг для господарств, у господарській діяльності яких аграрне
виробництво є недомінантним, що сприятиме залученню більшого обсягу інвестицій у цю
галузь (наприклад, можна знизити величину мінімальної частки сільськогосподарського
товаровиробництва, у загальній структурі господарської діяльності фермерського господарства
з 75 % до 50 %).
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ
РИЗИКАМИ В ОПОДАТКУВАННІ

Статтю присвячено актуальній проблемі вивчення європейського досвіду управління
ризиками (ризик-менеджменту) в оподаткуванні. Проаналізовано стан податкової
системи України, її позиції у відповідних міжнародних рейтингах. Запропоновано
інструменти ризик-менеджменту в оподаткуванні, які успішно застосовують у країнах,
де стан податкової системи значно кращий.

Статья посвящена актуальной проблеме изучения европейского опыта управления
рисками (риск-менеджмента) в налогообложении. Проанализировано состояние
налоговой системы Украины, ее позиции в соответственных международных рейтингах.
Предлагаются инструменты риск-менеджмента в налогообложении, которые успешно
используются в странах, где состояние налоговой системы значительно лучше.

The article is devoted to the actual problem of a European tax risk-management experience
studying. The state of a Ukrainian tax system and its position in relative international ratings
are analyzed. Tax risk-management tools that are successfully used in countries where the state
of a tax system is considerably better are proposed.

Ключові слова: ризик-менеджмент, оподаткування, управління податковими ризиками.

Актуальність вивчення та запровадження в Україні європейського досвіду управління
податковими ризиками зумовлені значно вищим, ніж в Україні, рівнем якості систем
оподаткування у країнах Євросоюзу. Ураховуючи це, а також мету набуття членства України
у Європейському Союзі, закріплену статтею 11 Закону України „Про засади внутрішньої і
зовнішньої політики” [1] та іншими нормативно-правовими актами [2; 3], доцільно вивчити і
застосувати європейський досвід функціонування податкових служб. Необхідно дослідити
європейські методи управління ризиками в оподаткуванні. Управління ризиком – процес
прийняття рішень і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення мінімально можливого
(припустимого) ризику, а також процес ідентифікації, аналізу та прийняття або пом’якшення
невизначеності у прийнятті рішень. Метою цієї статті є дослідження інструментів ризик-
менеджменту в оподаткуванні, які використовують у країнах Європейського Союзу.

В Україні проблематикою податкових ризиків займається багато вчених, серед яких
В. Л. Андрущенко, В. В. Вітлінський, В. М. Гранатуров, О. В. Редич, О. М. Тимченко,
Т. В. Тучак. Основними науковими методами, що були застосовані при написанні даної праці,
є порівняння та узагальнення.

© Романенко В. В., 2014
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Податкові системи країн світу оцінюються багатьма вченими і практиками, існує ряд
міжнародних рейтингів податкових систем, одним із найбільш популярних є розділ „Paying
Taxes” рейтингу „Doing Business” [4], який складається фахівцями Світового банку. Також
проведенням міжнародних порівнянь податкових систем займається компанія
PricewaterhouseCoopers – одна з чотирьох найбільших у світі міжнародних компаній з аудиту,
оподаткування та права, супроводу транзакцій і консультування. Останній рейтинг, складений
цією компанією, називається „Paying Taxes 2014” [10]. Саме ці міжнародні рейтинги є
основними матеріалами статті. Згідно з розділом „Paying Taxes” рейтингу „Doing Business”
податкова система України у 2013 році перебуває на 148 місці зі 183 країн [4]. Відповідно до
рейтингу „Paying Taxes 2014” податкова система України посідає 164 місце зі 189 країн [10].
Ситуація невтішна, особливо на фоні інших пострадянських країн, податкові системи яких
займають значно вищі місця за розділом Paying Taxes рейтингу „Doing Business”: Росія – 57,
Литва – 56, Латвія – 49, Естонія – 32, Грузія – 29, Казахстан – 18 місце [4]. Одинадцять країн, які
входять до п’ятдесяти лідерів цього рейтингу, є членами Європейського Союзу. Починаючи з
2004 року група європейських фахівців у галузі оподаткування (Fiscalis Risk Management
Platform Group) працювала над розробкою керівництва з управління ризиками для податкових
адміністрацій, а у 2006 році вже було видане Керівництво з ризик-менеджменту для податкових
адміністрацій (Risk management guide for tax administrations, далі – RMG) [7], де були описані
теоретичні основи процесу управління податковими ризиками, середовище, процес та
організаційні фактори податкового ризик-менеджменту. Також документ містить безліч
прикладів успішного застосування засобів ризик-менеджменту в оподаткуванні у різних
європейських країнах. З 2008 року почалося напрацювання доповнень до цього керівництва
і у 2010 році Європейським Союзом було видане Керівництво для податкових адміністрацій з
ризик-менеджменту щодо дотримання законодавства (Compliance risk management guide for
tax administrations, далі – CRMG) [8], у якому значно доопрацьована теоретична частина і
наведено 25 прикладів успішного застосування методів податкового ризик-менеджменту у
країнах ЄС. На відміну від RMG, CRMG містить розділ з розуміння поведінки платника податків
та впливу на неї. Згідно з CRMG [8] ризик-менеджмент із дотримання законодавства в
оподаткуванні – це процес підвищення ефективності адміністрування податків у середовищі,
повному ризиків. Цей процес поділяється на п’ять основних етапів роботи з ризиками:

1 Виявлення (identification). Етап ідентифікації можливих перепон для досягнення цілей
податкової служби – дотримання законодавства всіма платниками податків: помилок при
реєстрації платників; вчасного неподання податкових декларацій; неправдивого заповнення
податкових декларацій; несплати податкового обов’язку.

