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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

Ви тримаєте в руках перший номер нового наукового видання, яке покликане
стати вагомим внеском у розвиток вітчизняного наукового економічного дискурсу,
пропонуючи усім зацікавленим актуальну інформацію, оригінальну позицію щодо
уже відомих фактів або несподіваний ракурс традиційних об’єктів аналізу.

Народження нового наукового часопису – це завжди подія, яка знаменує собою
результати пошуку як окремих постатей, так і потужних наукових колективів.
Розвиток науки з давніх часів супроводжував великі університетські центри, під
дахом яких натхненно й захоплено творили декілька поколінь дослідників.
Закономірно, що «Економічний вісник», започаткований в Університеті державної
фіскальної служби України, який уже майже століття є помітним «гравцем» в
освітньому полі України, має добру репутацію на ринку освітніх послуг, є визнаним
партнером у наукових студіях. В активі науковців Університету, серед яких немало
й колишніх випускників, – багато вагомих дослідницьких, законодавчих та інших
проектів, які не загубилися серед досягнень українських учених періоду формування
й укріплення незалежності України, давали відчутний економічний ефект, ставали
поштовхом до наукових розвідок колег з інших освітніх і наукових установ.

За часи існування Університет змінювався та розвивався. «Економічний вісник» –
це продовження традицій наукових видань, – таких як «Науковий вісник
Національного університету ДПС України (економіка, право)», «Збірник наукових
праць Університету державної фіскальної служби України».

Переконаний, що і це видання стане місцем оприлюднення актуальних наукових
новин, ознайомлення широкого наукового загалу з інноваціями в ряді суміжних
економічних галузей, надійного апробування наукових досягнень аспірантів і
докторантів, результативного обміну науковими ідеями.

Серед авторів уже першого числа часопису – відомі в Україні та за її межами
учені, що мають своїх наукових послідовників, перебувають на шляху формування
потужних наукових шкіл, наділені значним науково-організаційним потенціалом –
В. Л. Андрущенко, С. В. Онишко, Л. Л. Тарангул. Це дає підстави очікувати
опублікування на його сторінках і в майбутньому цікавих і вагомих дослідницьких
результатів.

Наукові дискусії є важливим елементом розвитку вищої школи, оскільки
поєднують у спільному науковому пошуку різні покоління дослідників, сприяють
удосконаленню самого дослідницького інструментарію, генеруванню наукової енергії
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та об’єднанню зусиль колег із різних науково-дослідницьких установ як України,
так і зарубіжжя.

Наукова теорія може як узагальнювати, коментувати практику, так і суттєво
коригувати її розвиток, удосконалювати перебіг складних суспільних явищ у різних
сферах діяльності, визначати магістральні напрями розвитку таких важливих
суспільних сфер, як фінансова, податкова, митна, банківська тощо.

Результати наукових досліджень авторів «Економічного вісника» стосуються як
теоретичних підвалин економічної науки у контексті цивілізаційного розвитку, містять
оцінку теоретичного доробку учених попередніх періодів з урахуванням нового
емпіричного матеріалу й сучасного досвіду, так і виходять у площину практичну –
дослідження фінансового, банківського, аграрного сектору, проблемних питань
оподаткування, бухгалтерського обліку, різноаспектних питань аудиту, пропонують
прогнозні сценарії їхнього розвитку з огляду на загальносвітові тенденції.

Наше спільне завдання – спрямувати їх на користь українській науці, Українській
державі, на формування її високих соціальних, економічних, політичних стандартів
з урахуванням передового вітчизняного й зарубіжного досвіду.

З повагою,
ректор, доктор економічних
наук, професор П. В. Пашко
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УДК 336.01
В. Л. Андрущенко,
доктор економічних наук,
Університет ДФС України

«КРИТИКА БУРЖУАЗНИХ ТЕОРІЙ
ФІНАНСІВ»: СПРОБА РЕТРОСПЕКТИВНОГО

ВИПРАВДАННЯ ЧИ КАЯТТЯ?
У ретроспективному аспекті розглянуто й визначено особливості, негативні та

позитивні наслідки так званої критики буржуазних теорій фінансів. У радянський період
був такий специфічний жанр наукових публікацій на теми теорії та практики державних
фінансів у капіталістичних країнах. Вказано на ідеологічну ангажованість і штучність
подібної критики. Разом з тим критика виконувала своєрідну роль популяризації ідей і
положень західної науки в Україні.

Ключові слова: критика буржуазних теорій, методи дослідження, Ричард Масгрейв,
гарантований дохід, метаморфоза вітчизняної науки.

В. Л. Андрущенко,
доктор экономических наук,
Университет ГФС Украины

«КРИТИКА БУРЖУАЗНЫХ ТЕОРИЙ
ФИНАНСОВ»: ПОПЫТКА РЕТРОСПЕКТИВНОГО

ОПРАВДАНИЯ ИЛИ РАСКАЯНИЕ?
В ретроспективном плане рассмотрены и определены особенности, негативные и

позитивные последствия так называемой критики буржуазных теорий финансов. В
советский период был такой специфический жанр на темы теории и практики
государственных финансов в капиталистических странах. Отмечено идеологическую
ангажированность и искусственность подобной критики. Вместе с тем критика
исполняла своеобразную роль популяризации идей и положений западной науки в Украине.

Ключевые слова: критикам буржуазных теорий, методы исследования, Ричард
Масгрейв, гарантированный доход, метаморфоза отечественной науки.

V. L. Andrushchenko,
Doctor of Economic Sciences,
University SFS of Ukraine

«CRITIQUE OF BOURGEOIS THEORIES»:ANATTEMPT
OF RETROSPECTIVE JUSTIFING OR REPENT?

The particular features, negative and positive consequences of so-called critics of bourgeois
finance theories are considered and determined. This specific genre was used toward themes of
theory and practice of the government finance in capitalist countries. An ideological involvement
and artificiality of the critics are pointed out. At the same time the critics carried out a distinctive
role for the aim of popularization of western ideas and scientific thinks in the Ukraine.

Keywords: critics of bourgeois theories, methods of investigation, Richard Musgrave,
guaranteed income, metamorphosis of Ukrainian science.

© Андрущенко В. Л., 2017
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Андрущенко В. Л. «Критика буржуазних теорій фінансів»: спроба
ретроспективного виправдання чи каяття?

Свого часу критика буржуазних теорій у вітчизняній фінансовій літературі користувалася
репутацією процвітаючого жанру, в якому працювало чимало науковців і до чого
безпосередньо був причетний і автор цих рядків.

Через чверть століття,як вийшли друком останні публікації на тему «критики буржуазних
теорій грошей, фінансів і кредиту» в період «загальної кризи капіталізму», в сучасній
капіталістичній Україні цікаво ретроспективно осмислити й дати оцінку тій колишній критиці.
Тепер, коли Україна перейшла до капіталізму і в цьому сенсі стала буржуазною країною,
прийшов час оглянутися на ту специфічну тему вітчизняної фінансової науки радянської
пори. Прийшов час з досить віддаленої дистанції спробувати відповісти на ряд питань. Важливо,
щоб відповідь давали ті, хто з огляду на наукові інтереси займалися тією критикою.

Мета статті полягає у відповіді на питання, що то була за критика за своїм стилем і
призначенням; яку функцію вона виконувала; що після неї залишилося в раціоналістичному
залишку, а що назавжди зникло? Нарешті, треба знати, а на кого, власне, наші доморощені
критики посміли підняти руку? Перш за все, принципове значення має відповідь на останнє
питання, від змісту якого залежать всі попередні.

Звернемося до яскравого представника західної науки – французького історика й соціолога
Густава Лебона (1841–1931). У знаменитій роботі «Психологія народів і рас», яку цитують
донині, він резюмував найбільш істотні риси душевного складу і характеру західних народів
таким чином:сила волі, невгамовна активність, енергія, ініціатива, здоровий глузд, почуття
незалежності, стійка релігійність і моральність, розвинене почуття обов’язку, оптимізм [1].
Інші знавці Заходу додають до цих рис здатність до конкуренції й ризику, прагнення до успіху,
винахідливість, схильність до самодисципліни і самоорганізації. Дехто навіть фаталістично
вважає, що іншим народам відтворити подібні соціально-психологічні якості та морально-
етичні цінності проблематично, якщо взагалі можливо.

З такого людського матеріалу здавна формуються кадри західної науки,походить властива
західній науці інтелектуальна, творча сила, її теоретична потужність, новизна, прагматизм і
раціоналізм. Ось чому впродовж уже багатьох віків Захід – світова цитадель свободи духу і
думки, слова і переконань.

Критикувати наукові погляди і школи, озброєні таким могутнім інтелектуально-аналітичним
арсеналом, нелегка справа, а тим більше з догматичних позицій «єдиноістинної» марксистської
ідеології. І все ж радянські дослідники відважувалися на критику. Вони просто не знали або
робили вигляд, що не здогадуються про спрощеність доводів і односторонність своїх аргументів.
Логічна схема критики вельми невигадлива: не погоджуватися з буржуазними авторами, не
визнавати їхню аргументацію, спростовувати, викривати їхні погляди в категоріях і догмах
марксизму-ленінізму.

Комуністична партія ставила завдання непримиримої боротьби з буржуазною ідеологією
і тут всі засоби були прийнятними. Партія суворо вимагала «блюсти» чистоту марксистського
вчення, «напирати» на «посилення фіскальної експлуатації», на «фінансове пограбування
трудящих». Над усе треба було розкривати класову «антинародну» сутність усіх явищ
капіталістичного укладу, що, звичайно, було перебільшенням. Наприклад, сьогодні ми можемо
сміливо стверджувати, що ще питання – хто кому більше служить: держава – капіталістам чи
капіталісти – державі.

Критика мала свій характерний стиль,колорит, ідейну атмосферу. Вона велася в специфічних
шаблонних термінах із претензією на сарказм. Ніби істинний смисл своїх теорій і поглядів
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буржуазні автори, перебуваючи «під камуфляжем», «під прапором», «під фальшивим
німбом», «в полоні ілюзій», приховують»за ширмою», «за фасадом», «за кулісами». Західні
теорії та концепції нібито не більш, ніж «апологія», «міф», «легенда», «вимисел» та ін. По
відношенню до буржуазних авторів наші критики інколи допускали розв’язність тону і
абсолютно надуману зверхність, начебто завдячену володінню марксистсько-ленінським
вченням. Деякі ледве не доходили до анафематствовання.

Буржуазні погляди і теорії оголошували «несостоятельными», «беспомощными»,
«извращенными», «искаженными», «вульгарными». В  кращому, не такому крикливо-
конфронтаційному, випадку їх іменували еклектичними, антимарксистськими. Авторів
звинувачували в антикомунізмі, ідеалізмі, опортунізмі. Дорікали, що вони даремно «тщатся»
довести свої антинаукові твердження, тоді як всі істини давно розкриті вченням марксизму-
ленінізму. Буржуазних дослідників ганьбили як «вчених найманців монополій», винили в
«класовому егоїзмі й цинізмі». В апофеозі критика «реакційної, антинародної» сутності
буржуазних теорій, концепцій і заходів політики завершувалася їх «вскрытием и
разоблачением».

Насправді критики не знали, не розуміли або вдавали себе нерозуміючими, що у ринкової
економіки і демократії конкурентоздатних суспільно-економічних систем не існує. Тим, хто
вагається, слід звернутися до результатів розвитку і наукових досягнень західних держав.

Методологія критики мала свої особливості. Звичайно, критики запевняли своїх читачів і
самих себе, що вони використовують правоправильний, єдинонепогрішимий (і
єдинодозволений!) метод діалектичного матеріалізму. Насправді вони досліджували зарубіжні
матеріально-фінансові явища не в безпосередньому спостереженні наяву, а лише їх
відображення в поняттях, чужих текстах і законах. По суті, критики тлумачили написані
чужоземцями тексти про капіталістичну дійсність, а не саму дійсність, яка фактично залишалася
незнаною. За одним влучним порівнянням реалії й поняття про них збігаються між собою як
справжня місцевість та її зображення на карті. Пізнання реалій не напряму, а в їх вербальних
інтерпретаціях носить назву методу герменевтики. Цей метод не матеріалістичний, а
ідеалістичний. Вивчення ведеться здалеку,на зразок астрономії, дослідники не перебувають
серед описуваних ними явищ, дивляться на них зі сторони.

Нині за роки незалежності суспільного досвіду і знань, у світлі тих перетворень, що пройшли
в країні й у свідомості, колишні псевдо-критичні публікації здаються карикатурними.
Приписувані західним вченим звинувачення, навішані на них осудливі ярлики ніяково читати.
Якщо прийняти критику за інтелектуально-аналітичний процес відмежування істини від
неправди і хибних поглядів, то в подібних «критичних» писаннях відчувається бажання не так
ідеологічно переконати буржуазних авторів, як залякати і демагогічно задурманити
радянського читача.

Щоправда, у серйозних авторів критика не була надто спрощеною, не всі положення
буржуазної науки відкидалися. Наприклад, А. Б. Ейдельнант (1901–1976) схвально підтримує
думку Адама Сміта, що інколи податки можуть приносити більше шкоди, ніж вигоди, що
скорочення державних видатків – важливий ресурс [2]. Вона ж не заперечує змістовності
поглядів західних вчених щодо вибору примата в фіскальній політиці: економічної ефективності
над соціальною справедливістю чи навпаки.

Не уникаючи законів і ритуалів критичного жанру, В. Л. Андрущенко і В. М. Федосов
піддали скепсису, зокрема, боротьбу з бідністю в «суспільстві суцільного достатку» за
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допомогою так званого негативного податку на дохід (negativeincometax) [3]. У ранніх своїх
роботах проект підтримав лауреат Нобелівської премії Мілтон Фрідман. Ця форма надання
мінімального гарантованого доходу знаменувала собою фіскально-технологічний переворот
у соціальній політиці, створювала альтернативу традиційним методам соціального
забезпечення.

Всупереч сумнівам історія гарантованого доходу продовжується до сьогодні. Локальні
експерименти щодо запровадження гарантованого доходу впродовж десятиліть проводилися
в США, а також в Ірані, Індії, Бразилії. На 2016–2017 рр. було намічено експерименти в
Нідерландах, Франції, Фінляндії, тобто, безумовний гарантований дохід пропонується
населенню навіть розвинених і багатих країн. Щоправда, провалом закінчився проведений у
червні 2016 р. швейцарський референдум. Громадянам Швейцарії, незалежно – працюючим
чи ні, пропонували дохід у сумі 2 500 франків у місяць (2 500 дол., 2 250 євро, 60 тис. грн).
Проте зваблювання на націю не подіяло, 77 % сказали «ні» з побоювань, що гарантований
дармовий дохід усім без винятку також знизить стимули до самодостатньої праці й діяльності.

Отже, критичний запал авторів не справдився, пропав даремно. У чому ж тоді заслуга
авторів і наукова користь їхньої публікації на цю тему? Принаймні в тому, що вони на підставі
оригінальних іншомовних джерел, можливо, першими у вітчизняній фінансовій літературі
помітили нововведення й описали його в ідеологічно дозволених рамках.

Для деяких радянських вчених іноземні публікації під виглядом їх критики ставали джерелом
творчого паразитування,насправді служили резервуаром науково-теоретичної «дозаправки».
Так, є підстави стверджувати, що відома концепція трьох функцій фінансів має західне
походження. Поширившись у фінансовій літературі СРСР у 70-ті роки, вона підозрілим чином
нагадує положення з підручника американського професора Ричарда Масгрейва (1910–2007)
«Теорія державних фінансів» (1959 р.).Свого часу, цей підручник набув репутації світового
бестселера. За Масгрейвом, держава через систему публічних фінансів виконує три функції:
алокації або розміщення ресурсів (allocation branch); розподілу доходів і власності (distribution
branch); соціально-економічної стабілізації (stabilization branch) [4]. Звідси вже один крок до
майже аналогічних трьох функцій, якими оперувала московська науково-фінансова школа:
розподільна; контрольна; регулююча. Деякі автори додають ще фіскальну (накопичувальну)
і стабілізуючу функції та деякі інші похідного характеру, що, по суті, нічого принципово не
міняє.

Незважаючи на пафосний осудливо-звинувачувальний тон, щирий чи скоріш фальшивий,
за фасадом критики в дійсності приховувалися дещо серйозніші речі, не позбавлені деякого
позитивного значення і впливу на вітчизняну фінансову науку та громадську думку.

По-перше, критика потребувала від її авторів знання іноземних мов, що на сьогодні –
майже рідкість і вже було плюсом: розширювало кругозір, наукову ерудицію й обізнаність,
збагачувало пізнавальні можливості. Не можна сказати, що іноземна література в оригіналі
була абсолютно недоступна. Вона зосереджувалася в столичних бібліотеках, у провінції
користування, крім видань так званого спецхрану, була досяжною через міжбібліотечний
абонемент, який діяв напрочуд оперативно.

По-друге, всі значні фігури світової фінансової науки навіть у похмурі радянські часи
були, що називається, на виду. Їхні ідеї й теорії, хоч і у псевдокритичному висвітленні, через
«критику» ставали відомими вітчизняним читачам. Залишалося лише лицемірно приставити
до них знак мінус. Знайомство з корифеями і діячами зарубіжної науки, звичайно, хвилювало
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думку, впливало на теоретично-пізнавальний потенціал і методологічний арсенал, у межах
дозволеного посилювало їх. Виявлялися тенденції розвитку світової фінансової науки,
освітлювалися глобальні проблеми і способи їх вирішення.

По-третє, ознайомлення з зарубіжною думкою, по суті, вело до популяризації ідейно-
теоретичних уявлень західноєвропейських і американських вчених, призводило до
ознайомлення з пізнавально-поняттєвим апаратом і технологіями державних фінансів,
властивими країнам Європи і США. Тим самим вирішувалося завдання наближення
вітчизняного читача, який перебував у полоні рудиментарних поглядів, тримався архаїчних
постулатів, до сучасного знання.

Зазначають про ущербність, нещирість тодішньої критики. Але ті, хто цим займався, навіть
перебуваючи на ідеологічному карантині, все ж на езоповій мові по-своєму виконували роль
місіонерів і популяризаторів західної науки. Парадоксальним чином завдяки «критикам» читачі
мали більшу чи меншу уяву про спростовувані тими ж критиками твори та ідеї. Тоді і в тих
умовах подібна «критика» була своєрідною формою інтелектуального паломництва на Захід.
За роки радянської епохи саме завдяки вивченню економіки і державних фінансів капіталізму,
хай і під лицемірним лозунгом «принципових відмінностей і переваг соціалізму над
капіталізмом», по суті, відбувалася початкова підготовка тисяч молодих прозелітів майбутніх
ринкових і демократичних перетворень.

Парадоксальним чином критика вільно чи невільно сприяла поширенню ідей, свого роду
популяризації й рекламі досягнень «буржуазної» фінансової науки. Отже, загальний баланс
позитиву і негативу в критиці буржуазних теорій, ми вважаємо, на стороні позитиву. Все-таки
критика виконувала роль просвітительства, давала початкові знання про капіталізм і буржуазну
демократію, що заперечити неможливо.

З названих причин на момент незалежності, ринкових і демократичних перетворень в
Україні виявилася маса людей, добре обізнаних з західними поглядами і порядками. До речі,
тут свою позитивну роль відіграли підручники до навчальної дисципліни «Фінанси
капіталістичних держав», яку вивчали у вузах фінансово-економічного профілю. Зокрема,
роботи таких авторів, як М. М. Любімов (1894–1975) [5], Б. Г. Болдирєв (1917–1993) [6],
В. М. Суторміна (1925–2016), В. М. Федосов не зводилися до поверхневої, вкрай спрощеної
критики. Наприклад, у оригінальному підручнику В. М. Суторміної, виданому в 1970 р.
українською мовою (!), для характеристики фінансової системи Великої Британії в позитивному
значенні було використано вірші Редьярда Кіплінга [7].

Підручники по зарубіжних фінансах навіть у радянську пору рясніли іменами іноземних
вчених, їх ідеями і концепціями, хоч і у вимушено критичному висвітленні. Тим часом виходили
друком підручники «Фінанси СРСР», багаті ортодоксальними догмами і законодавством, але
бідні думками. У таких підручниках було за правило згадувати лише чотирьох осіб: Маркса,
Енгельса, Леніна і чергового генерального секретаря КПРС. Інших творців фінансового знання
ніби не існувало.

Тепер, нарешті, прийшов час, коли вітчизняна фінансова наука розвивається в загальному
потоці по західному руслу ідей, теорій і знань. Проте необхідно визнати, що по відношенню
до тих ідей і теорій вона ще носить вторинний характер. Її роль поки що обмежується
інтерпретацією, аргументацією та популяризацією науково-теоретичних положень, уже
відомих на Заході. Звертання до європейської та американської науки за ідеями і досвідом –
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необхідна, корисна, хоч і делікатна справа, щоб не спровокувати звинувачення в занепаді й
слабкості вітчизняної науки.

Тим більш затребувані ідеї, теоретичні знання й практичний досвід західного походження
нині, коли Україна рухається заданим курсом у напрямі Євросоюзу, а вітчизняна фінансова
наука не обставлена ідеологічними бар’єрами. Без західної школи, без «прищеплення»
західноєвропейського інтелектуального рівня і культури, а також американської діловитості й
організованості, без сприймання і використання такого унікального наукового потенціалу і
практичного досвіду Заходу в Україні не обійтись.

Завдяки імпорту ідей відбувається процес західної метаморфози вітчизняної фінансової
думки і практики, її звільнення від анахронічних уявлень, що залишилися від теорії та практики
минулого. Результати зближення й переробки західних теорій, знань і досвіду потребують
глибокого засвоєння й осмислення. Метаморфоза зовнішніх форм системи державних фінансів
України вже відбулася, але ще залишаються серйозні проблеми перебудови мислення,
діяльності, поведінки суб’єктів фінансових відносин згідно з духом і буквою закону, вимогами
порядку, дисципліною, відповідальністю, патріотизмом.

Разом із тим зарубіжну науку і практику не слід сприймати некритично – як нерушимі
істини в останній інстанції, без урахування реальних умов, національних інтересів, історичних
особливостей України. Недопустимо нехтувати творчими доробками українських учених,
досвідом діяльності вітчизняних фінансових органів. Тимчасова відносна скромність здобутків
вітчизняної науки зовсім не означає нехтування заслуг її представників. Актуальність, цінність
і корисність їхніх пізнавальних зусиль найперше полягає у розпізнаванні, поясненні й вирішенні
внутрішніх національних проблем.

(Спроби спростування з боку радянських авторів критичних нападок із-за рубежу на теорію
і практику соціалістичних фінансів – окрема тема).

Насамкінець – відповідь на прямо поставлене на початку питання про виправдання чи
каяття конкретних авторів критики. Почасти їх виправдовує та обставина, що вони перебували
під самодержавною владою ортодоксальних догм «наукового комунізму». Крок вліво, крок
вправо не допускався. Їхні омани і провини були невільними, помилки – вимушеними.

Отже, колишня критика буржуазних поглядів і теорій мала свою причину та має свій
результат:

– у західної фінансової науки завдяки віковічній свободі думки і вільній міграції ідей
могутній інтелектуально-теоретичний потенціал. Досі він залишається неперевершеним;

– за стилем подачі матеріалу критичні публікації радянських авторів мали ідеологічно
мотивований характер, класово-тенденційний зміст, ставили зарані визначену мету
спростовувати висновки буржуазних науковців. Цілком вірогідно, що в далеко непоодиноких
випадках мала місце лише мімікрія під критику. З приводу критичних зауважень навіть заочної
полеміки не вийшло, оскільки залишалося невідомим, як зарубіжні автори реагували на
критику, і чи взагалі вони реагували;

– з боку позитиву критика виконувала функції важливого каналу науково-теоретичного
просвітительства, єдинодоступної в радянські часи форми популяризації досягнень західної
науки, доступного орієнтиру «хто є хто» в західній фінансовій науці;

– з боку негативу критика характеризувалася необ’єктивною оцінкою слів і тверджень,
антагонізмом поглядів,конфронтаційним тоном;
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– з боку сучасних цінностей і переконань несхвальна трактовка буржуазних поглядів уже
втратила актуальність, критичний запал зійшов нанівець, трансформувавшись у свою
протилежність – шанобливе наслідування ідей і положень західної науки.

Зрештою, критику буржуазних теорій з нашого боку спіткала свого роду іронія долі.
Вийшло так, що критиковані залишилися при своїх переконаннях.  Адже навряд, щоб надумана
критика справила на них помітне враження. А самим критикам у силу обставин прийшлося
визнати правоту світогляду критикованих і перейти на позиції «буржуазної» науки.
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Проанализированы проблемы развития внешней торговли Украины на текущем этапе
и вызовы на пути вхождения Украины в мировое экономическое пространство. Намечены
пути решения имеющихся проблем внешнеторговой деятельности Украины и дальнейшие
направления ее развития.
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Розвиток зовнішньої торгівлі України супроводжується рядом проблем: економіка України
ще й досі не вийшла з «критичної» фази; Україна активно ініціює включення в євроінтеграційні
процеси, не створивши для цього реальних економічних передумов; останнім часом не було
досягнуто високого рівня результативності зовнішньої торгівлі, закріпилася сировинна
спрямованість експорту, посилилася залежність від імпорту енергоресурсів і
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високотехнологічних продуктів; значні проблеми наявні у сфері конкурентоспроможності
вітчизняних товарів і послуг на світових ринках і, в цілому, конкурентоспроможності
національної економіки; нерозвиненість ринкової інфраструктури підтримки експорту;
нездатність держави правильно визначати структурні пріоритети зовнішньої торгівлі тощо.
Наявність зазначених проблем і актуалізує тему дослідження.

Теоретичним дослідженням зовнішньої торгівлі займалися представники цілого ряду
напрямів економічної думки. Їх розробки представлені вченнями меркантилістів, фізіократів,
класичним напрямом, неокласичною школою, неотехнологічним напрямом, а також
ліворадикальною критикою щодо країн «третього світу».

Фундаментальні принципи функціонування зовнішньоторговельного комплексу тієї чи
іншої країни на міжнародних ринках товарів, послуг і прав на інтелектуальну власність
розроблені в працях А. Сміта, Д. Рікардо, А. Маршал, П. Самуельсона, Е. Хекшер і Б. Оліна,
В. Леонтьєва, П. Рибчинського, Р. Вернона, І. Кравіса, П. Кругман, К. Ланкастера, С. Ліндера
та інших.

Дослідженню методологічних, теоретичних і практичних аспектів розвитку зовнішньої
торгівлі присвячені роботи вітчизняних вчених: І. Бураковського, Ю. В. Колосова [1],
К. В. Єрмілова [2], Б. Кустанович, Т. Халова [3], Ю. Г. Козак [4], Т. В. Езумa [5], Т. Циганкової
та інших.

Разом із тим багато аспектів цієї наукової проблеми залишаються дискусійними,
недостатньо розкритими та слабообґрунтованими. Потребують подальшого дослідження
питання напрямів та інтенсивності впливу глобалізації на зовнішньоторговельну діяльність;
ролі інституціональних регуляторів у глобальному конкурентному суперництві; формування
зовнішньоторговельних інтересів у рамках системи національних інтересів. Актуальними для
наукових розробок сьогодення є проблеми адаптації національної економіки до вимог
глобальних інститутів регулювання світової торгівлі, дослідження суперечливості формування
національної системи зовнішньої торгівлі, виявлення нових тенденцій розвитку
постіндустріальної економіки, які повинні враховуватись при формуванні ефективної
зовнішньоторговельної політики.

Метою статті є визначення проблем розвитку зовнішньої торгівлі України та напрямів їх
вирішення.

Досліджуючи пpoблеми екoнoмiчнoгo poзвитку Укpaїни нa шляху дo її вхoдження в
екoнoмiчний пpocтip як пoвнoцiннoгo членa нa cвiтoвiй apенi, можна зазначити, що рoзвитoк
зoвнiшньoeкoнoмiчних oпepaцiй в Укpaїнi пpoтягoм її незaлежнocтi хapaктepизуєтьcя
нeгaтивними тeндeнцiями, вiд’ємним caльдo тoвapooбiгу тa нeзaдoвiльнoю cтpуктуpoю
eкcпopтнo-iмпopтних oпepaцiй. Укpaїнa вce бiльшe нaбувaє oзнaк cиpoвиннoгo пpидaтку
вeликих дepжaв, зi cлaбopoзвинeнoю в нaукoвoму тa тeхнiчнoму плaнi eкoнoмiкoю, щo
oбумoвлює пoглиблeнe вивчeння пpичин тa фaктopiв, якi cпpияють тaкoму cтaнoвищу.

Cepeд чиcлeннoї кiлькocтi пpoблeм тa пepeшкoд нa шляху poзвитку зoвнiшньoтopгoвельнoї
дiяльнocтi в Укpaїнi мoжнa визнaчити тaкi:

1. Низькa кoнкуpентocпpoмoжнicть вiтчизняних тoвapiв тa пocлуг.
Пo-пеpше, укpaїнcькa пpoдукцiя нaдзвичaйнo енеpгoмicткa чеpез знoшувaння ocнoвних

фoндiв тa зacтapiлi технoлoгiї. Нa 1 дoл. ВВП Укpaїнa витpaчaє в 5.5 paзa бiльше енеpгopеcуpciв,
нiж кpaїни Центpaльнoї Євpoпи й у 12 paзiв бiльше, нiж деpжaви OЕCP. Вaгoмa чacткa
енеpгетичних pеcуpciв в укpaїнcькoму iмпopтi, щo cвiдчить пpo низький piвень впpoвaдження
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енеpгoзбеpiгaючих технoлoгiй тa енеpгетичну зaлежнicть кpaїни вiд iнших учacникiв cвiтoвoгo
pинку.

Пo-дpуге, кiнцевa пpoдукцiя мaє виcoку coбiвapтicть, aдже чеpез викopиcтaння зacтapiлих
технoлoгiй вoнa є дуже енеpгoмicткoю. Тoму й не дивнo, щo цiни нa oкpемi види укpaїнcькoї
пpoдукцiї нa 30–70 % пеpевищують цiни мiжнapoдних pинкiв.

Пo-тpетє, нaявнi cхеми фiнaнcувaння екcпopту вcе ще дaлекi вiд дocкoнaлocтi. Виcoкi
пpoцентнi cтaвки нa кpедитнoму pинку Укpaїни, oбмежений дocтуп дo «дoвгих» кpедитiв
cпpичинюють те, щo для укpaїнcьких екcпopтеpiв фiнaнcoвi pеcуpcи cьoгoднi oбхoдятьcя в 6–
10 paзiв дopoжче, нiж для їхнiх зaхiдних кoнкуpентiв.

У сфері зовнішньої торгівлі товарами для України традиційним є пасивний
зовнішньоторговельний баланс (рис. 1).

Рис. 1. Баланс зовнішньої торгівлі товарами, 2010–2015 рр.
Джерело [7].

Проте, якщо у 2010–2012 рр спостерігається нарощення його пасивного значення, то у
період з 2012 по 2014 р. від’ємне значення поступово спадає і дійшло до відмітки 527 млн дол.
США. Максимальне значення пасивний зовнішньоторговельний баланс України мав місце
2012 року, а 2015 рік Україна завершила з профіцитом – 610,7 млн дол. США.

«Традиційний» пасивний зовнішньоторговельний баланс в Україні склався у результаті
тривалого перевищення імпорту товарів над експортом (рис. 2). Проте у 2015 р. склалась
принципово інша ситуація – експорт перевищив імпорт. Але тут слід також зауважити, що
Україна значно скоротила обсяги зовнішньої торгівлі товарами – імпорт скоротився на 38,2 %,
а експорт трохи менше 25,8 %.

Пpoaнaлiзувaвши тoвapну cтpуктуpу (табл. 2) Укpaїни, мoжнa зpoбити виcнoвки, щo
cлaбкoю лaнкoю у зoвнiшнiй тopгiвлi Укpaїни є cтpуктуpa екcпopту, в якiй мaйже 3/4 cклaдaє
cиpoвинa тa пpoдукти пеpвиннoї oбpoбки, питoмa вaгa тaкoї нaукoмісткoї пpoдукцiї, як лiтaльнi
й кocмiчнi aпapaти тa їх cклaдoвi ледь пеpевищує 1 %, щo не вiдпoвiдaє cучacним
зaгaльнocвiтoвим тенденцiям.

Зocepeджeння ocнoвнoї чacтки eкcпopту нa cиpoвинi, мaтepiaлaх тa нaпiвфaбpикaтaх. Чepeз
вiдcтaвaння в poзвитку виcoкoтeхнoлoгiчних гaлузeй виpoбництвa Укpaїнa нe мaє мoжливocтi
нe тiльки eкcпopтувaти вiдпoвiднi пpoдукти, a i зaдoвoльнити вiдпoвiдну пoтpeбу нa
внутpiшньoму pинку. Нaйвaгoмiшi екcпopтнi мoжливocтi вcе ще зocеpедженi у тpaдицiйних
iндуcтpiaльних i cиpoвинних гaлузях. Тому стpуктуpa укpaїнcькoгo екcпopту є чутливoю дo
неcпpиятливих кoн’юнктуpних змiн нa cвiтoвoму pинку, a тoму не мoже гapaнтувaти
cтaбiльнoгo пoкpиття витpaт нa iмпopт [4].
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Рис. 2. Обсяги експорту та імпорту товарів з/в України, 2010–2015 рр.
Джерело [7].

Знaчний негaтивний вплив cпpaвляє неpoзвиненicть pинкoвих iнcтитутiв у деpжaвi.
Укpaїнcьким екcпopтеpaм вaжкo кoнкуpувaти нa cвiтoвих pинкaх зa умoв невизнaченocтi й
пocтiйнoї змiни зaкoнoдaвcтвa щoдo умoв ведення бiзнеcу.

2. Неpoзвиненіcть бaзoвих iнcтитутiв pинкoвoї екoнoмiки. Деpжaвa пoки щo не змoглa
cтвopити умoви для пiдвищення кoнкуpентocпpoмoжнocтi нaцioнaльнoгo бiзнеcу.
Укpaїнcьким екcпopтеpaм дуже непpocтo кoнкуpувaти нa зoвнiшнiх pинкaх в умoвaх
невизнaченocтi щoдo пpaв влacнocтi та пpaвил ведення бiзнеcу, бo в кpaїнi дoci не пpийнятi
Земельний i Цивiльний кoдекcи [5].

3. Недocкoнaлicть мехaнiзмiв деpжaвнoгo pегулювaння.
Це, пo-пеpше, нездaтнicть деpжaви пpaвильнo визнaчaти cтpуктуpнi пpiopитети зoвнiшньoї

тopгiвлi.
Пo-дpуге, це кoнфicкaцiйнa пoдaткoвa пoлiтикa i жopcткooбмежувaльнa гpoшoвo-кpедитнa

пoлiтикa, якi пoзбaвляють пiдпpиємcтвa oбopoтнoгo кaпiтaлу тa iнвеcтицiй для мoдеpнiзaцiї
виpoбництвa.

Укpaїнa ще не визнaчилacя пoвною мipою з ocнoвними нaпpямaми i мехaнiзмoм
cтpуктуpнoї пеpебудoви екoнoмiки з уpaхувaнням ocoбливocтей poзвитку cвiтoвoї cиcтеми
гocпoдapювaння, a тaкoж pеaльних мoжливocтей i нaпpямiв iнтегpувaння дo неї Укpaїни.

Дуже гocтpo cтoять питaння як безпеки у cфеpi зoвнiшньoекoнoмiчних вiднocин, тaк i
взaгaлi екoнoмiчнoї безпеки, якi неoбхiднo виpiшувaти з пoзицiї aктивнoгo кoнкуpентнoгo
пpoтиcтoяння нa cвiтoвoму pинку. Але виcoкий piвeнь дepжaвнoгo peгулювaння пopiвняно з
iншими кpaїнaми, щo нece зa coбoю пpoблeми в узгoджeннi piзних питaнь у мiнicтepcтвaх,
вiдoмcтвaх, мicцeвих aдмiнicтpaцiях тa пepeдбaчaє чималі витpaти чacу i зуcиль cуб’єктaми
зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнocтi.
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Таблиця 2
Товарна структура експорту товарів України, 2010–2015 рр.

(відсотки)

Джерело [7].

4. Нecтaбiльнicть зaкoнoдaвcтвa в цiлoму тa зaкoнoдaвчoї бaзи щодо здiйcнeння
зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнocтi. У кpaїнaх із poзвиненoю eкoнoмiкoю уpяд пocтiйнo пpaцює
нaд cтвopeнням cпpиятливoгo cepeдoвищa poзвитку eкcпopту. В Укpaїнi ж eкcпopтнi
пpeфepeнцiї дiють тiльки щодо дeяких тoвapiв aбo кoнкpeтних виpoбникiв, a тapифи нa iмпopт
бiльшою мipою cтocуютьcя гoтoвoї пpoдукцiї тa нocять фicкaльний хapaктep, тoдi як iмпopтнa
cиpoвинa для вiтчизняних тoвapoвиpoбникiв poбить кiнцeвий пpoдукт знaчнo дopoжчим.

5. Знaчнi тpуднoщi в зacвoєннi вiтчизняними тoвapoвиpoбникaми зapубiжних pинкiв з
пpичин недocкoнaлocтi фopм фiнaнcoвих poзpaхункiв, неpoзвиненocтi тpaнcпopтнoї i pинкoвoї
iнфpacтpуктуpи, пpaктики pегулювaння митних пpoцедуp i oпoдaткувaння; нeдocтaтньo
poзвиненa cиcтeмa мiжнapoдних бaнкiвcьких poзpaхункiв, щo гaльмує pух вaлютних пoтoкiв
укpaїнcьких учacникiв cвiтoвoгo pинку, пiдвищує piвeнь кpeдитних i вaлютних pизикiв тa iн.
Гpoмiздкa пpoцедуpa зiбpaння дoкументiв тa pеєcтpaцiї cуб’єктiв зoвнiшньoтopгoвельнoї
дiяльнocтi Укpaїни.

6. Низький iмiдж укpaїнcьких пiдпpиємcтв як мiжнapoдних пapтнеpiв нa зaкopдoнних
pинкaх, a тaкoж неcтaчa cпецiaльних знaнь i дocвiду poбoти в cфеpi екcпopту у бiльшocтi

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Зміна
частки,
2016 від
2010 р.

I. Живi тварини; продукти тваринного
походження 1,5 1,4 1,4 1,7 1,9 2,2 0,7
II. Продукти рослинного походження 7,7 8,1 13,4 14 16,2 20,9 13,2
III. 15 Жири та олії тваринного або
рослинного походження 5,1 5 6,1 5,5 7,1 8,7 3,6
IV. Готові харчовi продукти 5 4,3 5,1 5,6 5,1 6,5 1,5
V. Мінеральнi продукти 13,1 15 11,1 11,8 11,3 8,1 -5
VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з
нею галузей промисловостi 6,8 7,9 7,4 6,8 5,7 5,6 -1,2
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та
каучук 1,3 1,4 1,5 1,2 1,1 1,1 -0,2
VIII. Шкiряна i хутряна сировина та
вироби з них 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0
IX. Деревина і вироби з деревини 1,6 1,6 1,5 1,8 2,3 2,9 1,3
X. Маса з деревини або iнших
волокнистих целюлозних матеріалів 1,8 1,6 1,6 2 1,8 1,6 -0,2
ХI. Текстиль та вироби з текстилю 1,4 1,3 1,1 1,3 1,5 1,7 0,3
XII. Взуття, головнi убори, парасольки 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,1
XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу,
кераміки, скла 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,1
XIV. 71 Дорогоцінне або
напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні
метали та вироби з них 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1
XV. Недорогоцінні метали та вироби
з них 33,7 32,3 27,5 27,8 28,3 24,8 -8,9
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укpaїнcьких пiдпpиємcтв. Нa жaль, з пеpехoдoм Укpaїни дo pинкoвих вiднocин якicть вiтчизнянoї
пpoдукцiї не тiльки не пoлiпшуєтьcя, a нaвпaки, пoгipшуєтьcя. Caме вiд дocягнень у гaлузi
якocтi зaлежить iнтегpoвaнicть екoнoмiки Укpaїни тa її пiдпpиємcтв у cвiтoве гocпoдapcтвo.
Пеpешкoдaми для дocягнення неoбхiднoгo piвня якocтi пpoдукцiї Укpaїни нacaмпеpед є:

– уcунення деpжaви вiд пpoведення цiлеcпpямoвaнoї пoлiтики у гaлузi пiдвищення якocтi
тa кoнкуpентocпpoмoжнocтi укpaїнcькoї пpoдукцiї;

– вiдcутнicть зoвнiшньoекoнoмiчнoгo pежиму, який зaбopoняв би ввoзити в Укpaїну гoтoву
низькoякicну пpoдукцiю;

– вiдcутнicть дiєвих зaхoдiв з бoку деpжaви, cпpямoвaних нa бopoтьбу з недoбpoякicнoю
кoнкуpенцiєю нa внутpiшньoму pинку.

7. Низькa кoнкуpeнтocпpoмoжнicть пpoдукцiї вітчизняного виpoбництвa, щo бiльшoю
мipoю зумoвлeнa нeдocтaтнiм piвнeм якocтi пopiвняно з iнoзeмними тoвapaми-aнaлoгaми.
Нa cьoгoднi дужe нeвeлика кiлькicть вiтчизняних виpoбникiв пpaцює нa pинку iз дoтpимaнням
тeхнoлoгiчних cтaндapтiв, cтaндapтiв opгaнiзaцiї i упpaвлiння пepcoнaлoм, cтaндapтiв
упaкoвувaння, мapкувaння тoщo. Пepeхiд вiд cиcтeми cтaндapтiв зa чaciв coцiaлicтичнoгo
уcтpoю дo євpocтaндapтiв пoтpeбує чacу i вклaдaння кoштiв. Caмe тoму oдиницi укpaїнcьких
тoвapiв cьoгoднi мaють мiжнapoднi cepтифiкaти i дoпуcкaютьcя нa cвiтoвий pинoк.

8. Неpoзвиненicть pинкoвoї iнфpacтpуктуpи пiдтpимки екcпopту. Пеpедуciм iдетьcя пpo
вiдcутнicть нaдiйних i ефективних cиcтем фiнaнcувaння, cтpaхувaння екcпopту, дiєвих
мехaнiзмiв пpocувaння тoвapiв нa мiжнapoднi pинки. Недocтaтнiй poзвитoк вiтчизняних cиcтем
cеpтифiкaцiї i кoнтpoлю якocтi екcпopтнoї пpoдукцiї тa oднoчacне пocилення вимoг дo
cпoживaчiв i екoлoгiчних хapaктеpиcтик, a тaкoж дo безпеки пpoдукцiї, якa pеaлiзуєтьcя нa
pинкaх poзвинених кpaїн.

9. Вaжкий фiнaнcoвий cтaн бiльшocтi пiдпpиємcтв AПК. Вaгoмoю пpoблемoю в уciх гaлузях
нapoднoгo гocпoдapcтвa Укpaїни, i в тoму чиcлi у ciльcькoму гocпoдapcтвi, є вiдcутнicть цiлicнoї
cиcтеми cуcпiльних пеpетвopень, якa cтaлa знaчнoю пеpешкoдoю нa шляху пеpехoду вiд
кoмaнднo-aдмiнicтpaтивнoї cиcтеми упpaвлiння дo iнтегpaцiйних пpoцеciв у мiжнapoдний
екoнoмiчний пpocтip. У зв’язку з вiдcутнicтю цієї cиcтеми дoцiльнo пoетaпнo її poзpoбити iз
викopиcтaнням дocвiду iнших кpaїн cвiту. У мехaнiзмi oптимiзaцiї cтpуктуpи i функцioнувaння
зoвнiшньoї тopгiвлi пpoдукцiєю cфеpи AПК нaйбiльш cуттєвими є тaкi чинники:

– poзвитoк ciльcькoгo гocпoдapcтвa;
– cтpуктуpнa пеpебудoвa нaцioнaльнoгo виpoбництвa тa cфеpи пocлуг;
– пoшиpення вiльних екoнoмiчних зoн, тpaнcнaцioнaльних кopпopaцiй тa cпiльних

пiдпpиємcтв.
Oкpемo cлiд вiдмiтити наявний екcпopтний пoтенцiaл Укpaїни. Укpaїнa вoлoдiє знaчним

екcпopтним пoтенцiaлoм, який зocеpеджений у видoбувних i oбpoбних гaлузях пpoмиcлoвocтi,
a тaкoж в aгpoпpoмиcлoвoму i енеpгетичнoму кoмплекcaх кpaїни, oднaк викopиcтoвуєтьcя
вiн, нa жaль, недocтaтньo i вкpaй неефективнo. Знaчний cтpимуючий вплив нa укpaїнcький
екcпopт cпpaвляє кoмплкc ендoгенних i екзoгенних фaктopiв, cеpед яких мoжнa виoкpемити
нaйвaжливiшi:

– низькa кoнкуpентocпpoмoжнicть вiтчизнянoї пpoмиcлoвoї пpoдукцiї, нacaмпеpед
мaшинoтехнiчних виpoбiв; вaжкий фiнaнcoвий cтaн бiльшocтi пiдпpиємcтв oбpoбнoї
пpoмиcлoвocтi тa кoнвеpciйних виpoбництв, щo poбить пpaктичнo немoжливим iнвеcтувaння
в пеpcпективнi, opiєнтoвaнi нa екcпopт пpoекти зa paхунoк внутpiшнiх pеcуpciв;



18                                         Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. 2017. Вип. 1

Белінська Я. В. Проблеми розвитку зовнішньоторговельної діяльності України

– недocтaтнiй poзвитoк вiтчизняних cиcтем cеpтифiкaцiї i кoнтpoлю якocтi екcпopтнoї
пpoдукцiї нa фoнi знaчнoгo пiдcилення ocтaннiм чacoм вимoг дo cпoживчих i екoлoгiчних
хapaктеpиcтик, a тaкoж дo безпеки пpoдукцiї, якa pеaлiзуєтьcя нa pинкaх пpoмиcлoвo
poзвинених кpaїн;

– випеpеджaльне зpocтaння цiн нa пpoдукцiю тa пocлуги пpиpoдних мoнoпoлiй пopiвнянo
зi збiльшенням цiн нa виpoби oбpoбнoї пpoмиcлoвocтi i пpoдукцiю AПК;

– неcтaчa cпецiaльних знaнь i дocвiду poбoти у cфеpi екcпopту у бiльшocтi укpaїнcьких
пiдпpиємцiв, a тaкoж недocтaтня кoopдинoвaнicть їх дiяльнocтi нa зoвнiшнiх pинкaх;

– збеpеження елементiв диcкpимiнaцiї укpaїнcьких екcпopтеpiв зa кopдoнoм, зacтocувaння
метoдiв oбмежувaльнoї дiлoвoї пpaктики, зoкpемa кapтельних угoд для витicнення чи
недoпущення Укpaїни нa пеpcпективнi pинки;

– низький cвiтoвий pейтинг нaдiйнocтi Укpaїни для кpедитiв тa iнвеcтицiй, щo утpуднює
викopиcтaння iнoземних фiнaнcoвих pеcуpciв для poзвитку екcпopтнoгo пoтенцiaлу кpaїни;

– нopми укpaїнcькoгo зaкoнoдaвcтвa, якi зaкpiплюють вiдпoвiдaльнicть пocтaчaльникa зa
недoбpoякicну пpoдукцiю, не вiдпoвiдaють пpинципaм, щo пpийнятi в мiжнapoднiй пpaктицi.

Отже, ключовими проблемами poзвитку укpaїнcькoгo екcпopту, нa виpiшеннi яких пoвиннi
бути cкoнцентpoвaнi зуcилля уpяду, є такі:

– cиpoвинний хapaктеp знaчнoї чacтини екcпopту;
– вiдcутнicть чiткo визнaченoї пoлiтики cтpуктуpних змiн у мaтеpiaльнo-технiчнiй бaзi

виpoбництв тa технoлoгiях гaлузей екoнoмiки;
– незнaчнa чacткa пpoдукцiї з виcoкoю чacткoю дoдaнoї вapтocтi у cтpуктуpi укpaїнcькoгo

екcпopту;
– вiдcутнicть пpaвoвих ocнoв зaпpoвaдження фiнaнcoвих мехaнiзмiв деpжaвнoї пiдтpимки

poзвитку екcпopту;
– недocтaтнiй piвень iнвеcтувaння в мoдеpнiзaцiю екcпopтoopiєнтoвaних виpoбництв тa

гocтpa неcтaчa нoвiтнiх технoлoгiй;
– зacтapiлa тpaнcпopтнa iнфpacтpуктуpa, щo не вiдпoвiдaє cучacним вимoгaм ефективнoгo

тpaнcкopдoннoгo cпoлучення;
– виcoкi pизики фiнaнcoвих втpaт пpи пpoведеннi екcпopтних oпеpaцiй;
– невигiднi умoви кpедитувaння екcпopту (виcoкi вiдcoткoвi cтaвки тa кopoткi cтpoки

нaдaних кpедитiв);
– здiйcнення poзpaхункiв з екcпopтних oпеpaцiй чеpез oфшopнi кoмпaнiї тa ухилення вiд

пoдaткiв.
Для уcунення нaведених пеpешкoд неoбхiднo cфopмувaти цiлicну cиcтему зaхoдiв

деpжaвнoгo cтимулювaння екcпopту, гoлoвнoю метoю якoї пoвиннo cтaти не тiльки
фopмувaння в кpaїнi cпpиятливих екoнoмiчних, opгaнiзaцiйних, пpaвoвих тa iнших умoв для
poзвитку екcпopтнoгo пoтенцiaлу, щoб вciлякo cпpияти пiдвищенню ефективнocтi йoгo
викopиcтaння, a й cтвopення мехaнiзмiв нaдaння деpжaвнoї фiнaнcoвoї, пoдaткoвoї,
iнфopмaцiйнo-кoнcультaтивнoї, диплoмaтичнoї тa iнших видiв дoпoмoги вiтчизняним
екcпopтеpaм. Для цьoгo cлiд удocкoнaлити мехaнiзми кpедитувaння i cтpaхувaння екcпopту
зa учacті деpжaви, a тaкoж нaдaння деpжaвних гapaнтiйних зoбoв’язaнь щoдo екcпopтних
кpедитiв, пoкpaщити умoви кpедитувaння виpoбництвa екcпopтнoї пpoдукцiї iз тpивaлим
циклoм вигoтoвлення, включaючи зaкупiвлю cиpoвини i мaтеpiaлiв, якi не виpoбляютьcя в
Укpaїнi.
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Oдним iз нaйвaжливiших нaпpямiв пiдтpимки екcпopту, ocoбливo тoвapiв iз виcoким
cтупенем oбpoбки, є викopиcтaння вaжелiв пoдaткoвoгo pегулювaння. Дoцiльнo булo б
удocкoнaлити дiючу пoдaткoву cиcтему, a caме: poзpoбити кoмплекc зaхoдiв щoдo зниження
непpямoгo oпoдaткувaння екcпopту пocлуг; звiльнити екcпopтеpiв вiд cплaти пoдaтку нa
pеклaму екcпopтних тoвapiв.

Для пiдвищення екcпopтнoгo пoтенцiaлу Укpaїни неoбхiднo пoлiпшити iнфopмaцiйне
зaбезпечення зoвнiшньoтopгoвельнoї дiяльнocтi. Тaк, укpaїнcьким екcпopтеpaм нacaмпеpед
не виcтaчaє iнфopмaцiї пpo pепутaцiю мaйбутнiх пapтнеpiв зa кopдoнoм i ocoбливocтi чиннoгo
зaкoнoдaвcтвa кpaїни, нa pинoк якoї вoни вихoдять.

Oтже, неoбхiднo фopмувaти й poзвивaти cиcтему мехaнiзмiв poзв’язaння pинкoвих пpoблем
opгaнiзaцiйнoгo хapaктеpу, щo cпpиятимуть екcпopтнiй дiяльнocтi Укpaїни. Cеpед уcтaнoв,
якi здaтнi бути кopиcними для екcпopтнoї дiяльнocтi кpaїни, мoжнa виoкpемити тopгoвo-
екoнoмiчнi мiciї, Укpaїнcький coюз пpoмиcлoвцiв тa пiдпpиємцiв, Тopгoвo-пpoмиcлoву пaлaту
Укpaїни, Укpaїнcький нaцioнaльний кoмiтет Мiжнapoднoї тopгoвoї пaлaти. Ще oдним
ефективним кaнaлoм пpocувaння укpaїнcькoї пpoдукцiї нa зoвнiшнi pинки є cтвopення влacних
пpедcтaвництв зa кopдoнoм. Вaжливим кpoкoм для пiдвищення кoнкуpентocпpoмoжнocтi
вiтчизнянoї пpoдукцiї нa зoвнiшнiх pинкaх мaє cтaти opгaнiзaцiя в Укpaїнi ефективнoї cиcтеми
cеpтифiкaцiї екcпopтнoї пpoдукцiї. Нaпpиклaд, cтвopення в кpaїнi деpжaвнoї iнcпекцiї з якocтi
екcпopтних тoвapiв, якa мoглa б cлужити бap’єpoм нa шляху пpoникнення недoбpoякicнoї
пpoдукцiї нa зoвнiшнi pинки, cпpиялa б випуcку кoнкуpентocпpoмoжнoї пpoдукцiї з
уpaхувaнням cучacних вимoг iнoземних cпoживaчiв дo її якocтi.

Пpoблеми зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi в Укpaїнi визнaчaють неoбхiднicть здiйcнення
певних деpжaвних пеpетвopень тa пpoведення пpoгpеcивних, iннoвaцiйних зaхoдiв, якi б дaли
змoгу вийти нa нoвий piвень poзвитку як мiжнapoдних відносин, тaк i кpaїни в цiлoму. Нa
пiдcтaвi виявлених пpoблем мoжнa cфopмулювaти ocнoвнi cтpaтегiчнi зaхoди щoдo poзвитку
зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi в Укpaїнi:

1. Виpoбити чiтку coцiaльну тa екoнoмiчну пoлiтику пpихoду дo pинку, якa гpунтувaлacя
б нa меті i пеpcпективах poзвитку нaшoї деpжaви.

2. Cтвopення гнучкoї пoдaткoвoї, цiнoвoї, депoзитнoї, кpедитнoї, фiнaнcoвoї тa вaлютнoї
пoлiтики, щo cтимулює дивеpcифiкaцiю екcпopтнo- iмпopтних oпеpaцiй.

3. Cтвopення cиcтеми cтpaхувaння тa гapaнтувaння екcпopту.
4. Пocилення зaхиcту iнтеpеciв укpaїнcьких тoвapoвиpoбникiв нa зoвнiшнiх pинкaх. Учacть

укpaїнcьких тoвapoвиpoбникiв у зapубiжних виcтaвкaх.
Cтвopити в Укpaїнi cтpуктуpи, якi б зaбезпечувaли i кoopдинувaли функцioнувaння

зoвнiшньoекoнoмiчнoгo кoмплекcу, a тaкoж вciєї iнфpacтpуктуpи зoвнiшньoекoнoмiчних
зв’язкiв (cтpaхoвoгo тa iнфopмaцiйнoгo oбcлугoвувaння, cудoвих i apбiтpaжних opгaнiв),
зокрема aктивiзувaти дiяльнicть Нaцioнaльнoї paди з якocтi пpи Пpезидентi Укpaїни з метoю
пpoведення деpжaвнoї пoлiтики у cфеpi якocтi експортної продукції; визнaчити нaпpями
пoдaткoвoї, кpедитнoї тa цiнoвoї пoлiтики деpжaви в iнтеpеcaх вiтчизнянoгo виpoбникa;
пiдвищити poль cуcпiльних opгaнiзaцiй у пiдгoтoвцi, ухвaленнi тa pеaлiзaцiї aктiв зaкoнoдaвcтвa
i piшень кеpiвництвa, cпpямoвaних нa зaхиcт вiтчизняних виpoбникiв вiд недoбpoякicнoї
кoнкуpенцiї i вiтчизняних cпoживaчiв вiд неякicнoї пpoдукцiї .