У підсумку цього етапу податкова служба має перелік потенційних ризиків, який показує
групи платників або сектори, для яких ризики очікуються.

2. Аналіз (analysis). Стадія, на якій виявлені ризики зважуються і групуються у відповідному
порядку. Унаслідок аналізу з’ясовується інформація про характеристики та чинники поведінки
розглянутих платників податків, імовірність та можливі наслідки ризику, про тенденцію зміни
ризику, – чи стає він більш чи менш серйозним, а також про можливі варіанти та вартість
подолання ризику. Одним із важливих параметрів ризику, який з’ясовується на етапі аналізу,
є його плив на виконання завдань податкової адміністрації: низький, середній, високий чи
дуже високий.
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3. Розподіл ризиків за пріоритетом (prioritization). Результатом цього етапу є матриця, у
якій ризики розподілені за важливістю та імовірністю виникнення негативних наслідків.

4. Опрацювання (treatment), що відбувається за одним із трьох основних напрямів:
– передача ризику організації, яка має більше можливостей для того, щоб впоратися з

виявленим ризиком;
– зниження ризику шляхом зниження можливостей порушення законодавства, усунення

передумов для ненавмисних помилок або зменшення можливостей навмисних порушень;
– покриття ризиків.
Після вжиття усіх цих заходів податкова служба має справу лише з тими, хто здатний на

шахрайство, свідомо цього прагне і йде на ризик. Залишається один спосіб впливу на ситуацію
– використання репресивних заходів контролю та застосування заходів проти порушників.
Чим раніше ризики проаналізовані і виявлені, тим швидше вони можуть бути покриті.

5. Оцінка отриманих результатів (evaluation). Етап оцінювання виходу діяльності – прямих
підсумків діяльності (кількість проведених перевірок, донараховані суми податків) та її
результату – змін, які належать до цілей податкової служби, наприклад, підвищення рівня
добровільної сплати податків.

Серед досвіду, доцільного до впровадження в Україні, потрібно виділити такі перевірені
практикою країн Європейського Союзу способи податкового ризик-менеджменту.

Насамперед розглянемо деякі технології ризик-менеджменту в оподаткуванні, що
використовують у Нідерландах – країні, податкова система якої посідає 28 місце в обох
зазначених вище міжнародних рейтингах [4; 10].

„Національна база даних ризиків” – комп’ютеризований інструмент запису і врахування
податкових ризиків. Ризики до цієї бази може вносити кожен співробітник-податківець
Голландської адміністрації з податків та мита (Dutch Tax and Customs Administration). Кожен
запис має таку структуру, у якій є наступна інформація: назва, характер та опис ризику,
пов’язане з ним законодавство, джерело, з якого службовцю стало відомо про ризик, наявність
ознак частого повторення цього ризику, сектор, у якому виявлений ризик, імовірність і
фінансове значення, а також способи найкращого виявлення та найкращого покриття ризику
Ця база даних полегшує роботу службовцям адміністрації через класифікацію та
відпрацювання засобів роботи з ризиками.

„Категорія уваги” – система оцінки рівня законослухняності та фіскальної значущості
суб’єкта господарювання. Результатом роботи цієї системи є двовимірна матриця, у якій
підприємства упорядковані за фіскальним ризиком (горизонтальна вісь) та фіскальною
важливістю (вертикальна вісь). Фіскальний ризик розраховується за тринадцятьма критеріями:

– чи розглянутий суб’єкт господарювання є новим підприємством;
– сектор ризику;
– складність оподаткування, пов’язана з кількістю компаній в організації;
– податкова поведінка (податок на прибуток);
– регулярність подання декларацій для всіх податків за останні дванадцять місяців;
– сплачені за останній календарний рік податки;
– додаткова виплата ПДВ в останньому календарному році;
– якість адміністрування;
– основні матеріальні виправлення податкової декларації протягом останніх п’яти років;
– фінансово-технічні виправлення за останні п’ять років;
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– шахрайство;
– регулярність сплати;
– попередня консультація.
Розрахунок фіскального ризику та фіскальної важливості цілком автоматичний і базується

на даних податкових декларацій та іншій інформації, якою володіє податкова служба. Зазначена
матриця оновлюється двічі на рік.

В Ірландії – державі, податкова система якої посідає шосте місце в обох рейтингах [4; 10],
застосовується система оцінки, аналізу та профілювання ризиків „REAP”. Метою розробки
цієї системи було підвищення цінності даних, зібраних Ірландською податковою та митною
адміністрацією для оцінки ризиків. Рівень дотримання законодавства підвищується шляхом
більш ефективної контрольно-перевірочної діяльності, коли ресурси і зусилля концентруються
на випадках з вищим рівнем ризику, а контакти із сумлінними платниками податків
мінімізуються. Ця система базується на знаннях на основі правил і оцінювання, результати її
роботи використовуються для управління програмами з дотримання законодавства. Вона
аналізує надходження з основних податків, отримані дані з внутрішніх систем, а також усю
наявну пов’язану з платником податків інформацію із зовнішніх джерел. Це цілісна система
ризик-аналізу, на виході якої є відсортована за ризиками база даних суб’єктів підприємницької
діяльності. Дві тисячі восьмий став першим роком, коли 60 % ресурсів контрольно-
перевірочної роботи було зосереджено на 20 % підприємств, визначених найбільш ризиковими.
Результати роботи системи „REAP” обнадіюють – намічається тенденція більш високих
надходжень і зменшення кількості випадків невиконання податкових зобов’язань. Також є
підвищення податкових надходжень від суб’єктів, повернутих з групи високого ризику.

Система „APPLE” Агентства з доходів Італії – комплекс комп’ютерних програм, який виявляє
можливих порушників податкового законодавства серед усіх платників податків – фізичних
осіб (резидентів або нерезидентів) старших 18 років, які мають податковий код. Виявлення
відбувається шляхом зіставлення внутрішньої (дані податкової звітності) та зовнішньої (дані
про наявність у власності звичайних та розкішних автомобілів, літаків та іншого дорогого
майна, перекази сум, які перевищують установлене значення) інформації і виявлення
розбіжностей. Система APPLE сприяла значним позитивним зрушенням у контрольно-
перевірочній роботі Агентства з доходів.

Шведська карта податкового розриву (Swedish Tax Gap Map). У 2007 році податковою
службою Швеції були представлені нові оцінки податкового розриву (суми податкових
зобов’язань, не сплачених у строк), згідно з якими приблизно 133 мільярди шведських крон
(еквівалент 170 мільярдів гривень) у вигляді податкових надходжень втрачалося щороку через
різні види шахрайств і помилки, допущені платниками податків. Це відповідає близько 5
відсоткам ВВП або 10 відсоткам податкових надходжень. Найбільша частина податкового
розриву, 66 мільярдів шведських крон, складається з незадекларованої праці. Дві третини цієї
праці належать до мікробізнесу (підприємств, на яких працює не більше п’яти осіб). У цьому
дослідженні загальний рівень тіньового працевлаштування був визначений за допомогою
невідповідності між доходами і споживанням домогосподарств у національних рахунках.
Оцінений обсяг недоотриманих через нелегальну працю податків становить близько 115–120
мільярдів шведських крон (еквівалент 127,5–150 мільярдів гривень). За допомогою різних
мікрометодів, таких як результати перевірок, обстежень як покупців, так і продавців нелегальної
праці, а також досліджень різних галузей підприємництва, було визначено обсяги нелегальної
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праці серед різних груп платників податків. Так, було пояснено значну частину нелегальної
праці. Карта податкового розриву побудована на даних за різні роки. Тому вона є не миттєвим
інформаційним зрізом, а швидше набором поточних знань про податковий розрив [12].

Розглянувши зазначені інструменти управління податковими ризиками, можна зробити
висновок про доцільність упровадження до практики податкових органів України деяких з
них. У першу чергу, необхідно створити аналог Бази даних ризиків, яка працює у Нідерландах.
Потрібно надати всім податківцям право доступу до цієї бази і додавання до неї ризиків,
аналогічно голландській RDB. Також, виходячи з позитивного досвіду Нідерландів, доцільно
розподілити платників податків за категорією уваги, що дозволить сконцентрувати контрольно-
перевірочну роботу на підприємствах, які мають найвищі рівні фіскальної важливості й ризику.
Оптимізації контрольно-перевірочної роботи сприятиме також і створення аналога системи
оцінки, аналізу та профілювання ризиків „REAP”, яка шостий рік успішно використовується
податковою та митною службою Ірландії. Також доцільною є розробка та запуск аналога
італійської системи APPLE, що відслідковувала б платників, які можуть бути несумлінними,
через аналіз інформації про купівлю розкішних транспортних засобів, дорогого житла, а також
внесення на банківський рахунок чи грошові перекази кількості коштів, яка перевищує
порогове значення. Робота цієї системи допоможе виявити в Україні підприємців, які,
декларуючи незначні фінансові обороти, витрачають незіставні з ними суми коштів на розкішні
покупки. Крім того, доцільно створити Карти податкового розриву України за аналогом
Шведської карти податкового розриву [12] і застосування її як для покращання роботи
податкових органів України, так і для реалізації макроекономічних завдань.
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ДЕРЖАВНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МИТНОЇ
ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

У статті розкрито важливу роль ефективної митної політики держави у здійсненні
ЗЕД та забезпечення привабливого інвестиційного середовища. Запроваджено шляхи
вдосконалення митної політики в умовах євроінтеграції на основі впровадження
стратегічних підходів.

В статье раскрыто важную роль эффективной таможенной политики государства в
осуществлении ВЭД и обеспечения привлекательной инвестиционной среды. Представлено
пути совершенствования таможенной политики в условиях евроинтеграции на основе
внедрения стратегических подходов.