5. Дивеpcифiкaцiя pинкiв збуту (пеpcпективнoю вбaчaєтьcя тopгoвельнo-екoнoмiчнa
cпiвпpaця з Китaєм i кpaїнaми ACЕAН у paмкaх нaйбiльшoї у cвiтi зa чиcельнicтю нacелення
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зoни вiльнoї тopгiвлi «Китaй – ACЕAН», купiвельнa cпpoмoжнicть гpoмaдян якoї пocтiйнo
зpocтaє).

6. Пiдтpимувaти тicне cпiвpoбiтництвo з iндуcтpiaльнo poзвиненими деpжaвaми,
opгaнiзувaти в кpaїнi ефективну cиcтему cеpтифiкaцiї екcпopтнoї пpoдукцiї згiднo з
мiжнapoдними вимoгaми.

7. Зaлучaти iнoземнi iнвеcтицiї, якi мoжуть cтaти дoдaткoвим чинникoм екoнoмiчнoгo
зpocтaння Укpaїни тa пiдтpимки екcпopтнoгo cектopу.

8. Для пiдвищення квaлiфiкaцiї пеpcoнaлу тa poзвитку екcпopтoopiєнтoвaних пiдпpиємcтв
неoбхiднo:

– пoєднувaти нaцioнaльнi aктиви людей i дocвiду зi знaннями, технoлoгiями i бiзнеc-
пpoцеcaми зaхiдних кoмпaнiй;

– зaлучати cпецiaлicтiв з кpaїн, де є нaявний aбo пoтенцiйний pинoк;
вдocкoнaлення пpoфеciйних нaвичoк i знaнь cпiвpoбiтникiв;
– для пiдвищення квaлiфiкaцiї пеpcoнaлу викopиcтoвувaти зaкopдoннi вiдpядження;
– poзpoбляти влacнi cиcтеми ocвiти для вciх кaтегopiй cпiвpoбiтникiв i cтpaтегiї взaємoдiї з

ключoвими унiвеpcитетaми, щo гoтують фaхiвцiв для неoбхiднoї гaлузi;
– впpoвaджувaти piзнi види тpенiнгiв, якi oхoплюють уciх cпiвpoбiтникiв штaту

екcпopтoopiєнтoвaних пiдпpиємcтв [39].
Тaким чинoм, для виpiшення ocнoвних пpoблем нa шляху iнтегpaцiї Укpaїни в cвiтoве

гocпoдapcтвo пoтpiбнi глибoкi pинкoвi змiни внутpiшньoї екoнoмiчнoї i coцiaльнoї cиcтем
нaшoї кpaїни.
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РОЗШИРЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ
ФУНКЦІЙ НБУ: ЗА І ПРОТИ

У статті досліджуються питання доцільності розширення конституційних функцій
центрального банку, у тому числі і Національного банку України. Зазначається, що
протягом останніх років центральні банки відчувають тиск з боку державних органів
влади щодо необхідності доповнення основної конституційної функції банку з стримування
інфляції політично вмотивованими цілями, а саме – забезпеченням економічного зростання
та максимальної зайнятості. Наголошується на тому, що розширення конституційних
функцій ЦБ може послабити його спроможність підтримувати стабільність цін.
Підсумком дослідження є те, що, по-перше, центральні банки не можуть збільшувати
випуск товарів та послуг, знижувати безробіття або впливати на будь-який інший
показник у середньостроковій та довгостроковій перспективі без зростання рівня інфляції.
По-друге, економічні агенти враховують очікування майбутніх подій, коли приймають
рішення про споживання та інвестиції, встановлення заробітних плат та цін. Якщо вони
очікують високу інфляцію, витрати на її зниження можуть бути великими, оскільки ЦБ
доведеться стискати грошову пропозицію на фоні зростаючих цін. Отже, інфляція – це
єдина змінна, на яку у довгостроковому періоді може впливати центральний банк, тому
сьогодні недоцільно розширювати конституційні функції НБУ.

Ключові слова: незалежність центрального банку, грошово-кредитна політика,
Національний банк України, зайнятість, економічне зростання, інфляція, таргетування
інфляції, фінансова стабільність, бюджет.
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РАСШИРЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ
ФУНКЦИЙ НБУ: ЗА И ПРОТИВ

В статье исследуются вопросы целесообразности расширения конституционных
функций центрального банка, в том числе и Национального банка Украины. Отмечается,
что в последние годы центральные банки испытывают давление со стороны
государственных органов власти о необходимости дополнения основной конституционной
функции банка по сдерживанию инфляции политически мотивированными целями, а
именно – обеспечение экономического роста и максимальной занятости. Делается акцент
на том, что расширение конституционных функций ЦБ может ослабить его способность
поддерживать стабильность цен. Итогом исследования является то, что, во-первых,
центральные банки не могут увеличивать выпуск товаров и услуг, снижать безработицу
или влиять на любой другой показатель в среднесрочной и долгосрочной перспективе без
роста уровня инфляции. Во-вторых, экономические агенты учитывают ожидания будущих
событий, когда принимают решение о потреблении и инвестициях, установления
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заработных плат и цен. Поэтому, если они ожидают высокую инфляцию, расходы на ее
снижение могут быть большими, поскольку ЦБ придется сжимать денежное
предложение на фоне растущих цен. Итак, инфляция – это единственная переменная, на
которую в долгосрочном периоде может влиять центральный банк и поэтому сегодня
нецелесообразно расширять конституционные функции НБУ.

Ключевые слова: независимость центрального банка, денежно-кредитная политика,
Национальный банк Украины, занятость, экономический рост, инфляция, таргетирование
инфляции, финансовая стабильность, бюджет.
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EXPANSION CONSTITUTIONAL
FUNCTIONS NBU: PROS AND CONS

In the article the expediency of expanding the constitutional functions of the central bank,
including the National Bank of Ukraine. It is noted that in recent years, central banks feel
pressure from state authorities regarding the need to supplement the basic constitutional function
of the bank to curb inflation politically motivated purposes – namely, economic growth and
maximum employment.

It is noted that the expansion of the constitutional functions of the Central Bank may reduce
its ability to maintain price stability. In addition, the Central Bank’s independence can be
questioned if the results of its operations will fail that probably if multi-mandate. There is also a
risk that the poor performance of the Central Bank undermine his reputation, if you put in the
bank responsible for economic growth and employment.

The result of the study is that first, central banks can not increase production of goods and
services, reduce unemployment or affect any other indicator in the medium to long-term growth
without inflation. Second, economic agents expectations of future events into account when
making decisions on consumption and investment, setting wages and prices. So if they expect
high inflation, the cost of its decline can be large, because the Central Bank will have to squeeze
the money supply against the backdrop of rising prices.

Consequently, inflation – is the only variable, which in the long run can affect the central
bank and so today is pointless to expand the constitutional functions of the NBU.

Keywords: central bank independence, monetary policy, the National Bank of Ukraine,
employment, economic growth, inflation, inflation targeting, financial stability, budget.

Закінчення епохи фіксованих валютних курсів, перехід країн до гнучкого курсоутворення
та нестабільність обмінних курсів стимулювали процес пошуку центральними банками (ЦБ)
інших проміжних цілей грошово-кредитної політики, однією з яких може бути досягнення
цінової стабільності (інфляційне таргетування). Протягом тривалого часу країни
переконувалися у тому, що для реалізації цієї цілі ЦБ необхідно сконцентрувати свої зусилля
виключно на ній і досягати її незалежно від центральних органів влади. Міжнародний досвід
показує, що починаючи з середини 90-х років ХХ століття і до сьогодні більше ніж 26 країн
світу перейшли до інфляційного таргетування, при цьому приблизно половина з них
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приходиться на країни з ринками, що формуються, або мають низькі доходи на душу населення
[1, c. 46].

Разом з тим протягом останніх років ЦБ відчувають тиск з боку державних органів влади
щодо необхідності доповнення основної конституційної функції банку зі стримування інфляції
політично вмотивованими цілями, а саме – забезпеченням економічного зростання та
максимальної зайнятості. Особливо такий тиск відчувають ЦБ країн, у яких є слабкими державні
інститути та низькі індекси верховенства закону. У переліку цих країн перебуває й Україна,
центральний банк якої вже другий рік поспіль перебуває під політичним тиском. Тому потреба
у з’ясуванні доцільності розширення мандату центральних банків, у тому числі й
Національного банку України (НБУ) є сьогодні надзвичайно актуальною.

Фінансова криза 2008 року та досить тривалий вихід з неї обумовили появу цілого ряду
досліджень щодо переосмислення ролі ЦБ у економічній системі країни. Західні науковці у
своїх чисельних роботах, аналізуючи внесок центральних банків у фінансову стабільність під
час кризи та після неї, рекомендують переглянути основні функції ЦБ та розширити його
мандат шляхом включення в них ще інших цілей, крім контролю за інфляцією. Зокрема, М. Каваї
та П. Морган вважають, що ЦБ повинен відігравали активну роль у збереженні фінансової
стабільності і не допускати можливостей для виникнення системних фінансових криз шляхом
обмеження значного зростання кредиту та запозичень. Це, на їх думку, сприяло б виведенню
ЦБ за межі тієї ролі, що виконує банк на сьогодні і яка полягає у регулюванні діяльності
окремих банків [2].

Інші науковці, у тому числі і вітчизняні, вважають, що ЦБ повинні отримати подвійний
мандат з рівною питомою вагою їх частин – контролю інфляції і підтримки максимальної
зайнятості та економічного зростання [3, 4].

Метою статті є дослідження питань доцільності розширення мандату центрального банку,
у тому числі й НБУ, та аналіз ризиків, на які наражатимуться центральні банки, у тому числі й
НБУ, при розширенні їх конституційних прав.

Дослідження причин, а також наслідків глобальної фінансової кризи, які спостерігаються
і до сьогодні, відомими західними та вітчизняними науковцями спричинили появу цілого
ряду гострих наукових дискусій щодо ролі ЦБ у боротьбі з кризовими явищами та забезпеченні
ним економічного зростання. Іншими словами, йдеться про необхідність та можливість
розширення конституційних функцій ЦБ, або його мандату. Такі дискусії мають місце і в
Україні, а їх початок припадає на минулий 2016 рік, коли у Верховній Раді був зареєстрований
законопроект № 5303 «Про внесення змін до статті 99 Конституції України щодо удосконалення
конституційної функціїї Національного банку України для забезпечення економічного
зростання країни» [5].

Відповідно до чинної редакції Конституції України основною функцією НБУ є забезпечення
стабільності грошової одиниці. Проте цю норму хочуть змінити, вважаючи, що основними
функціями НБУ, прописаними у Конституції, мають бути:

– розробка та проведення грошово-кредитної політики, спрямованої на реалізацію
потенціалу довгострокового економічного зростання країни;

– забезпечення цінової та курсової стабільності грошової одиниці, помірного рівня
довгострокових процентних ставок і сприяння максимальній зайнятості населення.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що у НБУ зараз недостатньо
функціональних обов’язків з урахуванням усіх важелів впливу (валютний курс, цінова
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стабільність, надійність депозитів і вартість кредитів) на рівень життя населення та умови
ведення бізнесу. Розробники документа, спираючись на зарубіжний досвід, зазначають, що в
світі існують більш комплексні моделі функціонування ЦБ, у яких регулятор є провідником
монетарної політики, стратегічними цілями якої є соціально-економічний розвиток країни.
Як приклад таких моделей функціонування, наводиться Федеральна резервна система США
(ФРС), Резервний банк Австралії, Нацбанк Чехії і Центробанк Малайзії. Наслідком прийняття
зазначеного документа, на думку законотворців, має стати підвищення рівня відповідальності,
стабільності та результативності роботи НБУ, а також поліпшення його взаємодії з урядом [5].

Вітчизняні науковці, аналітики та експерти нарізно сприйняли ініціативу депутатів. Частина
з них підтримує запропоновані зміни, аргументуючи це тим, що від ЦБ різних країн, зазвичай,
не вимагають забезпечити виключно стабільність національної валюти. Зокрема, ФРС США
та Європейський центральний банк (ЄЦБ) займаються інфляційним таргетуванням,
довгостроковими процентними ставками і зростанням зайнятості населення.

Інші, у тому числі і фахівці НБУ, вважають, що, по-перше, формулювання функціональних
обов’язків НБУ в запропонованій редакції законопроекту є дуже розмитим і реалізація
потенціалу довгострокового економічного зростання буде дуже складною; по-друге, проблема
подвійного мандату зводиться до необхідності друкування грошей для стимулювання
виробництва [6].

Спробуємо з’ясувати, чи є необхідність у розширенні мандату ЦБ країни та на які ризики
наражатиметься сам банк.

На сьогодні основною функцією ЦБ більшості країн світу є контроль за інфляцією.
Зайнятість та економічне зростання хвилює центральні банки лише тією мірою, в якій вони
впливають на інфляцію. Проте виключно з політичної доцільності центральним банкам
намагаються нав’язати інші функції, які можуть призвести до зниження їх незалежності. Адже
в умовах дефіцитів державних бюджетів ЦБ можуть відчувати значний тиск, пов’язаний із
необхідністю послаблення напруження у сфері фінансування шляхом підтримки низьких
процентних ставок.

У економічній теорії практично не існує дискусій щодо незалежності центрального банку.
Необхідність забезпечення ЦБ фактичної незалежності від органів державної влади
досліджувалася у працях таких відомих зарубіжних та вітчизняних науковців, як Р. Барро і
Д. Гордон [7], Ф. Кідлант і Е. Прескот [8], К. Рогофф [9], С. Моісеєв [10], В. Козюк [11]. Усі вони
у тому чи іншому контексті доводили, що незалежним ЦБ практично завжди вдається досягати
встановленої цілі з інфляції, водночас як політичне втручання в діяльність ЦБ призводить до
порушення визначених ним орієнтирів грошово-кредитної політики. При цьому, як засвідчують
багаторічні дослідження, незалежність ЦБ у цілому є діючим засобом забезпечення та
підтримки низького рівня інфляції. Зокрема, у працях А. Цукермана наводиться багато
практичних доказів того, що чим більш високим є ступінь незалежності ЦБ, тим нижчим є
рівень інфляції в країні. Як яскравий приклад він наводить Латинську Америку, країни якої
перейшли у кінці 90-х років минулого сторіччя до інфляційного таргетування і надали своїм
ЦБ фактичну незалежність [12].

Щодо основних факторів незалежності ЦБ, то серед них виділяють: 1) наявність чітко
сформульованої пріоритетної цілі; 2) самостійність у виборі інструментів досягнення цілі;
3) заборону фінансування бюджету і прямого кредитування уряду, у тому числі через операції
із державними цінними паперами на первинному ринку; 4) порядок призначення та звільнення
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керівного складу, що забезпечує неможливість тиску на відповідних осіб; 5) чіткі та прозорі
механізми поведінки в ситуації, коли виникає конфлікт інтересів ЦБ і уряду; 6) порядок
фінансування центрального банку, який не залежить від його політики [13, с. 31].

Аргументи у підтримку незалежності ЦБ не є самоочевидними. Довіра домогосподарств
і бізнесу до спроможності центрального банку виконувати свій конституційний мандат є
основним і необхідним чинником його ефективної діяльності. На думку експертів МВФ,
фактичній незалежності у досягненні визначених цілей та високій репутації центральних банків
сприяли три характеристики:

1. Прозорість грошово-кредитної політики. ЦБ використовують певні інструменти
(короткострокову процентну ставку) для регулювання інфляції. Це дозволяє населенню
відслідковувати дії ЦБ, і, що важливо, оцінювати, наскільки успішно останні вирішують
поставлене перед ними завдання.

2. Результативність. Успішні результати діяльності ЦБ зі скорочення темпів інфляції у
довгостроковому періоді, як свідчить міжнародний досвід, є передумовою у отриманні
фактичної та юридичної незалежності. У свою чергу, незалежність ЦБ також допомагає
підтримувати інфляцію на низькому рівні, захищаючи ЦБ від політичного втручання.

3. Підзвітність. У багатьох країнах ціль грошово-кредитної політики встановлюється
урядом, що в цілому сприяє суспільному благу. В силу цього ЦБ втрачають «незалежність у
виборі цілі», але зберігають «незалежність у виборі інструментів» настільки, наскільки вони
можуть вільно визначати і контролювати інструменти, що використовуються для досягнення
цієї цілі. При цьому, чи користуються ЦБ незалежністю у виборі тільки інструментів, або у
виборі інструментів і цілі, мало впливає на виконання поставлених перед ним завдань. Часто
ЦБ звітують про прийняті ними рішення і про прогрес у досягненні своєї цілі перед урядом і
парламентом [14, c. 48].

Вище зазначалося, що ЦБ розвинених країн мають розширені мандати, тому їх зобов’язують
більш активно реагувати на відхилення від встановлених значень обсягів виробництва і рівня
зайнятості. Проте, як показує міжнародна практика, потребує доказів та аргументів те, що ЦБ
повинні приділяти більше уваги питанням економічного зростання і зайнятості, ніж вони це
роблять сьогодні. Деякі експерти сумніваються у неминучості такої переорієнтації,
посилаючись на послаблення проблеми компромісного вибору між інфляцією і зайнятістю
порівняно з минулими часами, коли домінували підходи (крива Філіпса), що зростання
зайнятості супроводжується посиленням інфляції і навпаки.

Під час останньої світової фінансової кризи, яка супроводжувалася надзвичайно гострою
рецесією, рівень інфляції знизився набагато менше, ніж очікувалося. Причини, що лежали в
основі цієї тенденції, як показують дослідження, мали тимчасовий характер або відображали
специфіку окремих країн. Ця специфіка полягала в тому, що інфляція перебувала під надійним
контролем у зв’язку з багаторічною реалізацією режиму таргетування загального рівня цін і
проявом меншої уваги до економічного зростання й зайнятості. Тому переорієнтація на
зростання й зайнятість під час наявності в країні стабільної інфляції може стати самогубством
для країни та її центрального банку, оскільки спроможна підірвати саму основу для реалізації
подібних заходів.

Проте бажання розширити спектр функцій ЦБ, який встановлює цілі грошово-кредитної
політики, обумовлює посилення тиску в частині необхідності переключення уваги на
економічне зростання й зайнятість, а також фінансову стабільність. Потужним джерелом
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цього тиску сьогодні є політичні лідери, які переслідують власні інтереси і їм потрібна тимчасова
підтримка з боку ЦБ та його грошово-кредитної політики, що стимулює зростання економіки
у передвиборний період.

Розширення конституційних функцій ЦБ може нанести збиток кожній із трьох зазначених
нами вище характеристик, які посилюють незалежність центрального банку. А це, у свою
чергу, може послабити спроможність ЦБ підтримувати стабільність цін. Адже відслідковувати
дії центрального банку за більш широкого кола функцій і завдань буде набагато важче. Темп
інфляції легко вимірюється та порівнюється з узятим на себе зобов’язанням центрального
банку. Проте виміряти, наприклад, фінансову стабільність важко в силу її природи. Піддається
виміру нестабільність – тобто саме те, чого ЦБ бажають уникнути. Крім того, економічні
агенти можуть бути збентеженні у зв’язку з тим, що інструменти, які застосовуються для
підтримки системної стабільності, з часом можуть змінюватися, збігатися з інструментами,
які використовуються для проведення грошово-кредитної політики. Наприклад, процентні
ставки можуть бути використані для стримування зростання обсягів кредитування для
забезпечення фінансової стабільності в той час, як ці самі процентні ставки є інструментами
грошово-кредитної політики ЦБ і застосовуються для впливу на рівень інфляції [15].

Незалежність ЦБ може бути поставлена під сумнів, якщо результативність його діяльності
дасть збій, що ймовірно за наявності багатокомпонентного мандату. У дослідженнях,
присвячених оцінці регулюючої функції центрального банку, що проводилися експертами
МВФ, не було знайдено суттєвих розбіжностей у темпах інфляції країн, ЦБ яких як основну
ціль здійснювали контроль над інфляцією і тими країнами, ЦБ яких за основні цілі обирали
контроль над інфляцією і фінансову стабільність [14, c. 49]. Але в них зазначається, якщо
мандати центральних банків націлені на досягнення фінансової стабільності, то центральні
банки можуть втратити спроможність викликати довіру в суспільстві з причин впливів зовнішніх
шоків чи проявів ланцюгової реакції з непередбачених джерел, не дивлячись на свої зусилля
зі стримування фінансової кризи.

Ризик того, що низька результативність ЦБ підірве його репутацію, стане ще вищим, якщо
покласти на банк відповідальність за економічне зростання і зайнятість. Зрозуміло, що
грошово-кредитна політика може вплинути на економічне зростання у короткостроковій
перспективі, але з часом цей ефект значно послабиться, оскільки вступають у дію ті заходи
політики, що впливають на ринок праці і продуктивність. Тому важко відокремити вплив
грошово-кредитної політики від інших чинників при оцінці результативності діяльності
центрального банку.

Використання грошово-кредитної політики для стимулювання зростання й зайнятості може
бути ще менш дієвим у країнах із ринками, що трансформуються, де на основні економічні
показники часто впливають зовнішні шоки (як зміна цін на сировинні товари або коливання
процентних ставок та валютних курсів тощо). Більше того, розширення мандату ЦБ шляхом
включення в його завдання стимулювання економічного зростання в таких країнах відволікає
увагу від структурних реформ. При цьому неспроможність забезпечити стійке економічне
зростання і високий рівень зайнятості може підірвати довіру до центрального банку.

Суттєвим недоліком при розширенні мандату ЦБ у бік забезпечення економічного
зростання й оптимального рівня зайнятості є те, що державні чиновники отримують реальні
важелі для втручання у його діяльність і можливість перекладати всю відповідальність на банк
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за врегулювання кризи. У такому випадку ЦБ може легко втратити незалежність навіть у
виборі інструментів реалізації грошово-кредитної політики.

У конституціях і основних законах багатьох країн світу записано, що центральний банк або
інститут, що його заміщує, є незалежним від усіх гілок влади і самостійно здійснює грошово-
кредитну політику. Основна функція ЦБ – боротьба з інфляцією та забезпечення цінової
стабільності. При цьому рішення про грошово-кредитну політику, яка реалізується
регулятором, приймає не одна людина, а рада керуючих банку. У США – це ФРС, в Україні –
це Рада НБУ. Історичний досвід показав, що сенс існування таких колегіальних органів полягає
у наявності консервативних поглядів більшості їх членів порівняно з політиками щодо
застосування заходів грошово-кредитного стимулювання, тобто збільшення пропозиції грошей
без істотних на те макроекономічних причин.

Висновки. Світовий досвід проведення грошово-кредитної політики дозволяє зробити два
важливих висновки. По-перше, центральні банки не можуть збільшувати випуск товарів та
послуг, знижувати безробіття або впливати на будь-який інший показник у середньостроковій
та довгостроковій перспективі без зростання рівня інфляції. Збільшення обсягів пропозиції
грошей для стимулювання економіки з часом веде до пропорційного зростання цін. У
довгостроковій перспективі результатом таких дій може бути тільки зростаючий рівень інфляції,
а випуск та зайнятість залишаться на своєму природньому рівні.

По-друге, економічні агенти враховують очікування майбутніх подій, коли приймають
рішення про споживання та інвестиції, встановлення заробітних плат та цін. Зокрема вони
враховують не тільки поточну економічну політику, але й свої уявлення про майбутні дії
влади. Тому, якщо економічні агенти очікують високу інфляцію, витрати на її зниження можуть
бути великими, оскільки ЦБ доведеться стискати грошову пропозицію на фоні зростаючих
цін.

Отже, інфляція – це єдина змінна, на яку у довгостроковому періоді може впливати
центральний банк. Тому сьогодні недоцільно розширювати конституційні функції НБУ,
оскільки таргетуванню інфляції поки що в Україні немає альтернативи. Запорукою ефективної
реалізації цього режиму є прозора і передбачувана політика з чітко визначеною ціллю, яка
користується довірою економічних агентів і необхідна для впливу на їх очікування.

Проте успішна реалізація інфляційного таргетування передбачає повну незалежність
Національного банку України. При цьому важлива не стільки законодавчо встановлена
незалежність, скільки його фактична можливість у виборі цілі та оперуванні інструментами
грошово-кредитної політики для досягнення цієї цілі. Це передбачає відсутність у економіці
симптомів фіскального домінування – підкорення і обмеження грошово-кредитної політики
завданням бюджету.
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ДЕПОЗИТНА ПОЛІТИКА БАНКІВ
У ПЕРІОД ТРАНСФОРМАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ

СИСТЕМИ УКРАЇНИ
У статті розглядається сучасний стан депозитної політики банків у період

трансформаційних процесів банківської системи України. Окреме місце відведено аналізу
відсоткових ставок та обсягів розміщення вкладів фізичних та юридичних осіб у банківських
установах.

Проаналізовано закордонний досвід депозитної політики в банках, здійснено огляд
законодавчих та нормативно-правових змін, виявлено фактори впливу на депозитні операції
та зпрогнозовано наслідки їх впливу на банківську діяльність. За результатами дослідження
визначено основні тенденції подальшого розвитку депозитного ринку банків України.

Ключові слова: депозити, депозитна політика, відсоткові ставки, строкові депозити,
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
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ДЕПОЗИТНАЯ ПОЛИТИКА БАНКОВ В ПЕРИОД
ТРАНСФОРМАЦИИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ

В статье рассматривается современное состояние депозитной политики банков в
период трансформационных процессов банковской системы Украины. Особое место
отведено анализу процентных ставок и объемов размещения вкладов физических и
юридических лиц в банковских учреждениях.

Проанализировано зарубежный опыт депозитной политики в банках, рассмотрено
законодательные и нормативно-правовые изменения, выявлено факторы влияния на
банковскую деятельность. За результатами исследования определено тенденции
дальнейшего развития депозитного рынка банков Украины.

Ключевые слова: депозиты, депозитная политика, процентные ставки,строчные
депозиты, Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
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DEPOSIT POLICY OF BANKS DURING TRANSFORMATION PERIOD
IN THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE

Nowadays, banks are under adverse financial conditions and deposits are the most popular
investment tool and a key component of the resource base of banks in Ukraine.The purpose of
this article is to analyze a current state and prospects of development of bank policy in Ukraine,
identify factors, which needed to be considered by banking institutions to optimize their activities
in this area.The article considers a current state of bank deposit policy during the transformation
process in the banking system of Ukraine.

A special place is given to the analysis of interest rates and the volume of deposits of
individuals and legal entities in banking institutions. In this article was analyzed foreign
experience of the bank deposit policy, conducted review of legislative and regulatory changes,
detected different impact factors on deposit operations and was done a forecast of their
consequences on banking activities, considered the state of functioning of the Individual Deposit
Guarantee Fund in crisis situations. As a result, the author’s analysis generally reflects the
recent key trends of further development of the bank’s deposit market of Ukraine.

Keywords: deposits, deposit policy, interest rates, term deposit,Individual Deposit Guarantee
Fund.

Моральный риск – это когда кто-то берет ваши деньги
и абсолютно не отвечает за ущерб.

Гордон Гекко «Уолл Стрит: деньги не спят»

В умовах глобалізаційних процесів ефективна депозитна політика вітчизняних банківських
установ є єдиним способом утримати свою ліквідність, розрахуватися зі своїми
зобов’язаннями і показати позитивний результат діяльності [1]. Оскільки на сьогодні банки
перебувають у несприятливих фінансових умовах, то депозити є найпопулярнішим
інвестиційним інструментом та ключовою складовою ресурсної бази банків України.

Формування ресурсної бази банків особливо важливо за умов тотального скорочення
кількості фінансових установ. Адже за 2016 рік кількість працюючих банків скоротилась на
21 – до 96 установ, зокрема, серед них налічується 38 банків з іноземним капіталом, частка
якого в статутному капіталі становить 56 %. За період 2014–2016 рр. 82 банки були виведені з
ринку банківської системи [2].

Але в період реформування банківської системи України депозити із засобу накопичення
грошей перетворились на спосіб їх зберігання з компенсацією за використання. Обмеження
на зняття готівкових коштів, запровадження податку на доходи від депозитів, істотна девальвація
національної валюти, падіння довіри населення до банківської системи і безліч інших чинників –
усе це не сприяє популярності банківських депозитів у населення. Вдосконалення депозитної
політики, перш за все, повинне починатися з оптимізації роботи банківської установи щодо



Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. 2017. Вип. 1  31

Бідюк О. О. Депозитна політика банків у період трансформації
банківської системи України

своєчасного повернення коштів клієнтам. Отже, завдання банків – створити найбільш
сприятливі умови для депозитних операцій.

Дослідженням депозитних операцій займались такі вітчизняні науковці: А. М. Герасимович,
Л. М. Кіндрацька, Л. П. Кулаковська, В. І. Ричаківська, Л. П. Снігурська, Б. Ф. Усач та інші.
Водночас зміни політичної та економічної ситуації в країні, що спричиняють зміни
законодавчої і нормативно-правової бази щодо депозитної політики банківських установ,
визначають потребу в поглибленні досліджень.

Метою статті є аналіз сучасного стану та перспектив розвитку депозитної політики банків
України та виявлення факторів, на які необхідно звернути увагу банківським установам для
оптимізації своєї діяльності в цій сфері.

Термін «депозит» походить від лат. depositum – переданий на зберігання. Відповідно до
п.1 ст. 2 до Закону України «Про банки та банківську діяльність» вклад (депозит) – це кошти в
готівковій або безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщені
клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання
або без зазначення такого строку, і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства
України та умов депозитного договору [3].

Згідно з Цивільним кодексом України (deposit) – угода, відповідно до якої одна сторона
(банк), що прийняла від іншої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що
надійшла, зобов’язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в
іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором [4].

Таким чином, основним мотиваційним фактором щодо розміщення депозитів у банках
України є отримання клієнтами відсоткового доходу. Ставки за депозитними вкладами в
українських банках сьогодні – одні з найвищих у світі, але водночас не перекривають рівня
інфляції в країні. Середні річні відсоткові ставки в банках України для фізичних осіб на 01.04.2017
наведені в табл.1.

Таблиця 1
Середні річні відсоткові ставки в банках України по депозитах на 01.04.2017, %

Джерело: складено за даними агентства Thomson Reuters.

Як видно з табл. 1, в 2017 р. ставки за депозитними вкладами банківських установ досить
високі. За даними моніторингу Bankografo ТОП-25 найбільших банків системи, тільки 1 банк
підняв ставки за 12-місячними гривневими строковими депозитами, 7 банків знизили ставки
на 0,4–2 пункти, решта лишили ставки незмінними [5].

Найбільша середня дохідність за строковими депозитами у гривні на 01.01.2017 була в
Промінвестбанку та в Прокредиті – 17 % річних. За 3-х місячні вклади найбільше серед банків
пропонували Промінвестбанк – 16 % річних, Укргазбанк – 15,75 %, Банк Південний – 15,62 %
річних. У Креді Агрікольбанку, УкрСиббанку і Райффайзен Банку Аваль ставки за депозитами
були, порівняно з іншими банками, найбільш низькими – в межах 11 % річних [6].

Період Депозити в гривні Депозити в доларах Депозити в євро
3 місяці 14,89 3,32 2,50
6 місяців 15,78 4,14 3,17
9 місяців 15,33 3,75 2,64

12 місяців 16,28 4,85 3,98
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Слід зазначити, що в деяких банках відсоткові ставки за депозитами на 1–3 місяці є вищими
ніж на 1–2 роки, крім того, за тижневими вкладами в банках часто практикується
автопролонгація, а це свідчить про прагнення банків України втримати клієнта.

Але варто зазначити, що при виборі депозиту головне не ставка, а надійність банку, тому
наведемо перелік банків, яким довіряють фізичні та юридичні особи при розміщенні
депозитних вкладів (табл. 2).

З табл. 2 видно, що пріоритети при виборі банку для розміщення депозитів фізичних та
юридичних осіб дещо відмінні, що пояснюється захищеністю фізичних осіб, тобто можливістю
повного 100 % відшкодування вкладів для фізичних осіб державою (Приватбанк, Ощадбанк),
або в межах 200 тис. грн за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, до якого
приєднана інша частина банків.

За даними НБУ депозитні зобов’язання банків України на 01.01.2017 знизились на
18,16 млрд грн (–1,6 %) – до 1,13 трлн грн, коли капітал банків збільшився на 20,1 млрд грн
(+19,4 %) – до 123,78 млрд грн.

 За березень 2017 р. об’єм гривневих депозитів українських банків зріс на 3,4 % – до
429,699 млрд грн, валютних (у доларовому еквіваленті) зріс на 0,4 %, до 13,063 млрд дол.
Разом з тим з початку 2017 р. об’єм гривневих депозитів зріс на 0,9 %, валютних – знизився на
1,9 % [7].

Таблиця 2
Рейтинг найпріоритетніших банків із залучення депозитів фізичних

та юридичних осіб на 01.01.2017, тис. грн*

Джерело: складено автором за даними НБУ.

Таким чином, тенденція коливання обсягу депозитних вкладів фізичних та юридичних
осіб у 2016–2017 рр. зумовила перегляд депозитної політики переважною частиною банків.
Зокрема:

– вперше на ринку депозитів з’явилась пропозиція 0 % річних на залишок на ощадному
рахунку (так підтримує австрійські традиції Райффайзен Банк Аваль), кілька банків пропонують
за ощадні рахунки 0,01 %, а деякі банки з іноземним капіталом пропонують стільки ж за
доларовоим строковим вкладом;

№ з/п Банк Депозити
фізичних осіб № з/п Банк Депозити

юридичних осіб
1. Приватбанк 151 039 802 1 Ощадбанк 75 271 271
2. Ощадбанк 69 147 979 2 Укрэксимбанк 59 314 131
3. Укрэксимбанк 24 456 598 3 Укргазбанк 32 622 913

4. Райффайзен Банк
Аваль 17 054 869 4 Приватбанк 29 906 075

5. Укрсоцбанк 16 154 423 5 Райффайзен Банк
Аваль 26 674 444

6. Альфа-Банк 15 491 390 6 УкрСиббанк 24 925 224

7. ПУМБ 14 713 185 7 Креді Агріколь
Банк 19 044 805

8. Укргазбанк 13 558 053 8 ПУМБ 18 472 333
9. УкрСиббанк 11 498 880 9 СИТИБанк 16 753 141
10. Сбербанк РФ 11 416 645 10 АльфаБанк 13 661 716
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– спостерігається певне скорочення асортименту пропозицій: зникають депозити з
можливістю розірвання – 10 банків із 25 найбільших на банківському ринку відмовились від
таких продуктів, частина банків пропонує цю опцію лише для року і більше, звісно і ставки
там нижчі; зникають пропозиції щодо розміщення валютних ощадних вкладів з можливістю
вільного зняття;

– переформатування ринку депозитів – Альфа Банк і Укрсоцбанк де-факто уніфікували
лінійку депозитів та ставок за ними;

– ліквідація значної кількості банків вплинула на середньосистемні ставки математично
(бо вони були аутлаєрсами), зникнення конкурентів дало стимули для решти банківського
ринку ще швидше знижувати ставки;

– діджиталізація депозитних продаж: незручними за минулий рік стали веб-інтерфейси для
вибору депозитів: новомодні фільтри і калькулятори, результати за якими довго завантажуються,
не дають можливості швидко порівняти цінові пропозиції, як це було за наявності простої
табличної форми подачі інформації. Це стосується Ощадбанку, Альфа Банку, ПУМБ,
Мегабанку, ВТБ та ін.Окремі банки цю проблему розуміють, тому внизу довжелезної сторінки
після скролінгу можна віднайти лінк на пдф з таблицями ставок, але така опція передбачена не
у всіх сайтах, заставляючи клієнта перебирати фільтрами можливі варіанти, замість того, щоб
одним поглядом оцінити таблицю зі ставками і вибрати найбільш привабливий для себе
варіант [5].

Обираючи установу банку для розміщення депозиту, вкладники враховують суб’єктивні
фактори: розташування, оформлення приміщення, зовнішній вигляд працівників банку,
рекламні оголошення, рекомендації друзів тощо. Це можна пояснити відсутністю інформації
для пересічного вкладника, щоб орієнтуватися на ринку банківських послуг, а також наявністю
недостатньо прозорої інформації про діяльність комерційних банків, яку повинні оприлюднити
НБУ, Асоціація українських банків, різні періодичні видання та безпосередньо самі фінансово-
кредитні установи. Інколи в сучасних умовах інформація комерційних банків має характер
реклами. Публікації в пресі щодо стану та розвитку системи гарантування вкладів з’являються
з різною періодичністю і стосуються обмеженого кола банківських установ. Отже,
потенційному вкладнику доводиться обмежуватися лише колом вказаних у рейтингу банків і
рівнем довіри до видання [8].

Якщо проаналізувати світову практику залучення коштів фізичних осіб у розвинених
країнах, банки в Європі та США пропонують своїм клієнтам такі типи роздрібних пасивних
продуктів:

– поточний рахунок (current account, demand deposit account) – використовується для
розрахунково-касових операцій, вільний доступ до коштів, відсотки на залишок не
нараховуються;

– депозит до запитання (call deposit, NOW account) – безстроковий вклад із вільним
доступом, на залишок нараховуються відсотки, розмір яких в односторонньому порядку
може змінюватися банком;

– ощадний рахунок (savings deposit, Super NOW account) – терміновий або безстроковий
вклад із підвищеною відсотковою ставкою, можливістю поповнення та дострокового
часткового/повного зняття з попереднім повідомленням (кількість знімань за період може
обмежуватися);

– строковий вклад (time deposit) – класичний строковий депозит із максимальною
відсотковою ставкою без права вкладника вимагати дострокового погашення [9].
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Невпевненість у стабільності гривні та політична ситуація в країні змушують багатьох
українців шукати надійний спосіб зберегти свій капітал. Щоб захистити себе і свої кошти, вони
переводять грошові ресурси на зберігання в надійний банк, тобто відкривають депозит у
закордонному банку.

Це стало можливим з прийняттям Постанови НБУ № 14 від 23.02.2017, яка передбачає, що
«фізичні особи зможуть розміщувати на закордонних рахунках іноземну валюту з джерелом
походження за межами України без індивідуальних ліцензій НБУ. Наприклад, без ліцензій НБУ
українці зможуть розміщувати на закордонних рахунках кошти, отримані ними за межами
України як заробітна плата, стипендія, пенсія, аліменти, дивіденди тощо» [10]. Водночас, для
тих операцій, що проводяться в Україні, індивідуальні ліцензії НБУ знадобляться, як і раніше.
Можливість проводити фінансові операції за кордоном не звільняє фізичних осіб від
відповідальності декларувати доходи і сплачувати з них податки в Україні.

Раніше відкривати рахунки та інвестувати за кордоном могли тільки ті українці, які
працювали або вчились за кордоном. Отримувати ліцензії на такі операції було (і є) важкою і
тривалою процедурою: тільки на розгляд документів законом відводиться 25 днів.

У ряді європейських країн депозит у банку надає своєму власникові і додаткові переваги:
можливість отримати більш дешеву страховку або взяти кредит. Латвійські банки навіть
пропонують своїм вкладникам допомогу в отриманні посвідки на проживання в цій країні
терміном на п’ять років. Правда, тільки для тих з них, хто розмістив значні суми (від 300 000
євро) на тривалий термін (5 років і більше).

Але у закордонних депозитів є один істотний недолік: процентна ставка. Для більшості
українців 1– 2 % річних, пропоновані в багатьох західних банках, здаються несуттєвими, а про
16– 18 % річних за депозитом, звичайні для України, європейці навіть не мріють (щоправда, в
Росії процентні ставки в деяких банках за вкладами в рублях перевищують 11 % річних, але
ситуація з надійністю таких установ наближена до української. Крім того, умови дострокового
зняття депозитів у європейських банках суворіші: існує ймовірність втратити нараховані
відсотки, але і сплатити штраф за дострокове розірвання. Також, залежно від держави, і без
того невисокий процентний дохід може оподатковуватись. Наприклад, у Латвії банк відразу
утримує з нарахованих відсотків 10 % податку на приріст капіталу[11].Ставки за депозитними
вкладами у закордонних країнах наведено в табл. 3.

Таблиця 3
Ставки за депозитами у закордонних країнах

Джерело: складено за даними deposits.org. 

Країна Валюта

Макс. річна
відсоткова

прибутковість
(%)

Країна Валюта

Макс. річна
відсоткова

прибутковість
(%)

Україна гривня 18,50 Бангладеш така 12,50

Іран іранський
ріал 18,03 Шрі-Ланка рупія 12,50

М’янма к’ят 11,0 Німеччина євро 1,40

Канада канадський
долар 1,35 США американський

долар 1,05

Японія йена 0,35 Швейцарія швейцарський
франк 0,125
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Як і в Україні, в багатьох країнах Європейського союзу максимальні ставки пропонуються
за вкладами в місцевій валюті. Так, клієнти, які розмістили в польському Multibanka депозит у
злотих, отримують 4,5 % річних, тоді як в євро – лише 0,85 %.

Переймаючи закордонний досвід щодо захисту прав і законних інтересів вкладників банків
та задля зміцнення довіри до банківської системи, в Україні з 2001 р. почав діяти Фонд
гарантування вкладів фізичних осіб. На сьогодні Фонд функціонує на засадах,
встановлених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» [12], який
набув чинності 22.09.2012. 

Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів у розмірі вкладу,
включаючи відсотки, які нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з
ринку, але не більше суми граничного розміру, встановленого на дату прийняття такого
рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку.

За період 2014–2016 рр. 1,5 млн українців отримали у межах гарантованої суми
відшкодування своїх коштів, а з 01.01.2017 гарантії фонду поширюються і на фізичних осіб-
підприємців. Але варто зазначити, що сума гарантованого депозитного вкладу в Україні є
найнижчою в Європі (за винятком Молдови). Вона становить 200 тис. грн, або $7400 тис. в
еквіваленті. У країнах ЄС передбачено страхову суму в розмірі €100 тис. євро. Гарантовані
депозити в Україні становлять 54 % від усіх вкладів, тоді як у Румунії – 91 % [13].

Тому для забезпечення ефективності системи гарантування вкладів максимальна сума
покриття вкладу має бути встановлена на такому рівні, щоб, з одного боку, не стимулювати
банки та вкладників до безвідповідальної поведінки та не допускати зростання обсягів депозитів
у фінансово-нестабільних банках, а з іншого – має бути достатньою, щоб покрити втрати
фінансово незабезпечених та обізнаних вкладників, а також забезпечувати довіру вкладників
до банківської системи і запобігати банківській паніці.

Отже, сучасна депозитна політика українських банків потребує перегляду та вдосконалення,
а шляхи оптимізації проведення депозитних операцій пропонувались у працях багатьох
науковців та аналітиків. Узагальнюючи думки вчених, автор приєднується до запропонованих
рекомендацій та пропозицій. Зокрема, вважаємо, що в період трансформації банківської
системи України необхідне застосування досвіду зарубіжних банків щодо введення рахунків
клієнтів з різноманітним режимом функціонування; перегляд діючої та розробка нової
ефективної процентної політики, яка є основним мотивуючим чинником при виборі банку
клієнтом; збільшення суми відшкодування депозитних коштів Фондом гарантування вкладів
до 400 тис. грн, враховуючи закордонний досвід та інфляційні процеси в Україні, запровадити
страхування депозитних вкладів, як це прийнято за кордоном.

Таким чином, обов’язковою умовою успішної діяльності банків залишається орієнтація
на міжнародні стандарти, практику діяльності провідних банків світу у сфері розширення
банківської діяльності в цілому, та депозитних операцій за рахунок впровадження нетрадиційних
банківських операцій та послуг. 
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Стаття присвячена питанням удосконалення інституту постмитного аудиту в Україні

та розвитку системи управління митними ризиками. Визначено загальну невідповідність
вітчизняного законодавства та міжнародних стандартів щодо організації та проведення
постмитного аудиту. Виокремлено основні аспекти та базові кроки для підвищення
ефективності постмитного аудиту в Україні щодо вдосконалення роботи з митними
ризиками.

Ключові слова: митний контроль, постмитний аудит, митний ризик, система
управління ризиками, індикатор ризику.

С. С. Брехов,
кандидат
экономических наук,
Университет ГФС Украины

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ТАМОЖЕННЫМИ РИСКАМИ В КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОСТТАМОЖЕННОГО АУДИТА В УКРАИНЕ
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Украине и развития системы управления таможенными рисками. Определено общее
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части организации и проведения пост таможенного аудита. Выделены основные аспекты
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ДФС України повинна забезпечувати сплату митних платежів та сприяти розвитку
зовнішньої торгівлі, що потребує спрощення митних процедур. У рамках виконання Закону
України «Про приєднання України до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції
про спрощення та гармонізацію митних процедур» митний контроль повинен обмежуватися
мінімумом, необхідним для забезпечення дотримання митного законодавства, та при цьому
має здійснюватися управління ризиками, зокрема з метою організації та здійснення
постмитного аудиту.

Відповідно до основної мети і завдань досліджень у митній справі є визначення ключових
аспектів розвитку системи управління митними ризиками в частині здійснення постмитного
аудиту в Україні.

Проблематика становлення постмитного аудиту в Україні стала об’єктом досліджень таких
вітчизняних науковців: Г. Бережнюк, О. Вакульчак, П. Пашко, Ю. Петруня, В. Туржанський та
багатьох інших. Водночас питання розвитку системи управління митними ризиками для
здійснення постмитного аудиту потребують уточнень та глибших досліджень з метою
приведення діяльності ДФС України до міжнародних стандартів у митній справі.

Загальна ефективність та рівень охоплення суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності
(далі – ЗЕД) постмитним аудитом в Україні є дуже незначними порівняно з досвідом
розвинених країн, на які припадають основні обсяги світової торгівлі. Так, у країнах ЄС кількість
інспекторів митниці, які беруть участь у проведенні митного постаудиту, складає близько
30 % усього особового складу митних органів, в Україні – лише близько 1 % [2, с. 42].
Недосконалість чинної системи митного контролю в частині застосування методів аудиту, на
переконання окремих дослідників [9], є порушенням Україною взятого на себе зобов’язання
під час приєднання до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних
процедур [3, стандартне правило 6.6]. Україні необхідно зменшувати кількість суб’єктів ЗЕД,
що підлягають митному огляду, за рахунок посилення ролі та зростання кількості постмитних
перевірок.

Статтею 361 Митного кодексу України визначено, що управління ризиками є роботою
органів доходів і зборів з аналізу ризиків, виявлення та оцінки ризиків, розроблення та
практичної реалізації заходів, спрямованих на мінімізацію ризиків, оцінки ефективності та
контролю застосування цих заходів. Органи доходів і зборів застосовують систему управління
ризиками для визначення товарів, транспортних засобів, документів та осіб, що підлягають
митному контролю, та форм митного контролю.

Під ризиком при цьому розуміється ймовірність недотримання вимог законодавства
України з питань державної митної справи [4], а об’єктом аналізу ризику є характеристики
товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України; характер
зовнішньоекономічної операції; характеристика суб’єктів, які беруть участь у
зовнішньоекономічній операції.

Також у кодексі враховуються такі окремі аспекти діяльності з оцінки та управління
ризиками (ст. 361–363): вибірковість перевірок (за результатами застосування системи
управління ризиками) (ст. 320), залучення спеціалістів та експертів для участі у здійсненні
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митного контролю (ст. 327), спільний митний контроль (ст. 328) з митними органами суміжних
держав, що стосується лише проведення митного контролю у пунктах пропуску через
державний кордон України.

Так, наказом Міністерства фінансів України визначено Порядок здійснення аналізу та
оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів із управління ризиками для визначення форм
та обсягів митного контролю на основі Автоматизованої системи управління ризиками (АСУР),
що включає в себе окремі спеціалізовані модулі – для митного оформлення, пунктів
автомобільного, морського, повітряного, залізничного сполучення [5]. Натомість Порядок
формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків
[7] визначає обмежений перелік ризиків для відбору суб’єктів ЗЕД на наступний квартал/рік
(табл. 1), а періодичність таких перевірок не може бути частіше 1 разу на 12 місяців. Позапланова
ж перевірка, згідно зі ст. 346 Митного кодексу України [4], має обмежений перелік підстав для
її проведення, до яких, зокрема, належить факт виявлення та документального підтвердження
правопорушення у митній справі, а не факт виявлення ризику такого порушення за
опосередкованими ознаками. У разі наявності ознак про можливе порушення законодавства
контролюючий орган відповідно до ст. 351 Митного кодексу України може ініціювати
документальну невиїзну перевірку, але при цьому відсутні важелі впливу та процедури
проведення перевірки у разі відмови керівників підприємств надавати необхідні документи
до перевірки. У цілому зазначені вище обставини зменшують ефективність управління
ризиками та ризиковими ситуаціями, які потребують оперативного реагування.

Таким чином, наведені вище обставини підтверджують ряд висновків окремих дослідників
[8; 9], що система постмитного аудиту потребує інституційного вдосконалення з метою
отримання здатності здійснення планового та позапланового контролю на основі
багатоетапного аналізу та управління ризикованими ситуаціями. У центрі уваги аудиту повинні
бути ризики, без докладного аналізу яких неможливо ефективно визначити цілі аудиту для
збору надійної інформації щодо таких ризиків та доказової бази щодо ймовірних порушень.

Так, перегляд існуючих критеріїв відбору суб’єктів ЗЕД до перевірок (табл. 1) показує, що
вони не враховують рекомендації всесвітньої митної організації (далі – ВМО), згідно з якими
визначення та аналіз ризиків повинен здійснюватися з урахуванням таких джерел інформації:

– дані попередніх перевірок;
– статистика імпортних операцій у минулому;
– інформація з інших джерел, наприклад по внутрішніх податках.
Крім того, необхідне більш повне виокремлення специфічних ризиків для визначення

потенційних об’єктів та заходів із реагування у рамках постмитного аудиту за відповідними
напрямами (табл. 2).

Система управління ризиками повинна функціонувати відповідно до визначених цілей та
завдань, стратегій та параметрів. У цьому контексті важливі критерії оцінки ризику – втрата
надходжень (який рівень витоку доходу можна проігнорувати), імідж фіскальної служби (який
допускається негативний вплив на імідж контролюючих органів), реалізація державної політики
(якими можуть бути відхилення від державної політики) [1, с.18]. Компендіум ВМО з управління
ризиками визначає аналіз ризиків як систематичне використання наявної інформації, щоб
визначити, як часто окремі ризики можуть виникати, а також рівень їх можливих наслідків
[1, с. 20]. Управління ризиками може бути: стратегічним, тактичним і оперативним. Процес
управління ризиками має застосовуватися на всіх цих рівнях.
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Таблиця 1
Перелік критеріїв для призначення постмитного аудиту

        Джерело: складено на основі даних [4; 5].

Згідно з зазначеними вище рекомендаціями, стратегічне управління ризиками включає в
себе оцінку ризику, що заснована на можливості фіскальної служби визначити загальний
ризик, пов’язаний із цілою галуззю або групою імпортерів. При визначенні галузі
промисловості митні органи повинні охопити всі або обрані компанії галузі з високим ступенем
ризику. Галузь промисловості може бути віднесена до категорії високого ризику з різних
причин, зокрема таких: стратегічне значення галузі для національних інтересів; міжнародні
торговельні угоди, які регулюють діяльність цієї галузі промисловості; охорона здоров’я та
міркування безпеки; права інтелектуальної власності; економічний вплив імпорту [1, с. 18–20].

Тактичне управління ризиками – це процес виявлення транзакцій високої групи ризику
конкретних імпортерів за визначеною групою ризиків.

На оперативному рівні управління ризиками повинні проводитися виїзні та невиїзні форми
постмитного аудиту щодо відпрацювання пріоритетних ризиків з допомогою інструментів з
управління ризиками (профілі ризику, орієнтування, індикатори ризику, методичні
рекомендації з проведення постмитного аудиту, випадковий відбір) [5].

Інші фактори, які можуть збільшити ступінь ризику на будь-якому рівні вищезазначених
типів управління ризиками з оцінки ризику, є: напрям інформації з інших підрозділів митниці;

№ з/п Підстави для проведення перевірок Тип
перевірки

1. Оформлення митних декларацій у митних режимах за кодами
31, 51 згідно з класифікатором митних режимів [6] (далі –
наказ № 1011)

планова

2. Оформлення митних декларацій зі звільненням від сплати
митних платежів за кодами пільг 014, 099, 102, 112, 120, 137,
149, 153, 202, 400, 401, 402, 403, 404, 500, 501, 502, 503, 517
згідно з наказом № 1011

планова

3. Сплата «ліцензійних платежів» на рахунок нерезидента планова
4. Митне оформлення товарів за ціною, що є нижчою ніж митна

вартість ідентичних/подібних товарів попередніх митних
оформлень

планова

5. Митне оформлення товарів з ризиком неправильної
класифікації згідно з УКТ ЗЕД, що впливає на надходження
митних платежів до бюджету

планова

6. Декларування в одній партії товарів з високим податковим
навантаженням та незначною вагою разом з товарами з
низьким податковим навантаженням та великою вагою

планова

7. Декларування складових митної вартості в декларації митної
вартості з ризиком недостовірності зазначення числових
значень (витрати на транспортування, навантаження,
розвантаження, страхування, інженерні, дослідно-
конструкторські роботи тощо)

планова

8. Виявлено факти або отримано документальну інформацію, які
свідчать про порушення підприємством вимог законодавства з
питань державної митної справи, якщо підприємство не
надасть пояснення та їх документальні підтвердження на
обов’язковий письмовий запит органу доходів і зборів
протягом 10 робочих днів з дня отримання такого запиту

позапланова

9. Наявність ознак про можливе порушення законодавства невиїзна
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потенціал для відшкодування доходу; ризик втрати доходів; державні програми пріоритетів
або секретних даних [1, с. 20].

Таблиця 2
Основні групи ризиків при визначенні заходів постмитного аудиту

     Джерело: складено на основі [1].

Порядок здійснення аналізу та оцінки ризиків [5], яким керується ДФС України при
визначенні форм та обсягів митного контролю, не охоплює питання відбору об’єктів для
постмитного аудиту. Враховуючи той аспект, що в зазначеному Порядку заявлено, що ним
встановлюється єдиний підхід до здійснення органами ДФС (їх структурними підрозділами)
аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення
форм (однією з яких є митний постаудит) та обсягів митного контролю, необхідне внесення
змін до зазначеного порядку в частині виокремлення підсистеми управління ризиками
постмитного аудиту як окремого напряму митного контролю.