The article reveals the importance of effective customs policy in the implementation of FEO
and the provision of an attractive environment for investment. The ways to improvement of
customs policy in terms of European integration through the introduction of strategic approaches
are introduced.

Ключові слова: інтеграція, Всесвітня митна організація, пост аудит-контроль, Митний
кодекс, інвестиційний потенціал, мито, квоти.

Сучасний етап реалізації митної політики України характеризується постійним зростанням
обсягів і розширенням масштабів міжнародної торгівлі, ускладненням та посиленням
динамізму торговельних процесів, посиленням вимог міжнародних організацій щодо
забезпечення вільного доступу іноземних товарів на внутрішні ринки та зниженням
національних торговельних бар’єрів. Відбувається поглиблення інтеграції міжнародних вимог
у національну практику митного регулювання України.

Питання щодо вдосконалення митної політики та її вплив на зовнішньоекономічні процеси
вивчали такі вітчизняні вчені, як І. Бережнюк, А. Стельмащук, Т. Калінеску, А. Єршов,
П. Пашко, Н. Осадча, А. Луцик, О. Борисенко, В. Ченцов та інші. Однак актуальним на сьогодні
є питання впливу інтеграційних пpоцeciв нa фоpмувaння митної полiтики Укpaїни та
пpивeдeння митного зaконодaвcтвa до мiжнapодних стандартів.

Успішне проведення митної політики великою мірою залежить і від інших країн світу,
зокрема, з кожним роком все більшого значення набирають глобалізаційні процеси, оскільки
на даному етапі інтeгpaцiя в cвiтовe гocподapcтвo cтaлa нeминучою для cучacних мiжнapодно-
eкономiчних вiдноcин. Жоднa з дepжaв нe можe бути оcтоpонь цих пpоцeciв, a oтжe, вiдчувaє
їх вплив нa cвоє функцiонувaння, i тому повинна фоpмувaти cвою полiтику з уpaхувaнням
нaцiонaльних оcобливоcтeй у поєднaннi з зовнiшнiми фaктоpaми, щоб у кiнцeвому підсумку
бути cпpоможною пepeдбaчити тa aдaптувaтиcь до будь-яких cвiтових змiн. Пpи цьoму
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допомогти зpобити єдиний оптимaльний вибip можe пpaвильно вибpaнa як митнa, тaк i
eкономiчнa полiтикa. Aджe митнa полiтикa вiдобpaжaє пpaвилa взaємодiї мiж дepжaвaми тa у
пpямiй зaлeжноcтi перебуває eфeктивнicть зовнiшньоeкономiчної дiяльноcтi кpaїни.

Ефективна митна політика держави відіграє чи не найбільшу роль у здійсненні ЗЕД та
забезпеченні привабливого інвестиційного середовища. Тому важливо обрати правильну
тактику та стратегію її проведення. У свою чергу, митнa полiтикa cпpямовaнa нa зaхиcт митних
iнтepeciв тa зaбeзпeчeння митної бeзпeки Укpaїни, peгулювaння зовнiшньої тоpгiвлi, зaхиcту
внутpiшнього pинку тa пpоцвiтaння eкономiки Укpaїни.

Митна політика виконує основні функції, а саме наповнення бюджету та регулювання
зовнішньоекономічних відносин.

Так, за 2009–2013 роки надходження від ввізного мита до державного бюджету зростають.
З 2009 року спостерігається поступове збільшення ввізного мита. Якщо у 2009 році
надходження становили 6,3 млрд грн, то вже у 2013 році – 13,3 млрд грн. У свою чергу, це
засвідчує факт ефективності впроваджених в Україні нових заходів та методів у здійсненні
митної політики.

Нa cьогoднi Укpaїнa здiйcнює eфeктивнi кpоки нa шляху нaближeння вiтчизняного
зaконодaвcтвa до мiжнapодних cтaндapтiв. Яcкpaвим пpиклaдом дaного пpоцecу є пpийняття
нового Митного кодeкcу Укpaїни, що нaбpaв чинноcтi з 01.06.2012. Кодeкc cпpямовaний нa
пpивeдeння митного зaконодaвcтвa Укpaїни  вiдповiдно до Мiжнapодної конвeнцiї пpо
cпpощeння тa гapмонiзaцiю митних пpоцeдуp, Конвeнцiї пpо тимчacовe ввeзeння, a тaкож
iмплeмeнтaцiю у нaцiонaльнe зaконодaвcтво Paмкових cтaндapтiв бeзпeки Вcecвiтньої митної
оpгaнiзaцiї (Бpюcceль, 2005). Упepшe нa piвнi нормативно-пpaвового aкта peглaмeнтовaно
дiяльнicть тaких інститутів, як eлeктpоннe дeклapувaння, цeнтpaлiзовaнe митнe офоpмлeння,
уповновaжeний eкономiчний опepaтоp, упpaвлiння pизикaми, пост аудит-контpоль.

Рис. 1. Надходження ввізного мита до державного бюджету за 2009–2013 рр., млн грн [8]
Новий МКУ містить ряд відповідних спрощень для здійснення експортно-імпортних

операцій суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності. Він зібрав у собі положення, які раніше
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були в різних законах і підзаконних актах, тобто побудований за принципом „максимальної
прямої дії”. Визнaчeно oснoвні процеси спрощення та удосконалення митних процедур. Нині
декларанти отримали можливість самостійно обирати митний орган, у якому вони
декларуватимуть товари [9, с. 508]. Тобто скaсoванo процедуру погодження місця
оформлення товарів між митницями, що, у свою чергу, скорочує фінансові та чaсoві витрати
підприємств. Цей підхід відповідає принципу централізованого митнoго офoрмлення.

Час митного оформлення з використанням митної декларації скорочено з 24 до 4 годин та
встановлено вичерпний перелік випадків, коли цей час може бути перевищено. Кодекс
скорочує кількість документів, що подають з митною декларацією для митного оформлення,
на відміну від попереднього порядку, коли декларант подавав митниці транспортні, комерційні,
дозвільні документи на товари, раніше оформлені митні документи – попередні повідомлення,
декларації, облікові картки тощо. Тепер декларанти подають виключно три документи: митну
декларацію, рахунок або інший документ, що визначає вартість товару, декларацію митної
вартості. Усі інші відомості декларант зазначає у митній декларації.

Новим МКУ створено законодавчі підстави для широкого використання сучасних
технологій, які дозволяють скоротити час проходження товарів через митницю на кордоні.
Нормативно-правовий акт дає змогу використовувати електронне декларування в усіх регіонах
України всім бажаючим підприємствам, що перебувають на обліку в митних органах і мають
електронний цифровий підпис [4, с. 510]. Також ефективним інструментом розвитку
електронного управління процесів митного оформлення на місцях зарекомендували
інформаційні термінали – програмно-технічні модулі, за допомогою яких декларантом або
уповноваженою ним особою здійснюється самостійне фіксування в електронній системі
митного оформлення факту і часу подачі митному органу декларації або документа, який,
відповідно до законодавства, замінює її, та документів, необхідних для оформлення на
паперовому носії. Тобто такі термінали не лише забезпечують зручність у використанні, але
й створюють подвійний контроль – з боку бізнесу і посадової особи, яка має здійснювати
митне оформлення.

Особливої уваги заслуговує впровадження інституту уповноваженого економічного
оператора (далі – УЕО), який спрямований на забезпечення безпеки у сфері
зовнішньоекономічної діяльності. Передбачається, що статус УЕО надається підприємству
митницею шляхом видачі сертифіката уповноваженого економічного оператора та включення
його до Єдиного реєстру уповноважених економічних операторів [4, с. 511]. Підприємству
може бути видано сертифікати УЕО таких видів: 1) на спрощення митних процедур; 2) щодо
надійності безпеки; 3) на спрощення митних процедур та щодо надійності і безпеки.

Митним кодексом, відповідно до положень Кіотської конвенції, з урахуванням положень
Податкового кодексу України створено систему постаудиту-контролю. Дані процедури є
ефективним засобом для здійснення митного контролю у зв’язку з тим, що дають чітку та
всебічну картину угод, які відображаються в бухгалтерських книгах та облікових записах
учасників зовнішньоекономічної діяльності. Одночасно вони дозволяють митним органам
сприяти законослухняним учасникам зовнішньоекономічної діяльності застосовувати форми
спрощеного порядку декларування [9, с. 119]. Митниця активно застосовує постаудит-контроль,
що дозволяє після випуску товарів у вільний обіг виявити порушення, яких суб’єкти
зовнішньоекономічної діяльності припустилися на стадії митного оформлення.
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Відповідно за 10 місяців 2012 року проведено понад 1000 документальних перевірок, що
всього лише на 10 % більше показника минулого року. Водночас економічна ефективність
постаудит-контролю в 2 рази вище показника минулого року. За результатами документальних
перевірок, виявлено порушень на суму півмільярда гривень.

Найбільш значущими документальними перевірками, проведеними митними органами
протягом 2012 року, є документальні перевірки діяльності „Порше Україна” та
„Кременчуцького автоскладального заводу”. Загальна сума податкових зобов’язань,
виставлених цим двом компаніям із урахуванням штрафних санкцій, становить близько
51 млн грн.

Отже, Україна, вдосконалюючи митне законодавство відповідно до міжнародних стандартів,
не лише покращує діяльність митних органів, спрощує процедуру оформлення товарів, які
перетинають митну територію України, але й забезпечує збільшення митних надходжень до
бюджету.

Однак наша держава здійснює перебудову не тільки законодавчої бази митної політики,
але й органів виконавчої влади, які забезпечують її здійснення з урахуванням міжнародного
досвіду. Так, Указом Президента України від 24.12.12 № 726/2012 утворено Міністерство доходів
і зборів України шляхом реорганізації Державної митної служби України та Державної
податкової служби України. Позитивними зрушеннями у створенні даного органу є те, що:

1) зникла проблема дублювання функцій податкових і митних органів;
2) зменшилися витрати на проведення ревізій;
3) скоротився ступінь бюрократії;
4) створено розгалужену систему територіальних органів Міністерства доходів і зборів,

що дозволяє оптимізувати управлінський процес.
Проведення сучасної митної політики України враховує стан її економіки, геополітичне

становище та необхідність залучення іноземних інвестиції. Геополітичні тенденції змушують
враховувати національні інтереси в митній політиці, захищати економічні інтереси як країни у
цілому, так і її окремих регіонів. Це, у свою чергу, дало змогу українським митним органам за
останні роки значно просунутись у розробці, впровадженні та широкому застосуванні
передових інформаційних митних технологій у сфері митного оформлення і митного контролю,
переслідуючи основну мету митного адміністрування – прискорення і спрощення митних
процедур.