Отже, пріоритетним є розвиток системи постмитного аудиту за рахунок удосконалення
складової з управління митними ризиками, що потребує таких кроків:

– інституційного завершення становлення постмитного аудиту у вітчизняному
законодавстві;

– перегляду нормативно-правових актів ДФС України щодо організації роботи з митними
ризиками, наповнення бази ризиків у частині виокремлення та оцінки специфічних ризиків,
які виявляються та актуалізуються після факту митного оформлення;

– забезпечення реалізації стратегічного та тактичного управління ризиками на рівні
спеціалізованого департаменту ДФС України, тактичного та оперативного управління
ризиками на рівні регіональних контролюючих органів;

№
з/п Групи ризику Приклади індикаторів ризику

1. Правильність визначення митної
вартості товарів

плата за ввезені товари проведена через третю компанію

2. Відповідність країни походження
товару

режим найбільшого сприяння поширюється на заявлену
при митному оформленні країну походження товару

3. Правильність визначення тарифної
класифікації

використані коди товарів з нульовою або низькою
ставкою мита

4. Кінцеве (цільове) використання
товарів

продаж ввезених товарів невеликій кількості покупців

5. Дотримання процедур режиму
митного складу

дані попередніх перевірок та статистика порушень
відповідної групи товарів у режимі митного складу

6. Дотримання вимог переробки на
митній території

висока митна вартість товарів, що задекларовані в
режимі обробки на митній території

7. Дотримання вимог переробки поза
межами митної території

істотне відхилення митної вартості товарів, що
задекларовані в режимі обробки поза межами митної
території

8. Дотримання правил переробки під
митним контролем

відхилення у обсягах та якості перероблених товарів від
тих, що задекларуються при наступних митних
процедурах

9. Дотримання процедур тимчасового
ввезення

пропущення строків сплати щомісячних митних платежів
при тимчасовому ввезені

10. Використання товарів подвійного
призначення

імпорт товарів підакцизної групи у якості сировини для
нафто-хімічної та хімічної промисловостей

11. Зловживання правом на
відшкодування ПДВ при
експортних операціях

Неповна оплата товарів, що експортуються



42                                         Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. 2017. Вип. 1

Брехов С. С. Розвиток системи управління митними ризиками в контексті
підвищення ефективності постмитного аудиту в Україні

– максимальної автоматизації процесів визначення ризиків та їх поглибленої оцінки для
постмитного аудиту з метою їх включення до обов’язкового переліку питань (програм)
перевірки;

– розробки сценаріїв відпрацювання митних ризиків, за яких періодичність, форми та
процедури постмитного аудиту повинні залежати від імовірності та рівнів значимості ризику,
ризиковості платника податків.
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У статті розглянуто проблеми зародження митних відносин як складових

зовнішньоторговельних зв’язків країни. З’ясовано, що домінуючими факторами, які вплинули
на розвиток митних відносин, стали: виникнення та формування товарного господарства
в цілому і найбільш динамічної його частини торгівлі як форми товарообміну, а також
поява держави – нової організації людства як системи регулювання суспільно-економічних,
у тому числі й товарообмінних відносин. Доведено, що функціонування всієї сукупності
міжнародних економічних відносин безпосередньо пов’язано з формуванням та розвитком
митної системи.
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МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
В статье рассмотрены проблемы зарождения таможенных отношений как

составляющих внешнеторговых связей страны. Выяснено, что доминирующими
факторами, которые повлияли на развитие таможенных отношений, стали: возникновение
и формирование товарного хозяйства в целом и наиболее динамичной его части торговли
как формы товарообмена, а также появление государства – новой организации
человечества как системы регулирования общественно-экономическими, в том числе и
товарообменными отношениями. Доказано, что функционирование всей совокупности
международных экономических отношений непосредственно связанно с формированием и
развитием таможенной системы.
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The paper covers issues related to the origin of customs affairs being a part of a country’s

international trade ties. It is found out that among the factors which influenced customs affairs
development the dominating ones were emerging and formation of commodity household in
general, and its most dynamic part of trade, as a way of goods exchange, as well as the uprise of
the state – a new organization of the humankind, which served as the regulation system of social
and economic relations, including commodity exchange. It has been proved that functioning of
the whole of world economic relations is directly attributed to the formation and development of
the customs system.
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Митно-тарифні відносини пов’язані з розвитком міжнародних економічних відносин, які
виникли внаслідок переходу від натуральної системи господарювання до товарно-грошових
відносин. Становлення національних держав створило передумови для укріплення внутрішніх
виробничих відносин, а з розвитком останніх – і міжнаціональних господарств. Подальший
розвиток виробничих сил проявився як у збільшенні масштабів виробництва, так і в
покращенні умов транспортування товарів, створивши можливість для розширення
господарських, у тому числі торговельних зв’язків між країнами. Крім того, розвиток великого
машинного виробництва посилив для окремих країн необхідність зовнішньоторговельного
обміну.

Міжнародна торгівля каталізувала швидкий економічний розвиток багатьох цивілізацій, а
виважена торговельна політика стимулювала не тільки економіку, але й збагачувала нації.
При цьому зовнішня торгівля стала потужним поштовхом до розвитку багатьох галузей
економіки, а особливо торгового мореплавства. Основними центрами торговельних відносин
Стародавнього світу були держави-засновники світової цивілізації – стародавні Єгипет, Індія,
Вавилон, Фінікія, Греція і Рим.

Таким чином, функціонування всієї сукупності міжнародних економічних відносин
безпосередньо пов’язано з формуванням та розвитком митної системи. При цьому слід
зауважити, що використання такого інструментарію зовнішньоекономічної політики в
більшості країн диктувалося, як правило, внутрішніми потребами кожної держави в
забезпеченні національних, насамперед, економічних інтересів.

На наш погляд, домінуючими факторами, які сприяли зародженню та формуванню митно-
тарифних відносин, стали виникнення і розвиток товарного господарства в цілому і найбільш
динамічної його частини торгівлі – як форми товарообміну, а також створення держави –
нової організації людства, як системи регулювання суспільно-економічних, в тому числі й
товарообмінних відносин. Основними передумовами формування держави, заснованої на
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територіальних, а не родових засадах, були: територіальна влада; надлишок капіталу; символічні
пам’ятки; торгівля на далеку відстань; поділ праці; розшароване суспільство; наукові знання
та мистецтво письма.

Становлення митної системи як чинника розвитку держави залежало від взаємодії як
об’єктивних, так і суб’єктивних факторів. Оскільки організація митної системи – це складова
політики держави і частина економічної системи, то її реформування відбувалося відповідно
до еволюції економіки в цілому. Зі зміною типів і форм державності змінювалась і митна
політика, що впливало на роль митних органів у системі регулювання державою економічних
процесів.

Метою статті було дослідити еволюцію митно-тарифних відносин у контексті створення
адекватного інституціонального механізму регулювання зовнішньої торгівлі за умов
формування державності, проаналізувати діалектичну залежність зовнішньоекономічних
відносин від розвитку та функціонування митної системи як складової економічної політики
держави.

Еволюційні проблеми зародження та формування митно-тарифних відносин знайшли
відображення у світовій економічній теорії та історичній літературі. Перші спроби осмислення
та обґрунтування доцільності застосування митно-тарифних регуляторів як інструментів
впливу на зовнішньоекономічні зв’язки були здійснені у працях меркантилістів, засновників
класичної економічної теорії А. Сміта та Д. Рікардо, представників неокласичної теорії
міжнародної торгівлі Дж. Ст. Мілля, А. Маршалла, Ф. Еджворта та дослідників державної
економічної політики Дж. Кейнса, В. Ойкена, Я. Тінбергена. Основними історичними працями
дослідження митних відносин стали роботи Д. Архієрейського, М. Грушевського,
Д. Дорошенко, И. Кулішера, С. Нікольського, Н. Дєйвіса.

Окремі аспекти щодо використання інструментів митно-тарифної політики в різні періоди
формування державності розглядаються у наукових працях українських авторів: В. Будкіна,
І. Бережнюка, Ю. Головка, О. Єгорова, І. Звягіна, Ф. Жоріна, М. Крикуна, К. Колесникова.
К. Сандровського, В. Мартинюка, О. Морозова, Н. Нечая, А. Павлова, А. Філіпенка, В. Чорного,
А. Яковлєва та ін.

Стародавні письмові документи, які було знайдено в храмі Шумерської цивілізації, свідчать
про те, що вже в ті часи існувала розгалужена система податкових зборів, яка покладала на
вождів-жреців відповідальність за господарську діяльність. У періоді 5000 – 10000 років до н.е.
існувала складна система обліку і контролю, що потребувала управлінської діяльності, метою
якої була як кількісна, так і якісна оцінка праці та діяльності жерцями. Від них вимагалось
складання звіту своєму керівництву, тому найстародавнішими письмовими документами є
інвентаризаційні рахунки.

Таким чином, у науковій літературі початком відліку створення системи управління
вважається час зародження писемності в Стародавньому Шумері близько 5000р. до н.е. Як
вважають деякі вчені, це досягнення людської діяльності призвело до утворення особливої
касти жреців-брахманів, які присвоїли собі право трактувати не тільки «стародавні книги»,
але й регулювати торгові операції, договори, вести ділову переписку та комерційні розрахунки.

У греків та народів Сходу в ті часи торгівля здійснювалася безпосередньо в храмах, а в
інших країнах Західної Європи вона відбувалася на церковних та монастирських площах. Храм
та площа перед храмом були тими нейтральними місцями, де тільки й міг здійснюватись
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товарообмін, де закінчувалась ворожнеча, а торгівля та її регулювання здійснювались під
охороною «священнослужителів».

Тому цей період управління характеризується як «релігійно-комерційний», а зародження,
а потім і розвиток системи державності знайшли своє фактичне відображення в світових
релігійних системах, перших писемних творах, усній народній творчості та законодавчих
документах. Так, у Біблії темі мита й митарів приділено багато уваги, є навіть широковідома
«митарева молитва». У Старому завіті можна знайти свідчення того, як із купців, які
перетинали караванними шляхами територію Давнього Ізраїлю, Соломон стягував мито
грошима та дарами, й це могло бути причиною тодішніх суперечок, однак не завадило
значному розквіту в цей період торгівлі та будівництва [10, с. 27].

Наступним етапом розвитку суспільно-економічних відносин (з 3000 р. до н.е. по 500 р. н.е.)
стало формування правових основ функціонування держав того часу. Це пов’язано перш за
все з діяльністю вавилонського царя Хаммурапі в Месопотамії (1792–1750 рр. до н.е.), який
видав звіт законів управління державою для регулювання всієї сукупності суспільних відносин
між різними соціальними групами населення, в тому числі і в сфері торгівлі (282 постанови).
Цими законодавчими актами було започатковано введення світського стилю управління,
посилювався контроль і відповідальність за виконання робіт. Прикладом може бути такий
принцип – у випадку руйнації будинку та смерті господаря архітектор та будівельники, які
його будували, страчувались [12, с. 47].

Крім того, дарча грамота одного з визначальних царів Вавилону Навуходоносора І
(ІІ тис. до н. е.) дає повне уявлення про суспільний устрій та численні податки, які повинно
було сплачувати населення. Одним із основних була прадавня форма сучасного мита – плата
за проїзд шляхами й мостами.

Перші історичні згадки про зовнішньоторговельні зв’язки та митні відносини в
Стародавньому світі розміщені у пам’ятках VI династії в Єгипті (ІІІ тис. до н.е.). У той час
Єгиптом були встановлені міцні торговельні відносини з прибережними містами Сирії. За
відсутності розвиненого торгового флоту, торгівля провадилася на легких човнах, була
виключно прибережною й мала міновий характер. Натомість сухопутна торгівля того часу
займала центральне місце. Торговельні експедиції, враховуючи складність і небезпечність
визначених маршрутів, об’єднувалися в каравани. На утримання військової охорони караванів
торговці мусили сплачувати певні збори, що носили прообраз майбутніх митних зборів
[1, с. 38].

Жага до прибутку дала стимул активному розвитку зовнішньої торгівлі шляхом розвитку
торгового мореплавства за правління фараонів XXVI династії (VIІ–VI ст. до н.е.). У цей період
відкривається і функціонує так звана «факторія», форпост у Навкратісі. У його межах була
утворена і функціонувала митниця, що приносила великі доходи збирачам мита [7, с. 37].

Безперечно, важко встановити точний час зародження митно-тарифних відносин, але перша
письмова довідка щодо запровадження мита належить до часів правління Неко в Єгипті (609–
594 рр. до н.е.), підтверджувала необхідність стягнення податку на ввезення товарів у розмірі
1/10 частини товару. Також з’являються письмові підтвердження про наявність митних постів
у портах Середземного та Червоного морів. Простежується активність створення митних
постів по річці Ніл до кордону з Нубією.

Подальший активний розвиток митних відносин Стародавнього Єгипту відбувався вже в
епоху Еллінізму (IV–I ст. до н.е.). Стабільним джерелом доходів у цей час стають митні пости,
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облаштовані в Пелусії, Александрії та Елефантині. Товари, що ввозилися чи вивозилися,
обкладалися нерідко високими ставками мита. Існували також внутрішні мита, для стягнення
яких створювалися застави на шляхах слідування товарних потоків [4, с. 140].

У Хетському царстві (1650–1200 рр. до н.е.), яке розміщувалося в районі Малої Азії (сучасна
Турція) за право торгівлі на його території з іноземних торговців стягувались значні мита.
Крім того, існувала досить сувора заборона на вивезення деяких товарів, наприклад, заліза.

Проявом політики вільного торгового мореплавання, яке досить вплинуло на розвиток
торговельних відносин Стародавнього світу, є приклад Фінікії. Зручне географічне
розташування на узбережжі Середземного моря визначило її з-поміж інших у торговому
мореплавстві. Центральними фінікійськими містами (Бібл, Сідон, Тір) торгівля велася з
численними колоніями. Розвиненому характеру торговельних відносин Фінікії відповідав
слабкий характер державної централізації, що визначало ліберальну систему впливу на
торговельні процеси. Цей факт, імовірно, слугував одним зі стимулів активного розвитку
торговельної системи фінікійців. Характер митних платежів виконували складські та портові
збори, що стягувалися як плата [8, с. 9].

Зародження системи митного оподаткування в Китаї пов’язано з правлінням династії Джоу
(ХІ–VІІІ ст. до н.е.), де мито було зафіксовано як податок на торгівлю. Оскільки основна
функція системи митного оподаткування в Стародавньому Китаї була регулятивна – контроль
за переміщенням стратегічно важливих товарів, зброї, дорогоцінних металів, коней, заліза,
міді, шовку, продуктів харчування та будь-яких документів, то митний тариф не перевищував
1/50 або 2 % ставки податку.

Крім того, існувала система преференцій при переміщенні товарів через митний кордон.
Як «документ» про звільнення від мита купцям вручалися бронзові палиці із нанесеним на
них текстом щодо права на звільнення. Така палиця вручалася терміном на один рік і дозволяла
переміщення 50 партій вантажів через 4 визначені пункти пропуску, окремо на сухопутному
або морському кордоні.

Незважаючи на те, що податки в Стародавній Греції не були основою дохідної частини,
оскільки казна більше збагачувалася за рахунок оренди та експлуатації землі, будівель, шахт та
іншої власності, існувала розгалужена система непрямого оподаткування з нарахуванням як
імпортного, так і експортного мита.

Основною метою системи оподаткування було формування фінансового фонду для
забезпечення військових потреб, так звана система «форос». В основному митна ставка була
встановлена на рівні 5 %, але вона не була постійною і залежно від часу або місця зазнавала
змін.

Найнижче мито, яке нараховувалось, становило 1/50 або 2 %. Але, наприклад, під час
війни між Афінами та Спартою, що продовжувалась 27 років, починаючи з 431 р. до н.е., мито
збільшили до 5 %, 10 %, 20 %. Як правило, визначалась єдина ставка мита на всі товари, але
були випадки, коли встановлювалися окремі ставки, наприклад, на експорт керамічних виробів
у Сирію було встановлено ставку мита 3,3 %.

Механізм нарахування митного тарифу мав такий характер. Практично всі морські судна,
що користувалися грецькими гаванями, сплачували встановлене мито. Митні пости в
Стародавній Греції розміщувалися в портах, мито сплачувалося за ціною на момент прибуття
товару. Доставка товару по країні не враховувалась, оскільки іноді затрати з доставки були
набагато вищі від вартості самого товару. Власник товару мав зобов’язання декларувати
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вантаж митнику, сплачував податки і тільки після цього мав право продавати його. Будь-які
порушення цих правил тягли за собою накладання штрафів. Особи, які стягували податки, не
були представниками влади, а працювали за контрактом. Крім того, мито сплачувалося за
отримання дозволу за зберігання товарів та збіжжя у муніципальних коморах та магазинах.
Це були головні за прибутковістю будівлі, споруджені в Афінах державним коштом.

Значний внесок у систематизацію мита як податку на зовнішню торгівлю було зроблено в
ІІІ ст. до н.е., коли в місті Тарифа (у сучасній Андалузії), у провінції Кадіб, на півдні Іспанії, де
в той час правив Карфаген, була вперше запроваджена таблиця, в яку вносилась назва товару,
його одиниця виміру і вказана величина мита (збору) за його перевезення через Гібралтарську
протоку. Таблиця (перелік товарів), в якій було систематизовано порядок і величину мита,
отримала назву в честь міста – тариф. Ставки тарифу щорічно збільшувались чи зменшувались
з урахуванням економічної кон’юнктури [5, с. 35].

Крім виконання фіскальної функції, яка, як правило, була домінуючою при застосуванні
митного тарифу, окремі правителі використовували цей податок і як протекціоністський захід.
Так, за часів Олександра Македонського (336–323 рр. до н. е.) основними товарними позиціями,
які оподатковувалися високими ставками мита, – від 25 % до 50 % – були оливкова олія, мед та
вино. Причиною застосування максимальних ставок мита був не стільки великий попит на
цю продукцію. Так, олія використовувалась і як продукт харчування, і в лампових світильниках,
і для письма. Переробку маслин в олію забезпечували підприємства родини імператора.

В історичному документі Стародавньої Індії «Артхашастра» (ІІІ ст. до н.е.), який був
теоретичним порадником для практичної дії правителя, оскільки включав детальні приписи
щодо функціональних обов’язків 28 адміністративних підрозділів країни, у розділі «Доходи та
витрати царської казни» сказано: «Мита, штрафи є джерелами і статтями доходу, які отримують
з міст» [13, с. 35].

Митний тариф передбачав як імпортні, так і експортні ставки мита. Ставки мита були
встановлені у пропорційному відношенні до вартості товару. Так, наприклад, ставка мита:

– 1/3 від вартості товару – на квіти, овочі, фрукти, свіжу рибу, свіже м’ясо;
– від 1/10 до 1/15 – на одяг, взуття;
– від 1/85 до 1/90 – на шкіряні вироби, керамічні вироби, ліки, дерево, масло, цукор, сіль,

страви.
В іншому розділі – «Цар і торгівля» – наглядачу за торгівлею ставилося в обов’язок

спонукати купців ввозити чужоземні товари, а морякам та караванним купцям – дарувати
звільнення від мит, сумісні з інтересами царя. Так, при ввезенні товарів та подарунків для
церемоній одруження, переміщення спадщини та релігійного майна митні податки не
сплачувалися.

Крім того, в цьому документі була запроваджена чітка система сплати митних штрафів,
які визначалися в кратних розмірах до суми нарахованих податків. Так, наприклад, за відсутність
відмітки митниці про сплату податків стягувалася сума вдвічі більша ніж нарахована сума
податку, за використання (заміну) належного митного забезпечення іншим (з іншого товару)
стягувалась сума в півтора рази більша.

Фактично митно-тарифна система як механізм регулювання сукупності економічних
відносин у сфері зовнішньої торгівлі почала працювати на рубежі нової ери, в час становлення
ринкових відносин. Якщо на ранніх етапах формування торгівлі домінували прості форми
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товарообміну (еквівалентна торгівля, бартер), то на початку нової ери відбувається перехід
від «німої» торгівлі до ринкової.

У зв’язку з появою грошей (як загального еквівалента, засобу обороту та платежу)
зароджується грошова торгівля. Засобом переміщення товару є вже не тільки людина, а
спочатку «живий» транспорт, а потім технічний – з’являється річна, караванна сухопутна та
морська торгівля. Не тільки храми, але й пункти постійних зупинок караванів, морських портів
стають спочатку «складськими» містами, а потім – містами майбутніх торгів, ярмарків і
ринків. Продовжує розвиватись прикордонна торгівля.

Одним із небагатьох джерел, яке залишилось до сьогодні, що свідчить про еволюцію митно-
тарифних відносин, є «Закони Ману» стародавньої Індії (початок н.е.). У них було передбачено,
що правитель «прийняв до уваги ціни при покупці та продажу, відстань шляху, витрати
харчування та приправ, а також охорону (держави), запроваджує по відношенню до купців
сплату мит».

Еволюція митної системи, в першу чергу, реалізовувалась через вдосконалення фіскальної
функції регулювання зовнішньої торгівлі, про що свідчать зміни в системі оподаткування.
Якщо на перших порах фактично податки збиралися на місці торгівлі чи при отриманні права
на торгівлю, то в подальшому з’являється новий вид зборів – прикордонні.

У зв’язку з тим, що митники не вели записів чи фактур і відповідно книга записів була
відсутня, а товар завозився до іноземної держави без наявності покупця, і фактично без реальної
ціни, то механізм нарахування цього виду збору був дуже простий – податок брали з одиниці
транспортного засобу: з воза, саней, лодки чи подушного збору з купця.

Історія розвитку митно-тарифних відносин в Україні починається з VІ століття до нашої
ери, коли на теренах Північного Причорномор’я з’явилися міста-держави, в яких почалося
стягнення податків за просування через чужу територію. Ці міста-поліси були започатковані
грецькими мореходами, які в пошуках сприятливих для землеробства територій запливали в
Понтійське море, а з часом і залишалися на цих землях. Таким чином, близько семидесяти
міст з’явилося на узбережжі Чорного моря на територіях сучасних держав: України, Росії,
Турції, Болгарії та Румунії. В Україні – це Тіра, Офіус, Ольвія, Херсонес, Феодосія, Акра,
Тірітака, Ніконій, Борисфен, Німфей, Кіммерік. У Росії – Фанагорія, Гермонасса, Танаїс,
Горгіппія, Пітіунт, Пантікапей, Патрей, Каракамкам [3, с. 120].

Так, основу доходів міста-держави Ольвії становила єдина система ввізних та вивізних мит
на товари, а також суми від стягнення штрафів, конфіскації майна злочинців та правопорушників
тощо. Збирання мита та різних податків віддавалося на відкуп впливовим мешканцям міста,
але керівництво фінансовою та податковою службами здійснювалося двома колегіями
(магістратурами) – «Колегія дев’яти» та «Колегія семи».

Значну роль відігравала торгівля у античному місті-фортеці Тіра, де вже у ІV столітті до
н.е. активно розвивалося сільське господарство, рибальство, виноградарство, ремесла. У порт
Тіра заходило багато торговельних суден з Греції, а також з держав Південного та Західного
Понту, які проходили вздовж західного узбережжя Чорного моря в Ольвію і Херсонес. Мито,
яке сплачували ці кораблі, йшло у міську скарбницю.

З розквітом скіфської держави ІV ст. до н. е. митно-тарифні відносини отримали новий
імпульс розвитку в зв’язку зі встановленням торговельних відносин скіфів із Ольвією,
Херсонесом та іншими містами. Про це свідчать записи Геродота, який проживав між 490 та
425 рр. до н.е. і описував торгівлю в Лівії, Персії та Скіфії. Геродот зробив перший опис
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народів та їх життя, що населяли причорноморські степи Скіфії і Тавриди. Традиційними
товарами торгівлі скіфів з грецькими колоніями на Чорноморському узбережжі на довгі роки
залишалися зерно, віск, хутра, мед та ін., у свою чергу, в результаті товарообміну вони
отримували вино, ювелірні прикраси, предмети розкоші [11, с. 32].

Зі встановленням римського контролю над чорноморським узбережжям економічні
тенденції, що почали проявлятися в попередню добу, посилилися. Античні міста стали повністю
залежати від Риму, підпорядковуватись римським правителям, сплачувати торговельні мита
та податки на утримання призначеної Римом адміністрації та легіонерів. Основними джерелами
прибутків у Римській імперії були: орендна плата за державні землі в Італії; данина з провінцій;
«брамне мито»; державна монополія на сіль; карбування грошей; прямі податки на рабів;
надзвичайні позики, викуп з рабства та успадкування майна.

За часів Юлія Цезаря (44р. до н.е.) відбулося збільшення митних надходжень як за рахунок
значного зростання обсягів торгівлі, так і за рахунок розширення номенклатури товарів, що
оподатковуються митом. Мито було введено на предмети розкоші (прикраси із дорогоцінних
металів та каміння, виробів із шовку, перли, парфуми тощо) і становило 2–5 % в імперії та до
25 % на східних кордонах.

На рубежі нової ери з’являється Римське право, яке стає основою системи правового
регулювання держави, в тому числі і в сфері митної справи. З цього часу система управління
в державі набуває «світсько-адміністративного» характеру, тобто відбувається поступовий
перехід регулювання як суспільно-економічних, так і товарообмінних відносин від релігійних
до державних структур.

Досить цікавою була організація митної системи Херсонесу в останні десятиріччя
римського правління. Нею займалися спеціально призначені римськими правителями митарі.
Безпосереднє стягнення мита було доручено митно-поліцейським постам, які дислокувалися
по периметру кордону міської території. Пост складався з десяти легіонерів, які не тільки
контролювали переміщення людей, але й стягували мито за переміщення товарів. Митні платежі
залежали від ваги вантажів, які перевозились на возах. Отримані гроші у повному обсязі йшли
в дохід держави.

Одним із найстаріших правових документів у сфері регулювання митно-тарифних відносин
того часу є митний закон у вигляді пам’ятника, який знайшли в ХІХ ст. у Пальмірі (Сирія).
Пальмірський митний тариф 137 року н.е. вагою 15 тонн зберігається в Державному Ермітажі
в Санкт-Петербурзі, є самим раннім і найбільш повним з вводом мит та правил їх утримання
[2, с. 19].

Він складався з трьох частин (колонок), які включали десятки позицій. Вони регламентували
оподаткування рабів та караванів (окремо завантажених верблюдів та віслюків). Мито
стягувалося залежно від товару та способу перевезення, окремо з імпорту та експорту.
Оподаткуванню підлягали: олія, парфуми та ароматичні речовини, сіль, жир, солоності та
інші продукти харчування і тваринництва. Ставки мита встановлювались у специфічному
розмірі в грошовому вираженні з однієї ємності, упаковки та способу перевезення (верблюд,
віслюк).

Отже, узагальнюючи вищевикладене, можна дійти такого висновку, що формування митно-
тарифних відносин у більшості країн світу відбувалося за подібними сценаріями розвитку.
Спочатку основною метою та направленістю їх розвитку було задоволення потреб державної
казни шляхом нарахування мита та митних зборів, з часом – це виконання охоронних функцій



Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. 2017. Вип. 1  51

Гребельник О. П. Специфіка формування митно-тарифних відносин у контексті
становлення світової цивілізації

при захисті економічних кордонів країни, а в подальшому – регулювання
зовнішньоторговельних відносин, як правило, адміністративними чи економічними методами.
У міру того, як розвивалося поняття митних відносин, особливо при застосуванні митного
тарифу як інструменту регулювання купівлі чи продажу товарів в сфері зовнішньоекономічних
зв’язків, формувались звичаї, правила та процедури нарахування і сплати митних платежів,
фактично створювалась та розвивалась митна система держави.
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Серед основних протиріч, які негативно впливали на систему управління місцевими
бюджетами, була відсутність чіткого розподілу повноважень між центральними органами
влади та органами місцевого самоврядування, що призводило до надмірної централізації
повноважень, які, на жаль, домінують і сьогодні. Як наслідок, це призводило до нестабільності
джерел формування доходів місцевих бюджетів, а також відсутності в реальності задекларованої
фінансової автономії. Саме це вимагає дослідження та аналізу впливу процесу децентралізації
на управління місцевими бюджетами в Україні.

Питання реформи децентралізації та її впливу на фінансову забезпеченість місцевих
бюджетів вивчало значне коло вітчизняних вчених-економістів: З. С. Варналій, А. Є. Буряченко,
О. П. Кириленко, І. О. Луніна та ін. [2, 3, 4, 6]. Проте це питання потребує подальшого
дослідження в контексті визначення впливу децентралізації на управління місцевими
бюджетами.

Головною метою дослідження є визначення впливу процесу децентралізації на управління
місцевими бюджетами, а також аналіз фінансового забезпечення місцевих бюджетів на
виконання власних повноважень в Україні.

Починаючи з прийняття Бюджетного кодексу України (2001 р.) та його нової редакції в
липні 2010 року, в процесі бюджетного реформування передбачали одержати позитивний
ефект від передачі ряду важливих повноважень із центральних органів влади на місцеві. Саме
це вимагало, щоб процес децентралізації був підкріплений зміцненням фінансової
самостійності місцевих бюджетів, а також підвищенням ефективності управління місцевими
бюджетами.

Проте до 01 січня 2015 року місцеві бюджети (обласні, районні, а також бюджети міст, сіл
та селищ) у переважній частині залежали від загальної казни Державного бюджету. Лише з
проведенням ряду законодавчих змін у бюджетній та податковій сферах України, а саме: з
прийняттям Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 № 71-VIII, Закону України
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«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин»
від 28.12.2014 № 79-VIII, Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України
щодо особливостей формування та виконання бюджетів об’єднаних територіальних громад»
від 26.11.2015 № 837-VIII та ін., дало можливість формувати власні бюджетні кошти у місцевих
бюджетах.

Місцеві бюджети внаслідок бюджетних реформ не лише отримали нові джерела
формування власних коштів, а також більшу самостійність в їх управлінні. Відтепер місцеві
бюджети можуть плануватися та бути ухваленими до дати прийняття Державного бюджету. В
процесі управління місцевими бюджетами це є однозначною перевагою, тому що міста, села
та селища можуть планувати свій бюджет і розпочинати новий бюджетний рік без нагальної
залежності від субвенцій та дотацій, оскільки володіють власними коштами. На значний термін
їх не вистачить, але місцеві бюджети у процесі прийняття стали менш залежними від процедури
прийняття Державного бюджету.

Поряд із бюджетними та податковими реформами було розпочато процес децентралізації
із прийняттям Закону «Про добровільне об’єднання територіальних громад», який був
прийнятий 15 лютого 2015 року Верховною Радою України. Нині в Україні вже створено
177 об’єднаних територіальних громад.

Процес децентралізації як фінансової, так і влади повноважень, – це, в першу чергу,
децентралізація відповідальності органів місцевого самоврядування щодо формування
місцевих бюджетів, ефективності їх використання, а також соціально-економічного розвитку
їх територіальної громади.

В Україні на 29 тисяч поселень функціонує приблизно 11 тисяч органів місцевого
самоврядування. Це вказує на те, що значна частина органів місцевого самоврядування
нинішніх територіальних громад включає в себе 2–3 поселення, а деякі – до 10 поселень. У
такому випадку не можливо говорити про гарантування якісного виконання повноважень
органами місцевого самоврядування. І, як наслідок, якщо у містах обласного значення ми
спостерігаємо більш-менш нормальну інфраструктуру забезпечення надання гарантованих
соціальних послуг громадянам, то у віддалених територіях від обласних центрів про це
неможливо говорити. Тому процес децентралізації влади в Україні вимагає, в першу чергу,
створення повноцінного базового рівня місцевого самоврядування з можливостями
акумулювання більшого обсягу власних коштів та залученням додаткових фінансових ресурсів
з різних джерел для реалізації соціальних проектів.

Таким чином, одним із важливих наслідків реформи децентралізації має стати посилення
фінансової та матеріальної спроможності громадян. Це відбуватиметься за рахунок прийнятих
бюджетних змін.

У процесі останніх змін у бюджетному законодавстві (лютого 2015 року) відбулося
зростання податкових надходжень до місцевих бюджетів України. Як наслідок, було змінено
механізм формування доходів та надходжень місцевих бюджетів, що привело на практиці до
значного підвищення фінансової самостійності місцевих бюджетів через ряд заходів:

– встановлено єдині нормативи відрахувань загальнодержавних податків (податку на
доходи фізичних осіб (табл. 1) та податку на прибуток підприємств ) за кожною ланкою бюджету
(статті 64, 66, 69, 69-1);

– відмінено індикативне планування Мінфіном показників місцевих бюджетів та доведення
їх до місцевих бюджетів;
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Таблиця 1
Зміна нормативу розмежування ПнДФО між місцевими бюджетами

та Державним бюджетом України протягом 2001–2015 рр.

Складено автором на основі джерела [1].

– передбачено формування єдиного кошика доходів загального фонду (без поділу на І та
ІІ кошики);

– розширено перелік джерел доходів загального фонду (рис. 1);
– замінено систему балансування доходів і видатків місцевих бюджетів принципово новою

системою вирівнювання податкоспроможності територій.
Як відображено на рисунку 1, з 2015 року джерела наповнення місцевих бюджетів було

розширено за рахунок передачі з державного бюджету на місця цілого ряду податків, а також
запровадження нових зборів. Зокрема, тепер місцева влада збирає 100 % плати за надання
адмінпослуг, 100 % державного мита, 10 % податку на прибуток підприємств. Разом з тим, у
місцеві бюджети надходять збори з роздрібного продажу підакцизних товарів (пива, алкогольних
напоїв, тютюнових виробів, нафтопродуктів) за ставкою 5 % вартості реалізованого товару. За
2015 рік надходження від місцевого акцизного податку у структурі доходів місцевих бюджетів
становили більше 7 % [ 5, с. 47].

У бюджеті громади залишатиметься 85 % власних надходжень, зокрема, 100 % податку на
землю, нерухомість, фіксовані податки, що платили господарства, фірми, сільгоспвиробники;
60 % податку на доходи фізичних осіб. Вирішувати питання, як розпоряджатися цими коштами,
буде не центральна влада, а місцева.

У 2016 році бюджетна децентралізація набирає обертів. Аналізуючи період січень-липень
поточного року, спостерігаємо обсяг надходжень до місцевих бюджетів (без урахування
трансфертів) 77,8 млрд грн. Приріст проти аналогічного періоду 2015 року становить
25,4 млрд грн (табл. 2) [9].Зростання надходжень місцевих бюджетів сьогодні забезпечує
громади можливістю вже сьогодні спрямовувати ці кошти на розвиток інфраструктури,
будівництво та ремонт закладів соціальної сфери (дитсадків, шкіл, лікарень тощо).

Норматив розмежування ПнФО, що зараховується до доходів
загального фонду відповідного бюджетуМісцевий бюджет

згідно БКУ від
21.09.2001

згідно БКУ від
08.07.2010

згідно змін до БКУ
від 10.02.2015

Бюджет м. Києва 100 % (ст. 65 БКУ) 50 % (ст. 65 БКУ) 40 % (ст. 64 БКУ)
Бюджет м. Севастополя 100 % (ст. 65 БКУ) 100 % (ст. 65 БКУ) 100 % (ст. 64 БКУ)
Бюджет АРК 25 % (ст. 66 БКУ) 25 % (ст. 66 БКУ) 15 % (ст. 66 БКУ)
Обласний бюджет 25 % (ст. 66 БКУ) 25 % (ст. 66 БКУ) 15 % (ст. 66 БКУ)
Бюджет міст республіканського
значення 75 % (ст. 65 БКУ) 75 % (ст. 65 БКУ) 60 % (ст. 64 БКУ)

Бюджет міст обласного
значення 75 % (ст. 65 БКУ) 75 % (ст. 65 БКУ) 60 % (ст. 64 БКУ)

Районний бюджет 50 % (ст. 66 БКУ) 50 % (ст. 66 БКУ) 60 % (ст. 64 БКУ)
Бюджети об’єднаних
територіальних громад - - 60 % (ст. 64 БКУ)

Бюджети сіл, їх об’єднань,
селищ, міст районного значення 25 % (ст. 65 БКУ) 25 % (ст. 65 БКУ) -
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Рис. 1. Розширення доходів загального фонду місцевих бюджетів України у процесі
бюджетної реформи 2015 року [1]

Таким чином, реформа децентралізації ефективно та незворотно забезпечує реальним
фінансовим та матеріальним ресурсом громаду, при цьому ставить вимоги щодо підвищення
відповідальності органів місцевого самоврядування в управлінні коштами місцевої громади
для задоволення їх потреб та вирішення першочергових проблем.

Таблиця 2
Зміна обсягу надходжень місцевих бюджетів України

 (загальний фонд, без урахування трансфертів) протягом січня-липня 2014–2016 рр.

Складено автором на основі джерела [9].

Крім зростання податкових надходжень до місцевих бюджетів України, реформа
децентралізації забезпечила створення двох основних джерела державної підтримки об’єднаних
територіальних громад – Державний фонд регіонального розвитку та субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо розвитку інфраструктури об’єднаних
територіальних громад.

У межах реалізації Програми економічних реформ у 2011 році було визначено основні
законодавчі принципи та критерії розподілу субвенцій із державного бюджету місцевим
бюджетам на виконання інвестиційних програм чи проектів. Згідно з Законом України «Про
внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України»
від 21 січня 2012 року № 4318-VI у складі загального фонду державного бюджету створено
Державний фонд регіонального розвитку згідно зі ст. 241 Бюджетного кодексу України.

Однією з умов забезпечення прискорення соціально-економічного розвитку регіонів
України було створення Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР). Саме це
забезпечило переведення державних інструментів розвитку регіонів на нову основу. Тобто
відбувається відхід від старої практики фінансування виключно будівництва все нових об’єктів,

Показники січень–липень
2014 р.

січень–липень
2015 р.

січень–липень
2016 р.

Обсяг надходжень до загального
фонду місцевих бюджетів, без
урахування трансфертів, млрд грн

28,3 52,4 77,8

Абсолютний приріст, млрд грн – 24,1 25,4

– Є д ини й под ат ок .
– П о да то к на  м а йн о (о под ат ку ванн я к ом е рційно ї
не р ухо м о сті  та а вт ом о б іл ів із  вел иким  о б ’єм о м  д вигун а) .
– П е ре да ча  зі  с пец іа льно го  фо нд у ек ол огіч но го по д атк у
(к рім  р ад іоак ти вних відх од ів)  з о дно ча сн им  зб іл ьше нням
но р м ати ву за ра х уван ня  до  80 % (д ію ча  нор м а –  35 %)

З Д ер ж а вного
бю дж ет у

– 1 00  % пл ат и за над а ння  ад м ініст рат ивних  по сл уг .
– 1 00  % д ер ж авн ого  м и та .
– 1 0 %  под а тк у н а пр иб уто к під при єм ст в п рива тн ого
се кто р у еко но м іки

Н ові  пла те ж і – А кци зни й под а ток  з ре ал ізаці ї су б’єкт ам и
госп од ар ю ва ння  ро здр іб но ї то ргівл і піда кцизних  то вар ів

П е ре да ча  з
б ю д ж е ту р озвит ку
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передусім бюджетної сфери, які домінували в переліках фінансування за кошти субвенції на
соціально-економічний розвиток регіонів, субвенцій на соціально-економічний розвиток
окремих територій, державних цільових програм. Створення ДФРР дозволяє започаткувати в
Україні фінансування проектів регіонального розвитку на конкурсній основі та відповідно до
регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації [1]. У 2015 році планувалось з
Державного бюджету до фонду регіонального розвитку виділити 2,9 млрд грн. За даними
звіту ДФРР, у результаті проведення реформи з цього фонду в 2015 році було профінансовано
728 проектів на суму 2,542 млрд грн. Усього було подано на фінансування з фонду 1267
проектів, з яких 53 проекти щодо підтримки добровільного об’єднання територіальних громад,
39 проектів співробітництва територіальних громад, 1082 проекти, які передбачені планом
заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку. І хоча спочатку прогнозована сума коштів
фонду регіонального розвитку у 2016 році складала близько 4,5 млрд грн, станом на 01.01.2016
за розподілом коштів з фонду між регіонами України ця сума складала близько 3 млрд грн [5].

За сім місяців поточного року до Мінрегіону надійшло 885 проектних заявок від 149
об’єднаних територіальних громад на інфраструктурні проекти, які будуть реалізовані за
рахунок державної субвенції. Загальна сума реалізації поданих проектів становить близько
792 млн грн (~79 % розміру субвенції). Комісією при Мінрегіоні вже погоджено 835 проектних
заявок більш ніж на 677 млн грн (~63 %), 50 заявок було відправлено на доопрацювання. Проте
більша частина коштів субвенції все ще залишається без проектних заявок, в аутсайдерах є
Рівненська область (подано заявок на 37,1 % передбаченої суми субвенції), від Київщини
заявок протягом досліджуваного періоду за даними Мінрегіону ще взагалі не надходило [7].

Також серед важливих законодавчих змін, що забезпечують реформу децентралізації, було
прийняття Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної стратегії
регіонального розвитку на період до 2020 року» від 06.08.2014 № 385, згідно з якою кожна
область України повинна мати довгостроковий Стратегічний план на п’ять років із визначеними
цілями та завданнями. Згідно з Державною стратегією регіонального розвитку на період до
2020 року розпочав діяти новий трансформований механізм фінансування проектів (програм
регіонального розвитку), згідно з яким фінансування проектів (програм) регіонального
розвитку може забезпечуватись із таких джерел: кошти державного фонду регіонального
розвитку; кошти галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм та бюджетних програм
центральних органів виконавчої влади; субвенції, інші трансферти з державного бюджету;
кошти місцевих бюджетів; кошти технічної допомоги ЄС, інших міжнародних донорів,
міжнародних фінансових організацій; кошти інвесторів, власні кошти підприємств [8, с. 40].

Таким чином, у процесі стратегічного планування на місцевому рівні місцеві органи
влади, управляючи коштами місцевих бюджетів, оцінюють фінансове забезпечення виконання
власних та делегованих повноважень, а також потенційні можливості залучення коштів для
розвитку регіону з інших джерел.

Підсумовуючи вплив реформи децентралізації на управління місцевими бюджетами
України, можна зробити такі висновки:

– зростання кількості податків і визначення їх відсотків, що закріплюються за місцевими
бюджетами, забезпечити місцеві органи влади у можливості вільно планувати доходи і
визначати самостійно пріоритети видатків зі своїх бюджетів, особливо на розвиток;
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– запровадження нової системи вирівнювання за рахунок загальнодержавних податків
(податку на прибуток і ПДФО) шляхом відміни вилучення 100 % наддоходів з місцевих бюджетів
розвинених регіонів та встановлення 50 % вилучення,забезпечує зацікавленість органів
місцевого самоврядування у розвитку власної території та акумулюванні більшого обсягу
податкових надходжень;

– дофінансування місцевих бюджетів на реалізацію делегованих державою повноважень
через запровадження нових видів трансфертів;

– надано можливість місцевим органам влади розміщувати власні надходження не лише
на казначейських рахунках, а й в установах банків, що дає змогу оперативно управляти власними
наявними коштами і не виникатиме ситуацій, коли казначейство не забезпечує оплату за
платіжним дорученням, стверджуючи про відсутність коштів;

– місцеві органи влади одержали можливість від міжнародних фінансових організацій за
спрощеною процедурою залучати грантові кошти на реалізацію соціальних проектів.

Ухвалення децентралізованих реформаторських законів забезпечує безпосередній вплив
на підвищення відповідальності органів місцевої влади в управлінні місцевими бюджетами
України. Вміння на місцях ефективно планувати та використовувати бюджетні кошти, залучати
додаткові фінансові ресурси з державних та міжнародних джерел – це основа для успішного
соціально-економічного розвитку територіальної одиниці.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Бюджетний кодекс України. Затверджено 8 липня 2010 року № 2456-VI [Електронний

ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2010. – № 50–51. – Ст. 572. – Режим
доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17

2. Буряченко А. Є. Фінансовий потенціал регіонального розвитку: монографія /
А. Є. Буряченко. – К: КНЕУ, 2013. – 342 [2] с.

3. Бюджетна децентралізація: цілі та напрями реформ [Електронний ресурс] / І. О. Луніна //
Економіка України. – 2014. – № 11. – С. 61–75. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/
EkUk_2014_11_7

4. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети: моногр. /
[за ред З. С. Варналія]. – К., 2007. – С. 99–100.

5. Децентралізація під мікроскопом: експертний аналіз [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1453

6. Місцеві фінанси: підручник / за ред. О. П. Кириленко. – К.: Знання, 2006. – 677 с.
7. Об’єднані громади готові використати майже 80 % державної інфраструктурної субвенції

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://decentralization.gov.ua/news/item/id
8. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року:

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385 [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF

9. Результати фінансової децентралізації аналіз [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3041

Стаття надійшла до редакції 18 квітня 2017 року

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-172
http://nbuv.gov.ua/UJRN/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/14536
http://decentralization.gov.ua/news/item/id8
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF9


Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. 2017. Вип. 1  59

УДК 336.226.2(477)
А. М. Дулько,
Університет ДФС України

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОДАТКУ
НА НЕРУХОМЕ МАЙНО В УКРАЇНІ

У статті розроблено концептуальні засади оподаткування нерухомого майна та
обґрунтовано доцільність застосування триступінчатої методики оподаткування
трансферу нерухомого майна у вигляді спадщини або дарування. Досліджено використання
ставок оподаткування нерухомості в зарубіжних країнах з метою їх імплементації в
Україні.

Визначені основні напрями оптимізації оподаткування нерухомого майна та
запропоновано ставки податку для земель сільськогосподарського призначення.

Ключові слова: нерухоме майно, оподаткування, ставки податку, трансфер
нерухомості, функції оптимізації.
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НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГА
НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В УКРАИНЕ

В статье разработаны концептуальные основы налогообложения недвижимого
имущества и обоснована целесообразность применения трехступенчатой методики
налогообложения трансфера недвижимого имущества в виде наследства или дарения.
Исследовано использование ставок налогообложения недвижимости в зарубежных
странах с целью их имплементации в Украине.

Определены основные направления оптимизации налогообложения недвижимого
имущества и предложены ставки налога для земель сельскохозяйственного назначения.

Ключевые слова: недвижимое имущество, налогообложение, ставки налога, трансфер
недвижимости, функции оптимизации.
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DIRECTIONS OF OPTIMIZATION OF REAL
ESTATE TAX IN UKRAINE

The article develops the conceptual principles of real estate taxation and provides the
reasons for the usage of the three-tier methodology of the transfer of real estate taxation in the
form of inheritance and endowment. The use of the rates for real estate taxation in foreign
countries is investigated in order to implement them in Ukraine.

The basic directions of optimization of the real estate taxation have been developed as well
as the tax rates for lands intended for agriculture have been proposed.

Keywords: real estate, taxation, tax rates, real estate transfer, functions of optimization.
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Важливу роль в удосконаленні оподаткування нерухомого майна та підвищення доходів
місцевих бюджетів в умовах децентралізації має вибір величини ставки оподаткування. Вчені
цю проблему намагаються вирішити по-різному. М. Вреде [6] у своєму дослідженні
запропонував застосувати елементи соціології та вивести оптимальні ставки нерухомого майна,
враховуючи думку платників податків. Необхідно зазначити, що свій експеримент він проводив
у Німеччині, де платники податків мають високий рівень суспільної свідомості. Відповідно
розмір справедливих ставок оподаткування на трансфер нерухомого майна за його оцінками
повинен знаходитись у межах від 10 до 60 % залежно від типу нерухомості та виду трансферу
(дарування, спадщина чи продаж). Справедлива ставка означає, що за такою ставкою
погоджуються платити податок більшість платників, за її застосування ризик перекладання
податку або ухилення від його сплати буде мінімальний. Аналогічний експеримент був
проведений у вітчизняних соціальних мережах. Респондентами виступали громадяни віком
від 20 до 50 років, майже всі з них мають вищу освіту, кількість жінок складає 60 %, чоловіків –
40 %. Результати, які ми отримали, не можуть бути використані для обґрунтування розміру
ставки оподаткування, оскільки більше 50 % респондентів висловилися проти оподаткування
трансферу нерухомого майна, близько 40 % принципово виступили проти оподаткування
майна у будь-яких формах. Це не означає, що необхідно відмовитися від ідеї побудови
оптимальної системи оподаткування нерухомого майна, навпаки, таке оподаткування в
сучасному світі є основою процесів децентралізації. Однак, на наш погляд, треба відійти від
традиційних математичних критеріїв оптимізації (mini-max), а врахувати поведінкові аспекти.
Тому цільовими функціями мають бути не тільки збільшення податкових надходжень до
місцевих бюджетів та зменшення податкового навантаження на працю, але і підвищення рівня
ефективності використання податкових надходжень, мобілізованих до місцевих бюджетів.

Методика оподаткування нерухомого майна, яку пропонуємо у даному дослідженні,
базується на ідеї оподаткування за двома ставками, яка успішно реалізована у США. В основі
ідеї оподаткування земельних ділянок без поліпшень за вищою ставкою, ніж земельних ділянок
з поліпшеннями, що має стимулювати власників землі до ефективнішого використання та
фактично виключать можливість появи «покинутих» земель. Однак тут важливо чітко
встановити критерії, що буде вважатися поліпшенням, а що ні і для яких земель. Так, якщо
вести мову про оподаткування земель сільськогосподарського призначення, то поліпшенням
буде не їх забудова, а їх активне використання для ведення сільського господарства. Зважаючи
на загрозу виснаження таких земель через їх надмірне використання для вирощування технічних
культур, пропонуємо використовувати три основні ставки: для нерозроблених земель
(найвища), для земель, зайнятих під технічні культури (нижча), для решти земель – найнижча.
Для земель несільськогосподарського призначення оподаткування за двома ставками
рекомендуємо встановити таким чином: для земельних ділянок без поліпшень (найвища
ставка), для земельних ділянок, зайнятих під комерційну нерухомість (нижча ставка), для
земельних ділянок, зайнятих під виробничу нерухомість (нижча ставка, порівняно з
комерційною). Для земельних ділянок, зайнятих під житлову нерухомість (найнижча ставка).
Такий механізм позитивно позначиться на тенденціях економіки в цілому, оскільки
стимулюватиме ефективніше використання землі, що збільшуватиме попит у суміжних галузях.
При цьому слід зазначити, що земля – це ресурс із фіксованим обсягом, тому її оподаткування
є відносно нейтральним. Натомість пряме оподаткування будівель впливатиме на
співвідношення попиту і пропозиції на них, особливо у довгостроковій перспективі (рис. 1).
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Оскільки земля є ресурсом з фіксованою кількістю, то запровадження (підвищення) податку
не змінить обсягу її пропозиції, проте може зменшити ціни при зменшенні попиту. У випадку
запровадження (підвищення) оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної
ділянки, попит і пропозиція відреагують разом, що призведе до зменшення пропозиції та
підвищення ціни на такі об’єкти нерухомого майна. За умови дефіциту житлового фонду та
зношеності виробничої нерухомості такі наслідки слід вважати негативними.

Рис. 1а. Зміна попиту на землю після запровадження податку

Рис. 1б. Зміна попиту на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  після
запровадження податку

Слід зазначити, що комбінації оподаткування землі та нерухомого майна, відмінного від
земельної ділянки, на основі двох ставок можуть бути різними. Наприклад, у США вони різні
для кожного штату. Тому ми проаналізували результати кількісних оцінок впливу такого
оподаткування на ефективність використання землі, зниження податкового навантаження на
робочу силу та зменшення диференціації життєвого рівня населення. Серед основних
результатів слід відмітити такі:
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Р0

Р1
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1. Зростання обсягів будівництва при одночасному запровадженні знижених ставок податку
для нових будівель [4]. Слід зазначити, що ставки оподаткування на вже забудовані ділянки не
змінювались, тому фактично імпульс розвитку у галузі будівництва позитивно вплинув на
суміжні галузі, забезпечивши циклічне зростання зайнятості і заробітної плати, що, у свою
чергу, забезпечило подальше зростання попиту на об’єкти нерухомого майна, відмінного від
земельної ділянки.

2. Зростання обсягів податкових надходжень у довгостроковій перспективі [3]. Цей факт
пояснюється збільшенням кількості об’єктів оподаткування та зростанням їх вартості у часі,
тому навіть за незмінних ставок оподаткування, якщо як базою оподаткування виступає вартість
нерухомого майна, обсяги податкових зобов’язань зростатимуть.

3. Зменшення диференціації життєвого рівня населення. Цей факт пояснюється тим, що
диференціація оподаткування забезпечується за рахунок диференціації об’єктів оподаткування
та бази оподаткування, що автоматично перерозподіляє частину багатства більш заможних
верст населення на користь менш заможних через місцевий бюджет.

4. Відсутність значного впливу на рівень податкового навантаження на робочу силу
пояснюється тим, що аналіз проводився без урахування податків на трансфер нерухомості.

Таким чином, зміна вектору оподаткування майна у бік підвищення рівня оподаткування
на землю та запровадження окремого оподаткування трансферу нерухомості у цілому
сприятиме оптимізації оподаткування нерухомого майна. Значення ставок оподаткування з
урахуванням критеріїв оптимізації, викладених вище, було здійснене емпіричним шляхом на
основі зарубіжного досвіду (табл. 1).

Як видно з таблиці 1, у всіх досліджених країнах переважно застосовується комбінація
класичного податку на нерухоме майно та податків на трансфер нерухомості. На наш погляд,
цей варіант необхідно розвивати і в Україні. Стосовно ставок оподаткування, то видно значний
варіаційний розмах між ставками у середині країни (тому що практично в кожній країні
застосовується шкала ставок) та суттєва різниця між країнами, де основною тенденцією є
нижчий рівень оподаткування у країнах з нижчим рівнем розвитку, або порівняно низький
рівень оподаткування нерухомого майна у комбінації з високим рівнем оподаткування
трансферу нерухомого майна. На наш погляд, на сучасному етапі розвитку економіки України
доцільно встановити порівняно низькі ставки на володіння нерухомим майном та його
трансфер, а згодом переглянути ставки на трансфер нерухомого майна з урахуванням їх
фактичного регулюючого та фіскального ефектів.

У таблиці не наведено країни, в яких оподаткування нерухомого майна прив’язано
виключно до площі об’єкта оподаткування. Слід зазначити, що у всіх досліджених нами країнах
оподаткування нерухомого майна відзначається складністю, особливо у країнах, де воно має
тривалу історію. Це пов’язано з тим, що із розвитком оподаткування до законодавства
додавалися і і додаються нині нові деталі. Так, практично у кожній країні є система виключень
з-під оподаткування як майна, яке перебуває у власності, так і трансферу. Трансфер
нерухомого майна оподатковується залежно від типу трансферу та від вартості майна, а
також від того, хто є реципієнтом. Наприклад, у Бельгії кількість ставок на трансфер майна
залежно від його вартості перевищує 25. В окремих країнах застосовується складна система
перерахунків залежно від того, коли було здійснено трансфер (за життя чи після смерті, скільки
років минуло від моменту трансферу до моменту смерті тощо). Тому, на наш погляд,
запроваджуючи та працюючи над удосконаленням оподаткування нерухомого майна в
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Україні, передусім необхідно визначитися із метою – яким має бути механізм оподаткування:
простим чи справедливим. Якщо намагатися зробити систему оподаткування нерухомого
майна справедливою, то не слід очікувати від неї простоти.