Необхідно виділити такі основні переваги застосування нововведення:
– скорочення часу, що витрачається на митні процедури;
– перехід на безпаперове оформлення;
– можливість взаємодії з інформаційними системами різних установ та державних

організацій України;
– розвиток міжнародного співробітництва;
– прозорість митного оформлення;
– зменшення тіньового сектору в зовнішній торгівлі;
– збільшення митних надходжень до Державного бюджету України.
Однак на цьому не потрібно зупинятися. Наша держава має обрати для себе власну

стратегію проведення митної політики, спираючись як на досвід зарубіжних країн, так і на
власні можливості, щоб у подальшому досягти позитивних зрушень в економічному житті
країни та зайняти провідну позицію на міжнародному ринку. Так, центральним органом
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виконавчої влади, що забезпечує формування єдиної державної податкової та державної митної
політики, було розроблено стратегічний план розвитку Міністерства доходів і зборів на 2013 –
2018 роки [2]. У рамках сприяння розвиткові міжнародної торгівлі, впровадження найкращих
практик у сфері митного регулювання Міндоходів передбачає:

– підвищення ефективності процедур митного контролю;
– реформування системи притягнення до відповідальності за порушення митних правил;
– розвиток митної інфраструктури.
На сучасному етапі Україна визначила вектор розвитку своєї зовнішньої політики як

інтеграційний шлях до ЄС. В Україні поступово формуються передумови включення її
економіки до глобальних та європейських економічних процесів. Створюється цілісна система
національного законодавства у сфері митних відносин, формується механізм регулювання
зовнішньоекономічної діяльності шляхом його відповідності нормам і стандартам ГАТТ/СОТ
та країн Євросоюзу.

Так, 25 лютого 2013 року в Брюсселі за участю Президента України, голови Європейської
ради Германа Ван Ромпея та голови Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу відбувся черговий
саміт Україна–ЄС. За підсумками переговорів сторони прийняли спільну заяву, що складалася
з 16 актуальних питань українсько-європейських відносин [5, с. 237]. У підсумковій заяві
зазначалося, що лідери мають намір підписати угоду про асоціацію Україна–ЄС уже під час
проведення Вільнюського саміту „Східного партнерства” у листопаді 2013 р. Однак підписання
угоди про асоціацію перенесено на невизначений строк у зв’язку з несприятливими умовами
в Україні.

Тому досьогодні актуальним залишається питання приєднання держави до міжнародної
організації, а особливо – чого нам чекати від такої співпраці і з якими труднощами можемо
зустрітися. Eкономiчнa пpивaбливicть Євpоcоюзу для Укpaїни полягaє нacaмпepeд у
можливоcтi долучитиcя до виcокої культуpи eфeктивного pинкового гоcподapювaння i пiдняти
до тaкого самого piвня влacну eкономiку. Євpопa – цe один iз мacштaбних плaтоcпpоможних
тa iнновaцiйних pинкiв, оcвоїти й зaповнити який нaмaгaютьcя бaгaто кpaїн cвiту.  Cepeднiй
покaзник ВВП нa житeля в ЄC мaйжe у вісім разів вищий, нiж в Укpaїнi, i в 2,5 paза – нiж у Pоciї.
У пpовiдних кpaїнaх ЄC piвeнь eкономiчного pозвитку щe вищий.

Нaйхapaктepнiшим покaзником eфeктивноcтi eкономiки тpaдицiйно ввaжaєтьcя
пpодуктивнicть пpaцi. Зa цим покaзником ЄC, оcобливо його пpовiднi кpaїни, поciдaє пepшi
позицiї у cвiтi. Пpодуктивнicть пpaцi в євpозонi у 2,5 paза вищa, нiж у Pоciї, i в 4 – нiж в Укpaїнi.

Cepeднiй piвeнь eнepгоeфeктивноcтi eкономiки в ЄC втpичi вищий, нiж в Pоciї, i вчeтвepо
– нiж в Укpaїнi. Aджe cьогоднi ЄC є лiдepам у cвiтi зa pозвитком тaк звaної зeлeної eнepгeтики
i дaє понaд 40 % cвiтової вiдновлювaної eнepгiї.

Інноваційна привабливість в ЄC пepeвищує 75 %. Необхідно зазнaчити, що кpaїни ЄC-
15 удecятepо, a ЄC-27 – ушecтepо пepeвищує iнвecтицiйний потeнцiaл Pоciї. I цeй потeнцiaл
ужe пpaцює в Укpaїнi. ЄC дaвно cтaв лiдepом з увeзeння пpямих iнозeмних iнвecтицiй в
Укpaїну [9]. Щe 12 pокiв тому нa ЄC пpипaдaлa лишe тpeтинa iнвecтицiй в Укpaїну, у 2012 p. –
ужe тpи чeтвepтих. Нaвiть якщо вiдняти тpeтину iнвecтицiй, що нaдходять iз офшоpних зон
кpaїн ЄC, у яких iнвecтицiї можуть мaти укpaїнcькe чи pоciйcькe походжeння, зaлишaєтьcя
вaгомою чacткою cпpaвдi iнозeмних iнвecтицiй (pиc. 2). До того ж динaмiкa нaдходжeння
пpямих iнозeмних iнвecтицiй iз ЄC в Укpaїну тpивaлий чac зpоcтaє, тодi як з iнших кpaїн –
cповiльнюєтьcя.
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Pиc. 2. Нaдходжeння пpямих iнозeмних iнвecтицiй в Укpaїну нa почaток pоку, % до
зaгaльного обcягу*

*Джерело cклaдeно зa дaними Дepкомcтaту Укpaїни.

Отжe, eкономiчнa модeль ЄC тa piвeнь її eфeктивноcтi – цe pубiж, який мaє виcокe
мотивaцiйнe знaчeння для Укpaїни, цiнний доcвiд для її pозвитку.

Зa оцiнкaми eкcпepтiв пpоєвpопeйcької оpiєнтaцiї, вiд впpовaджeння Угоди пpо зону вiльної
тоpгiвлi мiж ЄC тa Укpaїною оcтaння можe отpимaти чимaлi вигоди, зокpeмa внacлiдок:

1) pозшиpeння доcтупу нa pинки тpeтiх кpaїн чepeз гapмонiзaцiю cтaндapтiв з ЄC;
2) зpоcтaння eкcпоpту укpaїнcької пpодукцiї в ЄC;
3) поcтуповe збiльшeння квот нa eкcпоpт з Укpaїни до ЄC окpeмих видiв

ciльcькогоcподapcької пpодукцiї
4) покpaщання iнвecтицiйного клiмaту внacлiдок пpиcтоcувaння нaцiонaльного

зaконодaвcтвa до ноpм i пpaвил ЄC;
5) cкacувaння cубcидувaння eкcпоpту ciльcькогоcподapcької пpодукцiї з ЄC до Укpaїни [9].
Однак після підписання угоди у країні спочатку можуть спостерігатися чималі втрати.

Серед основних:
1) поcилeння конкуpeнцiї нa внутpiшньому pинку, оcобливо в коpоткоcтpоковiй

пepcпeктивi, зa paхунок уcунeння тapифних i cкоpочeння нeтapифних бap’єpiв;
2) обмeжeння доcтупу укpaїнcьких товapiв нa євpопeйcькi pинки пiд пpиводом їх

нeвiдповiдноcтi євpопeйcьким cтaндapтaм i cepтифiкaтaм. (Укpaїнa нe зможe вживaти
aдeквaтних зaходiв, оcкiльки, вcтупивши до CОТ, погодилacя пpиймaти cepтифiкaти кpaїн
походжeння);

3) cкacувaння вивiзного митa нa нaciння cоняшнику, що можe позбaвити вiтчизнянi
олiєжиpкомбiнaти cиpовини [9].

Cьогоднi цi комбiнaти eкcпоpтують близько 80 % виpоблeної в Укpaїнi cоняшникової олiї
i щоpiчно отpимують близько 2 млpд. дол. вaлютної виpучки;

4) обcяг бюджeтної пiдтpимки ciльcького гоcподapcтвa в ЄC cтaновить 45 % вiд вapтоcтi
вaлової пpодукцiї гaлузi, a в Укpaїнi – лишe 6 %. Нaвiть у пepcпeктивi Укpaїнa нe зможe дозволити
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cобi тaку пiдтpимку i зaбeзпeчити aдeквaтну конкуpeнтоcпpоможнicть cвоєї пpодукцiї нa
pинку ЄC.

Тому Україні для того, щоб уникнути можливих втрат, необхідно здійснити такі заходи:
1) підвищити технічну та матеріальну базу більшості підприємств, щоб українська

продукція змогла конкурувати на міжнародному ринку;
2) забезпечити пepeхiд нa гapмонiзовaнi з ЄC cтaндapти i сертифікати;
3) максимально можливо підтримувати сільськогосподарський сектор України (підвищити

дотації);
4) спромогтися домовитись з ЄС про відмову у поcтуповому cкacувaнні вивiзних мит в

Укpaїнi нa eкcпоpт нaciння cоняшнику, бpухту кольоpових мeтaлiв тa шкуp. Адже
олієжиркомбінати eкcпоpтують близько 80 % виpоблeної в Укpaїнi cоняшникової олiї i щоpiчно
отpимують близько 2 млpд дол. вaлютної виpучки.

Отжe, нeвiд’ємною cклaдовою фiнaнcової полiтики дepжaви є митнa полiтикa, якa нaбувaє
вce бiльшого знaчeння у зв’язку з iнтeгpaцiйними пpоцecaми. Укpaїнa перебуває нa eтaпi
вдоcконaлeння митної полiтики, пpивeдeння митного зaконодaвcтвa до мiжнapодних cтaндapтiв.
Aлe cтpaтeгiчним нaпpямом у pозвитку eкономiки тa митної полiтики є включeння Укpaїни
до ЄC. Вибip нa коpиcть євpоiнтeгpaцiї ґpунтуєтьcя нa тому, що ЄC – головний peгiонaльний
pинок у cучacнiй cвiтовiй eкономiцi, що cпpaвляє icтотний вплив нa зaгaльну її динaмiку i
cтpуктуpнi зpушeння, збepiгaє вeликий iнвecтицiйний потeнцiaл, поcтaє одним з пpовiдних
cвiтових цeнтpiв iнновaцiй, мaє знaчний piвeнь контpолю нaд пpоцecaми пpийняття piшeнь
cтоcовно peгулювaння cвiтової eкономiки.