Таблиця 1
Ставки оподаткування нерухомого майна у світі

Джерело: складено автором на основі https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2015/07/
Raport-KPMG-CEE-Guide-to-Taxes-on-Real-Estate-in-CEE-2015.pdf та http://www.ey.com/Publication/
vwLUAssets/2013-international-estate-and-inheritance-tax-guide/$FILE/2013-international-estate-and-
inheritance-tax-guide.pdf

Таким чином, початкові ставки оподаткування пропонуємо встановити на такому рівні
(табл. 2).

Трансфер нерухомості у юридичних осіб пропонуємо оподатковувати у складі податку
на прибуток (тобто залишити чинний порядок), а трансфер у фізичних осіб пропонуємо
оподатковувати окремо податком на спадщину (при передачі об’єкта у спадщину або
даруванні) та податком на доходи фізичних осіб при продажу об’єкта. Слід зазначити, що у
багатьох країнах ОЕСР застосовується ще один податок при відчуженні майна – податок на
приріст вартості активів. На наш погляд, у перспективі такий податок може бути запроваджений
і в Україні, однак на сучасному етапі розвитку економіки суспільство ще не готове до
запровадження додаткового податку. Тому для початку пропонуємо максимально наблизити
механізм оподаткування податком на доходи фізичних осіб у частині оподаткування операцій
з продажу нерухомого майна. Передусім необхідно змінити підходи до визначення об’єкта

Ставки податку на нерухоме
майно,%

Ставки податків на трансфер
нерухомого майна

Країна
Мінімальна Максимальна

Ставки податку
на приріст вартості

активів, %

Ставки податку
на спадщину, %

США 2,5 6,7 2–20 2–17
Канада 0,5 5 50 0
Німеччина 0,5 1 0 0–50
Чехія 1 4 15 0–55
Угорщина 2 4 16 0–45
Латвія 0,2 3 15 0–45
Литва 0,3 3 15 0–55
Болгарія 0,01 0,45 10 0–35
Македонія 0,2 0,4 2–4 2–4
Чорногорія 0,1 5,5 9 3
Румунія 0,25 1,5 0 1
Сербія 0,1 0,4 0 2,5
Словенія 0,1 2,5 10 3
Великобританія 1 5 28 20–40
Франція 0,5 5,5 33,3 20–65
Бельгія 0,5 1 3–30 3–60
Бразилія 0,5 2 0 0–10
Кіпр 0,2 1,5 20 0–35
Данія 0,6 1 15 0–36,25
Швеція 0,75 3,75 20 0–63

http://www.ey.com/Publication/
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оподаткування та врегулювання системи виключень. Керуючись зарубіжним досвідом, з-під
оподаткування виключається тільки продаж об’єкта нерухомого майна, який обраний
платником податку як основне місце проживання. У багатьох країнах передбачено виключення
з-під оподаткування для приватних будинків визначеної ділянки землі. Наприклад, у
Великобританії це 0,5 гектара. В Україні також слід передбачити звільнення з-під оподаткування
частини земельної ділянки, яка стосується приватного будинку. Зважаючи на те, що значна
частина населення України отримала землі під забудову ще за часів СРСР у розмірі 6 арів,
саме цей обсяг землі слід наразі вивести з-під оподаткування. Крім цих виключень, решту
пропонуємо скасувати, тобто будь-яка операція продажу має оподатковуватися. При цьому
об’єкт оподаткування буде визначатися як різниця між ринковою вартістю об’єкта нерухомого
майна та проіндексованими витратами на його придбання.

Таблиця 2
Пропоновані ставки оподаткування нерухомого майна в Україні

Джерело: побудовано автором.

Ставку податку на доходи фізичних осіб при оподаткуванні продажу об’єкта нерухомого
майна пропонуємо встановити на рівні 10 %, якщо доходи фізичної особи за рік не
перевищують 100 мінімальних заробітних плат, та 20 % – якщо перевищують. Наша пропозиція
також ґрунтується на зарубіжному досвіді оподаткування відчуження нерухомого майна.
Так, у більшості країн ставки податку на операції з відчуження нерухомого майна прив’язані
не до величини об’єкта оподаткування, а до річного доходу платника податку. Це забезпечує
попередження ухилення від сплати податків за рахунок заниження вартості об’єкта
оподаткування, а також сприяє зменшенню рівня диференціації життя населення, оскільки
платники податків з низькими доходами будуть сплачувати податок за нижчою ставкою.
Аналізуючи розміри ставок податків на відчуження нерухомого майна шляхом продажу (або
у складі податку на доходи фізичних осіб, або окремого податку на приріст вартості
капіталу) [5], розрахували варіаційний розмах мінімальної і максимальної ставки від базової
ставки податку на доходи фізичних осіб. Результати інтервального аналізу представлені в
табл. 3.

Земельні ділянки
сільськогосподарського призначення,%

Земельні ділянки
несільськогосподарського призначення

Нерозроблені землі 1,5 Нерозроблені земельні ділянки 2
Землі, зайняті під технічні
культури з високим ризиком
виснаження земель

1
Земельні ділянки, забудовані
будівлями комерційного
призначення

1,5

Земельні ділянки, забудовані
будівлями виробничого
призначення

1

Інші землі 0,5 Земельні ділянки, забудовані
будівлями житлового
призначення

0,5
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Таблиця 3
Результати інтервального аналізу ставок податку на відчуження нерухомого майна

Джерело: розраховано автором.

Логіка встановлення мінімальних і максимальних ставок податку на відчуження нерухомого
майна у країнах ОЕСР така: якщо платник податку має низький дохід за рік, то його ставка буде
меншою від основної ставки податку на доходи фізичних осіб, а якщо перевищує – то буде
більшою. Межа низького доходу визначається кожною країною окремо, це може бути,
наприклад, сума доходу, до якої застосовується підвищена (знижена) ставка соціальних внесків,
або, при застосуванні прогресивної шкали оподаткування, сума доходів, яка не перевищує
першу сходинку. Відповідно до викладеного та результатів інтервального аналізу, представлених
у таблиці 3, мінімальна ставка податку на відчуження нерухомого майна має бути 10 % (18 %
основна ставка ПДФО мінус 8 % – частота відхилення, яке зустрічається найчастіше), для
максимальної ставки податку 20 % (18 % базова ставка ПДФО плюс 2 %, на які припадає
найбільша кількість частот).

Крім того, у багатьох країнах, де застосовується окремий податок на відчуження нерухомого
майна, об’єкт оподаткування зменшується на суму персональної знижки, яка переважно
дорівнює сумі неподаткового доходу ПДФО. Таку ж практику слід застосовувати і в Україні.

Що стосується ставок оподаткування при трансфері нерухомого майна як об’єкта
спадщини, то пропонуємо скористатися підходом, який застосовується у країнах
Європейського Союзу, де передача у спадщину не оподатковується тільки в межах подружжя
у разі смерті одного з них. Передача ж у спадщину іншим особам оподатковується. Виходячи
із світової ставки оподаткування, пропонуємо такі: при спадкуванні майна дітьми – 5 %,
онуками – 7 %, іншими особами – 10 %. Оскільки ставка податку застосовується до ринкової
вартості об’єкта спадщини, то потреби у застосуванні диференційованих ставок залежно
вартості об’єкта оподаткування немає.

Слід зазначити, що механізм оподаткування нерухомого майна у країнах з розвиненою
економікою активно використовується як засіб протидії ухилення від сплати податків та
легалізації коштів, зароблених злочинним шляхом [2]. Саме тому у США та більшості країн
ЄС трансфер нерухомого майна оподатковується окремими податками, механізм справляння
яких пов’язаний і податком на доходи фізичних осіб [1]. Застосування окремих податків на
трансфер капіталу (найчастіше це capital gain tax) за виваженого застосування здатне
попереджувати необґрунтоване зростання спекулятивних операцій на ринку нерухомості,
стримуючи зростання цін, та робить невигідним використання операцій купівлі-продажу
нерухомого майна у схемах легалізації коштів, зароблених злочинним шляхом, або у схемах
ухилення від сплати податків.

Напрями оптимізації оподаткування нерухомого майна відображено на рис. 2.
Запропонований підхід до оптимізації оподаткування нерухомого майна дасть можливість

підвищити його фіскальну та регуляторну ефективність, а також зменшити ризик використання
операцій з нерухомим майном у схемах ухилення від сплати податків.

Інтервал 0–2 3–4 5–6 7–8 9–10
Відхилення максимальних ставок 8 5 5 3 1
Відхилення мінімальних ставок 2 4 5 9 2
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РІВНІ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО
СЕКТОРУ В УКРАЇНІ

Проблема регулювання фінансового сектору України недостатньо висвітлена у
вітчизняних фахових дослідженнях. Переважає вибірково-фрагментарний підхід до аналізу
різних аспектів проблеми. Встановлено, що в країні створено механізм функціонування
фінансового сектору з властивими йому інституційними одиницями та фінансовими
інструментами, тож варто зосередити увагу на переході від відомчої до функціональної
організаційно-економічної моделі його регулювання з чотирма рівнями: мезо-; макро-;
мікрорівень; саморегулювання. Запропоновано розподілити функції НБУ на дві складові з
виконання функцій грошово-кредитного регулювання (макроекономічні завдання) і функцій
регулювання і нагляду за банківською системою. Розглянуто інструменти саморегулювання
у фінансовому секторі.

Ключові слова: фінансовий сектор, фінансова діяльність, страхова діяльність,
фінансовий ринок, мегарегулятор, регулювання, нагляд.
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УРОВНИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО
СЕКТОРА В УКРАИНЕ

Проблема регулирования финансового сектора Украины недостаточно освещена в
отечественных профессиональных исследованиях. Преобладает избирательно-
фрагментарный подход к анализу различных аспектов проблемы. Установлено, что в
стране создан механизм функционирования финансового сектора с присущими ему
институциональными единицами и финансовыми инструментами, поэтому необходимо
сосредоточить внимание на переходе от ведомственной к функциональной организационно-
экономической модели его регулирования с четырьмя уровнями: мезо-; макро-;
микроуровень; саморегулирование. Предложено распределить НБУ на две составляющие
по выполнению функций денежно-кредитного регулирования (макроэкономические задачи)
и функций регулирования и надзора за банковской системой. Рассмотрены инструменты
саморегулирования в финансовом секторе.

Ключевые слова: финансовый сектор, финансовая деятельность, страховая
деятельность, финансовый рынок, мегарегулятор, регулирование, надзор.
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LEVELS OF REGULATION OFTHE FINANCIAL
SECTOR IN UKRAINE

The problem of regulation of the financial sector of Ukraine not covered in the domestic
professional research. Mostly selective fragmented approach to the analysis of various aspects
of the problem. It is established that there a mechanism of functioning of the financial sector with
its inherent institutional units and financial instruments should therefore focus on the transition
from departmental to functional organizational and economic model of its regulation of four
levels: meso-; macro-; -micro; self-regulation. A distributed National Bank of Ukraine into two
parts with the functions of monetary control (macro task) and functions of regulation and
supervision of the banking system. The instruments of self-regulation in the financial sector. 

Keywords: financial sector, finance, insurance activities, financial market, megaregulator,
regulation, supervision.

Досвід формування ринкової економіки в Україні розпочався з максимального
дерегулювання її у перші роки незалежності. Логіка дій реформаторів вимагала вільного
формування фінансових ринкових інститутів за мінімальної участі держави. Загальновідомим
є масове і практично безконтрольне створення у перші роки реформ різноманітних бірж,
будинків селенгу, фондів, фінансових та інвестиційних компаній, холдингів тощо. Врешті-решт
виникли так звані провали держави у фінансовому секторі економіки. Здійснення масштабних
структурних зрушень в економіці, лібералізації торгівлі, формування принципово нової
нормативно-правової бази та організаційних структур у сфері фінансового сектору, подолання
інфляції, забезпечення прав приватної власності – усі ці питання не могли вирішуватись на
основі саморозвитку відповідних інституцій. Більше того, за відсутності цілеспрямованої
політики держави вакуум фінансових інститутів заповнюється псевдоринковими інститутами,
що підміняють функції державних органів або імітуючи інститути ринку.

Нині у фінансовій політиці України не вистачає прагматичності, адже вона концентрується
здебільшого на загальних оздоровчих заходах (часто косметичного характеру), що націлені
переважно на нормалізацію нормативно-правової бази і частково структури управління
фінансовим сектором. Прийнято ряд нормативно-правових актів, що регламентують окремі
сфери фінансової та страхової діяльності. Проте ці інституційні атрибути можуть існувати
потенційно, у певному «віртуальному» просторі, з великим лагом між інновацією та її
безпосереднім функціонуванням. Важливим є не тільки прийняття формальних правил, а й
забезпечення реальних заходів із упровадження їх у фінансову та страхову діяльність.

У контексті регулювання фінансового сектору економіки заслуговують на увагу
напрацювання вітчизняних науковців у цій сфері, зокрема О. Барановського, О. Вовчак,
В. Гейця, В. Зимовця, В. Коваленко, С. Козьменка, В. Козюка, В. Корнєєва, М. Крупки,
І. Лютого, В. Міщенка, С. Міщенко, А. Мярковскього [3], С. Науменкової [4], С. Онишко,
В. Опаріна, А. Пересади [5], Л. Примостки, Б. Приходька [4], В. Федосова, І. Школьник, С. Юрія
та ін.
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Незважаючи на значний обсяг публікацій з фінансової тематики, проблема регулювання
фінансового сектору України недостатньо висвітлена у вітчизняних фахових дослідженнях.
Переважає вибірково-фрагментарний підхід до аналізу різних аспектів проблеми. Внаслідок
цього актуалізуються питання структури фінансового сектору, жорсткості регулювання його
інститутів, а також вектора розвитку.

Мета дослідження полягає у розробленні теоретико-методологічних засад і формування
науково-методичного забезпечення розвитку фінансового сектору на основі виокремлення
різних рівнів його регулювання.

У період останньої світової кризи та посткризового відновлення економіки в багатьох
країнах світу виникли дисбаланси у функціонуванні фінансових систем та диспропорції у
розвитку фінансового та реального сектору економіки. Тому постала нагальна необхідність у
переосмисленні цілей та інструментів регулювання фінансового сектору, оскільки криза
показала, що одним із основних її чинників була неспроможність регуляторів адекватно оцінити
та виміряти системний ризик [4, c. 132].Потрібно забезпечити баланс між нормативним
регулюванням і політичною складовою, особливо в питаннях зниження системних ризиків
[3, c. 17].

З урахуванням того, що в Україні вже створено механізм функціонування фінансового
сектору з властивими йому інституційними одиницями та фінансовими інструментами, варто
зосередити увагу на переході від відомчої до функціональної організаційно-економічної моделі
його регулювання з чотирма рівнями: мезо-; макро-; мікрорівень;саморегулювання.

Мезоекономічний рівень регулювання фінансового сектору – це комплекс методів та
інструментів у сфері світових фінансових відносин (валютних, кредитних, страхових,
інвестиційних тощо).

Макроекономічні механізми регулювання розробляються і приймаються вищими
органами державної влади відповідно до основних принципів побудови фінансового сектору
(табл. 1). При цьому завдання пошуку нового оптимуму в організації регуляторів може
розглядатись як завдання вибору секторальної або крос-секторальної моделі.

У звіті Групи Тридцяти [12]виділяється 4 основні підходи до організації фінансового нагляду:
традиційний інституціональний; функціональний; інтегрований (мегарегулятор); поцільовий
(«Твін-Пікс»1).  Як свідчать дослідження [10], найбільш прогресивним із них є останній підхід.

Традиційно більшість країн дотримується інституціонального підходу, тобто регулювання
і контроль підсекторів фінансового сектору відбувається через різні регулятори. Така модель
домінувала до 1980-х рр. й історично виправдовується низьким ступенем комплементарності
й інтегрованості фінансового сектору (проте саме її використовує сьогодні Мексика і Китай).
Надалі почали посилюватися процеси фінансової лібералізації, глобалізації, фінансового
інжинірингу, що спричинили суттєве зростання крос-кордонного фінансування. Окремі
фінансові інститути під впливом цих тенденцій набули статусу глобальних і системно значущих,
а також викликали перегляд підходів до державного регулювання фінансової діяльності. У
підсумку універсалізація останньої привела до практики мегарегулювання.

Альтернативним став функціональний підхід, за якого різні напрями фінансової та страхової
діяльності піддаються відповідному регулюванню з боку регуляторів, у межах компетенції
яких знаходиться і пруденційний нагляд, і контроль добросовісності бізнесу.

1
«Твін-Пікс» – форма організації фінансового регулювання, за якої відбувається розподіл функцій:

1) забезпечення стійкості та безпеки фінансових інститутів і 2) контролю за добросовісністю ведення
бізнесу між двома регуляторами.
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Таблиця 1
Макро- і мікрорегулювання у фінансовому секторі

Джерело: складено автором.

До країн з цим підходом відносять Францію і Італію (проте сучасні процеси наближають
їх до «Твін-Пікс» моделі), а також і країни СНД, передусім Україну і Росію. Головна проблема –
вірогідність дублювання повноважень, перетинання сфер відповідальності, а також
нерівномірність покриття регуляторного впливу. Власне, самим регуляторам важко провести
риску між інституціональним і функціональним підходами і віднести себе до певної моделі.

Макрорівень Мікрорівень
Обмеження на склад інвестиційних
портфелів

Методики оцінки кредитоспроможності
позичальника і внутрішні моделі оцінки ризиків
позичкових портфелів

Державне гарантування (страхування)
вкладів фізичних і юридичних осіб у
банках, а також інвестицій на ринку цінних
паперів

Стратегії обмеження ринкового, кредитного,
операційного та інших видів ризику
(лімітування, хеджування, внутрішній контроль
тощо)

Відповідальність власників фінансових
інститутів за його зобов’язаннями

Контроль з боку менеджменту корпорації

Обмеження на входження в галузь,
розширення, злиття і поглинання

Документарне оформлення внутрішніх правил і
процедур, затвердження схем виробництва
фінансових послуг, опис регламенту
встановлення лімітів і виключень, щоденна
управлінська звітність

Обмеження на максимальні розміри
відсоткових ставок і комісійних

Підписання загальних (генеральних) угод з
основними контрагентами, що визначають
стандартні умови проведення трансакцій (рівні
авторизації, затверджені особи з правом підпису,
правила розрахунків за операціями, реквізити,
надання забезпечення тощо)

Мінімальний розмір капіталу для
фінансових інститутів, що створюються,
вимоги до складу і нормативів достатності
банківського капіталу

Створення незалежних підрозділів із управління
ризиками; проведення незалежних внутрішніх
ревізій, що забезпечуватиме дотримання правил і
процедур шляхом документарного
відслідковування фінансових операцій

Пруденційний контроль за виконанням
нормативів, верифікація моделей оцінки
ризику, правила і процедури ліквідації
фінансових установ тощо

Створення бек-офісу, який володіє технологіями
і системами обробки інформації за фінансовими
операціями

Вимоги щодо оприлюднення інформації
про фінансовий стан і ризик

Щоденне визначення портфельних та
індивідуальних позицій в розрізі фінансових
інструментів, контрагентів, фінансових ризиків
тощо

Кількісні оцінки ризиків, методи їх
розрахунку і/або нормативні вимоги до
методик, що використовуються фінансовою
установою

Чітке розподілення функцій між структурними
підрозділами фінансового інституту

Стандарти організації і діяльності служб
внутрішнього контролю і управління
ризиками, рекомендовані органами нагляду

Незалежне оцінювання моделей та інших
методів, що застосовуються для визначення
поточної вартості фінансових інструментів
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При цьому спільними рисами цих підходів є зростаюча потреба у покращенні координації та
ефективності роботи національних регуляторів. Запровадження макропруденційного
регулювання та виділення уповноваженого органу для країн із цими формами організації
також є непростим завданням.

Інтегровану систему регулювання фінансового ринку вперше було запроваджено в
Сингапурі. Досвід реалізації концепції мегарегулятора на практиці в різних країнах свідчить,
що у світовій практиці не існує єдиної моделі мегарегулятора як з точки зору норм
регулювання, так і інституціональної структури [1]. Інтегрований підхід може бути описаний
у категоріях економічної організаційної та регулятивної ефективності, що дасть змогу виявити
його позитивні й негативні риси (табл. 2).

Таблиця 2
Позитивні і негативні риси інтегрованого контролю

Джерело: складено автором.

У докризові роки перспективи формування мегарегулятора оцінювалися позитивно і
спиралися на досвід Великобританії, яка у 1997 р. інтегрувала фінансове регулювання на базі
Управління фінансових послуг (далі – УФП). Але надалі фінансовий сектор цієї країни повною
мірою відчув труднощі визначення оптимальної форми регулювання. Нинішня реформа
передбачає формування кількох відомств за цільовою ознакою. Формальною причиною став
крах і наступна націоналізація банку NorthernRock.УФП при цьому піддалась нищівній критиці
за неналежний рівень транспарентності фінансового сектору, несвоєчасне реагування на
негативні події, а також лобіювання інтересів великих фінансових корпорацій лондонського
Сіті, що призвело до безпрецедентних бюджетних витрат. Тож тристороння Угода британських
регуляторів (Казначейства, УФУ і Банку Англії) не спрацювала. У результаті проведеної
реформи мікро- і макропруденційний нагляд знаходитиметься у компетенції Банку Англії [6].
Розглядається також передача цих функцій спеціальному підрозділу Міністерства фінансів,
однак це може призвести до конфлікту інтересів між відомствами і негативних наслідків для
фінансового сектору і економіки загалом.

Цікавим є поцільовий підхід («Твін-Пікс»), що реалізується, наприклад, Банком Нідерландів,
який є одним із цільових регуляторів і відповідає за макропруденційне регулювання. Так, у
2004 р. у ході реформування секторального підходу було обрано поцільовий підхід до
регулювання фінансових інститутів, що реалізовувався вже згаданим Банком Нідерландів і
Управлінням з фінансових ринків. До 2007 р. сім секторальних законів було замінено єдиним
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Максимізація економії ресурсів, їх
ефективне використання

Результати функціонування фінансового сектору
можуть бути несуттєвими

Полегшення нагляду за фінансовими
об’єднаннями на консолідованій основі

Зниження ефективності контролю за переходом
до моделі мегарегулятора

Сприяння швидкому сприйняттю
макроекономічних і фінансових рішень

Ігнорування специфічних рис підсекторів
фінансового сектору, його інституційних одиниць

Уніфікований підхід до регулювання і
контролю фінансового сектору,
скорочення арбітражної практики
Посилення відповідальності
контролюючих органів

Ефективне функціонування здебільшого у
розвинених країнах
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Актом із фінансового нагляду, який розділив сфери відповідності регуляторів за
функціональною ознакою: Центральний банк Нідерландів – пруденційний нагляд, Управління
з фінансових ринків – контроль добросовісності ведення бізнесу1.

Переваги крос-секторальної моделі (незалежно від її реалізації на базі мегарегулятора або
«Твін-Пікс») передусім стосуються мінімізації часових і територіальних розривів. Головна
перевага цільового підходу – інтегроване регулювання з уникненням більшості слабких місць
інших підходів, що забезпечується прозорістю і підзвітністю регуляторів.

На відміну від Нідерландів, в Австралії (з 1996 р. реалізується «Твін-Пікс») пруденційне
регулювання впроваджується поза компетенції Центрального банку – Резервного банку
Австралії. Натомість цю функцію виконують Управління пруденційного регулювання
(контролюються депозитні установи, страхові компанії і пенсійні фонди) і Комісія з цінних
паперів та інвестицій (бізнес-поведінка фінансових корпорацій і операції на фінансових ринках
(окрім кредитних), захист інтересів споживачів і виробників фінансових послуг, подолання
інформаційної асиметрії). Резервний банк забезпечує фінансову стійкість за допомогою Ради
Резервного банку і Ради з Платіжної системи. Координацію роботи регуляторів забезпечує
Рада фінансових регуляторів під керівництвом управляючого Резервним банком [7, c. 230].

Отже, для України з її сегментованим підходом впровадження макропруденційного
регулювання у практику фінансового сектору висуває особливі вимоги до регуляторів через
наступне: а) виконання функцій системного регулятора важко поєднується з контролюванням
добросовісності ведення бізнесу; б) забезпечення фінансової стійкості ставить НБУ першим
кандидатом на роль макропруденційного регулятора. Зазначене вимагає повноцінного
інституційного оформлення, тобто покращення координації регулівних структур. На першому
етапі варто сформувати координаційний міжвідомчий орган, який відповідатиме за
макропруденційну політику і забезпечення фінансової стійкості. Він доповнить структуру
інших регуляторів, знизить дублювання повноважень. Враховуючи, що в Україні сформовано
банкоцентричну модель фінансового сектору, доцільним є призначення його головою
представника саме НБУ, але без лобіювання інтересів лише депозитних корпорацій на противагу
всім іншим. При цьому необхідно розподілити НБУ на дві складові: 1) з виконання функцій
грошово-кредитного регулювання (макроекономічні завдання) і 2) функцій регулювання і
нагляду за банківською системою2 (табл. 3). Інші регулятори – Національну комісію з цінних
паперів та фондового ринку і Національну комісію, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг – пропонується об’єднати у Національну комісію з фінансових
ринків.

Саме така структура є найкращим вибором для України, оскільки не вимагає кардинальної
перебудови існуючої моделі державного регулювання фінансового сектору. При цьому буде
корисним використання в Україні мережевої схеми, що завойовує все більшу популярність у

1
Спеціалісти робочої групи SquamLake стверджують, що контроль ділової поведінки і забезпечення

системної безпеки не можуть бути задачами одного й того самого регулятора через фундаментальні
відмінності у необхідній спеціалізації і компетенції. Контроль прозорості і добросовісності ведення
бізнесу, захист прав споживачів фінансових послуг вимагають законотворчої орієнтації, тоді як для
макропруденційного регулювання вимагається професіоналізм фінансистів-практиків [11].

2
У випадку створення мегарегулятора у деяких країнах регулювання банківської системи також

увійшло до його компетенції, а Центральний банк натомість провадить грошово-кредитну політику
і функції кредитора останньої інстанції. У ході останніх кризових явищ було виявлено, що цьому
фінансовому інституту бракує широкого спектру повноважень у сфері нагляду і регулювання депозитних
корпорацій. Нині саме він повертається до своєї провідної ролі у забезпеченні стійкості фінансового
сектору.
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Таблиця 3
Розподіл функцій НБУ

Джерело: складено на основі [6].

Грошово-кредитний
регулятор Орган нагляду за банками

1) визначення та
проведення грошово-
кредитної політики;
2) монопольне здійснення
емісії національної валюти
та організація готівкового
грошового обігу;
3) виконання функції
кредитора останньої
інстанції для банків і
організація системи
рефінансування;
4) організація створення та
методологічне забезпечення
системи грошово-кредитної
і банківської статистичної
інформації та статистики
платіжного балансу;
5) складання платіжного
балансу, здійснення його
аналізу та прогнозування;
6) представлення інтересів
України в центральних
банках інших держав,
міжнародних банках та
інших кредитних установах,
де співробітництво
здійснюється на рівні
центральних банків;
7) забезпечення
накопичення та зберігання
золотовалютних резервів та
здійснення операцій з ними
та банківськими металами;
8) аналіз стану грошово-
кредитних, фінансових,
цінових та валютних
відносин;
9) реалізація державної
політики з питань захисту
державних секретів у
системі НБУ

1) встановлення для банків правил проведення банківських операцій,
бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації, коштів та
майна;
2) регулювання діяльності платіжних систем та систем розрахунків в
Україні, визначення порядку і форми платежів, у т.ч. між банками;
3) визначення напрямів розвитку сучасних електронних банківських
технологій, створення та забезпечення безперервного, надійного та
ефективного функціонування, розвиток створених ним платіжних та
облікових систем, контролювання створення платіжних
інструментів, систем автоматизації банківської діяльності та засобів
захисту банківської інформації;
4) здійснення банківського регулювання та нагляду на
індивідуальній та консолідованій основі;
5) здійснення погодження статутів банків і змін до них, ліцензування
банківської діяльності та операцій, ведення Державного реєстру
банків, Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення
аудиторських перевірок банків;
6) ведення офіційного реєстру ідентифікаційних номерів емітентів
платіжних карток внутрішньодержавних платіжних систем;
7) здійснення повноважень валютного регулювання, визначення
порядку здійснення операцій в іноземній валюті, організація і
здійснення валютного контролю за банками та іншими фінансовими
установами, які отримали ліцензію НБУ на здійснення валютних
операцій;
8) видача ліцензії на право інкасації та перевезення банкнот і монет
та інших цінностей;
9) визначення особливостей функціонування банківської системи в
разі введення воєнного стану чи особливого періоду;
10) здійснення методологічного забезпечення з питань зберігання,
захисту, використання та розкриття інформації, що становить
банківську таємницю;
11) визначення порядку здійснення в Україні маршрутизації,
клірингу та взаєморозрахунків між учасниками платіжної системи за
операціями, які здійснені в межах України із застосуванням
платіжних карток, емітованих банками-резидентами;
12) створення Засвідчувального центру для забезпечення реєстрації,
засвідчення чинності відкритих ключів та акредитації центрів
сертифікації ключів, визначення порядку застосування електронного
підпису, у тому числі електронного цифрового підпису в банківській
системі України та суб'єктами переказу коштів;
13) видача ліцензій небанківським фінансовим установам, які мають
намір стати учасниками платіжних систем, на переказ коштів без
відкриття рахунків;
14) ведення реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників
цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури;
15) здійснення нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем
розрахунків
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світі, коли окремі фінансові відомства стають не стільки постачальниками, скільки
провідниками послуг, які об’єднані загальними задачами економічної політики держави.

На мікрорівні на додаток до перерахованих вище зовнішніх обмежень, можуть
використовуватися і власні, внутрішні механізми управління (табл. 1), які є загальноприйнятими
в галузі методами і моделями, але їх вибір і застосування визначається безпосередньо
фінансовими корпораціями.

Щодо саморегулювання у фінансовому секторі, то воно має виконувати такі цілі: протидія
фінансовим ризикам; покращення інфраструктури ринку капіталу; досягнення оптимального
співвідношення між державним регулюванням і саморегулюванням. Система інструментів
саморегулювання має виглядати так:

Рис. 1. Система саморегулювання у фінансовому секторі
Джерело: побудовано автором.

Як показує досвід, найбільш часто застосовується такий інструмент саморегулювання, як
управління фінансовими ризиками, або прояв «ринкової дисципліни»1. У нашому випадку
вона передбачає не стільки дотримання формальних правил, скільки підтримання високої
капіталізації і дохідності фінансової корпорації на будь-якій фазі економічного циклу. Важливим
тут є розмір фінансового інституту, адже лише найбільшим суб’єктам ринку капіталу властиво
створення, впровадження, реалізація і вдосконалення комплексних систем управління
фінансовими ризиками. Менш значні суб’єкти фінансового сектору мають об’єднуватися в
колективні системи фінансової допомоги, метою яких є її надання у кризових ситуаціях на
раніше обумовлених умовах. Їх перевага – об’єднання фінансових ресурсів одразу багатьох
інституційних одиниць фінансового сектору. На міжнародному ринку капіталу таким
прикладом слугують Міжнародне агентство з гарантування інвестицій і СОТ.

У цілому удосконалення механізму регулювання фінансового сектору має носити
системний характер і ґрунтуватися на фундаментальній методологічній базі – інституційній
парадигмі [2].

1
Термін «ринкова дисципліна» було введено у 1970 р. Ю. Фама [9].
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В Україні необхідно покращувати координацію регулювальних структур через формування
міжвідомчого органу, який відповідатиме за макропруденційну політику і забезпечення
фінансової стійкості. Враховуючи сформовану банкоцентричну модель фінансового сектору,
доцільним є призначення головою цього органу представника НБУ без лобіювання інтересів
лише депозитних корпорацій на противагу всім іншим. При цьому необхідно розподілити
функції НБУ на грошово-кредитне регулювання (макроекономічні завдання), а також
регулювання та нагляд за банківськими установами. Інші регулятори – Національну комісію
з цінних паперів та фондового ринку і Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг – пропонується об’єднати у Національну
комісію з фінансових ринків. Необхідним є також розвиток системи саморегулювання та
державно-приватного партнерства, що сприятиме підвищенню якості фінансового сервісу,
розвитку державно-приватних фінансових корпорацій та підвищенню інституційної довіри до
них, їх інноваційній активності, захисту інтересів цих корпорацій за кордоном.

В умовах здійснення суспільних трансформацій в Україні перед вітчизняною фінансовою
наукою має стояти завдання не лише опису того, що відбувається з фінансовим сектором у
період його реформування. Більш важливим є розробка наукового підходу, який би дозволив
в умовах теорій, що не працюють, та інституційного вакууму сприяти підвищенню рівня
організованості фінансового сектору в країні. При цьому важливо зважати на тенденції
розвитку ринків капіталу і розробити заходи із забезпечення стійкого розвитку фінансового
сектору України у напрямі підвищення економічного зростання.
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СУТНІСТЬ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
ТА ЇЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У статті досліджено питання формування облікової інформації, зокрема сутності,
класифікації та її нормативно-правового забезпечення. Визначено взаємозв’язок та логічну
послідовність термінів «інформація – економічна інформація – облікова інформація».

Проаналізовано різні підходи до структурування облікової інформації та її
класифікаційних ознак. Визначено основні вимоги, які пред’являються до облікової
інформації, та принципи, яким вона повинна відповідати.

Досліджено нормативне забезпечення облікової інформації, зокрема первинної
документації, та виявлено ряд неузгодженостей між правовими актами. Обґрунтовано
вплив змін нормативної регламентації первинних документів на їх оцінку з точки зору
експерта-бухгалтера як доказової бази у досліджуваній справі.

Ключові слова: інформація, облік, облікова інформація, нормативно-правове
забезпечення, користувачі, первинні документи.
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СУЩНОСТЬ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ
И ЕЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В статье исследованы вопросы формирования учетной информации, в частности
сущности, классификации и её нормативно-правового обеспечения. Определено
взаимосвязь и логическую последовательность терминологии «информация –
экономическая информация – учетная информация».

Проанализированы разные подходы к структуризации учетной информации и её
классификационных признаков. Определены основные требования, которые предъявляются
к учетной информации, и принципы, которым она должна соответствовать.

Исследовано нормативное обеспечение учетной информации, в частности первичной
документации, и обнаружен ряд несогласованностей между правовыми актами.
Обосновано влияние изменений нормативной регламентации первичных документов на их
оценку с точки зрения эксперта-бухгалтера как доказательной базы по расследываемому
делу.

Ключевые слова: информация, учет, учетная информация, нормативно-правовое
обеспечение, пользователи, первичные документы.
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ESSENCE AND NORMATIVE PROVIDING
OFACCOUNTING INFORMATION

The questions of forming of accounting information are probed in the article, in particular
essences, classifications and it normative providing. Certainly intercommunication and logical
sequence of terms «information – economic information – accounting information».

A certain structure of accounting information, classification, the basic requirements, is to
principles of accounting information.

Normative providing of accounting information, in particular primary document and found
out the row of inconsistencies between legal acts. Grounded influence of changes of normative
regulation of primary documents on their estimation from point of expert-accountant as an
evidential base in probed criminal case.

Keywords: information, accounting, accounting information, normative providing, users,
primary documents.

Ефективне управління підприємством досягається при наявності достовірної інформації,
яка повинна надавати користувачам можливість приймати оптимальні управлінські рішення.
З метою задоволення потреб зацікавлених користувачів першочерговою необхідністю виступає
якісна облікова інформація, яка відображає високий ступінь придатності такої інформації для
досягнення визначених цілей і рішення конкретних завдань, що стоять перед користувачами.
Необхідно зазначити, що питання формування облікової інформації та оцінки її якості
досліджувалися багатьма науковцями. Проте і досі не сформовано цілісного системного
уявлення про теоретичні основи облікової інформації, зокрема сутності та нормативно-
правового забезпечення, що потребує подальшого наукового дослідження.

Дослідження спрямоване на визначення сутності поняття «облікова інформація» та її
нормативно-правового забезпечення.

Питаннями формування облікової інформації та її класифікації займалися такі вітчизняні
і зарубіжні вчені, як М. І. Бондар, Ф. Ф. Бутинець, М. В. Ван Бреда, Л. І. Жидєєва,
М. М. Коцупатрий, Н. М. Лисенко, А. М. Кузьмінський, В. М. Пархоменко, М. С. Пушкар,
Є. С. Соколова, В. В. Сопко, Е. С. Хендріксен та інші.

У своїх працях зазначені автори досліджували сутність терміна «облікова інформація» та
методи оцінки якості. Проте не набуло належного висвітлення питання структурування
облікової інформації та її нормативно-правового регулювання.

Облік господарської діяльності першочергово виник як функція реєстрації фактів
господарського життя. Згодом, згідно з вимогами суспільного розвитку, і насамперед тими,
які стосуються відображення економіко-правових відносин у суспільстві та безпосередньо
управління, відбулася диференціація зазначеного обліку – поділ на види, а саме: оперативний,
статистичний і бухгалтерський.

У системі управління бухгалтерський облік характеризується, з одного боку, як вид
діяльності, а з іншого – як вид інформації, що має окремі різновиди. Облікова інформація
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утворюється завдяки обліку господарських фактів з оперативного, статистичного та
бухгалтерського обліку. Отже, кожний вид господарського обліку є самостійним видом
економічної інформації [9].

З огляду законодавчого забезпечення інформація – це будь-які відомості та/або дані, які
можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді [6].
Згідно зі ст. 10 Закону «Про інформацію» інформація за змістом поділяється на такі види:

– інформація про фізичну особу;
– інформація довідково-енциклопедичного характеру;
– інформація про стан довкілля (екологічна інформація);
– інформація про товар (роботу, послугу);
– науково-технічна інформація;
– податкова інформація;
– правова інформація;
– статистична інформація;
– соціологічна інформація;
– інші види інформації.
Пряме законодавче забезпечення термінів «економічна інформація» та «облікова

інформація» відсутнє і може бути реалізоване деякою мірою через поняття «статистичної
інформації», оскільки саме вона дає кількісну характеристику масових явищ та процесів, які
відбуваються в економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя суспільства.

Економічна інформація – це інформація про суспільні процеси виробництва, розподілу,
обміну та використання матеріальних благ, корисні дані сфери економіки, що відображають
через систему натуральних, трудових і вартісних показників планову й фактичну виробничо-
господарську діяльність та причинний взаємозв’язок між керуючим і керованим об’єктами [3].

Основою економічної інформації підприємства виступає облікова інформація. Це
пов’язано з тим, що вона повніша, точніша й оперативніша за будь-яку іншу? Саме тому вона
моделює як зв’язки підприємства з навколишнім середовищем, так і його внутрішню структуру.

Враховуючи, що бухгалтерський облік – це процес виявлення, вимірювання, реєстрації,
накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про господарську діяльність
підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень, сьогодні потрібно
детально переглянути структуру інформації, що підлягає обліку, та параметри її міри
(оцінки) [1].

Як зазначає Н. М. Лисенко, «облікова інформація являє собою продукт інформаційної
системи та системи управління, які постійно пристосовуються до потреб економіки
(суспільства)» [4].

Облікова інформація – це відображення в іншій формі облікових подій у структурі облікової
системи [2].

Проаналізувавши та узагальнивши визначення, які надають науковці щодо терміна
«облікова інформація», її можна представити як складову економічної інформації, створену
в системі бухгалтерського обліку для оперативного, поточного та стратегічного управління,
що характеризує господарську діяльність суб’єкта господарювання.

При цьому облікова інформація повинна відповідати таким принципам:
1) багатократність використання;
2) концентрація (обрання тільки суттєвих ознак);
3) штучність її створення обліковими працівниками;
4) цілеспрямованість (інформація відповідає визначеним завданням);
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5) аналітичність (здатність надавати зафіксовані в документах дані, підсумкові, розрахункові,
додаткові).

Корисність облікової інформації забезпечується у разі дотримання вимог достовірності та
значимості.

Достовірність показує, що інформація повністю відображає господарські процеси на
підприємстві, легко перевіряється і служить інтересам конкретної особи.

Значимість облікової інформації полягає в тому, що вона має бути корисною для складання
планів, ґрунтуватися на зворотному зв’язку і надходити до користувача в потрібний час.

Для того, щоб облікову інформацію однозначно сприймали ті, хто брав участь в її підготовці
на підприємстві, і ті, хто використовує її за межами підприємства, вона має задовольняти такі
вимоги:

– порівнюваність і постійність;
– суттєвість;
– консерватизм;
– повноту.
Проте головною перевагою облікової інформації є те, що вона виконує три основні вимоги:

тимчасовість, якість і кількість. Саме вони визначають важливість бухгалтерського обліку для
інформаційного забезпечення системи управління.

Специфіка облікової інформації полягає у тому, що вона є основною інформацією, яка
надходить від об’єкта управління до його суб’єкта, а її значення полягає в можливості суб’єкта
здійснювати попередній, поточний і подальший контроль за об’єктом.

Отже, інформація сама по собі є значною цінністю незалежно від фактів, які вона фіксує.
Ця цінність зумовлена можливостями, котрі вона надає для прийняття рішень, тобто
потенційними діями.

Облікову інформацію можна класифікувати за цілим рядом ознак. Вчені-економісти
В. Фаріон та Т. Фаріон визначають таку систему класифікації облікової інформації та
встановлення вимог до неї [10]:

1. За часом формування (виникнення) – первинна та похідна.
2. За стабільністю – змінна, постійна (умовно-постійна) інформація.
3. За способом вираження – цифрова і алфавітна.
4. За економічним змістом – за об’єктами відображення: господарські засоби та їх

розміщення, ресурси господарських засобів, статутна діяльність, фінансові результати статутної
діяльності; за видами діяльності: інвестиційна, операційна, фінансова.

5. За характером обробки – систематизована, несистематизована.
6. За складом і способом узагальнення – разова, нагромаджувальна (накопичувальна),

зведена.
7. За місцем виникнення – внутрішня, зовнішня.
8. За стадіями утворення – вхідна, вихідна, проміжна.
9. За часовим періодом виникнення – оперативна, поточна.
10. За способом створення – інформація, що формується ручним способом, і інформація,

що формується в автоматизованому режимі.
11. За метою створення, взаємозв’язками і послідовністю формування – первинна,

поточна, підсумкова й архівна.
Таким чином, облікова інформація може групуватися за різними класифікаційними

ознаками. Проте для користувачів облікової інформації важливим також є форма її подання.
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Саме тому доречним буде виділити таку ознаку, як форма подання, та представити за видами:
паперова та електронна. Адже відмінною особливістю облікової інформації є її письмова
(електронна) форма, яка відображається у первинних документах.

Документ являє собою матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями
якого є її збереження та передавання у часі та просторі [6].

Первинне спостереження, документування та документація відіграють важливу роль в
управлінні діяльністю підприємства, а саме: дають уявлення про фактичний стан господарських
засобів, джерел їх утворення та зміни у процесі діяльності підприємства; є важливим джерелом
контролю для зовнішніх і внутрішніх користувачів.

Облікова інформація повинна містити максимум відомостей, які були б корисними для
зацікавлених осіб, а також надавати необхідні пояснення, щоб не дезорієнтувати тих, хто буде
нею користуватися.

В. В. Сопко виділяє три основні категорії користувачів бухгалтерської інформації:
1. Адміністрація – група працівників, які несуть повну відповідальність за управлінську

діяльність підприємства (індивідуальні власники, співвласники, рада директорів, управлінський
апарат підприємства, менеджери, керівники підрозділів, майстри).

2. Користувачі з прямим фінансовим інтересом – нинішні та потенційні інвестори, які
аналізують звітність, аби визначити фінансову перспективу підприємства, і нинішні та
потенційні кредитори, котрі визначають фінансовий стан підприємства з метою своєчасного
погашення заборгованості.

3. Користувачі з непрямим фінансовим інтересом – державні податкові органи, установи
банку, органи статистики та інші органи, що контролюють або вивчають фінансову звітність
підприємств [9].

Донедавна первинні документи були юридичним (правовим) свідченням господарських
операцій, що здійснюються. Проте зміни Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» (далі Закон), що стосуються нормативно-правового регулювання
первинних документів, які вступили в силу з 03.01.2017, внесли відповідні корективи та
полягають у наступному. По-перше, первинний документ уже не підтверджує факт здійснення
господарської операції, а містить відомості про господарську операцію [5].

Одночасно Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку
трактує, що первинні документи – це документи, створені у письмовій або електронній формі,
що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи
адміністрації (власника) на їх проведення [7]. Тобто факт підтвердження господарської операції
залишився, що, по-суті, суперечить змінам Закону.

З огляду на зазначене цю зміну можна вважати однією з найнебезпечніших, тому що в
деяких випадках довести, що господарська операція відбулась, досить складно. До того ж
саме на підставі сукупності всіх первинних документів ґрунтується весь аналітичний та
синтетичний облік і накопичується інформація. І, нарешті, головним документом у
дослідницькій частині висновку судового експерта-бухгалтера є первинний документ під час
проведення економічних експертиз.

Об’єкти судово-бухгалтерської експертизи повинні включати лише ті документи (первинні,
зведені документи, бухгалтерські регістри та форми звітності), які підтверджують факт
здійснених господарських операцій підприємства за відповідний період і можуть містити ознаки
злочинної діяльності.
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Саме бухгалтерські документи створюють специфічний об’єкт судово-бухгалтерської
експертизи. Власне на підставі безпосереднього та ґрунтовного дослідження необхідних
документів експерт-бухгалтер формує висновки щодо законності здійснених господарських
операцій і правильності їх відображення у системі бухгалтерського обліку. Таким чином,
проблема формування доказової бази розслідуваної справи у вигляді об’єктів судово-
бухгалтерської експертизи, яка залишалася не вирішеною впродовж тривалого часу, ще більш
посилиться.

Із Закону видалили посилання на дату складання первинних документів під час проведення
операції чи відразу після неї. Отже, якщо дата документа не буде відповідати періоду
фактичного здійснення операції, а більш пізньому, то все одно можна відображати операцію
в обліку за датою складання первинного документа.

Внесені зміни і щодо форми складання первинних документів. Первинні та зведені облікові
документи складаються в паперовій або в електронній формі, тобто в Законі чітко зазначено
право складання первинних та зведених документів в електронній формі. Як і раніше, первинні
документи, що складені в електронній формі, можуть застосовуватися в бухгалтерському
обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний
документообіг.

На вимогу контролюючих або судових органів та своїх контрагентів підприємство, установа
зобов’язані за свій рахунок зробити копії таких документів на паперовому носії.

До набрання чинності нових змін у Законі для того, щоб первинні документи мали
юридичну силу й доказовість, вони повинні були містити обов’язкові реквізити, що передбачені
чинним законодавством України. Одним з них був реквізит «місце складання». Проте Законом
до складу таких реквізитів внесено зміну: реквізит «місце складання» виключено, тобто вже
не має значення, де саме складено документ.

Отже, документ, який буде складено, починаючи з 04.01.2017 в паперовому чи
електронному вигляді, має містити такі обов’язкові реквізити:

– назву документа (форми);
– дату складання;
– назву підприємства, від імені якого складено документ;
– зміст, обсяг та одиницю виміру господарської операції;
– посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції;
– особистий підпис або інші відомості, які дають змогу ідентифікувати  особу, яка брала

участь у здійсненні господарської операції.
Таким чином, можуть вказуватись, крім власноручного підпису, інші дані, що дають

змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції. Тим самим
втратила чинність можливість підписувати первинні документи факсиміле чи іншим аналогом
механічного або іншого копіювання власноручного підпису особи, яка бере участь у здійсненні
господарської операції, що діяла на підставі прийняття Закону України «Про електронну
комерцію» [8].

Відповідно до нової редакції Закону дані аналітичних рахунків повинні бути тотожні
відповідним рахункам синтетичного обліку на кінець останнього дня кожного місяця, а не на
перше число кожного місяця, як зазначалося у попередній редакції.

 Отже, зміни, внесені до Закону, найбільше спричинили проблему взаємної узгодженості
нормативних документів, що регулюють питання складання первинних бухгалтерських
документів і використання їх при доказовості здійснення господарської операції.
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У результаті проведеного дослідження можна зробити висновки про те, що облікова
інформація відіграє важливу роль в управлінні підприємством та надає її користувачам
приймати правильні управлінські рішення. І хоча сам термін «облікова інформація»
законодавчо не забезпечений, її структура та складові формуються відповідно до нормативно-
правових вимог. Проте зміни у Законі «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» щодо нормативного забезпечення первинної бухгалтерської документації не
співпадають з іншими нормативними актами. Такі неузгодження у законодавчих документах
значно знижують рівень оцінки якості облікової інформації різними спеціалістами, зокрема,
ревізорами-експертами, бухгалтерами та аудиторами.

Таким чином, невідкладною залишається проблема вирішення відповідності нормативної
документації облікового характеру, яка дозволить формувати якісну обліково-аналітичну
інформацію, що розкриває господарську діяльність суб’єктів господарювання та
використовується для прийняття рішень у процесі управління.
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УНІФІКАЦІЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО
АУДИТУ В СИСТЕМІ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

Метою статті є удосконалення системи державного фінансового аудиту в контексті
досягнення найбільш ефективного результату здійснення державного фінансового
контролю в Україні. У роботі з’ясовано сутність понять «контроль», «фінансовий
контроль», «державний фінансовий контроль» та «державний фінансовий аудит»,
запропоновано розширення поняття «державний фінансовий аудит» до форми державного
фінансового контролю всієї сукупності операцій з державними фінансами, тобто
пропонується включити в нього, крім бюджетного аудиту (який здійснюватиме Державна
аудиторська служба України), ще й податковий та митний аудит, які проводитиме
Державна фіскальна служба України.

Ключові слова: контроль, фінансовий контроль, державний фінансовий контроль,
державний фінансовий аудит, контролюючі органи.
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УНИФИКАЦИЯ ТЕРМИНОЛОГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФИНАНСОВОГО АУДИТА В СИСТЕМЕ КОНТРОЛИРУЮЩИХ

ОРГАНОВ УКРАИНЫ
Целью статьи является совершенствование системы государственного финансового

аудита в контексте достижения наиболее эффективного результата осуществления
государственного финансового контроля в Украине. В работе выяснено сущность понятий
«контроль», «финансовый контроль», «государственный финансовый контроль» и
«государственный финансовый аудит», предложено расширение понятия
«государственный финансовый аудит» к форме государственного контроля всей
совокупности операций с государственными финансами, то есть предлагается включить
в него, кроме бюджетного аудита (который будет осуществлять Государственная
аудиторская служба Украины), еще налоговый и таможенный аудит, которые будет
проводить Государственная фискальная служба Украины.

Ключевые слова: контроль, финансовый контроль, государственный финансовый
контроль, государственный финансовый аудит, контролирующие органы.
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The article is the improvement of the state financial audit in the context of achieving the most
effective results the state financial control in Ukraine. The paper revealed the essence of the
concepts of «control», «financial control», «state financial control» and «state financial audit»,
suggested expanding the concept of «state financial audit» in the form of state financial control
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Державний фінансовий аудит є невід’ємною складовою системи управління державними
фінансами. Потреба у дієвому державному фінансовому аудиті в Україні зумовлена
необхідністю забезпечення належного формування й ефективного використання фінансових
ресурсів держави для реалізації її функцій. Від ефективності державного фінансового аудиту
залежить ефективність соціально-економічного розвитку країни, окремих регіонів, а також
господарюючих суб’єктів зокрема.

На поточний момент у цій сфері проведений великий обсяг досліджень, що дозволяє
ставити питання про необхідність гармонізації та уніфікації термінології та понятійного апарату
в різних державних органах контролю. Необхідність такої гармонізації підтверджується і
закордонним досвідом.

Метою статті є висвітлення основних проблем функціонування державного фінансового
аудиту та пошук шляхів його уніфікації в різних контролюючих органах виконавчої влади.
Об’єктом дослідження виступає державний фінансовий контроль в Україні. Предметом
дослідження є державний фінансовий аудит використання фінансових ресурсів держави.

Питання удосконалення та реформування державного фінансового аудиту знайшли
відображення у працях як вітчизняних, так і зарубіжних науковців, серед яких: М. І. Баканов,
Н. С. Барабаш, М. В. Бариніна-Закірова, М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, А. В. Даценко,
Л. В. Дікань, Г. В. Дмитренко, Є. С. Єгоров, І. І. Іванова, М. П. Кучерявенко, Л. Г. Ловінська,
Є. В. Мних, М. О. Никонович, М. І. Сивульський, Ю. Б. Слободяник, Н. І. Рубан, Г. В. Руда,
А. В. Хмельков, О. А. Шевчук та інші. Зазначені вчені у своїх роботах розкрили сутність
державного фінансового аудиту як форми державного фінансового контролю, сформулювали
цілі та завдання державного фінансового аудиту, окреслили його методи та прийоми. Необхідно
віддати належне високому рівню наукових досліджень зазначених вчених, проте у сучасній
вітчизняній науковій літературі недостатньо комплексних досліджень, які б ґрунтовно
розкривали усі аспекти державного фінансового аудиту, чітко окреслювали коло його суб’єктів
та об’єктів, проблеми функціонування і його позиціювання у загальній системі державного
фінансового контролю та можливість уніфікації державного фінансового аудиту в різних
контролюючих органах виконавчої влади. Важливість окресленої проблематики та необхідність
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її вирішення складають вагомі аргументи на користь актуальності теми запропонованого
дослідження. Вирішення основних існуючих проблем дозволить сформувати ефективну
систему державного фінансового аудиту в Україні.

Наукові поняття і терміни є найважливішою складовою інструментарію будь-якого
дослідження. Понятійно-термінологічний апарат відображає специфіку досліджуваного
об’єкта, принципи й методи наукового аналізу, свідчить про теоретико-методологічну
досконалість науки.

Мова розвивається в постійному взаємозв’язку із суспільством, у якому функціонує;
вона фіксує досягнення у всіх сферах суспільного життя, починаючи з побутової й закінчуючи
найновішими науковими сферами діяльності. Зафіксувати досягнення людської цивілізації,
нові поняття допомагає наукова термінологія. «Енциклопедія української мови» надає таке
тлумачення понять «термін» та «термінологія»: «Термін – слово або словосполучення, що
позначає поняття певної галузі науки, техніки тощо. Основними ознаками терміна є системність,
наявність дефініції, тенденція до однозначності в межах свого термінологічного поля, тобто
термінології певної галузі; стилістична нейтральність, точність семантики, висока
інформативність. Термінологія (від латин. terminus – рубіж, межа; грец. logos – слово, вчення) –
це сукупність термінів, що обслуговують певну сферу знань. Це особливий пласт лексики,
який піддається свідомому регулюванню та впорядкуванню» [1, с. 682].

Державний стандарт України у сфері термінології закріплює такі вимоги до термінів, як
однозначна відповідність терміна поняттю; відповідність лексичного значення терміна поняттю,
що позначається ним; системність, раціональна стислість; словотворча (дериваційна)
достатність; мовна правильність [2, с. 18].

Потреба дослідження термінів та термінології державного фінансового аудиту пов’язана з
кількісним зростанням термінологічних найменувань, із посиленням лексичного й
структурного впливу спеціалізованої термінології на загальнолітературну мову та особливо
з активним розвитком і прогресом державного фінансового контролю в Україні.

Термінологічний апарат державного фінансового аудиту як складної сфери діяльності
(хоча ця сфера є досить давньою у світовому масштабі) в Україні перебуває у процесі
становлення. Термінологічний апарат будь-якої сфери діяльності у своєму розвитку зазвичай
проходить три етапи: виникнення основних базових термінів; формування всього комплексу
термінів і систематизації термінів у деякий цілісний і несуперечливий термінологічний
ансамбль, тобто створення термінологічної системи. Саме тому через «молодість» державного
фінансового контролю в Україні в цілому та державного фінансового аудиту зокрема як його
складової частини та галузі наукових досліджень, їхній термінологічний розвиток імовірніше
за все перебуває на другому етапі. Ознакою цього є поява різного роду монографій,
дисертацій, підручників, наукових статей з державного фінансового контролю, що з більшим
або меншим ступенем адекватності представляють у тому числі і державний фінансовий
аудит як одну із форм здійснення державного фінансового контролю. Користь від них
безумовна, оскільки відбувається не тільки введення понять і термінів у сферу уваги наукового
співтовариства, але і їхнього уточнення та наступна інституціоналізація, перетворення в деяку
норму, національний стандарт.

Перед тим, як проаналізувати та спробувати уніфікувати понятійний апарат державного
фінансового аудиту, розглянемо зміст понять «контроль», «фінансовий контроль» та
«державний фінансовий контроль».
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Контроль – це перевірка об’єктом контрольованого суб’єкта на предмет ефективності
виконання його завдань і функцій. На думку академіка Бандурки, контроль є складовою
частиною (елементом) управління, сутність якого полягає у відслідковуванні стану справ на
підконтрольному об’єкті, що забезпечує систематичну перевірку виконання Конституції та
законів України, інших нормативно-правових актів, додержання дисципліни та правопорядку
і зовні виявляється у втручанні контролюючих органів в оперативну діяльність підконтрольних
об’єктів, наданні їм обов’язкових для виконання вказівок, припиненні, зміні чи скасуванні
актів управління, вжитті заходів примусу щодо підконтрольних органів [6, с. 466].

Загальновизнаний в Україні класик фінансового контролю І. Б. Стефанюк вважає, що
фінансовий контроль – це система активних дій, що здійснюються органами державної влади,
органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання та громадянами України,
щодо стеження за функціонуванням будь-якого об’єкта управління в частині утворення,
розподілу та використання ним фінансових ресурсів з метою оцінки економічної ефективності
господарської діяльності, виявлення і блокування в ній відхилень, що перешкоджають законному
й ефективному використанню майна і коштів, розширеному відтворенню виробництва,
задоволенню державних, колективних та приватних інтересів і потреб та удосконаленню
управління економікою [7, с. 4].

Щодо визначення державного фінансового контролю, то логічно допустити, що це вид
фінансового контролю, який реалізується відповідними державними контролюючими
органами.

Згідно із статтею 1 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового
контролю в Україні» здійснення державного фінансового контролю забезпечує центральний
орган виконавчої влади, уповноважений Кабінетом Міністрів України на реалізацію державної
політики у сфері державного фінансового контролю. Державний фінансовий контроль за
використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів,
правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяттям зобов’язань, ефективним
використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової
звітності у міністерствах та інших органах виконавчої влади, державних фондах, фондах
загальнообов’язкового державного соціального страхування, бюджетних установах і суб’єктах
господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах, в установах та
організаціях, які отримують (отримували у періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх
рівнів, державних фондів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування
або використовують державне чи комунальне майно, за дотриманням бюджетного
законодавства, дотриманням законодавства про державні закупівлі, діяльністю суб’єктів
господарської діяльності, незалежно від форми власності, які не віднесені законодавством до
підконтрольних установ, за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні,
здійснюється органом державного фінансового контролю, який нині називається Державна
аудиторська служба України [4, ст. 1, 2].

Потрібно зазначити, що розуміння системи державного фінансового контролю як такої,
що функціонує на базі лише одного центрального органу виконавчої влади, а саме Державної
аудиторської служби України, є недоречним звуженням змісту терміна «державний фінансовий
контроль».

Суб’єктами державного фінансового контролю, на нашу думку, є також інші органи
державної влади, які у визначеному законодавством порядку утворюють у своїй структурі
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контролюючі підрозділи, сукупність яких становить інфраструктуру державного фінансового
контролю. Це і Верховна Рада України, і Президент України, і Кабінет Міністрів України, і
Національний банк України, і Державна фіскальна служба України, і всі міністерства, а також
багато інших органів влади.

Протягом двох останніх десятиліть в Україні в цілому сформована система органів
державного фінансового контролю, визначені їхні завдання і функції, встановлений порядок
взаємодії між собою та з іншими державними установами. Основний зміст їхньої діяльності –
це здійснення контрольно-перевірочних процедур з метою реалізації визначених для кожного
органу завдань. Зокрема, до найбільш впливових органів державного фінансового контролю
належать Державна аудиторська служба України, Рахункова палата та Державна фіскальна
служба України, хоча ті чи інші контрольні функції виконують практично усі органи центральної
влади. При цьому завдання, процедури, систему оцінки ризиків і методику перевірочних
процедур кожен орган державного контролю розробляв самостійно. На поточний момент у
цій сфері проведений великий обсяг досліджень, що дозволяє ставити питання про необхідність
гармонізації та уніфікації напрацювань державних органів контролю. Необхідність такої
гармонізації підтверджується і закордонним досвідом. Виникає питання, якою мірою можлива
уніфікація – на рівні принципів і термінології, процедур контролю або на рівні створення
єдиної методики проведення перевірки та аналізу фактичного стану справ з питань, що входять
у компетенцію органів державного фінансового контролю. Дослідження цього питання
необхідно розпочати з аналізу та уніфікації понятійного і термінологічного апарату.

Державний фінансовий аудит є одним з найважливіших і найбільш потужних важелів
регулювання економіки держави. Він представляє собою один з різновидів (форм) державного
фінансового контролю як у широкому, так і у вузькому сенсі цього слова.

До ключових теоретичних понять державного фінансового аудиту, як і всіх інших наукових
дисциплін, належать предмет, об’єкт, суб’єкт (або суб’єкти), методика, види і форми. Усі ці
поняття активно обговорюються у науковій літературі, а деякі з них визначені у нормативних
і методичних документах. Слід зауважити, що як у нормативних, так і у наукових публікаціях
відсутній єдиний підхід до цих визначень, а інколи і до переліку самих понять; це створює
певну плутанину.

Наприклад, згідно із Законом України від 26.01.1993 «Про державну контрольно-ревізійну
службу в Україні» [1] здійснення державного фінансового аудиту покладено на Державну
контрольно-ревізійну службу України, яка згодом була перейменована на Державну
фінансову інспекцію України, а нині називається Державною аудиторською службою України.
У цьому ж законі було також зазначено, що державний фінансовий аудит може також
проводити і Рахункова палата (у порядку та у спосіб, визначений законом, але не вказано,
яким саме законом). Закон України «Про Рахункову палату» [2], однак, не передбачає
проведення державного фінансового аудиту: натомість у ньому зазначається про провадження
державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) або просто фінансового аудиту. А в
Законі України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в
Україні» [3] (який у жовтні 2012 р. фактично замінив собою Закон України «Про ДКРС в
Україні») вказано, що державний фінансовий аудит повинен здійснювати орган державного
фінансового контролю, але не вказано який саме.

Отже, щоб ліквідувати цю плутанину з термінами і відповідальними органами, пропонуємо
за аналогією з державним фінансовим контролем, який складається з податкового, митного
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та бюджетного контролю, розширити поняття державного фінансового аудиту. Оскільки аудит
є формою контролю, то ця аналогія є цілком виправданою.

На зорі створення нашої держави кожна контролююча служба сама під себе створювала
законодавство, тому термін «Державний фінансовий аудит» був закріплений лише за
Державною контрольно-ревізійною службою помилково, адже ті процедури і перевірки, які
вона проводила, можна було назвати точніше лише бюджетним аудитом. Оскільки термін
«фінанси» значно ширший поняття «бюджет», то й термін «Державний фінансовий аудит»
має включати в себе, крім бюджетного аудиту, ще й податковий і митний аудит, які проводять
органи ДФС України. І це, до речі, не суперечить чинному Закону України «Про основні
засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», адже ДФС України також є
органом державного фінансового контролю.

За результатами попереднього аналізу понятійного апарату державного фінансового
аудиту, можна зазначити такі основні висновки та пропозиції:

– формування термінологічної системи державного фінансового аудиту є досить
актуальним науково-методологічним завданням, дослідження якого тільки розпочинаємо.
Необхідні систематичні дослідження цієї системи: визначення термінів, проведення
термінологічних дискусій, введення нових термінів у науковий обіг, навчальну діяльність і
практичну комунікацію працівників контролюючих органів;

– термінологічна система державного фінансового аудиту перебуває на етапі становлення,
є незавершеною та суперечливою. Передусім вона перевантажена застарілими термінами,
недостатньо відображає передовий зарубіжний досвід державного фінансового аудиту, а також
національні особливості української державності та ментальності. Це вимагає переоцінки
термінів стосовно їхньої актуальності, наявності у кожного з них інтелектуального потенціалу;

– найголовніше полягає в тому, що понятійно-термінологічну систему державного
фінансового аудиту досить важко назвати системою. Це скоріше неупорядкований масив
термінів. Тому необхідне спеціальне упорядкування понять і термінів у цілісну систему, що в
класичній науці формулюється як упорядкування та систематизація категорій, які вимагають
формування критеріїв систематизації, максимальної адаптації термінів до вирішення
пізнавальних та практичних проблем. Розвиток термінологічного масиву в понятійно-
термінологічну систему державного фінансового аудиту вимагає побудови класифікації, яка
виступає найбільш поширеним способом його упорядкування;

– автор пропонує замість терміна «Державний фінансовий аудит» для державного
фінансового контролю усієї бюджетної сфери та державного сектору економіки
використовувати новий термін «Бюджетний аудит», який здійснюватиме Державна аудиторська
служба України. Натомість поняття терміна «Державний фінансовий аудит» розширити до
форми державного фінансового контролю всієї сукупності операцій з державними фінансами,
тобто включити в нього, крім бюджетного аудиту, ще й податковий та митний аудит, які
здійснюватиме Державна фіскальна служба України.
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ПРОБЛЕМИ ФАКТОГРАФІЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ЛЮДСЬКОГО
КАПІТАЛУ В ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

Людський капітал є основним ресурсом розвитку мікро- та макроекономіки і потребує
інформаційного забезпечення щодо тенденцій свого розвитку. Інформаційне забезпечення
є завданням системи бухгалтерського обліку та звітності, що потребує вдосконалення
для його реалізації. Основними напрямами формування інформації про людський капітал є
управлінська звітність, нефінансова звітність та інтегрована звітність. У системі
бухгалтерського обліку слід відображати такі об’єкти, як «Інвестиції в людський капітал»
та «Право на використання людського капіталу»

Ключові слова: людський капітал, інвестиції в людський капітал, право на
використання людського капіталу, нефінансова звітність, інтегрована звітність.
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ПРОБЛЕМЫ ФАКТОГРАФИЧЕСКОГО ОТОБРАЖЕНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ

Человеческий капитал является основным ресурсом развития микро- и макроэкономики
и требует информационного обеспечения о тенденциях развития. Такое обеспечение
является задачей бухгалтерского учета и отчетности и нуждается в совершенствовании
для его реализации. Основными направлениями формирования информации о человеческом
капитале является управленческая отчетность, нефинансовая отчетность и
интегрированная отчетность. В системе бухгалтерского учета следует отражать такие
объекты, как «Инвестиции в человеческий капитал» и «Право на использование
человеческого капитала»

Ключевые слова: человеческий капитал, инвестиции в человеческий капитал, право на
использование человеческого капитала, нефинансовая отчетность, интегрированная
отчетность.
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PROBLEMS OF FACTORGAPIC DISPLAY OF HUMAN
CAPITAL INACCOUNTINGAND REPORTING

Human capital is the main resource of micro and macroeconomic development and requires
information provision on development trends. Such provision is the responsibility of the
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accounting and reporting, which should be improved in order to cope with the task. Management
accounting, non-financial reporting and integrated reporting are the main directions of data
formation on human capital. The accounting system should record such items as «Investment in
human capital» and «right to use human capital»

Keywords: human capital, investment in human capital, the right to use human capital, non-
financial reporting, integrated reporting.

В основі розвитку економіки будь-якої країни її рушійною силою є людина, здатна до
інноваційної діяльності. Сьогодні людина розглядається як один із видів капіталу і як основний
фактор ефективного використання будь-якого капіталу взагалі і людського капіталу зокрема.
Рівень розвитку економіки держави визначається рівнем людського розвитку, рівнем людського
капіталу.

Збереження та зростання людського капіталу та ефективне його використання в державі
вирішуються через створення сприятливих умов, в яких живе, розвивається, навчається і
працює її населення. Рівень створення таких умов перебуває в пропорційній залежності від
рівня розвитку економіки країни, яка, в свою чергу, залежить від успішної діяльності
господарюючих суб’єктів, успішність яких перебуває у тісному зв’язку з рівнем людського
капіталу як основного ресурсу. Результатом зростання або зменшення людського капіталу є
інтегрований соціально-економічний ефект, від якого виграє або втрачає не лише окрема
конкретна людина, а і підприємство, на якому вона працює, та суспільство загалом. Пошук
адекватних підходів до оцінки та обліку людського капіталу на рівнях мікро- та макроекономіки
актуалізується необхідністю забезпечення його збереження, розвитку та зростання як основної
умови розвитку суспільства.

Метою дослідження є розкриття проблемних питань фактографічного відображення
людського капіталу в бухгалтерському обліку і звітності та обґрунтування шляхів їх вирішення.

Значний вклад у дослідження людського капіталу у взаємозв’язку з факторами його
збереження внесли такі вчені, як Г. Беккер [22], Я. Мінсер [26], Т. Шульц [27], E. Флемгольц
[28] та ін. Вивченню соціально-економічних аспектів присвячені роботи багатьох відомих
науковців, таких як Д. Богиня [1], О. Грішнова [3], А. Кондиріна [9] та ін. Проблеми оцінки та
облікові аспекти людського капіталу досліджуються у працях Н. Головай [2], Т. Давидюк [4],
Б. Данилишіна [5], Н. Королюк [11], С. Легенчука [12], К. Шиманської [21] та ін. Однак
дослідження, в основному, зосереджуються на формуванні інформації про об’єкти людського
капіталу в управлінській звітності.

Останні дослідження показують, що для контролю за тенденціями розвитку людського
капіталу як основної складової національного багатства потрібен дієвий іструментарій на
мікрорівні, яким може бути система бухгалтерського обліку та звітності. Водночас існують
проблеми виміру, оцінки та фактографічного відображення людського капіталу в цій
інформаційній системі, що призводить до неузгодженості різних рівнів єдиної економічної
системи.

Щодо того, чи є людина носієм капіталу в економічному сенсі, то слід зазначити, що
сучасні економічні словники вже прямо і безпосередньо надають таке визначення людському
капіталу: 1) це капітальні ресурси суспільства, вкладені в людей, людину; людські можливості
брати участь у виробництві, творити, будувати, створювати цінності; 2) людські знання та
вміння, що демонструють умови, ресурс, інструмент творчої діяльності [20].



94                                         Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. 2017. Вип. 1

Мазіна О. І. Проблеми фактографічного відображення людського капіталу
в обліку та звітності

Велике значення розвитку людського капіталу надається в національному законодавстві, а
саме в Законі України «Про вищу освіту». Щодо завдань вищих навчальних закладів зазначено
таке завдання, як: «участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави
через формування людського капіталу» [19].

Здатність людини до здійснення роботи зі створення будь-яких матеріальних і нематеріальних
цінностей є здатністю до отримання доходів і прибутків, тобто, підтвердженням того, що це є
капіталом. Питання виміру такої здатності тісно пов’язане з вартістю людського капіталу з
однієї сторони і адекватною компенсацією витрат на здійснення роботи, що забезпечує
збереження та розвиток такої здатності – з іншої.

Неспроможність сучасної економічної теорії розкрити сутність людського капіталу є
додатковим стримуючим фактором на шляху забезпечення ефективного управління.
Основним джерелом проблемних ситуацій, на думку таких дослідників, як Д. О. Панков та
С. Г. Вегера, є криза класичного європейського раціоналістичного гуманізму та зміна уявлень
про людину, її місця і ролі, сенсу життя. Для гуманітарної науки це означає, що з’являється
нова проблематика, пов’язана з принципово новою предметною галуззю [17].

Незважаючи на те, що поступово дійшли розуміння людини як основного ресурсу
підприємства, оцінки вартості якого пропонуються в роботах багатьох вчених [22, 23, 15],
ресурс у вигляді людського капіталу все ж, на даному етапі, не визнається активом підприємства
і не відображається у фінансовій звітності.

Дослідження, які проводяться сучасними науковцями у пошуку шляхів відображення
людського капіталу в бухгалтерському обліку, зосереджують свою увагу на механізмах
отримання інформації для обліку затрат на формування та розвиток людського капіталу для
нефінансової звітності, подання якої заохочується міжнародними організаціями, у тому числі
Організацією Об’єднаних Націй (ООН).

У висновках до щорічної «Доповіді про стан людського розвитку» за 2016 рік під назвою
«Людський розвиток для всіх і кожного», яку Програма розвитку Організації Об’єднаних
Націй (ПРООН) оприлюднила 21 березня 2017 року, зазначено, що Індекс людського розвитку
(ІЛР) України становить 0,743. Це 84-е місце серед 188 країн і територій, які надають свої дані
в ООН. Індекс людського розвитку включає співвідношення статистичних показників держави
або території: прогноз тривалості життя, середня тривалість навчання, прогнозна тривалість
навчання, валовий національний продукт на душу населення. За даними Доповіді за 2016 рік,
показники ІЛР по Україні підвищилися на 5,2 % порівняно з 1990 роком, при цьому тривалість
життя при народженні зросла на 1,3 року, середня тривалість навчання збільшилася на 2,2 року,
а очікувана тривалість навчання – на 2,9 року; ВНП на душу населення знизився на 31,9 %.
Разом із тим, результати України залишаються нижчими за середні показники країн, що
належать до групи з високим рівнем людського розвитку, і нижчими за середні показники по
країнах Європи і Центральної Азії [13].

За статистичними даними, що наводяться МФУ щодо валового внутрішнього продукту
(ВВП) (з певною мірою точності показник ВВП достатньо щільно наближений до ВНП і
відрізняється від нього позитивною чи негативною різницею між надходженням та вибуттям
виробничих факторів зовнішньої економічної діяльності. Можна прослідкувати динаміку такої
складової розвитку людини, як ВНП на душу населення [8] (табл. 1, рис. 1).

Динаміка розподілу ВВП на душу населення в Україні в гривневому та доларовому
еквівалентах мають протилежну тенденцію, що спричинено значними інфляційними
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процесами. При цьому показник ВВП у доларовому еквіваленті надає більш реалістичну
картину розподілу ВВП на душу населення, а його тенденція до зменшення є загрозою
руйнування людського капіталу, а отже, і загрозою розвитку економіки країни.

Таблиця 1
Динаміка розподілу ВВП на душу населення України за 2002–2016 роки

Рис. 1. Динаміка розподілу ВВП на душу населення України за 2002–2016 роки у
гривневому та доларовому еквівалентах (по вертикалі – ВВП на душу населення України
(гривні, долари США), по горизонталі – роки)

Роки ВВП на душу
населення, грн

ВВП на душу населення,
дол. США

Кількість населення
України (тис.)

2002 4 681,9 879,00 48 230,3
2003 5 591,5 1 048,50 47 813,0
2004 7 272,9 1 367,40 47 451,6
2005 9 371,6 1 828,70 47 105,2
2006 11 630,2 2 303,00 46 787,8
2007 15 496,5 3 068,60 46 509,4
2008 20 494,9 3 891,00 46 258,2
2009 19 832,3 2 545,50 46 053,3
2010 23 600,4 2 974,00 45 870,7
2011 28 813,9 3 570,80 45 693,3
2012 30 912,5 3 856,80 45 576,7
2013 31 988,7 4 030,30 45 482,7
2014 35 834,0 3 014,60 43 721,8
2015 46 210,2 2 115,40 42 836,0
2016 55 853,5 2 186,05 42 668,4
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Як показали дослідження, нефінансова звітність, яка сьогодні оприлюднюється в довільній
формі тільки окремими національними компаніями, не надає чіткого уявлення про
формування людського капіталу на рівні підприємства, не розкриває окремих складових витрат,
які є прямими свідками підтримки та розвитку людського капіталу на рівні підприємства. Це
витрати на навчання, підвищення кваліфікації, заробітної плати, оздоровлення та ін. Так, за
даними Представництва ООН в Україні, за період з 2005 по 2011 роки нефінансову звітність
започаткували 38 компаній, однак тільки в одній з них надано чітку інформацію про розвиток
людського капіталу у вигляді витрат на навчання та підвищення кваліфікації персоналу [16].

Обов’язкового відображення людського капіталу на сьогодні вимагає тільки один вид
звітності – інтегрована звітність. Інтегрована звітність – це новий ефективний інструмент,
який у найближчій перспективі забезпечить взаємодію компаній з фінансовими ринками та
широким колом зацікавлених сторін. Але вже зараз цей інструмент є ефективним засобом
для кращого розуміння компаніями власної бізнес-моделі та чинників, що створюють цінність.

Головна особливість інтегрованої звітності полягає в тому, що вона фокусується на
стратегічному напрямі розвитку підприємства та ресурсах, які компанія споживає і водночас
створює. Такими ресурсами є фінансові, виробничі, людські, інтелектуальні, природні й
соціальні капітали [6].

Детальність розкриття кожної з компонент нині активно стандартизується. Вимоги до
інформаційного наповнення інтегрованої звітності активно розвиваються. Дослідження
показує, що якщо взяти 250 найбільших промислових компаній по всьому світу, то виявиться,
що 95 % з них уже надають таку інформацію. Жодна економічно розвинена держава сьогодні
не мислить корпоративної звітності без таких важливих складових, як екологічна звітність,
соціальна звітність та звіти з корпоративного управління.

У контексті цього стандарту капітали належать до таких категорій, як фінансовий,
виробничий, інтелектуальний, людський капітал, соціально-репутаційний та природний. А
людський капітал – це компетенції співробітників, їх здібності та досвід, а також їх мотивація
впроваджувати інновації, в тому числі їх відповідність структурі управління організації та її
підтримка, підхід до управління ризиками та етичні цінності, здатність розуміти, розробляти і
реалізовувати стратегію організації, лояльність і мотивацію для вдосконалення процесів,
товарів і послуг, включаючи їх здатність керувати, управляти і співпрацювати.

Однак впровадження інтегрованої звітності на теренах національної економіки є справою
майбутнього, а проблеми інформаційного забезпечення про стан та розвиток людського
капіталу залишаються невирішеними.

Основна причина обережного ставлення до ресурсу людського капіталу як об’єкта
бухгалтерського обліку полягає у тому, що такий об’єкт не зовсім точно відповідає визначенню
активу з точки зору саме бухгалтерського обліку. Адже, згідно з визначенням активу, що
встановлюється Концептуальною основою міжнародних стандартів фінансової звітності, до
активів відносять ресурси, які є контрольованими, щодо яких існує ймовірність отримання
економічних вигід суб’єктом господарювання та оцінку яких можна достовірно визначити [10].

З точки зору вказаного визначення концепції активу на мікроекономічному рівні найбільш
вразливим параметром людського капіталу як ресурсу підприємства є його контрольованість
господарюючим суб’єктом. Вважається, що працівник підприємства не є його власністю та
не підлягає купівлі-продажу, тобто не є контрольованим. Крім того, витрати, понесені
підприємством на розвиток персоналу, призводять до зростання індивідуального людського
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потенціалу і у випадку звільнення працівника не принесуть підприємству ніяких економічних
вигід.

У сучасних дослідженнях об’єкт людського капіталу не формується на рівні підприємства,
а у випадку його формування, відображення здійснюються на позабалансових рахунках.
Сучасні науковці пропонують формувати внутрішню бухгалтерську звітність для
управлінського персоналу, яка будується на групуванні витратних статей щодо формування,
відтворення та використання людського капіталу на рівні підприємства з метою ефективного
ним управління [4].

Однак окремі статті витрат (витрати на навчання, витрати на підвищення кваліфікації, витрати
на пошук та залучення висококваліфікованого персоналу не можуть вважатися витратами
періоду, в якому вони були понесені. Такі витрати слід капіталізувати та визнавати як окремий
об’єкт бухгалтерського обліку з назвою «Інвестиції в людський капітал». Це твердження
ґрунтується на дії іншого, не менш важливого, принципу бухгалтерського обліку та фінансової
звітності – це принцип «Відповідності доходів і витрат». Дія цього принципу передбачає
порівняння доходів і витрат, понесених у межах отриманих доходів.

Доходи, на які розраховує підприємство від таких інвестицій, будуть отримані тільки в
майбутніх періодах, коли навчений персонал за рахунок зростання продуктивності праці буде
сприяти зростанню доходів підприємства.

Такий об’єкт бухгалтерського обліку, як «Інвестиції в людський капітал», може бути
обґрунтований і з іншої сторони. Адже для багатьох професійних працівників таких видів
діяльності, як професійний бухгалтер, професійний аудитор, професійний викладач, існує
вимога періодичного обов’язкового підвищення кваліфікації. Як правило, така вимога
фіксується в трудовому договорі і є обов’язковою до виконання. Якщо підприємство бере на
себе відповідальність за підвищення кваліфікації працівників або компенсує витрати
працівників, то такі витрати є довгостроковим активом підприємства, а саме інвестиціями в
людський капітал. Термін використання такого активу регламентується трудовими угодами, в
яких зазначено періодичність підвищення кваліфікації.

Як правило, вимоги до періодичного підвищення кваліфікації передбачаються і
професійними організаціями, членство в яких є обов’язковим для представників професії –
професіоналів. Так, Міжнародні стандарти освіти (МСО) для професійних бухгалтерів
передбачають вимогу щодо обов’язкового і постійного підвищення кваліфікації членів
Міжнародної федерації бухгалтерів [24].

Така ж вимога діє і для професійних аудиторів, обов’язкове підвищення кваліфікації яких
передбачається Положенням про постійне удосконалення професійних знань аудиторів
України, що затверджено рішенням Аудиторської палати України [18].

Витрати на залучення висококваліфікованого персоналу, до яких належать професіонали
окремих видів діяльності або менеджери високого рангу, у визначених випадках можуть бути
віднесені до активів, які слід класифікувати як «Право на використання людського капіталу».
До такої категорії слід віднести і персонал, що має унікальні здібності й таланти.

Прикладом компаній, в яких формуються подібні активи, є спортивні клуби (як національні,
так і зарубіжні), які купують і продають своїх гравців, і оцінка яких здійснюється незалежними
експертами. Так, в обліковій політиці «Manchester United» зазначено, що витрати, які несе
організація на придбання гравців, відображаються в обліку як нематеріальні активи з
подальшою амортизацією прямолінійним методом на період дії контракту [25]. Разом з тим
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обліковою політикою дозволено використовувати альтернативний метод – модель переоцінки,
та оцінювати їх вартість на кінець кожного звітного періоду. Так, у консолідованому балансі
(CONSOLIDATED BALANCE SHEET) на 30 червня 2014 року було зазначено статтю активів
«Контракти гравців» (Players’ registrations) з сумою 204,572 тисяч фунтів стерлінгів, а їх
амортизація (Amortization of players’ registrations) за звітний період становила 55, 290 тис.
фунтів стерлінгів. Крім того, у Звіті про прибутки за період є і стаття знецінення (Depreciation)
на суму 8,665 фунтів стерлінгів.

Цим же шляхом ідуть і національні футбольні клуби, які придбання гравців з інших клубів
відображають як окремий об’єкт нематеріальних активів з назвою «Трансфери футболістів».
Цей об’єкт відображається у звітності як нематеріальний актив у складі інших нематеріальних
активів. У національній практиці такі нематеріальні активи – «трансфери» підлягають
амортизації прямолінійним методом протягом дії контракту [16]. Однак цей об’єкт обліку
якраз і є правом на використання людського капіталу.

Отже, сучасні принципи, якими керується бухгалтерський облік, не дозволяють визнавати
людський капітал, оцінку якого можна визначити за допомогою представлених методик,
активом підприємства. Однак окремі складові людського капіталу, які формуються і
використовуються на підприємстві, слід визнавати активами. Так, витрати на підвищення
кваліфікації персоналу, що передбачаються трудовими угодами, слід відображати окремим
об’єктом бухгалтерського обліку – «Інвестиції в людський капітал», а витрати на залучення
професіоналів в окремих видах діяльності – як «Право на використання людського капіталу».

Збереження та зростання людського капіталу країни забезпечуються через створення
сприятливих умов, в яких живе, розвивається, навчається і працює її населення. Рівень створення
таких умов перебуває в пропорційній залежності від рівня розвитку економіки країни, яка, у
свою чергу, залежить від діяльності підприємств і організацій, успішність яких пов’язана з
рівнем розвитку людського капіталу як основного ресурсу.

Дослідження, які проводять такі міжнародні організації, як ООН щодо розвитку людини
говорять про існування загроз зменшення людського капіталу та необхідність інформаційного
контролю за його змінами шляхом формування нефінансової звітності.

Обов’язкове відображення людського капіталу вимагається тільки в інтегрованій звітності,
однак така звітність є віддаленою перспективою і на сьогодні формується виключно на
ініціативній основі.

Незважаючи на те, що сучасні принципи, якими керується бухгалтерський облік, не
дозволяють визнавати людський капітал активом підприємства, окремі складові людського
капіталу, які формуються і використовуються на підприємстві, слід визнавати активами.

Система бухгалтерського обліку, як основна інформаційна система потребує
вдосконалення для забезпечення інформаційних потреб щодо стану та розвитку людського
капіталу як на рівні підприємства, так і на рівні держави.
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ПРОГНОЗУВАННЯ ВПЛИВУ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ
НА РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

У статті реалізовано методичний підхід трендового аналізу та встановлення
інтервалів довіри у прогнозуванні впливу державного фінансування на розвиток аграрного
сектору економіки України. Обґрунтовано ймовірність рецесії аграрного сектору
економіки у 2016 р., внаслідок чого спад сільськогосподарського виробництва може
сягнути від 3 до 25 % рівня 2015 р., а продуктивності праці у сільськогосподарських
підприємствах – відповідно від 86 до 58 % залежно від сценарію прогнозу. Обсяг
фінансового результату (сальдо) до оподаткування у 2016 р. може скласти від 10,8 млрд
грн (згідно з нижнім інтервалом довіри) до 108,1 млрд грн (згідно з верхнім інтервалом
довіри), а рентабельності сільськогосподарського виробництва – відповідно, від 15,5 до
40 %.

Ключові слова: прогноз, прогнозування, розвиток, показник, державне фінансування,
тренд, екстраполяція, ряд динаміки.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ НА РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО

СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
В статье реализован методический подход трендового анализа и установления

интервалов доверия при прогнозировании влияния государственного финансирования на
развитие аграрного сектора экономики Украины. Обоснованна вероятность рецессии
аграрного сектора экономики в 2016, в результате чего спад сельскохозяйственного
производства может составить от 3 до 25 % уровня 2015, а производительность труда
в сельскохозяйственных предприятиях – соответственно от 86 до 58 % в зависимости от
сценария прогноза. Объем финансового результата (сальдо) до налогообложения в 2016

© Мартиненко В. В., Палюх О. М., 2017

www.markus.spb.ru/avtoritet/flamgolc.shtml.������


102                                         Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. 2017. Вип. 1

Мартиненко В. В., Палюх О. М. Прогнозування впливу державного фінансування на розвиток
аграрного сектору економіки

может составить от 10,8 млрд грн (согласно нижнего интервала доверия) до 108,1 млрд
грн (согласно верхнего интервала доверия), а рентабельности сельскохозяйственного
производства – соответственно от 15,5 до 40 %.

Ключевые слова: прогноз, прогнозирование, развитие, показатель, государственное
финансирование, тренд, экстраполяция, динамический ряд.
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FORECASTING THE IMPACT OF STATE FUNDING
ON THE DEVELOPMENT OFTHEAGRICULTURAL

SECTOR OF ECONOMY
The authors have implemented a methodical approach to trend analysis and identification

the intervals of confidence in forecasting the impact of state funding on the development of the
agricultural sector of economy in Ukraine. The article proves the probability of the recession of
the agricultural sector of economy in 2016, which can lead to decline in agricultural production
from 3 to 25% of the level of 2015, with the productivity decline in agricultural enterprises from
86 to 58% respectively, depending on the forecast scenario. The volume of financial result
(balance) before taxing in 2016 can make up from UAH 10.8 billion (according to the lower
confidence interval) to UAH 108.1 billion (according to the upper confidence interval), along
with the agricultural production profitability – from 15,5 to 40 % respectively.

Keywords: forecast, forecasting, development, index, state funding, trend, extrapolation,
series of dynamics.

Забезпечення ефективності державного фінансування аграрного сектору національної
економіки України нерозривно пов’язане з дослідженням співвідношення «ефективність
фінансування – позитивна динаміка розвитку». Тобто ефективність державного фінансування
аграрного сектору економіки передбачає забезпечення позитивної динаміки його розвитку.
У зв’язку з цим актуальності набуває прогнозування тенденцій розвитку аграрного сектору
національної економіки України з урахуванням впливу показників його бюджетного
фінансування.

Прогнозування є популярним інструментом оптимізації економічного розвитку. Зазвичай
у наукових дослідженнях прогнозуються конкретні показники з метою отримання якомога
точніших прогнозних значень у майбутніх періодах дослідження, які покладаються в основу
при розробці планів. Точність прогнозу можна визначити шляхом порівняння відхилень
фактичних значень показника від прогнозних. Слід зауважити, що головною метою, яка
ставиться у контексті нашого дослідження, буде не досягнення максимальної точності прогнозу
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кінцевих показників розвитку аграрного сектору національної економіки з урахуванням впливу
державного фінансування, а екстраполяція тенденцій економічної динаміки (метод
прогнозування, який полягає у перенесенні існуючої тенденції динамічного ряду на майбутні
періоди).

Метою статті є розробка основних шляхів реалізації прогнозування впливу державного
фінансування на розвиток аграрного сектору національної економіки та оцінка ключових
тенденцій його динаміки.

Фундаментальні засади розвитку фінансової політики держави, податкового та бюджетного
менеджменту досліджували такі зарубіжні вчені, як Т. Баскаран (Baskaran, 2011) [8], В. Оутс
(Oates, 1999) [9]. Проблемі державного фінансування аграрного сектору економіки
безпосередньо або опосередковано присвячено наукові праці таких вітчизняних учених, як:
В. М. Метелиця [2], С. А. Надвиничний [4], С. П. Леонтович [1], Г. А. Скрипник [6],
Н. С. Танклевська [7].

Державне фінансування є результатом політичного консенсусу між урядом та
парламентом, в результаті якого щорічно приймається Закон про Державний бюджет України,
обов’язковий до виконання державними та муніципальними органами влади. При цьому
плануються відповідні обсяги доходів і витрат бюджету з використанням статистичних та
експертних методів прогнозування. Вирішальними факторами бюджетного планування, вплив
яких обов’язково має бути врахований, є податкова та антикризова політика. У зв’язку з цим
прогноз показників бюджетного фінансування аграрного сектору національної економіки
України з використанням методу екстраполяції проведемо лише для того, щоб,
використовуючи рівняння множинної регресії, отримані одним зі співавторів [3, с. 91], виявити
тенденції зміни результатів розвитку аграрного сектору.

У попередніх публікаціях одного зі співавторів [3, с. 90–91] було встановлено, що
найсуттєвіший вплив на ефективність розвитку аграрного сектору національної економіки
чинять 5 показників бюджетного фінансування, з яких 2 показники є абсолютними
(вартісними) – обсяг фактичних сукупних видатків загального та спеціального фонду на
фінансування Міністерства аграрної політики України та обсяг фактичних сукупних видатків
загального та спеціального фонду на фінансування розробок найважливіших новітніх
технологій у сфері розвитку агропромислового комплексу, що вимірюються у млн грн, а
3 показники є коефіцієнтами (відношення абсолютних показників) – частка загального фонду
у видатках на фінансування Міністерства аграрної політики та продовольства України, рівень
фактичного виконання видатків загального та спеціального фонду на фінансування Апарату
Міністерства аграрної політики та продовольства України, частка загального фонду у видатках
на фінансування Апарату Міністерства аграрної політики та продовольства України, які
вимірюються у відсотках.

Прогнозування перерахованих факторів зростання аграрного сектору національної
економіки України ускладнюється тим, що екстраполяція рядів динаміки коефіцієнтів адекватно
не відображатиме поточної ситуації, у зв’язку з чим прогнозні значення будуть спотворені.
Оскільки кожен коефіцієнт розраховується як процентне відношення одного абсолютного
(вартісного показника) до іншого, доцільно екстраполювати ряди динаміки вихідних показників.
Так, для прогнозування частки загального фонду у видатках на фінансування Міністерства
аграрної політики та продовольства України буде сформовано 2 динамічних ряди: сукупних
видатків та загального фонду у видатках на фінансування Мінагрополітики; для рівня виконання
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видатків на фінансування Апарату Мінагрополітики – динамічні ряди планового та фактичного
обсягів видатків; для частки загального фонду у видатках на фінансування Апарату
Мінагрополітики – динамічні ряди обсягу сукупних видатків та загального фонду у видатках
на фінансування Апарату Мінагрополітики. У результаті для прогнозування результатів
розвитку аграрного сектору економіки необхідно сформувати 6 динамічних рядів показників
бюджетного фінансування та здійснити екстраполяцію їх даних.

В основу методу екстраполяції ряду динаміки закладено прийом заміни реальних значень
років їх порядковими номерами так, щоб першому року дослідження присвоювався
порядковий номер 1, другому – 2 і т. д. Це необхідно провести для того, щоб побудувати
графік динамічного ряду, який ілюструватиме реальну зміну прогнозованого показника
залежно від зміни порядкового номера року в аналізованому періоді. Тенденція динаміки
описується рівнянням тренда, яке можна побудувати шляхом використання графічних засобів
MS Excel як залежність прогнозованого показника від зміни часу t (рис. 1). На рис. 1 відображено
фактичні значення обсягів видатків на фінансування Міністерства аграрної політики та
продовольства України за 2004–2015 рр. Також побудовано 4 трендових лінії – лінійну виду
y = 556,58 t + 2492,9; логарифмічну виду y = 2975,4 ln(t) + 1154,8; експоненціальну виду
y = 2348,1 e0,1283 t; степеневу виду y = 1645,1 t0,7143. Усі ці лінії описують зростаючу тенденцію
динаміки показника видатків на фінансування Міністерства аграрної політики та продовольства
України, який було введено у кожну з 4 багатофакторних моделей ефективності розвитку
аграрного сектору національної економіки України з урахуванням державного фінансування
(табл. 1).

Рис. 1. Рівняння тренда обсягу видатків на фінансування Міністерства аграрної політики
та продовольства України
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Таблиця 1
Зведені дані значень параметрів багатофакторних моделей ефективності розвитку

аграрного сектору економіки з урахуванням впливу державного фінансування

Примітка: Y
1
 – валова продукція сільського господарства у постійних цінах 2010 року, млрд грн;

Y
2
 – продуктивність праці в сільськогосподарських підприємствах на одного зайнятого в

сільськогосподарському виробництві, у постійних цінах 2010 року, тис грн; Y
3
 – фінансовий результат

(сальдо) аграрних підприємств до оподаткування, крім бюджетних установ, млрд грн; Y
4
 –

рентабельність сільськогосподарського виробництва, %; Х
1
 – обсяг фактичних сукупних видатків

загального та спеціального фонду на фінансування Міністерства аграрної політики України, млн
грн; Х

2
 – частка загального фонду у видатках на фінансування Міністерства аграрної політики

України, %; Х
3
 – рівень фактичного виконання видатків загального та спеціального фонду на

фінансування Апарату Міністерства аграрної політики та продовольства України, %; Х
4
 – частка

загального фонду у видатках на фінансування Апарату Міністерства аграрної політики та
продовольства України, %; Х

5
 – обсяг фактичних сукупних видатків загального та спеціального

фонду на фінансування розробок найважливіших новітніх технологій у сфері розвитку
агропромислового комплексу, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів, наукові розробки у
сфері стандартизації, млн грн.

Економічна інтерпретація степеневого рівняння лінії тренда, побудованого за офіційними
статистичними даними 2004–2015 рр., наступна: при зростанні фактора часу на 1 % обсяг
видатків на фінансування Міністерства аграрної політики та продовольства України зростає
на 0,71 %. Одержане степеневе рівняння тренда описується високим рівнем апроксимації
0,862, який означає, що у 86 випадках зі 100 існуюча тенденція збережеться у майбутні періоди.
Іншими словами можна сказати, що прогноз, розроблений з використанням одержаного
рівняння тренда, буде на 86,2 % достовірним. Достовірність решти трендових рівнянь нижча,
у зв’язку з чим прийняте рішення про їх відхилення у прогнозуванні обсягів видатків на
фінансування Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Аналогічно здійснюються всі необхідні розрахунки щодо решти показників, які введено
факторними ознаками у комплексні моделі розвитку аграрного сектору економіки. Зведені
результати прогнозування показників бюджетного фінансування аграрного сектору економіки
України на 2016–2020 рр. представлено у табл. 2.

Варто зазначити, що розраховані прогнозні значення показників бюджетного фінансування
аграрного сектору національної економіки України швидше всього далекі від реальних,
оскільки в основі їх прогнозування лежить лише фактор часу і збереження існуючої тенденції
динаміки. Тому їх можливо застосувати лише як допоміжний засіб для побудови прогнозу
розвитку аграрного сектору з урахуванням державного фінансування. Для цього побудуємо
комплексні прогнозні трендові рівняння для кінцевих показників розвитку аграрного сектору
з урахуванням комплексних кореляційно-регресійних рівнянь, наведених у табл. 1. Результати
моделювання зведемо у табл. 3.

Побудовані трендові моделі валової продукції сільського господарства, продуктивності
праці в аграрних підприємствах, їх фінансового результату (сальдо) до оподаткування та

Позначення фактораПозначення
результату Y-перетин

X1 X2 X3 X4 X5
R R2 t F

Y1 200,2 0,005 – – – 0,650 0,205 0,82 0,67 4,1 5,5
Y2 110,0 0,013 – – – 1,298 0,240 0,90 0,82 5,9 11,8
Y3 18,4 0,001 – 0,452 0,133 – 0,042 0,84 0,70 4,1 4,2
Y4 – 0,001 – 0,220 0,227 – – 0,94 0,88 7,8 23,0
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рентабельності сільськогосподарського виробництва, що розміщені у табл. 3, є цілком
достовірними і їх буде застосовано в прогнозуванні результатів розвитку аграрного сектору
економіки засобами екстраполяції рядів динаміки.

Таблиця 2
Зведені результати прогнозування показників бюджетного фінансування

аграрного сектору економіки України на 2016–2020 рр.

Слід зазначити, що важливим аспектом екстраполяції є неврахування інших факторів, крім
фактора часу, тому у підсумку часто виникає розбіжність між прогнозними значеннями
показника і його фактичними значеннями наприкінці планового періоду. Для забезпечення
більшої точності прогнозування та врахування можливих відхилень прогнозних значень
показника встановлюють інтервали довіри. Верхній інтервал довіри є крайнім обмеженням
усіх відхилень прогнозу, що можуть розміститися вище лінії тренда, а нижній інтервал довіри –
крайнім обмеженням усіх відхилень прогнозу, які можуть розміститися нижче лінії тренда
(табл. 3).

Таблиця 3
Трендові моделі результатів розвитку аграрного сектору економіки

*Джерело: t – порядковий номер року.

Показник Рівняння тренда*
Валова продукція сільського
господарства, млрд грн (Y1) Y1 = 200,2 + 8,226 t0,7143 – 48,945  + 0,371 t1,4744

Продуктивність праці в
аграрних підприємствах,
тис. грн (Y2)

Y2 = 110,0 + 21,386 t0,7143 – 97,739  + 0,435 t1,4744

Фінансовий результат (сальдо)
до оподаткування аграрних
підприємств, млрд грн (Y3)

Y3 = 18,4 + 1,645 t0,7143 – 34,533 + 10,148  +

+ 0,076 t1,4744

Рентабельність
сільськогосподарського
виробництва, % (Y4)

Y4 = 1,645 t0,7143 – 16,808  + 17,320

Значення показника за роками
Факт ПрогнозНайменування показника
2015 2016 2017 2018 2019 2020

2020 р.
у % до
2015 р.
(+, -)

1. Сукупні видатки на фінансування
Мінагрополітики, млн грн (Х1)

2188,7 3127,1 3297,0 3463,6 3627,0 3787,5 +73,05

2. Частка загального фонду у видатках на
фінансування Мінагрополітики, % (Х2)

86,09 93,12 92,80 92,50 92,22 91,01 +4,92

3. Рівень виконання видатків на
фінансування Апарату Мінагрополітики,
% (Х3)

60,03 71,45 71,83 72,19 72,52 72,84 +12,81

4. Частка загального фонду у видатках на
фінансування Апарату Мінагрополітики,
% (Х4)

77,05 93,28 92,94 92,62 92,33 91,91 +14,86

5. Фінансування розробок у сфері розвитку
аграрного сектору економіки, млн грн (Х5)

90,17 55,79 62,24 68,91 75,78 82,08 -8,09
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Використавши одержані трендові рівняння, можна визначити, що у прогнозному 2016
році обсяг валової продукції сільського господарства України може зменшитися на 3 %,
порівняно зі звітним 2015 роком, і досягти 105,2 % рівня 2015 року у 2020 році. Ця ситуація
можлива в умовах, якщо існуючі тенденції розвитку показників бюджетного фінансування
аграрного сектору, введених у модель валової продукції, залишаться незмінними. Проте,
якщо тенденції погіршаться, то обсяг валової продукції сільського господарства у 2016 році
може зменшитися на 24,6 %, сягнувши 79,1 % рівня 2015 року станом на кінець 2020 року. За
найсприятливішого сценарію розвитку показників бюджетного фінансування обсяг валової
продукції сільського господарства у 2016 році збільшиться на 18,6 % і на кінець 2020 року
сягне 130 % рівня 2015 року. Аналогічно проводимо екстраполяцію рядів динаміки решти
результуючих ознак – продуктивності праці в аграрних підприємствах, їх фінансового
результату (сальдо) до оподаткування та рентабельності сільськогосподарського виробництва.
За результатами прогнозування формуємо табл. 4.

У табл. 4 зведено кінцеві результати екстраполяції та прогнозування обсягів валової
продукції сільського господарства, продуктивності праці в аграрних підприємствах, їх
фінансового результату (сальдо) до оподаткування та рентабельності сільськогосподарського
виробництва на 2016–2020 рр. Розробка прогнозних значень цих показників базується на
трендових рівняннях, що наведені у табл. 3.

Порівнюючи прогнозні дані показників розвитку аграрного сектору національної
економіки України за 2015 рік з прогнозними даними, слід зазначити, що результати
екстраполяції та прогнозування показників розвитку аграрного сектору національної
економіки України з урахуванням його бюджетного фінансування на 2016–2020 рр. є відносно
достовірними, оскільки дані офіційної статистики за 2015 рік в основному знаходяться між
лінією тренда та верхнім інтервалом довіри прогнозу 2016 року.

Таблиця 4
Результати екстраполяції та прогнозування показників розвитку аграрного сектору
економіки України з урахуванням його державного фінансування на 2015–2020 рр.

*Джерело: попередні статистичні дані, наведені на офіційному сайті Державної служби
статистики [5].

Значення показника за роками
Факт ПрогнозНайменування показника
2015 2016 2017 2018 2019 2020

2020 р.
у % до
2015 р.
(+, -)

Верхній інтервал довіри 284,1 290,9 297,7 304,5 311,5 130,0
Тренд 239,5 232,3 237,2 242,1 247,0 252,0 105,2

1. Валова продукція
сільського господарства,
млрд грн Нижній інтервал довіри 180,5 183,5 186,5 189,4 192,3 80,3

Верхній інтервал довіри 254,3 266,4 278,5 290,4 302,8 135,6
Тренд 223,3 191,8 201,6 211,3 220,9 230,9 103,4

2. Продуктивність праці в
аграрних підприємствах,
тис. грн Нижній інтервал довіри 129,2 136,7 144,1 151,4 159,1 71,2

Верхній інтервал довіри 108,1 114,0 119,9 125,9 132,2 127,7
Тренд 103,5 59,4 63,6 67,7 71,8 76,1 73,6

3. Фінансовий результат
(сальдо) до оподаткування
підприємств АПК,
млрд грн Нижній інтервал довіри 10,8 13,1 15,4 17,7 20,3 19,7

Верхній інтервал довіри 40,0 41,2 42,4 43,5 44,6 х
Тренд 43,1 27,8 28,5 29,2 29,8 30,4 х

4. Рентабельність
сільськогосподарського
виробництва, % Нижній інтервал довіри 15,5 15,7 16,0 16,2 16,4 х
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Отже, авторами розроблено основні шляхи реалізації прогнозування розвитку аграрного
сектору національної економіки України в умовах державного фінансування, за результатами
чого можна зробити наступні висновки щодо тенденцій розвитку аграрного сектору економіки
України з урахуванням бюджетного фінансування:

– по-перше, існує велика ймовірність рецесії аграрного сектору економіки України у
2016 році, що пов’язано з кризовими явищами, які мають місце у зв’язку з тимчасовою
окупацією території Автономної Республіки Крим та військовим протистоянням на Сході
України, при чому максимальний спад сільськогосподарського виробництва може сягнути
25 % рівня 2015 року;

– по-друге, у зв’язку з економічним спадом продуктивність праці у сільськогосподарських
підприємствах може скласти у 2016 році від 58 до 114 % рівня 2015 року, але максимальний
приріст продуктивності праці у 2016 році прогнозується +14 %; на кінець 2020 року
продуктивність праці в аграрних підприємствах становитиме від 71,2 до 136 % рівня 2015 року;

– по-третє, незалежно від розробленого сценарію прогнозу протягом 2016–2020 рр.
фінансова діяльність більшості аграрних підприємств буде прибутковою, при цьому обсяг
фінансового результату (сальдо) до оподаткування у 2020 році може сягнути від 20 до 128 %
рівня 2015 року;

– по-четверте, в умовах фінансової кризи та рецесії національної економіки обсяги
бюджетного фінансування, як правило, скорочуються у зв’язку зі зменшенням надходжень
до бюджету, тому виникає необхідність в оптимізації державного фінансування аграрного
сектору та розробці шляхів забезпечення його ефективності з урахуванням скорочення
державних видатків.
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ХЕДЖУВАННЯ РИЗИКІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
У КОНТЕКСТІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ КРИЗ

У статті реалізовано методологічний підхід до хеджування ризиків ринку цінних паперів
України на основі вивченого зарубіжного досвіду шляхом створення незалежної організації-
регулятора, яка має забезпечити прозорість цінових механізмів ринку цінних паперів, що
мінімізує ризики опортуністичної поведінки учасників ринку, зменшивши тим самим ризики
цінових дисбалансів та поширення криз. Розроблені принципи організації діяльності
цінового оператора з виділенням функціональних напрямів: збір інформації, її обробка та
публікація, що дає можливість ефективно впливати на ринок цінних паперів та забезпечить
створення передумов для попередження розвитку кризових явищ.

Ключові слова: деривативи, ринок цінних паперів, цінові механізми, хеджування ризиків,
ціновий оператор, попередження криз.
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ХЕДЖИРОВАНИЕ РИСКОВ  НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
В КОНТЕКСТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КРИЗИСОВ

В статье реализован методологический подход к хеджированию рисков на рынке
ценных бумаг Украины на основе изученного зарубежного опыта путем создания
независимой организации-регулятора, которая должна обеспечить прозрачность ценовых
механизмов рынка ценных бумаг, минимизировать риски оппортунистического поведения
участников рынка, уменьшив тем самым риски ценовых дисбалансов и распространения
кризисов. Разработаны принципы организации деятельности ценового оператора с
выделением функциональных направлений: сбор информации, ее обработка и публикация,
что дает возможность эффективно влиять на рынок ценных бумаг и обеспечить создание
предпосылок для предупреждения развития кризисных явлений.

Ключевые слова: деривативы, рынок ценных бумаг, ценовые механизмы, хеджирование
рисков, ценовой оператор, предупреждения кризисов.
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HEDGING RISKS IN THE SECURITIES MARKET
IN THE CONTEXT OF CRISIS PREVENTION

The author implemented a methodological approach to hedging risks in the securities market
of Ukraine on the basis of the studied foreign experience by creating an independent regulator
organization that should ensure the transparency of price mechanisms of the securities market,
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minimize the risks of opportunistic behavior of market participants, thereby reducing the risks
of price imbalances and the spread of crises . The principles of organizing the activity of a price
operator have been developed with the identification of functional areas: information collection,
processing and publication, which makes it possible to effectively influence the securities market
and ensure the creation of prerequisites for preventing the development of crisis phenomena.

Keywords: derivatives, securities market, price mechanisms, risk hedging, price operator,
crisis prevention.

На розвиток фінансової економіки відчутно впливають процеси, що зумовлюють
фінансову експансію, тобто інтенсивне розростання обсягів фондового ринку, боргових
зобов’язань та ринків похідних фінансових інструментів, які акумулюють величезні обсяги
віртуального капіталу за рахунок високої мобільності та ажіотажної спекулятивної гри з
фінансовими активами. Внаслідок фінансової інженерії виникають нові похідні фінансові
активи з намаганнями учасників ринку хеджувати ризики. За допомогою операцій хеджування
перекладається ризик несприятливої ринкової кон’юнктури на іншу особу. У зв’язку з цим
актуальності набуває регулювання ринків цінних паперів за допомогою хеджування ризиків
на ринку деривативів із застосуванням цінових механізмів.

Фінансові інструменти ринку цінних паперів відіграють важливу роль для його розвитку
та здатні при вдалому їх використанні слугувати вагомим важелем попередження криз.
Найбільші ризики розбалансування розвитку ринку цінних паперів притаманні цінам на похідні
фінансові інструменти (деривативи). У той же час ефективне ціноутворення на деривативи
може бути використане і як інструмент хеджування ризиків і попередження криз. Інструменти
хеджування ризиків на ринку цінних паперів у контексті попередження криз полягають,
передусім, у знаходженні точки оптимуму між спекулятивним характером операцій з
деривативами та їх властивостями хеджувати ризики. Слід зазначити, що зростання розширення
асортименту деривативів збільшує як можливості, так і ризики оптимізації цінових дисбалансів.
Тому важливим є імплементація зарубіжного досвіду регулювання ринків цінних паперів
через призму застосування цінового інструментарію.

Метою статті є розробка дієвих цінових інструментів хеджування ризиків на ринку цінних
паперів, здатних попереджувати кризові явища.