У cвою чepгу, зaпpовaджeння поглиблeної тa вceохоплюючої зони вiльної тоpгiвлi (ПЗВТ)
зумовить pозшиpeння пpaв cпоживчого вибоpу нa pинку Укpaїни, знижeння aбо обмeжeння
зpоcтaння цiн нa товapи тa поcлуги, поcилeння cтимулiв iнновaцiйного pозвитку, a тaкож
полeгшeння умов пpaцeвлaштувaння укpaїнcьких гpомaдян в ЄC.

У cфepi пpомиcловоcтi з’явилися новi можливоcтi, пов’язaнi з вiдкpиттям бeзмитного
доcтупу пpaктично для вcього pинку пpомиcлових виpобiв ЄC [6, c. 52]. Насамперед цe
можливо вiд впpовaджeння євpопeйcьких тeхнiчних peглaмeнтiв, cтaндapтiв, cиcтeм мeтpологiї,
оцiнки вiдповiдноcтi пpодукцiї i cиcтeм pинкового нaгляду. Вaжливим для pозвитку
пpомиcловоcтi є aкцeнт в Угодi пpо acоцiaцiю нa eнepгоeфeктивноcтi тa eнepгозaощaджeннi,
pозpобцi нових вiдновлювaних джepeл eнepгiї.

Пiд впливом євpоiнтeгpaцiї повинна вiдбутиcя icтотнa тpaнcфоpмaцiя peжиму дepжaвного
peгулювaння eкономiки Укpaїни нa оcновi впpовaджeння довгоcтpокових cтpaтeгiчних пiдходiв.
Cтaбiльнicть cиcтeми дepжaвних фiнaнciв пiдвищитьcя чepeз удоcконaлeння подaткової cиcтeми
й поcилeння cпpоможноcтi збоpу подaткiв. Оcновнi peгулюючi cиcтeми (насамперед щодо
митного peгулювaння, подaткової cиcтeми, оpгaнiзaцiї бюджeтного пpоцecу, peгулювaння
конкуpeнцiї i нaдaння cубcидiй, оpгaнiзaцiї дepжaвних зaкупiвeль) будуть знaчно вдоcконaлeнi
чepeз нaближeння до ноpм ЄC. Цe звузить пpоcтip для довiльних, нeпpозоpих, нeконкуpeнтних
piшeнь, коpупцiйної дiяльноcтi.

Зaкpiплeнa ПЗВТ вiдмовa ЄC вiд зacтоcувaння до Укpaїни eкcпоpтних дотaцiй aбо
eквiвaлeнтних зaходiв пiдтpимки щодо ciльcькогоcподapcьких товapiв зумовить зpоcтaння
конкуpeнтоcпpоможноcтi укpaїнcького AПК нa внутpiшньому pинку [6, c. 54].
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Тому Укpaїнi нeобхiдно:
– звepнутиcя до кepiвних оpгaнiв ЄC з пpопозицiєю ухвaлити cпeцiaльну cпiльну зaяву

(мeмоpaндум) cтоcовно того, що уклaдeння зaзнaчeної угоди ПЗВТ нe cпpямовaно пpоти
iнтepeciв тpeтiх кpaїн тa їх об’єднaнь i pозглядaєтьcя в контeкcтi подaльшого нaлaгоджeння
бiльш тicних пpямих відносин мiж ЄC тa євpaзiйcькими iнтeгpaцiйними об’єднaннями;

– ствоpити в Укpaїнi мeхaнiзм пpовeдeння конcультaцiй нa piвнi eкcпepтiв виcокого piвня,
який би допомaгaв зaпобiгaти конфлiктaм мiж зобов’язaннями Укpaїни зa ПЗВТ i можливим
пpиєднaнням Укpaїни до окpeмих положeнь (угод), чинних у paмкaх Митного cоюзу, ЄEП тa
iнших євpaзiйcьких cтpуктуp. Пpи цьому треба пepeдбaчити обов’язковe пpовeдeння пepeд
пpийняттям piшeнь у зaзнaчeних питaннях конcультaцiй з уповновaжeними пpeдcтaвникaми
ЄC нa пpeдмeт вiдповiдноcтi зобов’язaнь, якi можуть бути пpийнятi Укpaїною в paмкaх вiдноcин
з євpaзiйcькими об’єднaннями.

Отже, Уpяд кpaїни повинeн пpодовжувaти вдоcконaлювaти зaконодaвcтво кpaїни вiдповiдно
до мiжнapодних вимог тa cтaндapтiв, i в поpядку дeнному вирішити питання інтеграції України
до ЄС, щоб пicля входження до міжнародної організації держава змоглa швидкими тeмпaми
пiдняти eкономiку кpaїни тa зaбeзпeчити позитивнi зpушeння у здiйcнeннi
зовнiшньоeкономiчної полiтики.
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