Фундаментальні засади ринку цінних паперів досліджували такі зарубіжні вчені, як Р. Кноп
(R. Knop) [1], Р. Шіллер (R. Shiller) [2], М. Глухов [3], Е. Федорова [4]. Проблемі виявлення
ризиків і прогнозування розвитку ринку цінних паперів у сучасних економічних умовах
безпосередньо або опосередковано присвячено наукові праці таких вітчизняних учених,
як: Н. Максишко [5], В. Міщенко [6], О. Пластун [7], Н. Прокопенко [8], В. Шелудько [9],
І. Школьник [10].

Ризик розвитку кризових явищ ринку цінних паперів пов’язаний з глобалізаційними
процесами світової економіки. Після світової фінансової кризи 2008–2009 рр. ринки цінних
паперів не відновилися в розвитку, оскільки проникають на вітчизняний ринок інтегровані
похідні фінансові інструменти, які через відсутність дієвих цінових механізмів продовжують
генерувати ризики розвитку кризових явищ. Тому існує нагальна необхідність застосування
сучасного інструментарію хеджування ризиків на ринку цінних паперів, особливо ринків
деривативів, із застосуванням дієвих механізмів ціноутворення.
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Зростання розширення асортименту деривативів на ринку цінних паперів збільшує як
можливості, так і ризики розвитку кризових явищ. На сьогодні на світових біржах котируються
14 продуктових ліній (наборів різних продуктів одного виду деривативів): 1–2. опціони та
ф’ючерси на акції; 3–4. опціони та ф’ючерси на біржові індекси; 5–6. LTIR опціони та ф’ючерси
(на довгострокову процентну ставку); 7–8. STIR опціони та ф’ючерси (на короткострокову
процентну ставку); 9–10. ETF опціони та ф’ючерси (на акції біржових фондів); 11–12. валютні
опціони та ф’ючерси; 13–14. товарні опціони та ф’ючерси, інші опціони та ф’ючерси [10,
c. 82]. Прозорість ціноутворення на такі продукти є запорукою ефективності ринку, його
ліквідності та збалансованого розвитку.

Крім асортименту деривативів, на ціноутворення на ринку деривативів вливає структура
торгівлі, а саме співвідношення операцій на біржовому та позабіржовому ринках. Зважаючи
на неоднорідність ринку цінних паперів та варіативність базових активів, найбільш співставним
можна вважати ринок деривативів, пов’язаний з акціями. Світові тенденції останніх п’яти
років демонструють переважання позабіржового ринку деривативів порівняно з біржовим у
середньому у дев’ять разів, до того ж слід зазначити, що операції з валютними деривативами
здійснюються переважно на позабіржовому ринку.

На позабіржовому міжнародному ринку фінансових деривативів, які використовуються
для управління валютним ризиком, переважають короткострокові. Протягом останніх років
щорічно їх обсяг перевищує 70 % від усіх позабіржових валютних деривативів. Серед
позабіржових процентних деривативів, які відіграють провідну роль в управлінні процентним
ризиком, майже однаковою мірою використовуються як короткострокові, так і середньострокові
контракти. Протягом останніх років їх загальний обсяг становить 60–70 % усіх процентних
деривативів. І, нарешті, на ринку свопів кредитного дефолту переважають середньострокові
[10, c. 83–84].

Зважаючи на те, що український ринок деривативів перебуває у стані становлення, доцільно
дослідити світові тенденції регулювання деривативних ринків. Зважаючи на тенденції
глобалізації у фінансовій сфері, заходи регулювання цінових механізмів ринку цінних паперів
в Україні мають бути скоординовані із світовими. У таблиці 1 відображено тенденції обігу
деривативів за їх видами.

Загалом активність на позабіржовому ринку деривативів зростала до 2014 р., а у 2015 р.
впала. Умовна вартість невиконаних контрактів знизилась з 629 трильйонів доларів США у
грудні 2014 р. до 553 трильйонів доларів США у червні 2015 р. Навіть після девальвації валют,
інших, ніж долар США, умовна вартість все ще лишається нижчою на 10 %.

Тиск елімінування зайвих контрактів став основним чинником падіння. Тобто одним з
основних регуляторних заходів, спрямованих на утримування ринку деривативів у
рівноважному стані, є елімінування невиконаних контрактів, що суттєво знижує системні
ризики. Елімінування невиконаних контрактів є одним з дієвих заходів попередження
переоцінки активів та утворення пухирів на ринку цінних паперів. Однак тривале застосування
такої тактики може стати причиною недооцінки базових активів, зокрема акцій, що є чинником
розбалансування ринку. Саме тому таке регулювання має бути виваженим і орієнтованим на
постійний моніторинг цін та релевантної до них інформації.
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Таблиця 1
Світові обсяги операцій з деривативами залежно від типу деривативу у 2007–2015 рр.

Джерело: [12].

Інформація щодо динаміки валової ринкової вартості наведена в таблиці 2.

Таблиця 2
Валова ринкова вартість операцій з деривативами

залежно від типу деривативу у 2007–2015 рр.

Джерело: [13].

Валова ринкова вартість невиконаних деривативних контрактів, яка є більш показовим
фактором, порівняно з умовною вартістю, демонструвала більш різке зниження у першій
половині 2015 р. Ринкова вартість знизилась з 20,9 трильйонів доларів США до 15,5 трильйонів
доларів США у період з грудня 2014 р. до червня 2015 р. Падіння було обумовлене виведенням

Період Відсоткові
ставки

Форекс-
тренд Акції Товари Кредитні

дефолтні свопи Невизначені

12–2007 7,2 1,8 1,1 1,9 2,0 1,8
06–2008 9,3 2,3 1,1 2,2 3,2 2,3
12–2008 20,1 4,1 1,1 1,0 5,1 3,9
06–2009 15,5 2,5 0,9 0,7 3,0 2,8
12–2009 14,0 2,1 0,7 0,5 1,8 2,4
06–2010 17,5 2,5 0,7 0,5 1,7 1,8
12–2010 14,7 2,5 0,6 0,5 1,4 1,5
06–2011 13,2 2,3 0,7 0,5 1,3 1,4
12–2011 20,0 2,6 0,7 0,5 1,6 2,0
06–2012 19,2 2,2 0,6 0,4 1,2 1,8
12–2012 19,0 2,3 0,6 0,3 0,8 1,8
06–2013 15,2 2,4 0,7 0,4 0,7 0,8
12–2013 14,2 2,3 0,7 0,3 0,7 0,7
06–2014 13,5 1,7 0,7 0,3 0,6 0,7
12–2014 15,6 2,9 0,6 0,3 0,6 0,8
06–2015 11,1 2,5 0,6 0,2 0,5 0,6

Період Відсоткові
ставки

Форекс-
тренд Акції Товари Кредитні

дефолтні свопи Невизначені

12–2007 393,1 56,2 8,5 8,5 58,2 61,4
06–2008 458,3 63,0 10,2 13,2 57,4 70,5
12–2008 432,7 50,0 6,5 4,4 41,9 62,7
06–2009 437,2 48,7 6,6 3,6 36,1 62,3
12–2009 449,9 49,2 5,9 2,9 32,7 63,3
06–2010 451,8 53,2 6,3 2,9 30,3 38,3
12–2010 465,3 57,8 5,6 2,9 29,9 39,5
06–2011 553,2 64,7 6,8 3,2 32,4 46,5
12–2011 504,1 63,4 6,0 3,1 28,6 42,6
06–2012 496,2 66,7 6,3 3,0 26,9 42,2
12–2012 492,6 67,4 6,3 2,6 25,1 41,8
06–2013 564,7 73,1 6,8 2,5 24,3 25,0
12–2013 584,8 70,6 6,6 2,2 21,0 25,5
06–2014 563,3 74,8 7,1 2,2 19,5 24,8
12–2014 505,5 75,9 7,0 1,9 16,4 22,6
06–2015 434,7 74,5 7,5 1,7 14,6 19,8
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з ринку зайвих контрактів, а також довгостроковим зростанням відсоткових ставок, що знизило
дохідність свопів.

Крім того, негативні тенденції були підкріплені валютними коливаннями (табл. 3). У
сукупності такі тенденції негативно впливають на безпеку банківської діяльності [9],
розбалансовуючи не тільки банківську систему, але і ринок цінних паперів.

Центральний кліринг, ключовий елемент глобального регулювання з метою реформування
позабіржового ринку та зниження системних ризиків здійснив такі заходи: очистив ринок
кредитних свопів від невиконаних контрактів на 31 % у першій половині 2015 р. (у
попередньому півріччі цей показник становив 29 %). Також ряд заходів з очищення ринку
було здійснено на ринку деривативів, зав’язаних на відсоткові ставки.

Таблиця 3
Тенденція вартості валют як базисного активу у 2007–2015 рр.

Джерело: [12].

Таким чином, світові регулятори намагаються попередити виникнення цінових дисбалансів
за рахунок зменшення обсягів невиконаних деривативів, а також за рахунок попередження
використання сміттєвих контрактів. Крім того, більшість країн світу працюють над узгодженою
системою регулювання ціноутворення на ринку цінних паперів, ініціаторами таких заходів є
великі світові організатори торгів деривативами, зокрема FIA.

Одна з головних ідей удосконалення цінових механізмів полягає у створенні організації,
яка була б відповідальною за збір, обробку та публікацію даних щодо транзакцій на ринку
цінних паперів у цілому та ринку деривативів зокрема, а також динаміку цін та механізми їх
генерування. Мета реалізації такої ідеї полягає у забезпеченні прозорості цінових механізмів
ринку цінних паперів, що мінімізує ризики опортуністичної поведінки учасників ринку,
зменшивши тим самим ризики цінових дисбалансів та поширення криз. Серед основних
принципів ефективного функціонування цінових механізмів світові трейдери та регулятори
називають такі:

1. Ціновий агрегатор має вжити заходів щодо організації транзакцій на основі коректної та
публічної інформації.

Період Долар США Євро Фунт стерлінгів Єна
12–2007 46,9 21,8 8,0 12,9
06–2008 52,2 26,0 8,4 13,6
12–2008 42,5 21,1 5,6 12,3
06–2009 40,7 20,7 6,2 11,4
12–2009 40,9 20,4 5,9 11,2
06–2010 45,1 20,1 6,6 11,8
12–2010 48,7 21,9 6,6 12,6
06–2011 54,0 25,0 7,0 13,1
12–2011 54,1 23,2 7,0 13,7
06–2012 57,4 24,3 7,6 13,7
12–2012 57,6 23,8 7,8 14,1
06–2013 64,5 24,4 8,4 15,2
12–2013 61,0 25,2 8,8 14,1
06–2014 65,1 26,4 9,2 13,2
12–2014 67,2 25,5 8,4 14,2
06–2015 64,1 27,3 9,0 13,5
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2. Ціновий агрегатор має забезпечити транспарентність, послідовність та обґрунтованість
методології ціноутворення на фінансові інструменти.

3. Ціновий агрегатор має створити передумови, щоб методологія і практика ціноутворення
забезпечували:

– збереження комерційної таємниці, де це необхідно;
– врегулювання конфлікту інтересів;
– вирішення проблеми та врегулювання скарги.
4. Ціновий агрегатор має переконатися, що показники і процеси, процедури і методики

для збору й агрегації даних для визначення цін і будь-які зміни до них є прозорими і
загальнодоступними.

5. Усі методики та процедури, застосовувані ціновим агрегатором, мають бути доступні
для аудиту.

Слід зазначити, що країни із розвиненими ринками цінних паперів по-різному бачать
механізми реалізації зазначених принципів. Так, наприклад, FIA, крім запровадження інституту
цінових агрегаторів, бачить необхідність паралельного функціонування цінових провайдерів,
які будуть відповідальними за якісний збір первинної інформації [13]. Також існують думки
щодо доцільності створення незалежних наглядових рад або комітетів за діяльністю цінових
агрегаторів та провайдерів. На наш погляд, кількість організацій не є показником ефективності
процесу ціноутворення та запорукою його прозорості, однак однозначно буде чинником
зростання транзакційних витрат на ринку цінних паперів. Оскільки одне з ключових завдань
збалансування розвитку ринку цінних паперів є зменшення транзакційних витрат на здійснення
операцій з цінними паперами, то вважаємо, що цілком достатньо однієї організації (своєрідного
цінового монітору або оператора), яка буде відповідальна за методологію, аналіз та
попередження проблемних ситуацій у сфері ціноутворення на ринку цінних паперів.
Вважаємо, що це має бути не державна організація, а саморегулівна, утворена представниками
бізнесу. Структурну схему принципів організації її діяльності представлено на рис. 1.

Дотримання принципу повноти і коректності інформації цінового оператора базується
на класифікації транзакцій (типів угод), які представлені на ринку. Для цього необхідно:

– чітко і прозоро встановити критерії і характеристики транзакцій, а також критерії
інформації, яка має бути надана за такими угодами;

– окреслити коло потенційних ризиків та факторів їх генерування, зокрема визначити
ринкові умови, за яких допустимо включати у вибірку ринкові котирування, а також визначити
обставини, за яких інформація щодо окремих учасників ціноутворення не враховується. Також
необхідно визначити критерії випадків, коли доцільно формувати інформаційну вибірку не
по ринку в цілому, а по окремих учасниках.

Чіткий перелік критеріїв транзакцій забезпечить вищу прозорість ринку цінних паперів та
його цінових механізмів, що в цілому сприятиме зменшенню системних ризиків формування
та поширення кризових явищ.

Принципи обґрунтованості методології, повноти та прозорості інформації тісно пов’язані
з принципом своєчасності інформації. Їх дотримання передбачає чітке визначення часу і
термінів представлення даних, а також способу і форми представлення інформації відповідно
до встановлених критеріїв. Ціновий оператор не повинен включати до розрахунків жодну
інформацію, яка не відповідає заявленим критеріям.
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Рис. 1. Схема принципів організації діяльності цінового оператора
Джерело: розроблено автором.

Дотримання принципів порівнянності та достовірності інформації також передбачає, що
ціновий монітор відбирає для аналізу тільки прийнятні угоди, вживає заходів щодо запобігання
маніпуляції або неправильного використання даних, запобігає включенню даних, які виходять
за межі часових інтервалів або були надані після закінчення встановленого терміну.

Дотримання принципу достовірності інформації та обґрунтованості методології
передбачає запобігання подвійного обліку операцій, які можуть бути представлені різними
джерелами.

Дотримання принципу достовірності інформації та легальності її отримання передбачає,
що:

– робота з постачальниками інформації організована таким чином, що своєчасно
надаються всі необхідні дані і тільки по прийнятних угодах;

– гарантується точність і правильність даних на момент їх подачі, передбачена
відповідальність за недостовірність поданої інформації;

– гарантується ефективність процесу виявлення і виправлення помилок ще на стадії збору
і систематизації інформації;
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Збір даних Обробка даних Публікація
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– розроблено механізм інформування цінового монітора про помилки в даних по
транзакціях та по цінах.

Дотримання принципу врегулювання конфліктів передбачає гарантування, що
ідентифікація помилок та заходи щодо їх усунення є доцільними та ефективними,
обґрунтованими та неупередженими. Для цього необхідно розробити критерії значимості
помилок, способи їх усунення та повідомлення учасників ринку.

Виникнення конфліктних ситуацій може бути пов’язане із розголошенням комерційно
чутливої інформації (яка не належить до комерційної таємниці). З метою попередження такого
розголошення та врегулювання конфліктів, якщо таке розголошення мало місце, необхідно:

– розробити систему превентивних заходів щодо нерозголошення інформації, її захисту та
зберігання в таємниці до моменту, коли таке розголошення не завдасть шкоди власнику;

– розробити систему відповідальності за порушення будь-яких зобов’язань щодо
дотримання конфіденційності інформації.

Ціновий оператор повинен гарантувати, що він має адекватні та справедливі процедури
розгляду і розслідування скарг, отриманих у зв’язку з публікацією цін та індексів, включаючи
можливість брати участь у судових розслідуваннях.

Не менш важливу роль у вирішенні конфліктних ситуацій відіграє налагодження роботи з
постачальниками інформації. Так, контрактні домовленості між постачальниками інформації
та ціновим оператором має охоплювати максимальне коло питань з метою забезпечення
повноти і достовірності наданої інформації та попередження розголошення комерційно
чутливої інформації, а саме:

– характер даних, які повинні бути надані постачальником даних і процедур, протягом
якого часу і дати, за допомогою якого ці дані повинні бути надані до цінового монітора;

– параметри, що регулюють використання цих даних ціновим монітором і всі права та
обов’язки обох сторін щодо цих даних;

– умови, на яких постачальник даних може припинити обслуговування, разом з будь-
яким відповідним періодом повідомлення про припинення надання даних;

– конкретні положення, що стосуються необхідності збереження комерційної
конфіденційної інформації на максимально прийнятному рівні конфіденційності і для захисту
від випуску або неправильного використання даних ціновим монітором;

– відмова від відповідальності та обмеження відповідальності, при необхідності,
звертаючись, наприклад, до наслідків помилок у будь-якому поданні або агрегуванні даних
або впливу форс-мажорних обставин.

Дотримання принципу обґрунтованості методології передбачає, що при розрахунку й
агрегуванні транзакцій ціновий оператор узагальнює всі допустимі дані від кожного
призначеного постачальника даних і використовує об’ємні масиви інформації на основі
середньозваженого значення всіх відповідних угод, які узгоджуються з опублікованою
методологією, і підходить до характеру відповідного ринку. Передбачається, що методологія
є усталеною і незмінною протягом тривалого періоду часу. Зміни у способах розрахунків цін
та індексів можуть бути допустимі у таких випадках:

– зміна методики або методології сприятиме підвищенню рівня транспарентності та буде
корисним для користувачів;

– до внесення змін і набуття ними чинності достатньо часу для того, щоб користувачі
інформації могли з ними ознайомитися та взяти участь в обговоренні;



118                                         Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. 2017. Вип. 1

Мацелюх Н. П. Хеджування ризиків на ринку цінних паперів в контексті попередження криз

– наявність критичних обставин, які вимагають внести зміни негайно, перелік таких
критичних обставин має бути визначений заздалегідь (наприклад, воєнні дії або техногенні
катастрофи).

Дотримання принципу оновлюваності інформації передбачає, що ціновий оператор
повинен підтримувати безперервність і послідовність при розрахунку і публікації індексів та
цін і спостерігати на постійній основі за процедурами, встановленими ним, і не повинен
змінювати їх або будь-які специфікації до їх індексів. Також ціновий оператор має
дотримуватися графіків обробки та представлення інформації.

Дотримання принципу своєчасності інформації забезпечується завдяки тому, що ціновий
оператор публікує свої індекси і ціни кожного робочого дня так, щоб вони були легко доступні
у той час, який найбільше підходить ринку (наприклад, початок робочого дня). Інформація,
яка публікується ціновим оператором, має бути економічно доцільною та наближеною до
реального часу. Первинна інформація не розкривається в обов’язковому порядку, однак
може бути надана зацікавленій особі за запитом.

Забезпечення високого рівня прозорості та неупередженості інформації забезпечується
завдяки незалежності цінового оператора, попередження будь-якого зовнішнього втручання
у розробку методології визначення цін та індексів, недопущення будь-якого неправомірного
впливу на діяльність цінового оператора. Крім того, ціновий оператор має гарантувати, що
він веде належний облік своєї діяльності, а збір та обробка інформації повністю відповідають
заявленим принципам. Фактично ціновий оператор завжди має бути готовий до проведення
аудиту (фінансового або інформаційного). Проведення аудиту раз на рік має бути
обов’язковим для цінового оператора, а результати аудиту мають засвідчити, що:

– усі дані збираються, обробляються і зберігаються відповідно до опублікованих процедур
цінового оператора і будь-яких відповідних договірних угод, що укладаються з постачальниками
даних;

– періодично проводяться тести, які дають можливість підтвердити достовірність процедур,
а у випадку виявлення невідповідностей – вжити заходів щодо внесення змін у процедури
обробки інформації;

– результати аудиту мають бути публічними.
У цілому діяльність цінового оператора направлена на збільшення прозорості ринку та

доступності інформації для всіх учасників ринку цінних паперів. Підвищення рівня
транспарентності інформації про цінові механізми ринку цінних паперів дасть можливість
збільшити прозорість самого ринку цінних паперів та створить передумови для попередження
кризових явищ.

Регулювання ринку цінних паперів в Україні на основі вивченого зарубіжного досвіду
полягає у створенні цінового оператора – незалежної організації, яка за власною методологією
розраховуватиме орієнтовні ціни та публікувати їх на початок дня. Розрахунки будуть
здійснюватися на основі інформації, яка подаватиметься учасниками ринку цінних паперів.
Розроблені принципи організації діяльності цінового оператора з виділенням функціональних
напрямів: збір інформації, її обробка та публікація. Це дасть можливість підвищити прозорість
ринку цінних паперів та забезпечить створення передумов для попередження розвитку
кризових явищ.
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В Європейському Союзі у приватному підприємництві в середньому залучено 87 зі 100
жителів, вклад малих і середніх підприємств (МСП) у ВВП – 50–60 %, кількість МСП на 100
жителів досягає 40 одиниць. Більшість країн ЄС вважають сьогодні малі підприємства основою
їх економіки, центрами впровадження інновацій [1]. Серед країн, що демонструють найвищі
темпи зростання національної економіки в останні роки, лідером є Польща, яка, крім того, в
2009 р. стала єдиною країною регіону, що не мала спаду економіки завдяки високій діловій
активності саме МСП, частка яких в загальному обсязі підприємств становить близько 99 %.
Вони забезпечують близько 70 % зайнятості населення, понад 55 % сукупної виручки від
реалізації [2].

Серед чинників успіху малих і середніх підприємств в Польщі можна визначити їх фінансово-
кредитну, інвестиційну, податкову підтримку. У 2013 р. Doing Business визначив Польщу
країною, яка забезпечила найкращі умови для розвитку малого підприємництва за останні
роки. Особливо відзначають успіхи в таких сферах, як реєстрація прав власності, оформлення
кредиту, захист інвестицій, торгова політика, забезпечення контрактів, проведення процедури
банкрутства. З 2010 р. Польща змогла піднятися в рейтингу Doing Business з 72 місця на 24
місце в 2017 р. Україна посіла в 2017 р. за загальними результатами 80 місце, перемістившись
з 142 місця з 2010 р. [3]

Важливу роль відіграє малий і середній бізнес (МСБ) й в Україні. На початок 2015 р.
нараховувалось 340,5 тис. МСП, або 99,9 % від загальної кількості підприємств [4]. У
докризовому 2013 р. з 260 млрд грн надходжень до Державного бюджету малі та середні
підприємства забезпечили 235 млрд грн. В останні роки МСБ у середньому створює 75–80 %
робочих місць, забезпечують майже 60 % виручки від реалізації [5].

Світовий досвід демонструє, що малий і середній бізнес відіграє важливу роль у
забезпеченні соціально-економічного добробуту суспільства. Однак саме виважена та
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багатостороння державна підтримка забезпечує найефективнішу реалізацію його функцій.
Як результат, в успішних країнах підтримка МСП є одним із основних напрямів економічної
політики держави. Оскільки основним джерелом фінансування МСБ є власний капітал, а
запозичені джерела обмежені в результаті високих ризиків, відсутності застави, державна
підтримка щодо сприяння фінансування їх розвитку є необхідною умовою забезпечення
конкурентоспроможності національної економіки в цілому.

Отже, дослідження польського досвіду державної підтримки малого і середнього
підприємництва дозволить обґрунтувати ефективні інструменти впливу на фінансове
забезпечення розвитку МСП в Україні, що дасть змогу активізувати конкуренцію та
інноваційний розвиток національної економіки, підвищити самозайнятість населення та рівень
його реальних доходів, сприяти зростанню середнього класу, максимально залучити ресурсний
потенціал регіонів, створити умови зростання ділової активності, забезпечити
конкурентоспроможність, гнучкість, мобільність, здатність до структурних та технічних
зрушень, сприяти розвитку депресивних регіонів й ін. У результаті це забезпечить зростання
конкурентоспроможності національної економіки та соціально-економічного добробуту в
Україні в посткризовий період.

Метою статті є аналіз досвіду державної підтримки розширення джерел фінансування
розвитку МСП Польщі та його імплементація щодо підвищення ефективності функціонування
малих і середніх підприємств в Україні.

Різним аспектам державної підтримки розвитку малого і середнього підприємництва
присвячено роботи таких вітчизняних науковців, як З. Варналія, Т. Васильціва, Д. Покришки
[6], О. Піжук [7] й ін. Фінансові та інвестиційні аспекти розвитку малого і середнього
підприємництва в Україні в своїх працях досліджують В. Варцабо, Г. Кампо [8], К. Васьківська,
І. Петрик, С. Ярмольський [9], М. Кужелєв, М. Житар [10] й ін.

Втім стан розвитку малого і середнього підприємництва в Україні, враховуючи, зокрема,
сучасні соціально-політичні та фінансово-економічні умови господарювання, не можна
оцінити як задовільний. Крім того, сьогодні слід врахувати умови Угоди асоціації України з
ЄС, які потребують нових підходів до організації підприємницької діяльності та державної
підтримки її розвитку. У контексті цього аналіз досвіду Польщі є актуальним і корисним.

Основними завданнями державної стратегії підтримки МСП у Польщі визначено:
підвищення інноваційності малих підприємств; вдосконалення системи навчання і підготовки
кадрів для малого підприємництва; сприяння пошуку зовнішніх фінансових джерел для розвитку
бізнесу; дерегулювання економіки та мінімізація бюрократичних процедур; сприяння
експортній діяльності малих підприємств. Це в цілому є обґрунтованим, оскільки виявлено,
що факторами, які сприяють його розвитку в країні, є високий рівень освіченості підприємців,
вкладання капіталів особами, які повернулися з-за кордону, де вони його заробили своєю
працею. Однак, порівняно з країнами ЄС, польському малому і середньому бізнесу
притаманний низький рівень інноваційності (за рейтингом Innovation Union Scoreboard країна
належить до «помірних інноваторів» – рівень інноваційності нижче середнього по ЄС), що
потребує, перш за все, залучення додаткового фінансування в достатньо великих розмірах. У
результаті в межах бюджетної перспективи ЄС на 2014–2020 рр. для Польщі включені такі нові
програми, як «Інфраструктура і навколишнє середовище», «Інтелектуальний розвиток»,
«Цифрова Польща», «Знання, Освіта, Розвиток», що передбачає фінансування зі структурних
фондів ЄС в обсязі 43 млрд євро.
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Для реалізації державної стратегії підтримки МСП в Польщі урядом використовуються
такі стратегічні інструменти:

– Особливі економічні зони. Спочатку планувалося створити їх на 20 років, але уряд
продовжив існування 14 зон до 2026 р. Їх основним призначенням є прискорений та
рівномірний розвиток регіонів за рахунок залучення нових інвесторів, створення нових робочих
місць. Умовами ведення бізнесу передбачено мінімальний обсяг інвестицій у розмірі 100 тис.
євро (власний капітал не менше 25 %), капіталовкладення мають освоюватися МСП не менше
трьох років (для великих підприємств – п’ять) з моменту завершення проекту, робочі місця на
нових об’єктах також зберігаються відповідно три (п’ять) роки з дня прийому на роботу.
Підприємства, що працюють у цих зонах, мають право на пільгове оподаткування, зокрема
звільнення від податків на покриття витрат на нові інвестиції, створення нових робочих місць
(можуть досягати для МСП до 70 % капітальних вкладень, для середніх – до 60 %); звільняються
від сплати прибуткового податку юридичні особи до 31.12.2020 у межах ліміту, що визначає
місцева влада, та на три роки від податку на нерухомість. Держава також може відшкодувати
нерезидентам до 50 % витрат на купівлю/ користування продуктів інтелектуальної власності,
результатів наукових досліджень, якщо вони використовуються для виробництва якісно нової
продукції або послуг.

– Технологічні парки. Перший парк як платформа для передачі технологій від наукових
лабораторій бізнесу був відкритий в 1995 р. На сьогодні функціонує 40 парків (14 –
створюються) в усіх воєводствах країни.

– Бізнес-інкубатори. Створюються для забезпечення МСП площею, офісним сервісом,
послугами з розвитку бізнесу (фінанси, маркетинг, менеджмент, облік і аудит, право, освіта).
Функціонують у 12 з 16 воєводствах країни. Близько 40 % інкубаторів діють у межах науково-
технологічних парків. Зростає значущість і освітньої складової інкубаторів, яка об’єднує 31
університет і понад 1 400 фірм. У результаті лише за 7 років роботи завдяки академічним
інкубаторам 5 200 студентських ідей були втілені в життя.

– Центри трансферу технологій. Як спеціалізовані структури (при ВНЗ або не пов’язані з
ними) займаються комерціалізацією результатів наукових розробок, трансфертом науково-
технічної інформації, підтримкою інформаційних баз даних. У результаті забезпечують доступ
МСП до сучасних технологій, інформаційної та консультаційної підтримки. Такі центри
створені в Кракові, Варшаві, Познані, Лодзі.

– Кластери. Створюються як платформи для реалізації галузевих і міжгалузевих виробничих
бізнес-проектів. На сьогодні функціонують понад 60 кластерів, які розміщені відносно
рівномірно по всій країні та орієнтовані переважно на інноваційні види діяльності (авіаційна,
мультимедійні та інформаційні системи, автоматизація й ін.).

Крім визначених вище інструментів, важливу роль у підтримці МСП Польщі відіграє
безпосередньо фінансова підтримка, зокрема:

– бони (субсидії) на інновації – субсидії на купівлю виключно МП результатів НДДКР у
науково-дослідних інститутів (до 15 тис. злотих);

– субсидії інвестицій інноваційної направленості – субсидії на купівлю результатів НДДКР
МСП, вітчизняних та зарубіжних ліцензій, консалтинг інноваційних послуг тощо (компенсують
до 75 % витрат);
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– технологічний кредит – кредит МСП на реалізацію інвестицій в галузі нових технологій,
частину («технологічна премія») якого погашає Фонд технологічних кредитів (до 50 %);
максимальний розмір кредиту – 4 млн злотих, самофінансування – не менше ј;

дотації на розробку та впровадження НДДКР – дотації на НДДКР до 7,5 млн євро і
впровадження до 20 млн злотих на проекти до 50 млн євро;

– дотації на розвиток НДДКР і промисловий дизайн – дотації на перетворення підприємства
в дослідно-впроваджувальний центр, розробку та впровадження виробничих зразків;

– «Паспорт для експорта» – фінансова підтримка держави близько 2 тис. підприємств
щорічно щодо покриття 50 % витрат (200 тис. злотих) на фінансування експортного проекту
(консалтинг, підготовка фахівців у галузі промоції експорту, маркетингу,
зовнішньоторговельних стратегій).

Також польським урядом визначено кілька пріоритетних напрямів, за якими передбачено
субсидування за державний кошт: капітальне будівництво, розвиток міської інфраструктури,
розвиток альтернативної енергетики, до яких активно залучаються МСП. У цілому до 2020 р.
на інноваційні проекти планується виділяти до 3 % ВВП щорічно.

Непрямою фінансовою підтримкою МСП у Польщі також є забезпечення державою займів
та банківського поручительства, венчурне фінансування. У 2011 р. в Польщі діяло 64 кредитних
фонди (капітал 226 млн євро) і 51 фонд кредитного поручительства (капітал 320 млн євро).
Лише в 2011 р. венчурні фонди вклали понад 688,7 млн євро в інвестиції 67 польських фірм,
переважно малого бізнесу.

Важливу роль у фінансовій підтримці МСП Польщі, у тому числі по визначених вище
інструментах, відіграють кошти фондів ЄС. Крім того, з серпня 2014 р. в ЄС діє програма
«Конкурентоспроможність малих і середніх підприємств» (COSME), яка пропонує МСП два
фінансових інструменти. Перший і головний з двох – гарантування кредитів. Фінансові
установи, які беруть участь у програмі, можуть заручитися гарантією з боку ЄС під час
видачі кредиту невеликому або новому підприємству, що не має кредитної історії або цінної
застави. Другий інструмент – схема «Капітал заради зростання»: ЄС вкладає кошти у фонди,
які готові ризикувати та інвестувати в невеликі фірми (пріоритетно ті, що працюють на зовнішніх
ринках), які, на їх думку, є перспективними. Крім того, у 2016 р. компанія «Raiffeisen Leasing»
підписала угоду з Європейським інвестиційним фондом про пріоритетне фінансування
польських фірм. У цілому на дві програми – COSME і Horyzont 2020 пердбачено 670 млн
злотих (близько 150 млн євро). У результаті польські фірми можуть розраховувати на лізинг
або кредит на суму 520 млн злотих та фінансування на підтримку інновацій в обсязі 120 млн
злотих (Horyzont 2020).

Для управління коштами з державного бюджету і ЄС для підтримки підприємництва в
сферах інноваційної економіки, людського капіталу, розвитку Східної Польщі створена
спеціальна урядова структура – Польське агентство з розвитку підприємництва (ПАРП), метою
діяльності якого є реалізація програм розвитку економіки і особливо в області стимулювання
розвитку МСП; розвитку експорту; регіонального розвитку; використання нових технологій;
створення нових робочих місць, протидії безробіттю та розвитку людських ресурсів.
Основними інструментами підтримки є дотації МП та установам, які підтримують їх розвиток,
а також інноваційні позики; консультаційні та експертні послуги; навчання підприємців,
співробітників, посадових осіб державних органів; полегшення доступу до економічної і
технічної інформації, розробок і аналізу; організація інформаційних заходів. Реалізація програм
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відбувається через Регіональні інститути фінансування, якими частіше виступають Агентства
регіонального розвитку (АРР). На місцевому та державному рівні створено національні і
регіональні фонди захисту навколишнього середовища та управління водними ресурсами.

Якщо в перші роки діяльності польських АРР основним джерелом їх фінансування були
проекти уряду Великої Британії, програми ЄС, то з кінця 1990-х рр. більшість агентств
починають функціонувати без зовнішньої фінансової підтримки, за рахунок власної діяльності
на платній основі. Основні напрями діяльності польських АРР – це підприємницька, інноваційна
діяльність, рекламування регіону серед іноземних інвесторів, підготовка чи допомога органам
влади та приватним структурам у створенні стратегій регіонального розвитку. АРР
створюється за ініціативою органів місцевого самоврядування, воєводства, громадських
об’єднань та функціонують у формі акціонерного товариства. Вагомий вплив на їх розвиток
мають Агентство індустріального розвитку, Польське агентство регіонального розвитку,
Національна асоціація агентств регіонального розвитку, Європейська асоціація агентств
регіонального розвитку. Сьогодні діяльність польських АРР передбачає їх комерціалізацію і
переважно автономне фінансування. Отже, АРР реалізують фінансову підтримку малих і
середніх підприємств за власними програми, програмами уряду Польщі і ЄС. На відміну від
комерційних банків, які надають кредити успішно функціонуючим підприємствам, вони
кредитують бізнес підприємців-початківців.

У результаті в системі підтримки підприємництва в Польщі функціонує близько трьох
тисяч некомерційних організацій: господарських палат, організацій ремісників, самоврядних
організацій підприємців, професійних і галузевих об’єднань тощо. На підтримку підприємців
спрямовується близько 20 % коштів, що виділяються з фондів ЄС. У результаті формується
сфера професійного обслуговування бізнесу, в тому числі фінансового посередництва –
банки, біржі, брокерські контори, страхові організації та ін., що сприяє розвитку сучасної
фінансової інфраструктури підтримки підприємництва.

Утім майже третини малих і середніх польських підприємств не задоволені наявністю
інформації щодо фондів ЄС. За опитуваннями 89 % малих і середніх підприємств ніколи не
застосовували дофінансування з фондів ЄС. 3 тих 11 %, що отримували фінансування фондів
ЄС, у більшості випадків тільки один раз (7 %). Частіше заявки на кошти фондів ЄС подають
мікро- і малі підприємства, ніж середні, але рівень задоволення заявок більший для середніх.
Як правило, задоволення заявки не гарантує 100 % її фінансування [11–12].

Серед основних проблем розвитку МСП в Україні, за результатами опитування підприємців,
виявлено корупцію в органах влади (65 % опитаних), обмежений доступ до фінансових ресурсів
(57 %), податковий тиск (54 %). Разом із тим серед очікуваних напрямів підтримки
підприємництва визначено саме фінансово-кредитну (78 %), інфраструктурну (68 %),
стимулювання інновацій та експорту (65 %) [13].

За даним Комітету статистики України [14], власний капітал середніх підприємств становить
19,3 % сукупного капіталу, малих – 20,4 %, мікропідприємств – 23,9 % (великі підприємства
33 %), довгострокові зобов’язання відповідно – 26,0 %, 20,8 %, 18,6 % (21,1%), поточні
зобов’язання – 54,65 %, 58,8 %, 57,5 % (45,9 %). Частка кредитів, спрямованих у МСП, в
загальному кредитному портфелі КБ становить 15 %. Ще на початку десятиліття у структурі
капіталу вітчизняних малих підприємств власні джерела становили понад 60 %, за рахунок
банківського кредитування забезпечувалося не більше ніж 16 % загального капіталу, державне
фінансування становило лише 6 %. На жаль, такі зміни пов’язані не з розширенням та
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диверсифікацією джерел фінансування, а нестабільністю, в результаті чого збитки отримує
значна частка МСП, в цілому спостерігається їх низька інвестиційна, інноваційна активність.
Ставки за банківськими кредитами для МСП у цілому не відрізняються від ставок для інших
суб’єктів господарювання і є занадто високими.

На сьогодні малі та середні підприємства в Україні отримують допомогу від Фонду
підтримки підприємництва України та за Регіональними програмами підтримки
підприємництва. Разом із тим фінансова підтримка вкрай обмежена, несистемна, програми
не користуються популярністю серед підприємців, відсутня мотивація їх використання в
результаті високих адміністративних витрат тощо. Доступна для українських МСП допомога і
міжнародних та європейських фондів. Серед міжнародних слід відзначити програми
Міжнародної фінансової корпорації (Ukraine Sustainable Energy Finance Program, Ukraine
Resource Efficiency Program, IFC Ukraine Residential Energy Efficiency Project, Ukraine Agri-
Insurance Development Project, Ukraine Agri-Finance Project), Європейського банку
реконструкції та розвитку (The Eastern Partnership SME Finance Facility), Німецько-українського
фонду (програма мікрокредитування, програма рефінансування агросектору), Німецького
державного банку розвитку (European Fund for Southeast Europe). Серед європейських – це,
перш за все, COSME, InnoFin («Горизонт-2020»), Creative Europe, EaSI Програма зайнятості та
соціальних інновацій. Однак підприємці в більшості випадках про ці програми не знають або,
якщо і володіють інформацією, використовують обережно. Часто для використання такої
допомоги підприємці не мають достатнього досвіду.

Важливим завданням сучасної підтримки вітчизняних МСП є їх інтернаціоналізація. Це не
лише підвищує їх конкурентоспроможність, інноваційність, а й здатність до самофінансування,
зростання прибутковості, залучення фінансових ресурсів та їх більш ефективного використання.
Досвід ЄС у цілому та Польщі, зокрема, свідчить, що для цього доцільно підтримувати практики
підвищення обізнаності підприємців; розширювати доступ до високоцінної інформації; навчати
та підвищувати кваліфікацію персоналу; створювати мережі МСП; підтримувати фінансові
потреби в інтернаціоналізації, прикордонні зони та транскордонне співробітництво тощо.

Отже, враховуючи сучасний стан національної економіки, фінансової системи, соціальної
сфери, удосконалення системи державної підтримки малого і середнього підприємництва,
зокрема за рахунок заходів щодо оптимізації механізму фінансового забезпечення,
представляється вкрай важливим. У контексті цього вирішальним є розробка і реалізація
комплексу заходів з трьох напрямів державної підтримки МСП в Україні: організаційно-
структурному, фінансово-податковому і майновому. У рамках першого напряму потребує
уваги подальше вдосконалення єдиних, прозорих механізмів, процедур реєстрації та діяльності
суб’єктів МСБ, їх державної фінансової підтримки, діяльності вже створених інститутів
фінансової підтримки; сприяння розвитку співпраці малого і великого бізнесу, зокрема шляхом
підтримки добросовісної конкуренції, поширенням франчайзингу, субпідряду, лізингу,
співпраці великих і малих підприємств при державних закупівлях, зовнішньоекономічній
діяльності; розвиток консалтингової, інформаційної, аудиторської допомоги та підвищення
фінансово-економічної грамотності підприємців; залучення у систему фінансової
інфраструктури міжнародних та недержавних організацій допомоги малому бізнесу. Розвиток
фінансово-податкової підтримки державою МСП потребує, перш за все, вирішення протиріч
щодо застосування спрощеної системи оподаткування, обов’язкового пенсійного і соціального
страхування. Також важливим є активне залучення у систему державних закупівель; пільгове
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кредитування, додаткові податкові (канікули, кредити) та митні пільги відповідно до чітко
визначеного цільового призначення фінансової підтримки, зокрема щодо розробки й
впровадження інновацій, модернізації, розвитку депресивних регіонів або окремих видів
діяльності; розширення участі місцевих органів влади у фінансовій підтримці суб’єктів МСБ;
стимулювання учасників фінансового ринку, зокрема комерційних банків, страхових і
лізингових компаній, венчурних фондів, у кредитуванні і страхуванні МСП. Украй важливим
на сьогодні є удосконалення майнової підтримки фінансового розвитку суб’єктів
підприємництва, що не можливо без надання першочерговості МСП при оренді приміщень,
обладнання державної власності; забезпечення пільгових умов фінансовими інститутами, які
працюють з такими підприємствами; гарантій по кредитах за рахунок державного майна;
інноваційної підтримки.
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ШЛЯХИ НАБЛИЖЕННЯ МИТНОГО ПОСТАУДИТУ
ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

Проаналізовано стан вітчизняного та європейського нормативно-правового
забезпечення митного постаудиту як форми митного контролю після випуску товарів у
вільний обіг. Досліджено сутність митного постаудиту в стандартах ЄС, роботах
науковців та запропоновано власне визначення. Визначено мету, завдання, джерела
інформації та напрями митного постаудиту. Розглянуто досвід зарубіжних держав щодо
організації та здійснення митного постаудиту. Виявлено проблемні питання організації
вітчизняного митного постаудиту та намічено шляхи їхнього вирішення.
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ПУТИ ПРИБЛИЖЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО ПОСТАУДИТА
К ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ

Проанализировано состояние отечественного и европейского нормативно-правового
обеспечения таможенного постаудита как формы таможенного контроля после выпуска
товаров в свободное обращение. Исследована сущность таможенного постаудита в
стандартах ЕС, работах ученых и предложено собственное определение. Определены
цели, задачи, источники информации и направления таможенного постаудита.
Рассмотрен опыт зарубежных государств по организации и осуществлению таможенного
постаудита. Выявлены проблемные аспекты организации отечественного таможенного
постаудита и намечены пути их решения.
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WAYS OF BRINGING CUSTOMS POST-CLEARANCEAUDIT
TO EUROPEAN STANDARDS

The paper analyzes national and European regulatory legal instruments provided for customs
post-clearance audit as the form of customs control. The article researches the essence of customs
post-clearance audit in EU standards, works of native and foreign scholars, and personal
definition is proposed. The purpose, objectives, targets and information sources of post-clearance
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audit are defined. The foreign countries’ background in the field of organization and conduct of
post-clearance audits is considered. Problems of national post-clearance audit organization
are identified and ways to solve them are determined.

Keywords: customs, customs post-clearance audit, simplification of customs procedures.

Сучасне посилення конкуренції в рамках міжнародної економіки гостро потребує
суттєвого вдосконалення системи управління національною економікою, важливою
складовою якої є митне регулювання у сфері зовнішньоекономічних відносин. Реалізація
політики спрощення митних формальностей щодо переміщення товарів через митний кордон
обумовлює необхідність обмеження кількості поданих документів, зменшення ризиків
порушення вимог митного законодавства та потребує надійного митного контролю, реалізації
його форм на засадах недискримінації, транспарентності та ефективності, що слугує
демократичним і альтернативним підґрунтям зниження жорсткості контрольних заходів,
скорочення часу митного оформлення та перенесення акценту на документальні перевірки
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (далі – ЗЕД) після митного оформлення товарів,
які отримали назву «митний аудит (постаудит)».

Митний постаудит – важливий інструмент здійснення митного контролю в умовах
спрощення митних процедур, який передбачає ретроспективну перевірку вже здійснених
суб’єктами ЗЕД операцій після факту митного оформлення товарів шляхом визначення їхньої
законності, повноти виконання зобов’язань, що сприяє зниженню витрат для бізнесу,
пов’язаних з тимчасовим зберіганням товару, проведенням митних оглядів, простоєм
транспортних засобів. Однак концепції митного постаудиту не достатньо розроблені, тому не
виконують свої функції в митному контролі, що негативно позначається на бюджетних
надходженнях та ефективності діяльності фіскальних органів. Невисока ефективність митного
постаудиту, недостатня кількість досвідчених фахівців та їхня мотивація пояснюється не
використовуваними можливостями організації, відсутністю зацікавленості з боку
контролюючих структур та їхніх посадових осіб в отриманні кінцевих результатів.

Метою і завданням статті є розгляд теоретичних та проблемних аспектів митного постаудиту
у сфері державної митної справи в контексті підвищення надійності та ефективності,
враховуючи європейський досвід.

Митний постаудит як важливу форму митного контролю досліджували вітчизняні науковці
І. Бережнюк, О. Вакульчик, С. Войтов, О. Гребельник, Т. Єдинак, О. Кнішек, П. Пашко,
В. Туржанський та інші, в працях яких визначається необхідність подальшого удосконалення
питань організації та методики митного постаудиту у контексті підвищення надійності та
ефективності.

Втілення завдань митного постаудиту за переміщуваними товарами, транспортними
засобами ґрунтується на фундаментальних принципах переглянутої Міжнародної конвенції
про спрощення і гармонізацію митних процедур, якою передбачено здійснення митного
контролю на засадах управління ризиками при виявленні порушень митного та податкового
законодавства і перенесення акценту контрольних заходів на етап після випуску товарів у
вільний обіг. Зокрема, в рекомендаціях до глави 6 Конвенції Кіото розкрито зміст поняття
митного постаудиту як заходів, що вживаються митними органами для перевірки правильності
і достовірності відомостей, зазначених у митних деклараціях, шляхом дослідження
бухгалтерських книг, рахунків, систем бізнесу, всіх відповідних комерційних даних компанії [5].
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Принципи митного аудиторського контролю закладено в Рекомендаціях Європейської
економічної комісії ООН від 26–29.03.2001 № 18 «Заходи щодо спрощення процедур
міжнародної торгівлі», відповідно до пункту 3.10 яких з метою пришвидження міжнародних
торговельних потоків передбачається орієнтація державних органів на аудиторський контроль
для дослідження комерційних операцій підприємств торгівлі [18].

У Модернізованому митному кодексі ЄС (стаття 48) митний постаудит визначається як
сукупність засобів митного контролю, який здійснюється після випуску товарів у вільний обіг
з метою перевірки точності та достовірності показників декларацій і охоплює контроль бізнес-
систем, записів, книг [20]. Відтак, митним органам надаються значні повноваження у сфері
здійснення контрольних функцій для перевірки зовнішньоекономічної діяльності суб’єкта
господарювання. Ґрунтуючись на цьому визначенні, експерти Всесвітньої митної організації
трактують поняття митного контролю після випуску товарів з використанням методів аудиту
як процес, що дозволяє працівникам митниці перевіряти достовірність декларацій за даними
відповідної митної комерційної інформації фізичних і юридичних осіб, безпосередньо або
опосередковано задіяних у міжнародній торгівлі [17].

Процедури митного аудиту регламентують Рамкові стандарти безпеки та полегшення
всесвітньої торгівлі Всесвітньої митної організації (SAFE Framework of Standards to Secure and
Facilitate Global Trade), що ратифіковані в Україні у 2005 році [9], п. 5 ст. 7, п. 3 ст. 10 Угоди про
спрощення процедур торгівлі (The Trade Facilitation Agreement) (ратифікованої в Україні у
2015 році) [11], cтст. 76, 84 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами (Association
agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the
other part) (ратифікованої Україною в 2014 році) [12], Митні прототипи (Customs blueprints)
[18] та Керівництво з митного аудиту (РСА Guidelines) [20].

В Україні митний постаудит запроваджено Митним кодексом України 2002 року як
перевірку системи обліку та фінансової звітності за операціями з товарами, що переміщуються
через митний кордон України, справляння податків і митних платежів. Однак реалізації повним
обсягом митний аудит не отримав.

Митний кодекс України 2012 року продовжив впровадження митного постаудиту, але не
детермінував його поняття, лише визначив можливість застосування інструментів його
реалізації у формі проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства
України з питань державної митної справи (ст. 345), проведення планових і позапланових
виїзних перевірок (ст. 346), права, обов’язки посадових осіб контролюючого органу, а також
посадових осіб підприємств під час проведення документальних перевірок (статті 347, 350) [6].
При цьому митниця може перевіряти тільки суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, який
безпосередньо ввіз товар до України.

Законодавчо неврегульованими залишились методичні прийоми, джерела інформації та
способи її обробки, технологічні схеми здійснення за різними об’єктами, тематика перевірок.
Зокрема, відсутні напрацювання для проведення перевірок підприємств, які ввозять товар на
підставі зовнішньоекономічних договорів, заключених з офшорною зоною. Така
неузгодженість ряду правових норм належить до виникнення митних і податкових спорів та
судових розглядів, до судової відміни рішень митних органів, актів документальних перевірок.
Крім того, наявні перевірки носять суто фіскальний характер з домінуванням податкового
аудиту за рахунок непрямого оподаткування (зокрема, імпортними ПДВ, митом та акцизним
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податком), при цьому митний аспект перевірок мінімізується, що не забезпечує належного
контролю за дотриманням митного законодавства та нівелюється захисна функція митного
оподаткування.

З метою вирішення проблем, пов’язаних з недосконалим нормативно-правовим
забезпеченням митного постаудиту, необхідно уніфікувати вітчизняне законодавство з
урахуванням міжнародних стандартів. У цьому зв’язку необхідно теоретично обґрунтувати
та нормативно закріпити визначення дефініції «митний постаудит». У своїх працях вітчизняні
та зарубіжні науковці неодноразово намагались дослідити термінологічні розбіжності у
трактуванні визначення «митний постаудит». Так, учений П. В. Пашко визначає державний
митний аудиторський контроль як один із заходів попереджень можливих митних
правопорушень, застосування якого надасть можливість митній службі своєчасно й
достатньою мірою виконувати економіко-регуляторну, захисну, фіскальну та інформаційно-
статистичну функції митної політики, використовуючи існуючі кадрові можливості [7, с. 7].

О. М. Вакульчик, О. О. Кнішек розглядають постмитний контроль як систему заходів,
методів та прийомів, які використовують посадові особи митних органів при організації та
проведенні на основі методів аудиту контролю законності, повноти й достовірності
відображення зовнішньоекономічних операцій у системі фінансового обліку і звітності,
правильності нарахування та своєчасності сплати митних податків і платежів підприємствами –
суб’єктами ЗЕД до державного бюджету [2, с. 52].

Митний аудит, на думку Е. П. Луньової, – комплекс взаємопов’язаних заходів, що
здійснюють митні органи з метою проведення перевірок діяльності учасників ЗЕД після
завершення митного оформлення господарюючих суб’єктів, які прямо чи опосередковано
мають відношення до товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон
(митні брокери, митні перевізники, утримувачі митних складів та ін.) із метою забезпечення
дотримання законодавства та міжнародних договорів, контроль за виконанням яких покладено
на митні органи [4, с. 7].

Дослідники С. Г. Войтов і В. В. Черних під митним постаудитом розуміють процес
комплексного або часткового нормативно-економічного моніторингу діяльності підприємств-
суб’єктів ЗЕД з боку посадових осіб підрозділів митного постаудиту митних органів, який
здійснюється після факту первинного митного очищення (оформлення) з метою перевірки
дотримання митного законодавства, митно-податкової дисципліни підприємством, а також
забезпечення належного рівня економічної безпеки в частині захисту національних
товаровиробників від реалізації товарів, щодо яких не приймалися або застосовувалися на
недостатньому рівні заходи митно-тарифного регулювання [3, с. 38].

С. Шостак і А. Швець визначають митний аудит як незалежну перевірку, додаткову систему
контролю і напрям підприємницької діяльності [15, с. 456; 16, с. 301]. А. Берзан і Л. Попова
розглядають митний аудит як діяльність митних органів, яка проводиться після випуску товарів
у вільний обіг [1, с. 46; 8, с. 328].

Отже, у науковців відсутня єдина думка як щодо трактування митних перевірок суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності після оформлення товарів на кордоні, так і терміна:
постмитний аудит, постмитний контроль, митний постаудит-контроль.

На нашу думку, митний постаудит – це система заходів, одна з форм митного контролю,
що здійснюються органами доходів Державної фіскальної служби України з питань митної
справи в межах своїх повноважень з метою додержання нормативно-правових актів з питань
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митної справи, міжнародних договорів України після випуску товарів з використанням методів
аудиту за даними документів, відомості про які зазначено у митній декларації, за якою здійснено
випуск товарів у вільний обіг.

Відправним моментом проведення митного постаудиту є його спрямованість на
прискорення та спрощення митних процедур і одночасне забезпечення ефективності
інструментів державного регулювання ЗЕД та перенесення навантаження перевірки з етапу
митного поточного контролю на наступний – після випуску товарів. Адже за відведені статтею
196 Митним кодексом Митного Союзу 1–2 дні повну і якісну перевірку достовірності й
документально підтвердженими заявлених у декларації на товари відомостей не завжди
вдається провести. Тоді як відсутність ефективного митного контролю за адекватністю цін
ввізних товарів надає змогу імпортерам недостовірно декларувати товари та транспортні
засоби і мінімізувати їхню митну вартість.

Метою митного постаудиту є сприяння розвитку зовнішньоекономічних відносин України
для забезпечення національних інтересів та економічної безпеки держави.

Основним завданням митного постаудиту є сприяння зовнішньоекономічній діяльності
суб’єктів господарювання шляхом прискорення і спрощення митних процедур та перенесення
їх на етап після випуску товарів у вільний обіг. Постмитний аудит здійснюється на основі
вибірковості та при максимально можливому застосуванні методів управління ризиками.

Джерелами інформації для проведення митного постаудиту є документація, яка подається
до митного оформлення, дані фінансового обліку підприємства за експортно-імпортними
операціями щодо правильності визначення митної вартості, повноти сплати митних платежів
тощо, інформація підприємств-контрагентів, державних органів, іноземних митних
адміністрацій та ін.

Напрямами діяльності митного постаудиту є:
– повнота нарахування та сплати митних платежів на підставі достовірності визначення

митної вартості, правильності класифікації товарів відповідно до УКТ ЗЕД, обґрунтованості
надання пільг, відповідності фактичного використання заявленій меті переміщення та обраного
митного режиму, законність переміщення товарів і транспортних засобів;

– протидія формуванню фіктивного податкового кредиту шляхом виявлення ризиків
оформлення товарів «прикриття» в електронних базах даних митниць та перевірка фактів
незаконної реалізації імпортних товарів (за готівку, без належного декларування).

Аналіз стану результативності здійснених документальних перевірок підрозділів митного
аудиту Державної фіскальної служби України в 2016 році свідчить про високу результативність,
а саме: виявлено порушень вимог митних режимів у 23 суб’єктах господарювання на суму
636,8 млн грн, заниження митної вартості у 148 суб’єктах господарювання на суму 35,0 млн
грн, порушення правил застосування пільгового режиму у 22 суб’єктах господарювання на
суму 96,7 млн грн, порушення вимог класифікації товарів у 109 підприємців на суму 29,2 млн
грн, несплата антидемпінгового мита та інше – 3 суб’єкти на суму 0,8 млн грн. У цілому за
результатами 314 перевірок митних аудиторів донараховано 798,6 млн грн [13, с. 37].

Разом з тим на заваді підвищення ефективності та результативності митного постаудиту
стають недоліки митної нормативно-правової бази існування колізій, блокування розвитку
міжнародної співпраці та ЗЕД підприємств, провокування, зволікання та забюрократизованість
тощо. Яскравим прикладом є те, що кінцево прийняти рішення щодо наявності або відсутності
державного митного ризику за розробленими індикаторами ризику і, відповідно, обрати
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форму та обсяг митного контролю повинна посадова особа митниці відповідно до статті 320
Митного кодексу України. Домінування суб’єктивного чинника у прийнятті рішення про
форму митного контролю може спричинити митні ризики у діяльності підприємства.

Оцінка реальних ризиків є найважливішим етапом у забезпеченні подальшої ефективності
процесу митного постаудиту. Так, недостовірна оцінка ризиків з визначення потенційного
порушника тягне за собою перевірку підприємства, що здійснює діяльність «чисто», відволікає
значну кількість трудових та інтелектуальних ресурсів і створює ситуацію, коли дійсний
порушник залишається без визначеного законом покарання.

Розвиток митного постаудиту є невід’ємною частиною вдосконалення механізму митного
адміністрування. Відповідно до Стратегічного плану розвитку ДФС України на 2015–2018 роки
одним з пріоритетних напрямів митного контролю визначено розвиток митного постаудиту в
рамках проведення перевірок та підвищення ефективності контрольних заходів. Тому важливим
завданням, що стоять перед фіскальними органами у сфері державної митної справи ДФС
України є створення методологічної бази митного постаудиту на основі методичних прийомів
аудиту та стандартизації контрольно-перевірочної діяльності.

Основними проблемами, що потребують вирішення в організації митного постаудиту є
недостатня кількість фахівців та їхня мотивація. Так, у діяльності Державної фіскальної служби
України зайнято 9 500 працівників митниці, з яких лише 125 осіб проводять митний постаудит,
що становить 1,3 % (для порівняння, в Словаччині таке співвідношення – 3,5 %, Польщі –
6,9 %) (табл. 1) [13, с. 23].

Таблиця 1

Зокрема, діяльність найбільших 5 територіальних підрозділів митного аудиту в ГУ ДФС
України забезпечують 41 аудитор: м. Київ – 12 осіб на 10,3 тис. суб’єкта ЗЕД, Київська область –
3 особи (8,2 суб’єкта ЗЕД), Одеська область – 12 осіб (5,5 суб’єкта ЗЕД), Львівська область –
7 осіб (3,8 суб’єкта ЗЕД), Дніпропетровська область – 7 осіб (2,8 суб’єкта ЗЕД). Отже, 41
аудитор охоплює перевірками 56 % активних суб’єктів ЗЕД. Тому необхідно збільшити штат
співробітників підрозділів митного аудиту до рівня середнього показника країн-членів ЄС з
1,3 до 4 %.

Потребує вирішення належна оплата праці митних аудиторів. З моменту реформування
ДФС України умови оплати праці митників було суттєво погіршено, в середньому заробітна
плата на митниці зменшилась майже в 2 рази. Результатом таких змін стало скасування окремих
надбавок на фоні збільшення середнього розміру посадових окладів на митницях на 100 грн,
а саме: ліквідовано щомісячну надбавку за особливі умови служби, середній розмір якої

Країна Чисельність
населення, (млн)

Кількість митних
аудиторів, ос.

Загальна
кількість
митників

Питома вага митних
аудиторів у заг.

кількості, %
Україна 43 125 9 500 1,3
Словакія 5,5 104 3 008 3,5
Чеська
Республіка

10,5 100 5 397 1,9

Польща 39 1 000 14 500 6,9
Болгарія 7 160 3 200 5
Литва 3 62 2 097 3
Німеччина 82,2 1 447 43 000 3,4
Фінляндія 5,5 100 2 100 4,7
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становив до 70 %; зменшено середній розмір надбавок за високі досягнення у праці або за
виконання особливо важливої роботи з 80 до 50 %; знижено середній відсоток премії зі 100 до
10 %. На момент об’єднання податкової та митної служб інспектор, працюючий на державному
митному кордоні, отримував заробітну плату у середньому розмірі 4 100 грн. Наразі інспектор
митниці отримує 2 200 грн [14, с. 45]. Для порівняння, середня заробітна плата митників у
країнах Балтії залежить від рангу, стажу, посадових обов’язків, становить близько 1 000 євро
[13, с. 24].

Не дивлячись на позитивну динаміку ефективності проведення митного аудиту – зростання
сум донарахувань грошових зобов’язань у 2015–2016 рр. на 85 % (з 117 761 тис. грн у 2015 р. до
798 570,5 у 2016 р.) [13, с. 38], потребує підвищення результативність діяльності митників, адже
лише 2/3 надходжень за результатами митного постаудиту направляється до бюджету, решта
повертається за результатами апеляцій. Тому важливим завданням є впровадження та
удосконалення системи управління якістю у діяльності митних аудиторів, підвищення
ефективності управління персоналом, розвиток системи безперервного навчання та
підвищення рівня мотивації працівників, проведення регулярної оцінки ефективності роботи
структурних підрозділів та формування системи управління якістю їхньої роботи.

Усталене розуміння ефективності митного постаудиту як економічної доцільності
(співвідношення результатів та витрат на проведення) лише частково відображає його
економічний зміст, оскільки поза увагою залишається оцінка результативності (обсяг виявлених
правопорушень митного законодавства) та дієвості здійснення контрольних заходів
(відповідності обсягів виявлених правопорушень у грошовому вимірі та обсягів фактично
відшкодованих збитків за результатами перевірки).

Важливим показником діяльності митників Державної фіскальної служби України є
результати рейтингу Світового банку «Ease of Doinge Business» («Легкості ведення бізнесу»),
за яким у 2017 році Україна покращила свою позицію лише на 1, піднявшись з 81 місця на 80,
за компонентом «міжнародна торгівля» відбулось погіршення з 115 позиції до 110. За цим
показником вимірюються часові та фінансові витрати (за винятком мит) при проходженні
етапів, необхідних при експорті чи імпорті товарів: на дотримання встановлених вимог до
оформлення документів, вимог прикордонного та митного контролю. Рейтинг України за
показником міжнародна торгівля становив 150 місце, що суттєво поступається Польщі (1
місце), Білорусі (30 місце) та Молдові (34 місце) [19]. Тому важливим напрямом розвитку
митного постаудиту є проведення регулярної оцінки задоволеності бізнесу у сфері
зовнішньоекономічної діяльності рівнем роботи ДФС України.

В організації проведення митного постаудиту потребує вирішення цілеспрямований відбір
об’єктів митних перевірок в інтересах підвищення результативності митного контролю. Існуюча
практика вибору об’єктів митної перевірки орієнтується на систему управління ризиками,
яка за умов швидкоплинного середовища характеризується високим рівнем невизначеності.
Для вирішення проблеми слід посилювати оперативність автоматизованого обміну
фінансовою інформацією з митними адміністраціями іноземних держав шляхом підписання
угод, впроваджувати науково обґрунтований підхід до вибору об’єктів, аналізу джерел
інформації у митній сфері з використанням дисперсійного аналізу. Тому в умовах, коли
завдання перед митною службою полягає в одночасному сприянні зовнішньої торгівлі,
прискоренні часу виконання митних процедур, забезпеченні дотримання якості митного
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контролю, основне навантаження митного контролю повинно переноситися з етапу поточного
контролю на етапи попереднього та постмитного аудиту.

Отже, теоретико-методичні аспекти митного постаудиту спрямовані на розробку фахових
знань як форми митного контролю після випуску товарів, вирішення проблем якого сприятиме
спрощенню та прискоренню митних процедур і надасть можливість Україні зняти напругу з
питань митної вартості та інших контрольних заходів на державному митному кордоні;
формуватиме підґрунтя для надійного застосування інституту Уповноваженого економічного
оператора в Україні; що сприятиме зростанню доходів державного бюджету і забезпечуватиме
баланс інтересів митниці та суб’єктів ЗЕД.
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Формування комплексу ефективних механізмів протидії мінімізації сплати податків, у тому
числі таких, що мають ознаки агресивного податкового планування (далі – АПП), залишається
одним із стратегічних напрямів трансформації світової податкової системи. Хоча оцінити
масштаби АПП складно, враховуючи багатоаспектність таких процесів і серйозні обмеження
щодо отримання даних, сьогодні відомо, що фіскальні ефекти цієї глобальної проблеми є

© Новицька Н. В., 2017
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значними. Так, застосування платниками податків схем АПП є глобальною проблемою і за
різними оцінками спричиняє втрати податкових надходжень від 4 до 10 % на рік, що в
абсолютному вимірі становить від 100 до 240 млрд доларів США.

На додаток до значних втрат податкових надходжень АПП зумовлює й інші несприятливі
економічні ефекти, пов’язані з неможливістю здійснення адекватної оцінки обсягу
корпоративного боргу, прямих іноземних інвестицій та ін. У зв’язку з цим метою цієї роботи
є дослідження методичних підходів до оцінки ефектів агресивного податкового планування,
які розроблені в країнах ОЕСР для того, щоб на цій основі розробити власну вітчизняну
модель протидії таким негативним проявам у податковій сфері.

Проблемам оцінки масштабів АПП присвячено значну кількість публікацій, серед яких
варто виділити [2] та [3], проте досі не прийнято рішення щодо застосування єдиної методології
оцінки масштабів АПП та ведуться наукові пошуки у цій сфері.

Основною причиною зазначених негативних явищ став процес глобалізації, що
поширювався у середині минулого століття і на сьогодні спричинив значний вплив на
національні економіки. Глобалізація сприяє активізації зовнішньої торгівлі, залученню
іноземних інвестицій, підвищуючи тим самим ефективність міжнародного економічного
співробітництва та розвитку окремих економік. Однак є й негативний бік цього явища. Вільний
рух капіталів, розвиток цифрової економіки створюють можливості для використання
прогалин і невідповідності податкового законодавства для подвійного звільнення від сплати
податків. Це, з одного боку, підриває справедливість і цілісність податкових систем країн світу,
а з іншого, – дозволяє значно зменшувати податкові зобов’язання транснаціональним
корпораціям (далі – ТНК).

Найбільш негативно процеси АПП впливають на розвинені країни, так на рис. 1
представлено обсяги втрат податкових надходжень у розрізі країн. Найбільші втрати податкових
надходжень за останніми дослідженнями в 2012 р. були у США та склали в 84,8 млрд дол.,
відношення недоотриманого прибутку становило 37,9 %. У топ-10 країн за цим показником
також входять: Німеччина (7,2 млрд дол.), Іспанія (4,9 млрд дол.), Італія (4,2 млрд дол.), Бразилія
(3,7 млрд дол.), Франція (3,7 млрд дол.), Індія (3,6 млрд дол.), Мексика (3,3 млрд дол.), Канада
(3,0 млрд дол.), Китай (2,6 млрд дол.).

Рис. 1. Недоотримані податкові надходження та частка надлишкового прибутку у
сукупному його обсязі в 2012 р.

Джерело: складено на основі [2].
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Натомість деякі країни внаслідок політики низького податкового навантаження, якою
користуються ТНК, застосовуючи схеми АПП, отримують значну вигоду (рис. 2). У топ-10
країн за обсягом надлишкових податкових надходжень входять: Норвегія (8,4млрд дол.),
Нідерланди (3,5 млрд дол.), Індонезія (2,4 млрд дол.), Ірландія (2,2 млрд дол.), Швейцарія (1,7 млрд
дол.), Данія (1,4 млрд дол.), Люксембург (1,0 млрд дол.), Єгипет (0,8 млрд дол.), Сінгапур
(0,6 млрд дол.), Венесуела (0,5млрд дол.).

Рис. 2. Надлишкові податкові надходження та частка надлишкового прибутку у
сукупному його обсязі в 2012 р.

Джерело: складено на основі [2].

На рис. 3 представлена динаміка середніх ставок ППП у країнах з надлишковим та виведеним
прибутком. Найбільший розрив у ставках спостерігався в 2008 р. і складав 29 %. Протягом
2004–2012 р. середня різниця у ставках була 12,3 %.

Рис. 3. Динаміка середніх ставок ППП у країнах з виведеним і надлишковим прибутком
у 1994–2012 рр.

Джерело: складено на основі [2].
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Процеси АПП здійснюють значний вплив, окрім податкових показників, також і на
макропоказники. Так, в окремих країнах частка прямих іноземних інвестицій (далі – ППІ) у
світових інвестиціях значно перевищує їх частку у світовому ВВП. До таких країн належать
Люксембург, Маврикій, Нідерланди, Гонконг, Кіпр, Ірландія, Угорщина, Швейцарія, Мальта,
Бельгія. У Нідерландах, Гонконзі, Ірландії, Угорщині, Швейцарії та на Кіпрі обсяг прямих
іноземних інвестицій перевищує ВВП більше ніж у 1,5 раза. Отже, потенційні економічні
наслідки АПП виходять далеко за рамки податкової сфери і впливають на розподіл добробуту
між країнами.

В умовах прискорення глобалізаційних процесів змінюється і мотивація процесів злиття й
поглинань. Якщо раніше основними цілями таких угод були отримання економії від масштабу,
розширення ринків збуту або побудови повного циклу виробництва, то сьогодні серед вагомих
причин даних процесів варто виділити зменшення податкового навантаження.
Транснаціональні корпорації почали придбавати не зовсім сумісні бізнеси з метою
переміщення в більш сприятливі податкові юрисдикції. Цей процес є одним з методів АПП та
отримав назву податкової інверсії (tax inversion) – процесу реінкорпоратизації
транснаціональної компанії з метою скорочення податкового навантаження. У процесі
податкової інверсії одна компанія придбає конкурента, що базується в іншій країні з меншим
податковим навантаженням, переміщує штаб-квартиру до цієї країни, залишаючи основний
бізнес у країні виникнення такого підприємства. Корпорація виплачує більшу частину своїх
податків іноземній державі, яка, як правило, є «податковим раєм» з низькою податкової ставкою.
Це дозволяє законним способом уникати сплати податку на прибуток підприємств (далі –
ППП) у країні походження бізнесу. Цей процес відбувається, як правило, «на папері», так як
більшість корпоративних операцій проводиться на території країни походження бізнесу.

Корпоративна інверсія відбувається, коли компанія зливається з іноземною і
реінкорпоратизується в іноземній державі. Компанія стає дочірнім підприємством іноземної
фірми, яка залишається підконтрольною їй. Корпорація може інвертуватися, якщо після злиття
її власники отримали близько 80 % від акцій нової об’єднаної компанії, або якщо після злиття
реікорпоратизоване підприємство має «істотні види діяльності» в чужій країні, які дорівнюють
принаймні 25 % операцій. Так, тільки зі зміною власності на 20 % компанія може стати
«іноземною», навіть якщо значною мірою діє і контролюється з країни походження бізнесу.

Найбільшого розповсюдження процес податкової інверсії набув у США. У цій країні ставка
ППП є найбільшою серед розвинених держав і може досягати 39 % [6]. Починаючи з 1982 р.
близько 51 американських компаній, у тому числі 20 з 2012 р., використали як метод АПП
податкову інверсію (рис. 4). Багато з них – фармацевтичні компанії. Сьогодні більшість компаній
застосовують податкову інверсію шляхом придбання більше 25 % акцій іноземної компанії.

Нині обсяги угод з податковою мотивацією досягли значних масштабів. Так, найбільшою
стала податкова інверсія 2015 року: фармацевтичні фірми Pfizer і Xanax погодилися на злиття
Allergan з штаб-квартирою у Ірландії для скорочення ставки ППП з 25 % в 2014 році до
мінімального 17 % в перший рік угоди [4; 8]. Вартість угоди становила 155 млрд дол. США.

У 2014 р. найбільшою податковою інверсією стала угода щодо придбання американською
корпорацією Medtroni з вартістю у 60 мрлд дол. США компанії Covidien, зареєстрованої в
Ірландії. Сума угоди становила 42,9 млрд дол. і на 29 % перевищила ринкову вартість компанії,
що поглинається. Хоча обидва підприємства виробляють медичні прилади, їх бізнеси погано
сумісні, у зв’язку з цим можна сказати, що основною причиною угоди стало застосування
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методів агресивного податкового планування [1]. Корпорація Medtronic повідомила, що
внаслідок податкової інверсії змогла використати на інвестиції 20,5 млрд дол своїх
оподатковуваних доходів, які до проходження процесу перебували в офшорній зоні.
Американській корпорації Walgreens, валовий дохід якої в 2014 р. склав 72 млрд дол, через
податкову інверсію вдалось уникнути сплати 4 млрд дол. ППП протягом п’яти років.

Рис. 4. Динаміка кількості податкових інверсій у США протягом 1996–2015 рр.
Джерело: [7].

Згідно з оцінкою Bloomberg американські компанії тримають в офшорах майже 2 трлн
дол. (рис. 5). Причому половина цього обсягу припадає на 22 найбільших з них. Найбільше
офшорних накопичень у виробника техніки General Electric (110 млрд дол.), у виробника
програмного забезпечення Microsoft (76 млрд дол.), у фармацевтичних компаній Pfizer
(69 млрд дол.) і Merck (57 млрд дол.), а також у лідера у сфері побутової електроніки Apple
(54 млрд дол.).

Рис. 5. Обсяги прибутків американських компаній, які розміщені в офшорних зонах
Джерело: [5].
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Отже, можна зробити висновок, що застосування методів агресивного податкового
планування спричиняє значні втрати податкових надходжень у розвинених країнах та суттєво
знижує фіскальну ефективність податкових систем країн світу.

Провівши дослідження окремих наслідків АПП, варто зазначити, що в умовах динамічного
розвитку міжнародного податкового середовища багато країн занепокоєні питанням
ефективності міжнародних стандартів, що лежать в основі двосторонніх міжнародних договорів,
які розподіляють права щодо оподаткування між країною походження доходу та країною-
резидентом. Відповідно і АПП є глобальною проблемою, яка вимагає рішень на
міждержавному рівні. Несприятливі фінансові та економічні наслідки АПП залишаються у
центрі уваги ОЕСР та G20 з моменту початку проекту. У той час як неофіційний досвід показує,
що діяльність з податкового планування деяких ТНК, які користуються невідповідностями та
прогалинами в міжнародних податкових правилах, відокремлюючи оподатковуваний прибуток
від місця його, є тривалою, при чому масштаб негативного глобального впливу такої діяльності
на фіскальну ефективність національних податкових систем є досить економічно
невизначеними.

Хоча оцінити масштаби АПП досить складно, враховуючи складність цих процесів і серйозні
обмеження щодо отримання даних, сьогодні відомо, що фіскальні ефекти АПП є значними.
Цій проблемі присвячено окремий підрозділ плану дій BEPS: «Напрям 11.Розробка
методології моніторингу інформації щодо BEPS». Цей підрозділ відрізняється від інших,
оскільки він орієнтований на оцінку обсягів втрат податкових надходжень країнами АПП, а не
на розробці механізмів протидії. Заключний звіт охоплює оцінку існуючих джерел даних для
аналізу АПП, показники оцінки масштабів і наслідків BEPS, а також рекомендації щодо
покращення якості статистичної інформації і моніторингу BEPS. Відповідно до рекомендацій
заключного звіту необхідним є розширення співпраці між ОЕСР і податковими органами у
сфері збору та обміну даними. Методика оцінки обсягів у подальшому буде вдосконалена
після впровадження в країнах рекомендацій, розроблених за такими напрямами BEPS: 5 (більш
ефективна протидія несприятливій податковій практиці з урахуванням прозорості та
змістовності), 12 (розкриття інформації про використання схем АПП) і 13 (керівництво щодо
трансферного ціноутворення і звітність за країнами).

Аналіз масштабів АПП є особливо складним завданням з точки зору інформації, наявної
для статистичної оцінки, оскільки стратегії, використовувані ТНК, у цьому процесі часто
складні і можуть включати операції з гібридними фінансовими інструментами, звітність про
які не оприлюднюється. За своєю природою АПП не є процесом, який можна простежити на
основі наявної статистичної інформації. На основі дослідження, проведеного ОЕСР, було
з’ясовано, що даних у публічному доступі недостатньо для цих цілей статистичної оцінки
масштабів АПП та доцільним є обміну між країнами закритою податковою інформацією.
Проблема оцінки масштабів АПП також ускладнюється тим, що податкові дані, які перебувають
у розпорядженні державних органів, часто сформовані у вигляді, який не досить зручний для
аналізу. Це підтверджується тим, що тільки 8 з 37 обстежених країн ОЕСР можуть повідомити
загальну суму податкових надходжень, зібраних від ТНК у їх юрисдикціях. У зв’язку з цим
важливим завданням на майбутнє є розробка форм звітності для збору інформації, яка
дозволить проводити статистичну оцінку масштабів АПП.

У рекомендаціях ОЕСР для оцінки прямих та непрямих ефектів BEPS [3] визначено такі
показники: 1) обсяг ПІІ відносно ВВП; 2) ставки ППП підрозділів ТНК у країнах з низьким
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рівнем оподаткування порівняно зі ставками у країнах з високим рівнем оподаткування;
3) ставки ППП підрозділів ТНК у країнах з низьким рівнем оподаткування порівняно зі
середньою ставкою ППП усієї ТНК; 4) ефективна податкова ставка ТНК порівняно з
ефективною ставкою країни, у якій зареєстрована материнська компанія; 5) місце виробництва
та використання нематеріальних активів; 6) концентрація боргу підрозділів ТНК, розташованих
у країнах з високим рівнем податкових ставок.

Показник обсягу ПІІ відносно ВВП дозволяє порівняти країни за середньою часткою ПІІ у
ВВП. Обрання цього показника для оцінки масштабів BEPS обґрунтовується тим, що ВВП
відображає реальну економічну активність країн, а ПІІ певною мірою показує рух активів у
межах відповідних груп компаній. Висока частка ПІІ у ВВП може означати, що іноземні
інвестиції не пропорційні реальній економічній активності країни. Далі пропонується розбивати
країни на групи за значенням даного показника. Однак серед його недоліків є те, що він не
враховує відмінності в податковій політиці і не відображає причини високої частки ППІ в ВВП.

Чисті та валові ППІ протягом в 2012 р. зросли в два рази порівняно з 2005 р. У звіті ОЕСР
країни за представленими показниками розподілені на дві групи: з високою (1-ша група) та
низькою часткою (2-га група) ППІ у ВВП. Обсяг чистих ПІІ на одиницю ВВП у країнах першої
групи в середньому в 99 разів вище ніж у країнах другої групи. Для країн першої групи
характерним є відсутність або низька ставка ППП або наявність пільгових податкових режимів.
Також у цих країнах ПІІ часто є транзитними. За результатами 2012 р., в 14-ти країнах частка
ПІІ у ВВП була вищою за 50 %, а в 13-ти – вищою 200 %.

У сукупності для країн першої групи обсяг чистих ПІІ був у два рази більшим за ВВП; для
валового показника ПІІ, а валових – в чотири рази перевищував ВВП. У сукупності на дані
країни припадало 29 % валових ПІІ і 49 % чистих ПІІ.

Співвідношення часток чистих ПІІ у ВВП в 2005 р. першої та другої групи країн складало
38 разів, а в 2012 р. – в 99 разів. Для валових ПІІ у ВВП це співвідношення відповідно було в
2005 р. – 13 разів, в 2012 р. – 27 разів.

У свою чергу, показник високої норми прибутку підрозділів ТНК з низьким податковим
навантаженням дозволяє відстежувати розподіл прибутку між підрозділами ТНК. За
ініціативами ОЕСР пропонується формувати показник, який складається з двох частин: частка
підрозділу у прибутку до оподаткування ТНК та прибутковість підрозділу. Далі сукупність
підрозділів розподіляється на чотири групи та представляється у вигляді матриці: 1) підрозділи
з високою середньою ефективною ставкою ППП (далі – СЕСППП) та низькою прибутковістю;
2) підрозділи з високою СЕСППП та високою прибутковістю; 3) підрозділи з низькою СЕСППП
та низькою прибутковістю; 4) підрозділи з низькою СЕСППП та високою прибутковістю.

У звіті ОЕСР за цим напрямом BEPS зазначено, що в підрозділах ТНК з нижчим податковим
навантаженням концентрується 45 % сукупного прибутку ТНК. Цей показник в 2011 р.
збільшився у вартісному вираженні на 32 % порівняно з 2007 р.

Показник високої норми прибутку ТНК філій у низькоподаткових юрисдикціях дозволяє
порівнювати прибутковість підрозділів ТНК у низькоподаткових юрисдикціях із сукупною
прибутковістю ТНК. Середня ефективна ставка ППП (СЕСППП) підрозділів ТНК (зважених за
обсягом активів) розраховується для кожної країни, де ТНК має підрозділи; країни ранжуються
за СЕСППП для кожної ТНК. Норма прибутку розраховуються для низькоподаткових
юрисдикцій, які визначаються як країни з найнижчим рівнем СЕСППП, на які припадає 20 %
світових активів групи ТНК. Відносна прибутковість підрозділів ТНК у низькоподаткових
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юрисдикціях ділиться на норму прибутку в ТНК. Індикатор являє собою середньозважений
коефіцієнт норми прибутку (за розміром активів) за всіма ТНК.

Відповідно на основі фінансових звітів 250 провідних світових ТНК було з’ясовано, що у
2011 році норми прибутку філій у низькоподаткових юрисдикціях у 171 найбільших ТНК були
в середньому майже в два рази вище середньої норми. Показник збільшився на 3 % у період
між 2007 і 2011 роками.

Показник ефективної податкової ставки великих підрозділів ТНК відносно інших підприємств
країни з аналогічними характеристиками дозволяє порівнювати СЕСППП великих підрозділів
ТНК з іншими вітчизняними підприємствами з аналогічними характеристиками. Індикатор
вимірює, наскільки СЕСППП великих підрозділів ТНК менша ніж суб’єктів господарювання,
які не входять ТНП.

Цей показник показує різницю між СЕСППП через невідповідність між податковими
системами (наприклад, внаслідок застосування гібридних механізмів), національних пільгових
податкових режимів, якщо їх застосування ТНК відрізняється від інших підприємств та / або
використовується для розмивання бази оподаткування, коли прибуток змінюється не
пропорційно фінансовим витратам і задекларованому прибутку до оподаткування.
Підприємства обираються на основі таких характеристик: рентабельність, ВЕД, розмір,
патентна активність і позиції в корпоративній групі. СЕСППП розраховується як податок,
поділений на чистий прибуток. До великих підприємств віднесено ті, в яких чисельність
співробітників становить 250 осіб. Якщо показник негативний, то індикатор відображає, що
великі підрозділи ТНК мають більш низькі СЕСППП, ніж зіставні підприємства.

У свою чергу, показник відділення місця використання нематеріальних активів від місця їх
утворення порівнює концентрацію надходжень від роялті порівняно з витратами на наукові
дослідження і розробки (далі – ДР). Обґрунтуванням обрання даного показника є те, що
переміщення нематеріального майна від свого місця походження до низькоподаткових
юрисдикцій дозволяє зменшувати оподатковуваний прибуток. Цей показник знизився з 2,8 в
2005 році до 2,7 у 2009 році і до 5,8 в 2011 році. Проте недоліками цього показника є те, що
подвоєння показника протягом двох років не можна пояснити повною мірою.

Щодо показника концентрації боргу в підрозділах ТНК, розташованих у країнах з високим
рівнем податкових ставок, то ТНК може стратегічно розподіляти борг у своїх підрозділах
залежно від рівня ставок ППП для зменшення податкових зобов’язань.

Таким чином, приведені результати дослідження у даному розділі дозволяють констатувати
складність та багатоаспектність такого явища, як агресивне податкове планування. Відповідно
ключовим питанням для України є формування власної вітчизняної моделі таким негативним
проявам у податковій сфері.
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У статті здійснено аналітичний огляд кредитних проектів, які фінансуються та
фінансувались міжнародними фінансовими організаціями, такими як МБРР, ЄБРР, Euratom
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Одним із ключових елементів економічного розвитку є наявність достатньої кількості
фінансових ресурсів, які трансформуються в інвестиційний чи кредитний капітал у тих сферах
економічної діяльності, які потребують фінансових вливань. Одним із джерел отримання
фінансових ресурсів є кредитні програми міжнародних фінансових організацій.

Станом на кінець 2016 р. Україна співпрацювала із 5-ма міжнародними фінансовими
організаціями: МБРР, ЄБРР, ЄІБ, KfW та Euratom. Загалом ці організації у 2016 р. відкрили
кредитні лінії для фінансування 35-ти проектів, орієнтованих на модернізацію економіки
України. Загальна сума кредитних коштів, що можуть бути використані в рамках кредитних
програм, становить понад 8 млрд доларів США. Водночас на 2017 р. заплановано відкриття
кредитних ліній ще з 6-ти проектів (МБРР – 2, ЄБРР – 1, ЄІБ – 3) із загальним обсягом кредитних
ліній понад 1,2 млрд доларів США. Однак ефективність використання цих кредитних ресурсів
викликає запитання.

Серед наукової спільноти України питаннями особливостей міжнародного кредитування
України та механізмами використання цих кредитних ресурсів займались О. С. Кваша,
Н. Б. Пйонтко, С. Науменкова, Ж. М. Довгань, Г. В. Миськів, Я. В. Белінська та інші.

У ході дослідження використано методи активного аналізу при опрацюванні звітності
Міністерства фінансів України; метод прямого порівняння для аналізу часових рядів
використання кредитних ресурсів МФО та повернення раніше отриманих кредитів; метод
непрямих аналогій для оцінки тенденцій розширення або звуження майбутніх кредитних ліній
МФО для України.

Метою статті є аналіз кредитних ліній МФО, що відкриті, діють або заплановані до відкриття
для України, та оцінка обсягів використання цих кредитних ресурсів.

Міжнародний банк реконструкції та розвитку – це одна з п’яти інституцій Групи Світового
банку, заснована в 1945 році. Штаб-квартира – Вашингтон. У число учасників банку входить
188 країн; Україна – учасник із 1992 р. [4].

Кредитні ресурси, надані МБРР, орієнтовані на прискорення економічного розвитку країн-
учасниць МБРР та надаються на м’яких кредитних умовах (середній рівень ставки за кредитами
МБРР становить 7,5 % річних із 3- або 5-річною відстрочкою на виплату основної суми.
Особливістю залучення кредитів МБРР є те, що за їхній рахунок країна повинна покривати не
більше 30 % від загальної вартості економічного проекту, решта – повинна фінансуватися з
інших джерел (власні кошти держави, міждержавний кредит, випуск зовнішніх боргових цінних
паперів, кредитні кошти інших міжнародних фінансових організацій, які не входять до групи
Світового банку тощо). Термін погашення кредитного договору становить 15–20 років.
Відповідно, МБРР фінансує, в першу чергу, такі проекти економічного розвитку, які генерують
економічне зростання країни протягом усього терміну дії кредитного договору.

У випадку, якщо країна не повністю використовує надані кредитні ресурси протягом
періоду фінансування, невикористана сума кредиту анулюється. Економічним насідком такого
анулювання є зростання терміну прийняття рішення про наступні кредитні лінії з метою
більш детального вивчення економічного проекту та внесення змін та пропозицій з метою
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уникнення резервування зайвих кредитних коштів, які можуть бути використані в інших
кредитних програмах МБРР [4].

Європейський банк реконструкції та розвитку – це міжнародний регіональний кредитний
інститут, який надає допомогу країнам Центральної та Східної Європи та окремим країнам
Азії для фінансування конкретних економічних проектів, націлених на розвиток ринкових
відносин та інтеграцію країни у світовий економічний простір. Як у МБРР, кредити ЄБРР
видаються виключно під конкретні економічні проекти, причому 60 % профінансованих
проектів є приватними, решта – державними.

Кредитні ресурси ЄБРР в Україні використовуються у різних галузях економіки. Галузева
структура їх розподілу у державному секторі подана на рис. 1.

Рис. 1. Галузева структура розподілу кредитного фінансування ЄБРР в Україні станом
на 31.06.2016 [2]

Особливістю використання кредитних ресурсів ЄБРР є обов’язкова вимога використання
цих кредитних ресурсів виключно для фінансування основних витрат за проектом. Усі додаткові
витрати, що виникають у процесі виконання проекту (наприклад, нараховані митні збори,
ПДВ тощо), повинні фінансуватися з інших джерел [5].

Європейський інвестиційний банк – це державна фінансово-кредитна установа
Європейського Союзу для фінансування розвитку відсталих європейських регіонів у формі
довготермінових кредитів. Кредитні ресурси можуть використовуватись у різних економічних
проектах, орієнтованих на прискорення економічного розвитку, однак не можуть повністю
покривати вартість проекту, у середньому кредитні ресурси цієї фінансової організації
покривають не більше 50 % вартості проекту. Ця міжнародна фінансова організація може
надавати кредити як на звичайних комерційних умовах (якщо проект є високорентабельним),
так і на пільгових (якщо проект є низькорентабельним, однак соціально значущим).
Використання кредитних ресурсів ЄІБ має особливості, аналогічні до кредитних умов ЄБРР[6].

Європейська спільнота з атомної енергії (Євратом) не є класичною міжнародною
фінансовою організацією, однак може надавати цільове кредитне фінансування для розвитку
чи реконструкції об’єктів атомної енергетики у країнах Європи. Фінансування надається як
державним, так і приватним структурам (у рамках дослідницьких проектів), однак в Україні
кредитне фінансування надається виключно державним структурам у рамках фінансування
реконструкції та будівництва об’єктів атомної енергетики та моніторингу об’єкта «Укриття» [7].
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Кредитна установа для відбудови (KfW) – німецький державний банк розвитку, який
здійснює фінансування проектів розвитку та відбудови у країнах світу. Кредитні ресурси
надаються державам через механізми міждержавного кредитування та приватним компаніям
через участь у статутному капіталі комерційних банків цільових країн. В Україні основними
напрямами кредитного фінансування є економічні проекти у соціальній сфері, зокрема
розбудова соціальної інфраструктури громад, та перспективні економічні проекти розвитку,
наприклад розвиток системи енергопостачання та захист навколишнього середовища.
Кредитування має комерційний характер, а використання кредитних ресурсів передбачає
обов’язкову участь кредитоотримувача у фінансуванні економічного проекту [8].

Світова практика свідчить, що використання таких кредитних ліній дозволяє у найкоротші
терміни модернізувати окремі галузі економіки та створити значний стимул для подальшого
розвитку цих галузей. Однак, як свідчить практика в Україні, фінансові ресурси, доступні в
рамках кредитних ліній міжнародних фінансових організацій, використовуються у пасивному
режимі, що призводить до того, що такі фінансові ресурси виявляються невикористаними у
значному обсязі.

Як свідчить аналіз звітності Міністерства фінансів України та Уряду України, середній
обсяг вибірки фінансових ресурсів, доступних у рамках кредитних програм міжнародних
фінансових організацій, не перевищує 44 %.

Рис. 2. Стан використання коштів позик МФО наростаючим підсумком з початку
співпраці станом на 01.07.2016

Джерело: розроблено автором на основі [1], [2], [3].

Як видно з наведеного рис. 2, найбільш повно використовуються кошти кредитних програм
ЄБРР, що зумовлено особливостями надання кредитних коштів цією міжнародною фінансовою
організацією (відсутні жорстко встановлені обсяги обов’язкового державного фінансування
частини проекту, на який виділяються кредитні ресурси).
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Аналогічна ситуація із використанням наданих кредитних ресурсів спостерігається і у
випадку планової та здійсненої вибірки кредитних ресурсів, наданих МФО, станом на 01.09.2016
(рис. 3). Найбільший обсяг запланованих кредитних ресурсів було використано з кредитів
ЄБРР (66,59 %) та МБРР (50,88 %), тоді як кредити ЄІБ було використано 2 млн євро з 167 млн
євро запланованих. Кредити KfW та Euratom не були використані взагалі (рис. 4).

Рис. 3. Обсяги залучення та використання кредитних ресурсів МФО станом на 01.09.2016
Джерело: розроблено автором на основі [1], [2], [3].

Негативним фактом також є анулювання значних обсягів кредитних ресурсів, що надаються
Україні, однак не можуть бути використані через законодавчі чи інші обмеження. Так, тільки
МБРР за увесь період співпраці з Україною було анульовано 875,94 млн доларів США кредитних
ресурсів. Станом на 01.09.2016 прогноз анульованих кредитних ресурсів МБРР становить
272,55 млн доларів США додатково (прогноз здійснено на основі даних з використання
кредитних ресурсів на проекти, які закінчилися станом на 01.09.2016). Зважаючи, що кредити
МБРР є відносно «дешевими» для України та орієнтовані на структурні реформи, можемо
стверджувати, що анулювання цих кредитних ресурсів у зв’язку з невикористанням свідчить
про відсутність прямої зацікавленості місцевих органів влади у проведенні реформ. Ця ситуація
також спричинена відсутністю практики розробки ефективних інвестиційних проектів реформ
на місцевому рівня.

Відсутність використання кредитних ресурсів за позиками KfW та Euratom зумовлені
специфікою робіт у сфері атомної енергетики та необхідністю проведення довготермінового
моніторингу та експертного планування для забезпечення достатнього рівня захисту та
підтримки безперебійної роботи об’єктів атомної енергетики України. Також спостерігається
незбалансованість роботи центральних органів влади, оскільки Міністерство фінансів України
отримало позику, а Міністерство енергетики та вугільної промисловості України виявилось
неготовим до ефективного використання цих кредитних ресурсів. Іншою причиною є
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недостатній рівень фінансування з боку Уряду України підготовчих робіт для розробки повного
пакета документації, необхідної для формування чіткого плану використання кредитних
ресурсів, що надаються міжнародними фінансовими організаціями.

Важливою проблемою, яка особливо гостро постала у 2016 р., є проблема із визначенням
джерела фінансування ПДВ у рамках проектів, які фінансуються за кредитними лініями ЄІБ.
Відповідно до українського законодавства ПДВ повинен сплачувати замовник товарів чи
послуг, однак, згідно з вимогами ЄІБ щодо надання кредитних ресурсів, ПДВ повинна
сплачувати країна-отримувач кредитних ресурсів, але не за рахунок отриманих кредитних
ресурсів.

Рис. 4. Стан використання коштів позик МФО на 2016 р. станом на 01.07.2016
Джерело: розроблено автором на основі [1], [2], [3].

Виходячи із вищепроаналізованого, для максимально повного використання кредитних
ресурсів міжнародних фінансових організацій Україні необхідно здійснити ряд кроків, серед
яких такі:

– надати повноваження контролю координаторам проектів під час їх підготовки, реалізації
та на етапі завершення;

– розробити систему щомісячного моніторингу виконання спільних з МФО проектів та
запровадити аналіз ефективності виконання кожного етапу проекту;

– вирішити проблему визначення джерела фінансування ПДВ у рамках спільних з ЄІБ
проектів;

– узгодити питання валютного регулювання для оптимізації та спрощення розрахунків з
підрядниками-нерезидентами у валюті контракту;

– гармонізувати чинне законодавство із вимогами МФО для розширення можливостей
доступу до наявних та додаткових кредитних ресурсів та скорочення термінів виконання спільних
проектів.
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ВРІВНОВАЖЕННЯ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
І НОВОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК СТРАТЕГІЯ УСПІШНИХ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИХ ЗРУШЕНЬ В УКРАЇНІ
У статті розглянуто взаємозв’язок, що лежить в основі динаміки розвитку нової

економіки та фінансового ринку. Показано важливість врівноваження такого взаємозв’язку
як стратегічного напряму, оскільки вузька прикладна спрямованість та безсистемний
характер змін окремо у кожній із цих сфер нездатні забезпечити успішність соціально-
економічних зрушень. Наголошено на базовості розгляду нової економіки як парадигми
для повнішого розуміння складного характеру процесів, що відбуваються на фінансовому
ринку з метою його подальшого розвитку.
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УРАВНОВЕШИВАНИЕ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
И НОВОЙ ЭКОНОМИКИ КАК СТРАТЕГИЯ УСПЕШНЫХ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СДВИГОВ В УКРАИНЕ
В статье рассмотрена взаимосвязь, лежащая в основе динамики развития новой

экономики и финансового рынка. Показана важность уравновесить подобную взаимосвязь
как стратегическое направление, учитывая, что узкая прикладная направленность и
бессистемный характер изменений отдельно в каждой из этих сфер не способны
обеспечить успешность социально-экономических сдвигов. Акцентируется внимание на
базисном рассмотрении новой экономики в качестве парадигмы для более полного
понимания сложного характера процессов, которые происходят на финансовом рынке с
целью его дальнейшего развития.
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In article is analyzed the relationship that is the basis for development of new type of economy

and financial market. Also is shown the importance of balancing of such relationship as strategic
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direction because the applied narrow focus and non-systematic character of innovations in
each separate sphere can’t guarantee the positive effect of social and economic reforms.
Underlined the basic role of new economy as the paradigm for deeper understanding of complex
nature of processes that are performed on financial market for its future development.

Keywords: new economy, paradigm, innovative behavior, financial market, structural
flexibility, financial instruments.
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але його можливо створити.

Денеш Габор,
лауреат Нобелівської премії з фізики

В умовах ринкової економіки, коли основна частина фінансових ресурсів мобілізується
суб’єктами господарювання на засадах купівлі-продажу, успішне функціонування
фінансового ринку постає серед найактуальніших завдань. Забезпечення такого
функціонування відбувається з використанням різноманітних інструментів, задіянням
специфічних фінансових інститутів та розгалуженої фінансової інфраструктури, чим
обумовлюється велика увага до перманентного розвитку фінансового ринку. Особливо
потужні впливи на функціонування фінансового ринку здійснюють зміни, що відбуваються у
його внутрішньому та зовнішньому середовищах внаслідок здійснення системних економічних
трансформацій, зокрема, пов’язаних із розбудовою нової економіки або економіки знань.
Цим обумовлюється потреба підвищеної уваги до розвитку фінансового ринку в контексті
детермінантів нової економіки, що відкриває нові горизонти та реальні можливості для
фінансового ринку, а відтак, і регулювання параметрів довгострокового економічного розвитку
загалом.

У світовій та вітчизняній фінансовій науці та економічній теорії на сьогодні вже
сформований значний суттєвий доробок у сфері дослідження як фінансового ринку, що
супроводжує економічний поступ, так і особливостей становлення і значимості нової
економіки, що визначає темпи та ефективність такого поступу. Щодо першого напряму, то
виділяються фундаментальні праці таких науковців, як Л. Алексеєнко, Ф. Ален, А. Асмадсон,
Б. Борн, О. Вайман, Дж. Кларк, О. Кнейслер, Ю. Коваленко, В. Корнєєв, Я. Міркін,
С. Науменкова, К. Стрижиченко, С. Тадессе, А. Титов, Ж. Фурстье, Р. Харрінг, М. Шарапов,
В. Шелудько, Г. Дж. Шиназі, І. Школьник та ін. Теоретичну й практичну основи становлення і
розвитку нової економіки сформували такі науковці, як В. Александрова, Ю. Бажал, А. Бачурин,
Д. Белл, А. Гальчинський, В. Геєць, Е. Денісон, П. Друкер, М. Згуровський, М. Ілляхова,
В. Іноземцев, Т. Ісмаілов, М. Крупка, І. Кузнєцова, О. Лапко, Р. Патюрель, Й. Шумпетер,
В. Федотова, Л. Федулова,

Разом з тим на сьогодні недостатньо праць, у яких розглядаються перспективи розвитку
фінансового ринку під впливом імперативів нової економіки.

У статті висвітлено особливості розбудови фінансового ринку через призму аналізу
змістовності нової економіки, виокремивши напрями, які є системоутворюючими, зокрема
й для перспектив розвитку фінансового ринку.

В умовах становлення й розвитку нової економіки або економіки знань, альтернативи якій
не існує у природному русі світових суспільних відносин, особливе місце посідає фінансова
система. Не вдаючись до оцінки правомірності ототожнення останньої із фінансовим ринком,
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що переважає у західній економічній науці, основну увагу зосередимо на ролі саме
фінансового ринку в утвердженні економіки знань як нової соціально-економічної реальності.
При цьому головним аргументом використаємо також загальновідомий факт про те, що
сьогодні світові фінансові потоки у рази перевищують обсяги світового валового продукту.
Без сумніву, уже це диктує завдання розробки абсолютно нової архітектури світоустрою.
Зокрема, висловлюється думка про необхідність реструктуризації глобальних фінансів для
врівноваження віртуальних фінансових пірамід інноваційними активами матеріального та
інтелектуального характеру [1, c. 145].

Зважаючи, що в основі нової економіки лежать інновації як визначальний імператив
діалектики суспільних процесів, а фінансовий ринок постає рушієм таких процесів, формуючи
їх фінансову базу, значимість зазначених властивостей лежить у площині взаємозв’язку між
ними. Тому виникає потреба з’ясування взаємодії між інноваціями і фінансовим ринком,
характеру їх взаємозв’язку, що має на меті зняття бар’єрів на шляху подальшого розвитку
ринкової економіки.

Уже прийнявши за основу вищезазначені твердження, не важко зрозуміти наявність
складного взаємозв’язку між розвитком фінансового ринку та інновацій. При цьому особливо
важливим у контексті нашого дослідження є нелінійний характер такого взаємозв’язку, його
дихотомічна сутність, що визначається взаємодією об’єктивного і суб’єктивного, інтересів
суб’єктів цієї взаємодії, інверсійністю перехідних та взагалі еволюційних процесів тощо. З
одного боку, інноваційний потік потребує адекватного потоку фінансових ресурсів, значна
частина яких акумулюється саме на фінансовому ринку, а це несе в собі зрозумілі загрози і
ризики, що закладено самою природою інновацій. З іншого – інновації постають необхідною
умовою ефективного функціонування фінансового ринку, його трансформаційних змін,
оскільки особливо в умовах глобалізації та фінансової інтеграції, існує нагальна потреба
розширення переліку нових фінансових інструментів для їх використання на фінансовому
ринку для збереження його глобальної конкурентоспроможності.

Слід зазначити, що дослідження науковців щодо наслідків фінансової інтеграції засвідчують
послаблення позитивів диверсифікації фінансового портфеля. Цим посилюється потреба
розширення доступу до нових фінансових інструментів, оскільки портфель, сформований із
«відомих» інструментів, надто вразливий до системних стресів [2]. Водночас не можна й
абстрагуватися від необхідності розмежування діючих фінансових інструментів на ті, що
вичерпали свій потенціал, особливо щодо реалій сучасності, та на ті, що зберігаються, хоча
можливо й в інших формах їх реалізації. Що ж до нових інструментів, тут необхідна особлива
обережність з огляду на глобалізацію фінансової системи та необхідність захисту національних
інтересів і фінансових інститутів. Крім того, тут виникає й проблема своєчасної реакції
інструментів на макроекономічні зміни.

Відомо, що запорукою успішної практичної реалізації будь-яких проблем є правильність
вибору теоретичної основи. Тому для адекватної відповіді на питання взаємозв’язку
фінансового ринку та інновацій важливо звернутися насамперед до базових теоретичних
положень та понять. У цьому випадку це поняття «нова економіка», що сьогодні не отримало
однозначного розуміння, але є панівним щодо стратегії і тактики успішних соціально-
економічних зрушень у країні. Основне пояснення тому, на нашу думку, лежить у площині
його віднесення до невід’ємних характеристик нової соціально-економічної реальності, коли
відбувається виникнення нових закономірностей та відповідно перегляд і переоцінка досягнень
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економічної науки щодо багатьох нових суперечливих процесів реальності. Саме у контексті
формування методологічної бази нашого дослідження перевагу надаватимемо більш
широкому тлумаченню нової економіки. Останнє не обмежується твердженням, що нова
економіка сприяє підвищенню сталості економічного зростання на основі інформаційних та
комунікаційних технологій, а розглядає її на рівні парадигми економіки як такої, внаслідок
чого жодні знання про економічні процеси в минулому не відповідають сучасному [3].

І хоча складно погодитися з категоричністю щодо ролі знань про минулі процеси, проте
сам факт пов’язування нової економіки з парадигмою, на наш погляд, відображає глибинні
прояви трансформаційних відносин, що відбуваються, та виникнення нових закономірностей.
За нової економіки, як зазначається зарубіжними фахівцями, відбувається поширення
конкурентного тиску на всі форми діяльності, трансформація зв’язків між секторами економіки
та модифікація виробничої функції [4, c. 2]. До цього можна додати й думку Ф. Капра, який
зазначає, що «Нова економіка   – це глобальна мета-мережа складних технологічних та людських
взаємодій, охоплена існуванням суттєво нерівноважних зворотних зв’язків, які породжують
невичерпну різноманітність емерджентних феноменів». І далі «Інформаційні ланцюги
глобальної економіки працюють на таких швидкостях і користуються такою кількістю джерел,
що постійно відгукуються на інформаційні сплески, а в результаті уся система виходить з-під
контролю» [5, c. 167].

У межах нашого дослідження акцент позицій Ф. Капра робиться на складності людських
взаємодій, а також втраті контролю. Саме вони породжують складні ефекти нестабільності та
мають прямий вихід на визначення тенденцій лібералізації фінансових ринків. У зв’язку з цим
у сучасних умовах має набути розвитку модель структурної гнучкості та адаптивності
фінансового ринку до динаміки внутрішнього і зовнішнього середовищ, а також формування
нових механізмів його регулювання.

Поширення нової економіки, в основі якої лежать інновації, здатне призвести до зростання
продуктивності, що може мати результатом швидкі за часом та якісні за сутністю
макроекономічні зміни, а також зміни поведінки фінансових ринків, які не завжди матимуть
ознаки виключно прогресивності, зокрема, через нарощування рівня спекулятивності, не
здатної забезпечити мультиплікативний ефект.

Взаємозв’язок розвитку нової економіки і фінансового ринку врешті-решт зумовлений
відсутністю альтернативи останньому як джерела необхідних фінансових ресурсів. При цьому
фінансові ринки досить чутливі до інноваційних зрушень у реальному секторі. Вони спроможні
породити гіпертрофований попит на активи, які асоціюються з інтенсивним потоком інновацій.
Однак, зважаючи, що потік інновацій неоднорідний у часі, схильність до інновацій та
інноваційної поведінки у суспільстві може змінюватися. Це може передаватися й поведінці
фінансових ринків, викликаючи спонтанні зміни. Виділяють, принаймні, три аспекти зміни
такої поведінки. По-перше, поширення нової економіки здатне породжувати значні вигоди у
вигляді зростання продуктивності та ефективності. У процесі дифузії інновацій у системі
можуть відбутися якісні, масштабні зміни за нетривалий період часу, тобто можна говорити
про відкриття нових, невідомих раніше перспектив.

По-друге, інновації здатні призводити також до різких обвалів ринків, адже продукт нової
економіки не завжди має чіткі ринкові характеристики, а фірми, які їх створюють, орієнтуються
на ризикові операції. Тут слід наголосити на притаманних інноваціям властивостях випадковості,
екзогенності, швидких змін та обмеженості свідомого управління [6, c. 84]. Завдяки цьому
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ризик інновацій та альтернативність векторів інноваційного розвитку заохочують зміщення у
бік ризикового фінансування. Цей другий аспект змін визначає об’єктивність та необхідність
розвитку венчурних форм та інструментів фінансового забезпечення інноваційного розвитку.

Відтак слід повністю погодитися із думкою, що прогрес нової економіки в кінцевому
підході ставиться у залежність від ставлення фінансової системи до ризику. На користь такого
висновку, зокрема, наводяться такі факти: [2, с. 328–330]: 1) домінування в структурі
фінансування високотехнологічних фірм облігацій, що спостерігається у всіх високорозвинених
країнах. Це слугує основою наступного висновку, а саме про перехід фінансової системи до
ринкової моделі. Додатковим аргументом цьому висновку важливо зазначити й наступне.
Еволюція фінансових ринків супроводжувалася появою значної кількості посередників і нових
фінансових інструментів. Це спричиняє структурні зміни на фінансовому ринку, коли зростає
роль інвестиційних фірм, страхових компаній на противагу ролі банків; 2) зростання значимості
венчурного капіталу, про що йшлося вище. Цю обставину, що додає динамізму економіці,
пов’язують також із зростанням нестабільності в економічній системі в цілому, зокрема
внаслідок збільшення кількості фірм із ризиковою інноваційною діяльністю.

По-третє, інновації можуть бути сприйняті фінансовим ринком як імпульс для масштабних
спекуляцій. Іншими словами, тут проявляються процеси суб’єктивізації, а переходи від
домінування одних ставлень до інших здатні змінити макрофінансові процеси. Тому в основу
трансформацій фінансового ринку повинен бути закладений принцип не просто подолання
розриву між фінансовим і реальним секторами, а головне   підвищення схильності економіки
до розвитку на інноваційно-інвестиційній основі.

У загальному та систематизованому вигляді неоднозначність ролі інновацій у процесі
трансформацій на фінансовому ринку, що ґрунтується на складності їх змісту, можна
представити у двох вимірах, що проілюстровано у табл. 1.

Таблиця 1
Реалізація взаємозв’язків у межах системи «інновації   – фінансовий ринок»

Джерело: складено автором.

Характеристика і напрям впливу на фінансовий ринокВластивості,
іманентно притаманні

інноваціям позитивний негативний

Випадковість,
екзогенність, швидке
моральне старіння

Імовірність отримання значних
вигод, зростання вартості
відповідних фірм

Спонтанні зміни, загрози і ризики,
невизначеність, додаткові
коливання, знецінення акцій

Інтенсивність інновацій Попит на активи, що пов’язані
із потоком виробництва і
впровадження інновацій

Гіпертрофований попит, здатний
викликати необґрунтовані
структурні зміни

Зростання
продуктивності,
швидкість змін

Зростання граничної
продуктивності капіталу, праці

Конкурентний тиск, посилення
захисту національних інтересів

Обмеженість свідомого
управління

Швидкість прийняття рішень,
усунення бюрократичних
бар’єрів

Втрата контролю та можливостей
превентивних заходів,
непрогнозованість

Відношення до інновацій
у суспільстві

Імпульс до розвитку, посилення
фактора попиту

Імпульс до згортання, через
ускладнення взаємодії, флуктації
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Як свідчать наведені дані, виділені нами властивості, що іманентно притаманні інноваціям,
здатні по-різному впливати на фінансовий ринок, що актуалізує потребу більш детальної
оцінки реалізації подібного взаємозв’язку при прийнятті управлінських рішень.

Таким чином, методологічно забезпечити позитивний взаємозв’язок нової економіки і
фінансового ринку можливо лише на засадах цілісності і системності. Незважаючи на те, що
нова економіка і фінансовий ринок належать до систем різних класів, вони є взаємопов’язаними
настільки, наскільки за традиційної ринкової економіки взаємопов’язані такі категорії, як попит
і пропозиція, товар і ціна тощо, однак за обов’язкового врахування того, що нова економіка
трансформує ринкове середовище. Кожна із цих систем перетворюється у природну
детермінанту іншої, але за умови їх розвитку. Вузька прикладна спрямованість та безсистемний
характер змін у цих сферах не виправдають тих очікувань, що покладаються на феномен
нової економіки як складної динамічної системи із зворотними зв’язками, а на фінансові
ринки як потенційного фінансового рушія процесів економічного розвитку і прогресу.
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Бухгалтерська звітність – завершальний етап облікового процесу, що ґрунтується на даних
синтетичного та аналітичного обліку установи і відображає її майновий та фінансовий стан.
Своєчасно та правильно складена і подана звітність характеризує компетенцію та
відповідальність керівництва установи чи підприємства. Досліджуючи сучасний стан
організації обліку виплат працівникам в установах державного сектору та на підприємствах,
доцільно зазначити, що ця ділянка обліку потребує більш детального вивчення для формування
цілісної й ефективної системи розрахунків та формування показників звітності за виплатами
працівникам. Постійні зміни правової та організаційної бази обліку вимагають від сучасного
бухгалтера своєчасного здійснення уточнень як у порядку обліку, так і при відображенні
інформації про виплати працівникам у звітності суб’єктів державного сектору та підприємств,
що свідчить про актуальність цього дослідження. Одним із способів оптимізації формування
показників звітності за виплатами працівникам є створення моделі, що відображає послідовні
етапи та взаємозв’язки зазначених показників.

Проблемам організації обліку та звітності виплат працівникам присвячено численні наукові
праці вітчизняних дослідників: В. М. Пархоменка, Б. Ю. Іванова, Ф. Ф. Бутинця, Н. В. Овсюк,
Н. В. Оляднічук, Л. В. Мельянкової, О. П. Левченка, І. М. Бурденка. Дослідженням облікового
відображення виплат працівникам займалися: К. В. Безверхий, Т. П. Кучерова, В. В. Садиченко,
І. В. Жиглей, Т. Г. Мельник, В. С. Ніценко, Н. М. Старченко, О. Ю. Шоляк, О. Ф. Ярмолюк та
інші науковці. У роботах цих авторів досліджуються організаційні аспекти обліку праці та її
оплати, актуальні проблеми обліку розрахунків за виплатами працівникам, удосконалення
законодавчих та нормативних сторін стосовно розрахунків за виплатами працівникам,
особливості інформаційного забезпечення, склад і структура фінансової звітності в частині
виплат працівникам тощо. Дослідженню бухгалтерського обліку в умовах застосування
інформаційних технологій присвячені праці В. О. Осмятченка. Але попри численні наукові
розробки певні питання залишаються недостатньо розкритими, зокрема, потребує уточнення
зміст етапів формування показників звітності за виплатами працівникам суб’єктів державного
сектору в умовах застосування інформаційних технологій, а також висвітлення заходів
організації розробки моделі формування показників звітності за виплатами працівникам.

Мета статті полягає у дослідженні етапів формування показників звітності за виплатами
працівникам та розробці вищезазначеної моделі.

Об’єкт дослідження – модель формування показників звітності за виплатами працівникам.
Моделювання в широкому сенсі – це особливий пізнавальний процес, метод теоретичного

та практичного опосередкованого пізнання, коли суб’єкт замість безпосереднього об’єкта
пізнання вибирає чи створює схожий із ним допоміжний об’єкт-замісник (модель), досліджує
його, а здобуту інформацію переносить на реальний предмет вивчення. Отже, моделювання –
це процес створення та дослідження моделі, а модель – засіб, форма наукового пізнання [1].

Виходячи з вищенаведеного доцільно зазначити, що модель формування показників
звітності за виплатами працівникам визначатиме порядок і послідовність етапів формування
показників за виплатами працівникам від первинного документа до звітних форм.
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Під час розробки моделі формування показників звітності за виплатами працівникам
необхідно враховувати основні чинники, які впливають на відображення інформації у звітних
формах, зокрема: категорії працівників, фонд оплати праці, терміни виплати заробітної плати,
ставки податків та нарахувань на заробітну плату тощо.

Розробка моделі формування показників звітності потребує організації таких заходів:
1. Визначення джерел інформації, необхідних для виконання розрахунків за виплатами

працівникам установ державного сектору чи підприємств (кадрова документація, табелі обліку
використання робочого часу, наряди на відрядну роботу, лікарняні листки, графіки відпусток).

2. Створення інформаційної моделі формування планової інформації (заробітна плата за
першу половину місяця, відпускні, лікарняні, декретні, компенсаційні виплати, попередній
розрахунок заробітної плати за другу половину місяця).

3. Побудова інформаційної моделі формування фактичної інформації.
Джерелами для формування моделі показників звітності за виплатами працівникам є

специфічне для кожного суб’єкта державного сектору інформаційне забезпечення, що
надходить з відповідної системи, яка складається з таких підсистем:

– інформації про зовнішнє середовище (мінімальна заробітна плата, податкова соціальна
пільга, утримання із заробітної плати, нарахування на фонд оплати праці та ін.);

– інформації про внутрішнє середовище (кількість працівників, розміри посадових окладів
та ставок заробітної плати, надбавки та доплати, що використовуються в установі, фонд оплати
праці установи).

Варто відмітити, що система інформаційного забезпечення – це сукупність споживачів і
творців інформаційних потоків, які містять необхідну інформацію, що враховує об’єктивні
потреби споживачів, а також спеціалізованих інформаційних підрозділів, які забезпечують
зв’язок між споживачами інформації, її зберігання, пошук, відбір і надання споживачам [2].

Таким чином, інформаційне забезпечення в частині виплат працівникам являє собою
процес задоволення інформаційних запитів, який складається з неперервної підготовки і видачі
обліково-контрольної інформації за виплатами працівникам як внутрішнім службам, так і
зовнішнім контролюючим органам стосовно з їхніми запитами.

Інформаційне забезпечення здійснюється за допомогою таких етапів. На першому етапі
приступають до ознайомлення і внесення кадрових даних та здійснення необхідних розрахунків
на основі первинних документів. Зазначені дані можуть використовуватися в установах для
прийняття управлінських рішень за умови забезпечення їхньої деталізації на основі
розробленого структурованого робочого плану рахунків і відображення відповідних
господарських операцій у день їхнього здійснення. На цьому етапі виникає проблема
забезпечення оперативності (своєчасності) обліку, адже бухгалтерська служба фіксує факти
господарської діяльності на підставі первинних документів, які можуть надходити із значним
відставанням, що знижує релевантність інформації, яка формується. Водночас видатки на
трансформацію даних бухгалтерського обліку виплат працівникам можуть бути суттєві у
зв’язку із великою кількістю різних коригувань (відрядження, відпускні, підвищення кваліфікації
працівників, встановлення різних доплат, надбавок, премій).

На другому етапі визначаються інформаційні потреби бухгалтерів, що займаються
розрахунком виплат працівникам, з метою правильного відображення облікової інформації
та прийняття рішень. Саме ці потреби повинні бути в основі системи управлінського обліку і
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контролю видатків на оплату праці, адже є відправною точкою для формування зазначених
показників у формах аналітичного та синтетичного обліку.

На третьому етапі виконується внесення показників за виплатами працівникам у форми
бухгалтерської звітності.

Звітність як економічна категорія трактується за двома напрямами. З одного боку, вона є
економічною інформацією про виробничу й фінансово-господарську діяльність установи, з
іншого – звітність як елемент методу бухгалтерського обліку – це метод узагальнення і подання
інформації про результати діяльності підприємства [3, с. 283]. Складанням звітності
завершується обліковий цикл бухгалтерського опрацювання даних.

Звітність за своєю суттю має включати не тільки систему економічних показників, а й
сукупність способів і прийомів узагальнення даних обліку та фінансового стану підприємства.

Бухгалтерська звітність – важливий інструмент управління як у загальному по установі,
так і в частині виплат працівникам. Базуючись на даних бухгалтерського обліку як системи
суцільного, безперервного і суворо документального оформлення господарських процесів,
звітність у частині виплат працівникам відображає і надає змогу оцінити стан розрахунків з
працівниками установи, прогнозувати напрями підвищення рівня виплат працівникам і
пропонувати необхідні для управління рішення. Таким чином, основними функціями звітності
в частині виплат працівникам в умовах застосування інформаційних технологій, на нашу
думку, є (рис. 1):

Рис. 1. Основні функції звітності в частині виплат працівникам в умовах застосування
інформаційних технологій

Джерело: розроблено автором на основі [4].
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Сучасна система формування показників звітності за виплатами працівникам заснована
на контролі цілого ряду взаємопов’язаних елементів, оскільки фактичні показники та терміни
порівнюють з плановими для вживання необхідних заходів у майбутньому і прийняття
відповідних управлінських рішень.

До основних характеристик процесу формування показників звітності за виплатами
працівникам можна віднести: своєчасність, об’єктивність, високий рівень конкретизації;
диференціацію виплат і категорій працівників; тісний взаємозв’язок з контролем термінів,
безперервність, прозорість, автоматизацію, застосування інформаційних технологій.

Необхідною передумовою успішного формування показників звітності в установах
державного сектору є ефективно діюча система обліку, звітності та збору інформації, а також
розробка відповідної моделі.

Модель формування показників звітності за виплатами працівникам в установах
державного сектору може бути складена як для внутрішніх структурних підрозділів, так і для
зовнішніх користувачів.

Розроблена модель формування показників звітності в частині виплат працівникам в
установах державного сектору базується на обробці даних кадрового обліку, штатної
чисельності працівників, первинної документації, показників видатків на оплату праці
працівникам, даних про нарахування на фонд оплати праці, відображенні облікової інформації
за виплатами працівникам на аналітичних та синтетичних рахунках обліку. Будова такої моделі
ґрунтується на принципах повноти, координації, централізації, деталізації і повного висвітлення
інформації про виплати за категоріями працівників та послідовності етапів формування
показників звітності в частині виплат працівникам установ державного сектору і наочно
виглядає таким чином (рис. 2).

Результати нашого дослідження показали, що поетапне та налагоджене формування
показників звітності за виплатами працівникам є основою ефективного функціонування
установи та управління як виплатами працівникам, так і установою в цілому та передумовою
підготовки й одержання своєчасної та актуальної інформації, а також оптимізації видатків на
оплату праці працівникам. Враховуючи те, що установи державного сектору мають певні
особливості діяльності, їх необхідно враховувати при побудові моделі формування показників
звітності в частині виплат працівникам. Надано позитивну оцінку перспектив впровадження
моделювання формування показників звітності в частині виплат працівникам в управлінські
системи установ, адже найцінніше, що надає підприємству чи установі зазначене
моделювання, – це координація всіх сторін діяльності установи, що стосуються виплат
працівникам з метою досягнення кінцевої мети – висвітлення об’єктивної, точної та вчасної
інформації про видатки на оплату праці працівникам, структуру виплат та утримання із них,
а також прийняття відповідних управлінських рішень на її основі.
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Рис. 2. Модель формування показників звітності в частині виплат працівникам установ
державного сектору
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formation of objects of registration process are covered.Measures are proposed to improve the
processes of documenting business process.

Keywords: accounting, accounting system, organization of accounting, principles of
accounting, accounting process.

Запровадження елементів ринкової економіки, кардинально змінивши умови
функціонування суб’єктів господарювання та переклавши на них відповідальність за результати
діяльності, зумовило зростання вимог до якості управлінських рішень, а тому і до інформації
як основи для їхнього прийняття. Основним напрямом вирішення проблем інформаційного
забезпечення управління є системне вдосконалення бухгалтерського обліку: «Оскільки якість
інформації залежить від системи її збору, обробки, тому удосконалення самої методології
обліку не вирішить усіх проблем» [8, с. 24], а «на перший план виходять питання удосконалення
способів і прийомів збирання, узагальнення та сегментації в необхідних розрізах управлінської
інформації» [3, с. 19], тобто питання організації обліку.

Висвітленню проблем, пов’язаних з удосконаленням організації бухгалтерського обліку,
присвячені праці П. С. Безруких, М. І. Бондаря, Ф. Ф. Бутинця, З. В. Гуцайлюка,
В. П. Завгороднього, Ю. Я. Литвина, Л. Г. Ловінської, А. М. Кузьмінського, М. С. Пушкаря,
С. В. Свірко, В. В. Сопка, О. Д. Шмігеля, М. М. Шигуна, а також дисертаційні дослідження
О. П. Войналович, А. П. Дикого, О. В. Коваленко, В. В. Лангазової, І. І. Стеціва. Але ряд питань,
що стосуються організації бухгалтерського обліку, залишаються дискусійними, не доведеними
до рівня практичного використання, а тому потребують подальших досліджень та наукових
розробок, адекватних сучасному рівню знань і результатам найновітніших наукових досягнень.

Метою статті є висвітлення теоретичних положень організації обліку як основи для
розробки практичних рекомендацій щодо її удосконалення.

Основою плідних підходів до удосконалення бухгалтерського обліку є висвітлення його
теоретичних засад, зокрема концептуальної структури, принципів функціонування,
взаємозв’язку із розвитком економіки та змінами інформаційних потреб користувачів.

Одностайно характеризуючи бухгалтерський облік як процес та систему [5, с. 27], вчені
розходяться у поглядах щодо його складових, виділяючи три частини: «1) семантику,
2) синтаксис, 3) прагматику» [9, с. 14], або три рівні: «перший рівень – методичний, другий –
технічний (рівень форми обліку), третій – організаційний» [8, с. 42]. При процедурному підході
виокремлюють «операції спостереження, сприйняття, вимірювання та фіксування (реєстрації)
запису фактів» [10, с. 116]. Підходи вчених щодо структурування бухгалтерського обліку
узагальнено у схемі (рис. 1).

Як видно з рисунку, змістовними характеристиками бухгалтерського обліку є складна
структура, наявність підсистем різного ієрархічного рівня, що складаються з окремих складових,
частин, елементів. Це дозволяє його визначити складною багаторівневою системою,
функціонування якої є результатом взаємодії всіх його складових: «Бухгалтерський облік як
система є сукупністю елементів певної форми і змісту, які взаємопов’язані між собою й
об’єднані регуляторною взаємодією» [6, с. 17].

Для дослідження складних багаторівневих систем найбільш прийнятно застосовувати
системно-кібернетичний підхід. Його використання для пошуку шляхів удосконалення
бухгалтерського обліку показало, що раціональність системи обліку залежить від дотримання
вимог системності як щодо кожної його складової, кожного елементу, так і системи обліку у
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цілому. Це означає, що при формуванні системи обліку потрібно забезпечити взаємозалежність
та взаємозв’язок між методами, способами та прийомами обліку, їхню гармонізацію з
особливостями діяльності суб’єктів господарювання; базування на системі раціональних
принципів та цільове підпорядкування потребам управління підприємством. Детальна
характеристика бухгалтерського обліку потребує встановлення горизонтальних та вертикальних
зв’язків між його складовими; визначення, які елементи є керуючими, а які –
підпорядкованими, залежними, а також визначення їхнього взаємного впливу та впливу на
систему обліку у цілому.

Рис. 1. Схема концептуальної структури бухгалтерського обліку
Джерело: розроблено автором.

При дослідженні взаємозв’язку методології, методики й організації обліку було
встановлено: «Методичне і методологічне забезпечення визначають зміст і порядок
функціонування інших елементів системи – облікового процесу і праці персоналу, задіяного
у ньому. Як відомо, система – це цілісна сукупність взаємопов’язаних між собою елементів,
тому без методологічного забезпечення система обліку існувати не може» [4, с. 11], а також
«методологія обліку є відправним моментом для моделювання технологічного процесу
отримання інформації» [8, с. 46]. Це доводить, що методологія є основою і підґрунтям
організації обліку, тому саме від неї залежить раціональність усієї системи бухгалтерського
обліку. Вплив методології на організацію обліку полягає у тому, що прийоми, методи і способи
збирання, обробки та узагальнення інформації потрібно адаптувати до специфіки кожного
об’єкта господарювання, а також до інформаційних потреб користувачів.

Плідні шляхи вдосконалення організації бухгалтерського обліку можна розробити лише
виходячи з її сутності, розкриття якої є наступним етапом дослідження. О. Д. Шмігель вважав,
що невід’ємними об’єктами організації обліку є методологія та техніка обліку, тому її сутність
визначав як «цілеспрямоване впорядкування й удосконалення методології і техніки
бухгалтерського обліку, а також робочих процесів збору первинної обліково-економічної
інформації, її обробки, узагальнення й отримання відомостей, необхідних для управління

Топологічна складоваМетодологія

Підсумковий облік

Змістовна
складова

Апарат бухгалтерії

Технологічна
складова

Етапи облікового процесу

Обліковий процес

Облік запасів. Облік необоротних активів.
Облік грошових коштів. Облік витрат і

доходів. Облік дебіторської заборгованості.
Облік зобов’язань. Облік капіталу

Реєстрація, перевірка, обробка, групування,
узагальнення, передача, зберігання, пошук інформації

Процедурна
складова

Первинний облік

Методика

Організація

Поточний облік



170                                         Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. 2017. Вип. 1

Островерха Р. Е. Шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку: організаційний аспект

підприємством» [14, с. 9]. Застосування системного підходу до дослідження сутності організації
бухгалтерського обліку дозволило встановити, що вона «…полягає у цілеспрямованому
впорядкуванні й удосконаленні механізму, структури і процесів обліку», а також в
«упорядкуванні частин, вузлів (елементів) системи» [11, с. 7–8], тобто об’єктами організації
обліку одночасно є функціонування і техніка обліку, а з іншого боку, його структура. Інші
автори при визначенні організації обліку найчастіше акцентують увагу на її цілеспрямованості,
підпорядкуванні певній меті – задоволенню потреб користувачів інформації [6, с. 41; 12, с. 7].

У загальнонауковому понятійно-термінологічному апараті категорія «організація обліку»
виходить зі змісту терміна «облік» і є похідною від одного із ключових понять економічної
теорії – «організація», тому їй притаманні основні риси й закономірності як першої, так і
другої із зазначених категорій.

Під «організацією» (від франц. оrganization, від лат. organizo – надаю упорядкованого
вигляду, улаштовую) розуміють: 1) особливості будови чого-небудь, структуру; 2) комплекс
заходів, зміст яких полягає в координації дій окремих елементів системи [1, с. 861]. Термін
«облік» «означає роботу (процес), яка (який) складається з операцій спостереження,
сприйняття, вимірювання та фіксування (реєстрації) запису фактів (явищ, процесів, подій
природи або суспільного життя)» [11, с. 117]. Виходячи із наведеного визначення під обліком
як об’єктом організації слід розуміти інформаційну систему, що забезпечує збирання, обробку
та узагальнення інформації. Вищевикладене дозволяє одержати дефініцію організації обліку
як комплексу цілеспрямованих заходів, що забезпечують створення, функціонування,
безперервне упорядкування та вдосконалення інформаційної системи з метою забезпечення
потреб користувачів інформації.

З одного боку, спроможність бухгалтерського обліку поставляти інформацію для
управління підприємством дозволяє його позиціонувати як функцію управління. Але для
прийняття раціональних управлінських рішень потрібна лише якісна інформація, що за
змістом, періодичністю подання та достовірністю відповідає запитам користувачів, тому, з
іншого боку, бухгалтерський облік є об’єктом управління: «Суть шляхів удосконалення
бухгалтерського обліку полягає у пошуку методів, способів та прийомів обліку, що забезпечать
адаптацію системи бухгалтерського обліку до потреб ринкової економіки, тобто забезпечать
формування інформації, що відповідає потребам користувачів» [3, с. 19]. Відповідно,
організація обліку призначена забезпечити створення інформаційної системи, цілеспрямовано
підпорядкованої під потреби користувачів. Об’єктивною основою для їхнього визначення є
сукупність завдань управління, що виникають у процесі здійснення господарської діяльності.

Виходячи зі структурно-логічної побудови бухгалтерського обліку як процесу та системи
організація обліку включає: 1) формування оптимальної структури обліку шляхом
упорядкування його складових, забезпечення найбільш раціонального їхнього співвідношення
та підтримки якісної визначеності системи у цілому; 2) злагоджене у часі і просторі
функціонування механізму обліку шляхом оптимізації процесів зі збирання, обробки,
узагальнення та передавання інформації, забезпечення їхньої наступності, послідовності.

Удосконалення організації обліку можливе через оптимізацію її складових та об’єктів,
перелік яких наведений у табл. 1. Вивчення підходів до формування елементів та об’єктів
організації обліку показало, що не усі з них можна визнати самостійними та обґрунтованими,
а найбільш системними є функціонування облікового процесу, робота апарату бухгалтерії,
забезпечення обліку та його розвиток.
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Таблиця 1
Елементи та об’єкти організації бухгалтерського обліку

Джерело: складено за [14, с. 7–8; 6, с. 32; 8, с. 46; 2, с. 8; 4, с. 11; 14, с.16; 12, с. 9].

Не применшуючи ролі і значення інших складових організації бухгалтерського обліку,
основна увага у дослідженні буде приділена вдосконаленню облікового процесу.

Сутність облікового процесу є похідною змісту терміна «облік» та поняття «процес» (від
лат. processus – просування – сукупність послідовних дій, заходів, спрямованих на досягнення
певного наслідку) [1, с. 1187], тому її можна визначити як логічну послідовність дій, що
забезпечують «виявлення, вимірювання, реєстрацію, накопичення, узагальнення, зберігання
та передачу інформації про діяльність підприємства зовнішнім і внутрішнім користувачам
для прийняття рішень» [7].

У структурі облікового процесу виділяють три етапи: документування (вхід у систему),
поточний облік (процес системи) та узагальнюючий (підсумковий облік) (вихід із системи) [6,
с. 68; 14, с. 15; 9, с. 55] (рис. 2).

Саме трирівнева побудова облікового процесу забезпечує логічну послідовність процедур
зі створення інформації, формуючи шлях її проходження від збирання, обробки, групування,
узагальнення до передавання користувачам. Будучи похідною сутнісних характеристик
бухгалтерського обліку, вона не може бути змінена шляхом вилучення одного з етапів, тому
суть шляхів її вдосконалення полягає в оптимізації кожного окремого етапу та кожного виду
робіт, що виконуються для збирання та обробки інформації.

Об’єкти організації обліку Автор
Облікові номенклатури і носії облікової інформації, документи,
документообіг, технологія облікового процесу, обліковий апарат

О. Д. Шмігель

Обліковий, контрольний і аналітичний процеси; праця людей, зайнятих
обліком, контролем і аналізом; забезпечення обліку, контролю й аналізу,
розвиток обліку, контролю й аналізу

А. М. Кузьмінський,
В. П. Завгородній,
В. В. Сопко

Обліковий апарат. Облікова політика. Форма організації бухгалтерії.
Форми ведення обліку. Бухгалтерська служба

Ф. Ф. Бутинець,
С. М. Лайчук,
О. В. Олійник,
М. М. Шигун

Структура бухгалтерії, система обробки інформації, розробка інструкцій,
внутрішніх стандартів, способи ведення обліку, діяльність
бухгалтерського апарату

М. С. Пушкар

Організація праці бухгалтера, його правовий статус. Техніка ведення
бухгалтерського обліку. Організація внутрішньогосподарського
контролю в частині бухгалтерського контролю. Методичне забезпечення
бухгалтерського обліку

О. П. Войналович

Обліковий, контрольний і аналітичний процеси; праця людей, зайнятих
обліком, контролем і аналізом; методологічне і методичне забезпечення
обліку, контролю й аналізу

Л. Г. Ловінська

Обліковий процес. Апарат бухгалтерії. Нормативно-правове
забезпечення. Облікова політика

Ю. Д. Чацкіс,
Е. С. Гейєр,
О. А. Наумчук,
І. О. Власова

Об’єкти як господарські факти; обліково-аналітичний процес; контроль;
обліково-економічні підрозділи; праця виконавців облікових робіт

І. І. Стеців
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Рис. 2. Структура облікового процесу та зміст його складових
Джерело: розроблено на основі [6, с. 68; 14, с. 15; 11, с. 55].

На нашу думку, сутність облікового процесу та взаємозв’язок його складових найбільш
точно відбиває пірамідальна модель (рис. 3).

Рис. 3. Пірамідальна модель облікового процесу
Джерело: розроблено автором самостійно.

Пірамідальна модель облікового процесу унаочнює ієрархізовану залежність між його
рівнями, відображає системну послідовність та логічний взаємозв’язок між окремими етапами,
тому найбільш прийнятна для встановлення існуючих між ними зв’язків, визначення взаємного
впливу між складовими та сфери і межі дії кожного з них. Модель показує, що побудова
облікового процесу заснована на послідовності та наступності облікових робіт, за якої кожний
наступний етап базується на попередньому, є його наслідком (результатом). Саме
пірамідальний підхід потрібно застосувати для пошуку шляхів удосконалення і впорядкування
об’єктів організації облікового процесу.

До їхнього складу включають номенклатури (показники – авт.), носії інформації, рух носіїв
інформації, забезпечення [12, с. 12]. Узагальнення об’єктів організації облікового процесу у
розрізі технологічних етапів дозволило одержати структурно-логічну схему, зображену на
рис. 4.

Як видно зі схеми, на кожному етапі облікового процесу склад об’єктів організації
залишається незмінним – показники, носії інформації та їхній рух. Але залежність їхнього
змісту, структури, форми, порядку формування від сутнісних характеристик кожного
технологічного етапу зумовлює наявність принципових відмінностей між ними.

Формування показників за звітний період, складання
форм звітності та передача інформації користувачам

Систематизація показників документів у регістрах
аналітичного та синтетичного обліку

Документування господарських операцій – збирання
показників, їхнє вимірювання та запис у документах

Первинний облік

Поточний облік

Підсумковий
облік

Технологічні етапи облікового процесу та їхній зміст

Складання форм
звітності

Складання регістрів обліку

Документування господарських операцій
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Рис. 4. Структурно-логічна схема об’єктів організації облікового процесу
Джерело: розроблено автором самостійно.

Для вибору найбільш досконалих складових облікового процесу потрібно визначити
фактори, що впливають на їхнє формування. Розташування процесу документування
господарських операцій на найнижчому рівні піраміди свідчить, з одного боку, що воно є
найпростішим, найелементарнішим етапом облікового процесу, але з іншого – основою
піраміди, інформаційним підґрунтям, на якому базуються інші етапи. Показники документів
є основою для систематизації інформації у регістрах аналітичного і синтетичного обліку.
Така вже якісно перетворена інформація використовується як для прийняття управлінських
рішень, так і для складання форм звітності. Це дозволяє зробити логічний висновок про
залежність раціональності та оптимальності усього облікового процесу від якості
документування, тобто інформаційної місткості документів, а також від оперативності процесів
їхнього складання та обробки.

Форми документів, що використовуються для обліку господарських операцій, були
затверджені ще до впровадження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, тому не
відповідають сучасним потребам користувачів інформації та не узгоджуються із показниками
звітності. Відповідно, документи з обліку запасів, необоротних активів, праці та її оплати
необхідно привести відповідно до вимог П(С)БО та інших нормативних документів, що
регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку в Україні.

Для систематизації та узагальнення розрізнених показників первинних документів в
інформацію, придатну для управління підприємством та складання форм звітності, призначені
регістри обліку. Суть шляхів удосконалення регістрів обліку полягає в їхньому адаптуванні до
потреб сучасного менеджменту в інформації з високим рівнем аналітичності, що всебічно
характеризує об’єкт обліку.

Раціональність й оптимальність облікового процесу як складної, багаторівневої системи
можуть забезпечити лише цілеспрямоване упорядкування, гармонізація й удосконалення
кожного облікового етапу, кожної його складової та кожного елемента.

Первинний облік

Поточний облік

Підсумковий облік

Показники Носії інформації

Форми звітності

Об’єкти організації облікового процесу

Первинні
документи

Показники, що характеризують господарські
операції та процеси

Систематизовані показники, згруповані згідно з
П(С)БО та Планом рахунків

Регістри обліку

Узагальнені показники, що характеризують
активи, капітал та зобов’язання

Графіки руху документів Рух носіїв
інформації

Графіки складання та подання форм звітності
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Умовою ефективного виконання бухгалтерським обліком функцій управління є
раціональна організація його функціонування та структури, їхнє підпорядкування під потреби
користувачів інформації.

Документування господарських операцій, облікову реєстрацію та складання звітності
необхідно організувати як системну послідовність логічно взаємопов’язаних між собою
операцій облікового процесу, підпорядкованих потребам управління, забезпечивши при цьому
єдність підходів при формуванні показників документів, облікових регістрів та форм звітності,
їхню послідовність та наступність.

Проведене дослідження показало, що основними шляхами вдосконалення бухгалтерського
обліку як складної, багаторівневої системи є:

– вибір оптимальної за складом та обсягом облікової інформації, яка забезпечить реалізацію
завдань, поставлених менеджментом;

– розробка та запровадження удосконалених форм носіїв облікової інформації, найбільш
адаптованих до структури, змісту та характеру інформації;

– розробка та запровадження раціональної технології вирішення облікових завдань, що
забезпечить злагоджене функціонування облікового механізму.
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ОКРЕМІ ВИПАДКИ ВІДОБРАЖЕННЯ
В ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННІ ОПЕРАЦІЙ

З ОПЕРАЦІЙНОЇ ОРЕНДИ МАЙНА
Операції з передачі майна в оренду завжди були специфічними щодо їх відображення

в обліку та оподаткуванні. Орендні відносини виникають на підставі договорів оренди,
цивільно-правових договорів, а правові підстави для їх укладання визначені цивільним
законодавством. При цьому важливо те, хто є сторонами договору оренди: фізичні чи
юридичні особи, яка система оподаткування застосовується сторонами, який вид оренди,
яку концептуальну основу для ведення обліку застосовує та чи інша сторона договору
оренди. Стаття присвячена дослідженню особливостей обліку та оподаткування операцій
з надання майна в оренду, зокрема специфічного випадку – передачі в оренду майна
неповнолітніх.
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ОТДЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ ОТРАЖЕНИЯ
В УЧЕТЕ И НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ОПЕРАЦИЙ
ПО ОПЕРАЦИОННОЙ АРЕНДЕ ИМУЩЕСТВА

Операции по передаче имущества в аренду всегда были специфическими в отношении
их отражения в учете и налогообложении. Арендные отношения возникают на основании
договоров аренды, гражданско-правовых договоров, а правовые основания для их
заключения определены гражданским законодательством. При этом важно то, кто
является сторонами договора аренды: физические или юридические лица, какая система
налогообложения применяется сторонами, какой вид аренды, какую концептуальную
основу для ведения учета применяет та или иная сторона договора аренды. Статья
посвящена исследованию особенностей учета и налогообложения операций по
предоставлению имущества в аренду, в частности специфического случая – передачи в
аренду имущества несовершеннолетних.

Ключевые слова: аренда, договор аренды, арендатор, арендодатель, учет арендных
операций, налогообложения арендных операций.
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SPECIAL CASES OF OPERATIONAL PROPERTYLEASE
TRANSACTIONS’ACCOUNTINGAND TAXATION

Transactions of transferring the property on lease were always specific in respect of their
accounting and taxation. Lease relations arise on the basis of lease contracts, civil law contracts,
and the legal grounds for their conclusion are determined by civil legislation. At the same time,
it is important who are the parties to the lease contract: physical or legal persons, what kind of
taxation system is applied by the parties, what kind of lease, what conceptual basis for accounting
is applied by one or another party to the lease agreement. This article studies the specifics of
accounting and taxation of property lease transactions, in particular a specific case of
transferring the property of minors on lease.

Keywords: lease, lease agreement, lessee, lessor, accounting of lease transactions, taxation
of lease transactions.

Оренда як складова процесу господарської діяльності займає досить важливе місце в
господарському житті підприємств та є окремою статтею доходів або витрат фізичних осіб.
Для деяких суб’єктів господарювання орендні операції є основним видом діяльності, для
деяких – іншими доходами, для деяких – складовою витрат. При цьому облік і оподаткування
таких операцій залежить від цілого ряду факторів: виду майна, що передається в оренду,
сторін договору, особливостей їх оподаткування, наявності права власності на передане майно.

З позиції відображення орендних операцій в облікових регістрах підприємств та організацій
слід керуватись нормами положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 «Оренда» (далі –
П(С)БО 14) [12], якщо як концептуальна основа для ведення бухгалтерського обліку
застосовуються національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, або міжнародний
стандарт бухгалтерського обліку 17 «Оренда» (далі – МСБО 17) [8], якщо застосовуваною
концептуальною основою є міжнародні стандарти фінансової звітності.

Вивченню особливостей обліку й оподаткування орендних операцій присвячене це
дослідження.

Метою дослідження є розгляд особливостей обліку та оподаткування операцій з оренди
майна, включаючи особливі випадки оренди, зокрема передачу в оренду майна
неповнолітньою особою.

Завданнями дослідження є: визначити правове підґрунтя здійснення операцій з оренди
майна та особливості укладання договорів оренди; розглянути облікові підходи до відображення
підприємствами та організаціями операцій з надання майна в оренду, отримання орендованого
майна як від інших юридичних осіб, так і від фізичних осіб; аналіз особливостей оподаткування
окремих випадків орендних операцій як для юридичних, так і для фізичних осіб залежно від їх
статусу та застосовуваної системи оподаткування.

Питання обліку та оподаткування операцій з оренди розглядали в своїх працях вітчизняні
науковці, зокрема Є. Масленніков, Л. Очеретько, І. Литвиненко, Г. Лебедик, Т. Китайчук та
інші.
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Серед питань, що піднімались у цих працях, є систематизація орендних операцій для потреб
бухгалтерського обліку відповідно до стандартів бухгалтерського обліку [4]; особливості обліку
і документального оформлення операцій з оренди державного і комунального майна [2];
питання управління орендними операціями з позиції орендаря та орендодавця [6].

М. Литвиненко в публікації [5] досліджував особливості оподаткування та податкового
регулювання орендних операцій.

Ці та інші наукові праці і дослідження досить повно та глибоко розкривають проблеми
обліку і оподаткування операцій з оренди майна, однак в умовах зміни законодавчого та
нормативного поля ці розробки втрачають з часом свою цінність та актуальність, потребують
оновлення.

Крім того, досить мало в оприлюднених наукових працях представлені дослідження щодо
специфічних випадків передачі майна в оренду, зокрема – особливості здійснення операцій з
передачі майна в оренду неповнолітньою особою.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до господарського та цивільного законодавства
під договором оренди розуміється договір, згідно з яким одна сторона (орендодавець) передає
іншій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення
господарської діяльності.

Однією із суттєвих умов договору оренди є предмет договору – річ, що передається в
оренду. Нормами п. 3 ст. 283 Господарського кодексу України [1] (далі – ГКУ) встановлено,
що об’єктом оренди у сфері господарювання може бути як нерухоме майно (будівлі, споруди,
приміщення), так і інше окреме індивідуально визначене майно виробничо-технічного
призначення.

При цьому право передачі майна в оренду мають власник речі, особа, якій належать
майнові права, або особа, уповноважена на укладання такого договору, що передбачено
пунктами 1 та 2 ст. 761 Цивільного кодексу України [16] (далі – ЦКУ).

Договір оренди може укладатись у простій письмовій формі. Однак у разі оренди деяких
об’єктів можуть бути передбачені додаткові вимоги до форми договору та порядку укладання
договору, зокрема, якщо укладається договір найму (оренди):

– будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) строком на три роки і більше,
то він підлягає нотаріальному посвідченню (п. 2 – ст. 793 ЦКУ) та державній реєстрації (п. 1
ст. 794 ЦКУ);

– транспортного засобу за участі фізичної особи, то такий договір підлягає нотаріальному
посвідченню (п. 2 ст. 799 ЦКУ).

Іншими істотними умовами договору оренди відповідно до п. 1 ст. 284 ГКУ є, зокрема,
об’єкт оренди; строк, на який укладається договір оренди; орендна плата; порядок
використання амортизаційних відрахувань; відновлення орендованого майна та умови його
повернення або викупу.

Строк договору оренди визначається за погодженням сторін. При цьому, відповідно до
п. 4 ст. 284 ГКУ, якщо протягом одного місяця після закінчення строку дії договору оренди
відсутня заява однієї із сторін про припинення або зміну його умов, то такий договір вважається
продовженим на такий самий строк і на тих самих умовах, які передбачалися цим договором
спочатку.

Договір оренди обов’язково укладається на умовах платності використання орендованого
майна орендарем. Сторони у договорі самостійно встановлюють конкретний розмір орендних
платежів. При цьому розмір орендної плати договором не визначено, при перевірці
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контролюючих органів є ризик того, що його визначать з урахуванням споживчої якості речі
та інших обставин, що мають істотне значення. Крім того, у договорі має бут визначена
періодичність сплати орендних платежів і якщо окрема норма в договорі відсутня, плата за
користування майном вважається щомісячною ( ч. 5 ст. 762 ЦКУ).

Далі більш детально розглянемо особливості укладення договорів оренди нерухомого
майна. Відповідно до ст. 793 ЦКУ договір оренди будівлі або іншої капітальної споруди (їх
окремої частини) укладається у письмовій формі. При цьому якщо такий договір укладається
строком на 3 роки і більше, він підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації,
якщо договір укладено на строк не менш як три роки (ст. 794 ЦКУ).

Передачу приміщення в оренду оформлюють актом приймання-передачі у двох
примірниках. Затвердженої форми такого акта немає, тому підприємство вправі розробити
свою форму.

На нараховані суми орендного платежу на практиці складають акти, хоча, виходячи з
норм ЦКУ, оренда не є послугою. Проте складання такого документа не є помилковим.

За договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов’язується передати наймачеві
майно (ч. 1 ст. 759 ЦКУ):

а) у користування;
б) за плату;
в) на певний строк.
При цьому предметом договору найму, згідно зі ст. 760 ЦКУ, може бути річ, яка визначена

індивідуальними ознаками і зберігає свій первісний вигляд при неодноразовому використанні
(неспоживна річ).

Як уже було зазначено, облік орендних операцій здійснюється суб’єктами господарювання
відповідно до норм П(С)БО 14 або МСБО 17. Передані в операційну оренду об’єкти
продовжують відображатися на балансі у орендодавця. В орендаря отримані на підставі
договорів операційної оренди основні засоби обліковуються на позабалансовому рахунку 01
«Орендовані необоротні активи». В орендаря отриманий в операційну оренду об’єкт основних
засобів відображається на позабалансовому рахунку бухгалтерського обліку за вартістю,
зазначеною в угоді про оренду (п.8 П(С)БО 14, п. 20 Методичних рекомендацій № 561) [11; 12].
Збільшення залишку рахунку 01 відбувається при прийнятті орендарем на облік основних
засобів, зменшення – при їх поверненні орендодавцю. Кожному орендованому об’єкту, що
відображається орендарем на забалансовому рахунку, присвоюється інвентарний номер (п. 8
Методичних рекомендацій № 561) [11], який закріплюється за об’єктом основних засобів на
весь час його перебування на даному підприємстві. Інвентарні номери об’єктів основних
засобів, що вибули, не присвоюються іншим об’єктам основних засобів, які надійшли на
підприємство, протягом періоду, що забезпечує виключення ідентифікування нових об’єктів
з тими, які вибули (наприклад, протягом строків зберігання документів).

Дохід від операційної оренди підприємство-орендодавець відображає в бухгалтерському
обліку і звітності з урахуванням того, належить чи ні такий дохід до основної діяльності цього
підприємства.

Оподаткування операцій з передачі майна в операційну оренду залежить від того, хто є
сторонами договору: юридичні чи фізичні особи. Якщо сторонами договору (орендодавцем
і орендарем) є юридичні особи, тоді:

– в орендодавця виникає дохід (вартість оренди без ПДВ), що може бути класифікований
як виручка від реалізації (якщо надання майна в оренду є основним видом діяльності
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орендодавця), або як інші операційні доходи (якщо основною діяльністю орендодавця є
діяльність інша, ніж передача майна в оренду); також доходом орендодавця є відшкодовувана
орендарем вартість компенсації орендарем комунальних послуг, якщо така компенсація
передбачена умовами договору оренди; крім того, орендна плата та вартість відшкодування
комунальних послуг є об’єктом оподаткування ПДВ – на ці суми орендар нараховує податкові
зобов’язання (крім відшкодування суми земельного податку);

– в орендаря виникають витрати в сумі сплаченої орендної плати та відшкодування вартості
комунальних послуг (без ПДВ) за умови, якщо орендодавцем надано якісні первинні
документи, що підтверджують здійснення господарської операції; також орендар отримує
податковий кредит з ПДВ за умови виписки орендодавцем податкової накладної та її реєстрації
в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Якщо однією зі сторін договору оренди є фізична особа, тоді оподаткування операцій, що
відбуваються в рамках цього договору, є дещо іншим. Розглянемо варіант, коли орендодавцем
є фізична особа, а орендарем – юридична особа. У такому випадку:

– в орендодавця (фізичної особи) виникатиме оподаткований дохід у вигляді орендної
плати, що має оподатковуватись податком на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) за базовою
ставкою 18 % та військовим збором за ставкою 1,5 % відповідно до норм, передбачених
розділами IV і ХХ Податкового кодексу України [10] (далі – ПКУ); при цьому юридична особа,
що виплачуватиме фізичній особі орендну плату, виступатиме податковим агентом стосовно
такої фізичної особи, буде зобов’язана розрахувати суми ПДФО і військового збору, утримати
їх з виплачуваного доходу, перерахувати в бюджет та подати до фіскального органу відомості
про суми нарахованих та виплачених доходів та обов’язкових платежів фізичній особі
(форма 1 ДФ); при цьому доходи фізичної особи у вигляді отриманої орендної плати для
орендаря – юридичної особи не будуть об’єктом оподаткування єдиним внеском на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розумінні Закону України «Про збір
та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» [14];

– у орендаря – юридичної особи виникатимуть витрати у вигляді орендної плати за умови,
якщо ці витрати належним чином оформлені первинними документами. Податкового кредиту
з ПДВ не виникатиме (оскільки фізичні особи не є платниками ПДВ і не мають права
виписувати податкові накладні); крім того, як зазначалось вище, орендар матиме обов’язок
утримувати і сплачувати в бюджет ПДФО і військовий збір з доходів, виплачуваних фізичній
особі.

У цьому варіанті нами не розглядається випадок, коли орендодавцем є фізична особа –
підприємець (далі – ФОП) і вона передає майно в оренду в рамках своєї підприємницької
діяльності.

У випадку, якщо майно в операційну оренду здає ФОП (орендодавець), отриманий
орендодавцем дохід буде оподатковуватись залежно від застосовуваної ФОП системи
оподаткування (загальна або спрощена).

Якщо ФОП застосовує загальну систему оподаткування – отримана орендна плата буде
його оподатковуваним доходом відповідно ст. 177 ПКУ, що розраховуватиметься як сума
отриманої орендної плати за мінусом документально підтверджених витрат, пов’язаних з
отриманням такого доходу, перелік яких наведено в п. 177.4 ст. 177 ПКУ. Оподатковуваний
дохід ФОП у вигляді отриманої орендної плати обкладається ПДФО за ставкою 18 % та
військовим збором за ставкою 1,5 %. При цьому орендар – юридична особа щодо таких
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доходів фізичної особи не виступає податковим агентом, податків не отримує і тільки декларує
в розрахунку 1 ДФ суми виплачуваних доходів фізичній особі.

Якщо ФОП є суб’єктом спрощеної системи оподаткування відповідно до норм розділу
ХІV ПКУ, він має можливість обрати 2 або 3 групу для сплати єдиного податку. При цьому він
має право обрати 2 групу тільки в тому випадку, якщо здає в оренду виключно власне майно.
Якщо він передає в суборенду майно, що належить іншим особам, ФОП може застосовувати
тільки 3 групу для сплати єдиного податку. Нагадуємо, що групи платників єдиного податку
та умови перебування платниками єдиного податку на тій чи іншій групі регламентуються
п. 291.4 ст. 291 ПКУ. При цьому ФОП – платник єдиного податку 2 групи сплачуватиме єдиний
податок у фіксованому розмірі, незалежно від суми отриманого доходу авансовими внесками
у розмірі не більше 0,2 мінімальної заробітної плати за місяць; ФОП – платник єдиного податку
3 групи має можливість розраховувати єдиний податок 2 способами: або 5 % від суми
отриманого доходу (за касовим методом) без ПДВ або 3 % суми отриманого доходу за умови
сплати ПДВ на загальних підставах. Як і у випадку з доходами ФОП на загальній системі
оподаткування, юридична особа, що виплачує доходи у вигляді орендної плати ФОП, не
виступає щодо таких доходів податковим агентом.

Далі розглянемо специфічний випадок передачі в оренду майна, коли орендодавцем є
неповнолітня особа. Які особливості правового регулювання, обліку та оподаткування таких
операцій?

Загальний опис ситуації: власниками офісного приміщення є дві особи в рівних частках.
Одна неповнолітня особа – 14 повних років, друга – малолітня дитина – 9 повних років. Інтереси
малолітньої особи представляє батько: фізична особа-підприємець на підставі нотаріально
завіреного письмового дозволу матері. Інтереси батька при укладанні договору, в свою чергу,
представляє мати (його дружина) на підставі нотаріально завіреного доручення. Розглянемо
такі питання:

1. Чи може в такому випадку батько малолітнього власника в особі його представника –
матері малолітнього власника (його дружини) надавати в оренду юридичній особі частину
майна як фізична особа-підприємець?

2. Чи можуть діти-власники надавати своє приміщення в оренду батьку, а той, у свою
чергу, надавати його в суборенду юридичній особі як фізична особа – підприємець платник
єдиного податку?

Термін «малолітня дитина» – згадується виключно в Листі Міністерства освіти і науки
України «Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних
закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей» від 28.10.2014
№ 1/9-557 [7] та означає дитину до досягнення нею чотирнадцяти років.

Стаття 31 ЦКУ оперує поняттям «малолітня особа»: фізична особа, яка не досягла
чотирнадцяти років (малолітня особа), має право:

1) самостійно вчиняти дрібні побутові правочини.
Правочин вважається дрібним побутовим, якщо він задовольняє побутові потреби особи,

відповідає її фізичному, духовному чи соціальному розвитку та стосується предмета, який
має невисоку вартість;

2) здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності,
що охороняються законом. 
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Інші правочини, в тому числі щодо нерухомого майна, від імені малолітньої особи
вчиняються її законними представниками – батьками (усиновлювачами) або опікунами [9].

У ст. 32 ЦКУ йдеться про неповнолітню особу (віком від 14 до 18 років), яка, крім правочинів,
передбачених ст. 31 ЦКУ, має право:

1) самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами;
2) самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що

охороняються законом;
3) бути учасником (засновником) юридичних осіб, якщо це не заборонено законом або

установчими документами юридичної особи;
4) самостійно укладати договір банківського вкладу (рахунку) та розпоряджатися вкладом,

внесеним нею на своє ім’я (грошовими коштами на рахунку).
Згідно з вимогами ст. 177 Сімейного кодексу України [15] батьки малолітньої дитини не

мають права без дозволу органу опіки та піклування укладати договори, які підлягають
нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації.

При вчиненні одним із батьків правочинів щодо майна малолітньої дитини вважається,
що він діє за згодою другого з батьків. На вчинення одним із батьків правочинів щодо
транспортних засобів та нерухомого майна малолітньої дитини повинна бути письмова
нотаріально засвідчена згода другого з батьків.

На схемі процедура отримання необхідних дозволів та укладання договорів буде виглядати
таким чином (рис. 1):

Рис. 1. Процедура отримання необхідних дозволів та укладання договорів оренди майна
малолітньої дитини

Отже, за наявності всіх нотаріально засвідчених згод батьків, дозволів органу опіки
приміщення може бути надано в оренду батьку – фізичній особі-підприємцю (ФОП). У свою
чергу, ФОП може надати приміщення юридичній особі виключно на умовах договору
суборенди.

Тепер розглянемо, чи наявна законна можливість укладання договору суборенди
приміщення з батьком – ФОП як платником єдиного податку.
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Відповідно до пп. 291.5.3 п. 291.5 ст. 291 ПКУ не можуть бути платниками єдиного податку
першої – третьої груп: фізичні особи – підприємці, які надають в оренду нежитлові приміщення
(споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів.

При цьому звертаємо увагу, що ПКУ не встановлює обмежень щодо того, у власності чи
не у власності фізичної особи – платника єдиного податку перебуває нежитлове приміщення.
ПКУ встановлює обмеження виключно щодо загальної площі приміщення.

Однак в Узагальнюючій податковій консультації щодо застосування спрощеної системи
оподаткування, обліку та звітності фізичними особами – підприємцями, які здійснюють
діяльність з надання нерухомого майна в оренду, затвердженій наказом Державної податкової
служби України від 20.02.2012 № 136, стверджується: «…Отже, якщо площа майна, яке належить
на правах власності фізичній особі та надається в оренду (частина здається фізичною особою –
підприємцем, а частина фізичною особою – не суб’єктом господарювання), перевищує
норми, встановлені пп. 3 п. 291.5 ст. 291 ПКУ, то така фізична особа – підприємець, що здійснює
діяльність з надання в оренду власної нерухомості, не має права перебувати на спрощеній
системі оподаткування» [13].

Звідси можна зробити висновок, що лише у випадку, якщо майно належить фізичній
особі – підприємцю на праві власності, то воно може надаватись в оренду фізичною особою-
платником єдиного податку третьої групи. В іншому випадку фізична особа має перейти на
загальну систему оподаткування [17; 18].

Проте висновок, зроблений ДФС, на нашу думку, у цьому випадку дещо некоректний,
адже, відповідно до ст. 761 ЦКУ, право передання майна у найм має власник речі або особа,
якій належать майнові права, а також наймодавцем може бути також особа, уповноважена на
укладення договору найму.

Для здачі в оренду як власного майна, так і орендованого використовується єдиний для
всіх КВЕД 68.20 «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого
майна» [3].

Такий же висновок можна зробити і з консультації ДФСУ від 20.01.2015, згідно з яким при
здачі орендованого приміщення в суборенду платником єдиного податку на другій групі
перехід на загальну систему оподаткування не вимагається: «Питання: Чи може ФОП, яка
здає в суборенду нежитлове приміщення до 300 квадратних метрів, перебувати у другій групі
платників ЄП?

Отже, до КВЕД ДК 009:2010 діяльність, пов’язана із наданням в оренду власного чи
орендованого нерухомого майна, належить до групи 68.20.

Таким чином, фізична особа – підприємець, яка здійснює діяльність, пов’язану із наданням
в оренду орендованого нерухомого майна (група 68.20 КВЕД ДК 009:2010), у разі здавання в
суборенду нежитлового приміщення до 300 квадратних метрів, має право перебувати у другій
групі платників єдиного податку».

На нашу думку, у випадку укладання договору суборенди з батьком – ФОП – платником
єдиного податку юридична особа-орендар не матиме додаткового податкового навантаження
та ризики щодо відображення понесених витрат при розрахунку об’єкта оподаткування податку
на прибуток підприємства відсутні.

За результатами проведеного дослідження нами:
1. Визначені правові засади укладення договорів операційної оренди та особливості

визначення істотних умов таких договорів. При цьому, зокрема, встановлено, що договір
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оренди обов’язково укладається на умовах платності використання орендованого майна
орендарем. Сторони у договорі самостійно встановлюють конкретний розмір орендних
платежів. При цьому розмір орендної плати договором не визначено, при перевірці
контролюючих органів є ризик того, що його визначать з урахуванням споживчої якості речі
та інших обставин, що мають істотне значення. Крім того, в договорі має бути визначена
періодичність сплати орендних платежів, і якщо окрема норма в договорі відсутня, плата за
користування майном вважається щомісячною.

2. Визначено основні облікові підходи до відображення в бухгалтерському обліку операцій
у рамках договорів операційної оренди. Зокрема орендодавець – юридична особа
класифікуватиме дохід у вигляді орендної плати залежно від того, чи є передача майна в
оренду основною її діяльністю, чи ні. Дохід від операційної оренди визнається орендодавцем
як інший операційний дохід відповідного звітного періоду на прямолінійній основі протягом
строку оренди або з урахуванням способу одержання економічних вигід, пов’язаних
з використанням об’єкта операційної оренди. Дохід від операційної оренди відображається
на субрахунку 713 «Дохід від операційної оренди активів», якщо діяльність з передачі майна
в оренду не є предметом (метою) створення підприємства-орендодавця. Якщо надання майна
в оренду є основним видом діяльності підприємства, дохід у вигляді орендної плати
визнаватиметься в обліку орендодавця як дохід від реалізації (субрахунок 703 «Дохід від
реалізації робіт і послуг»).

3. Особливості оподаткування операцій з передачі та отримання майна в операційну оренду
залежно від того, хто є сторонами договору оренди. Зокрема щодо оподаткування доходу у
вигляді орендної плати фізичними особами – підприємцями. У випадку, якщо майно в
операційну оренду здає ФОП (орендодавець), отриманий орендодавцем дохід буде
оподатковуватись залежно від застосовуваної ФОП системи оподаткування (загальна або
спрощена). При цьому орендар – юридична особа по відношенню до таких доходів фізичної
особи не виступає податковим агентом, податків не отримує і тільки декларує в розрахунку 1
ДФ суми виплачуваних доходів фізичній особі.

4. Розглянуто особливості правового регулювання та оподаткування операцій з передачі в
оренду майна неповнолітньої особи. За результатами аналізу норм чинного законодавства
зроблено висновок, що у випадку укладання договору суборенди з батьком – ФОП – платником
єдиного податку юридична особа – орендар не матиме додаткового податкового навантаження
та ризики щодо відображення понесених витрат при розрахунку об’єкта оподаткування податку
на прибуток підприємства відсутні.
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ЯК НОВОЇ МОДЕЛІ СПІВПРАЦІ ФІСКАЛЬНИХ ОРГАНІВ

ТА ВЕЛИКОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Розглянуті концептуальні засади та перспективи запровадження нових форм

податкових взаємовідносин великого бізнесу та фіскальних органів на основі
запровадження нової моделі співпраці «горизонтальний моніторинг». Запропоновані
основні напрями організації впровадження цього методу у вітчизняній податковій
практиці. Визначені проблемні аспекти щодо повноцінного використання горизонтального
моніторингу у фіскальних органах України.
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Рассмотрены концептуальные основы и перспективы внедрения новых форм налоговых

взаимоотношений крупного бизнеса и фискальных органов на основе внедрения новой
модели сотрудничества «горизонтальный мониторинг». Предложены основные
направления организации внедрения данного метода в отечественной налоговой практике.
Определены проблемные аспекты относительно полноценного использования
горизонтального мониторинга в фискальных органах Украины.
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ORGANIZATION OF HORIZONTAL MONITORING
ASA NEW MODEL OF COOPERATION BETWEEN FISCAL BODIES

AND LARGE BUSINESS IN UKRAINE
Conceptual bases and prospects of introduction of new forms of tax mutual relations of large

business and fiscal bodies on the basis of introduction of a new model of cooperation – «horizontal
monitoring» are considered. The main directions of the organization of introduction of this
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method in domestic tax practice are offered. The problem aspects regarding the full use of
horizontal monitoring in the fiscal bodies of Ukraine are determined.
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Провідна роль у формуванні бюджету належить податкам, більша частина з яких
перераховується великими платниками.

Великі платники, як правило, є бюджетоутворюючими підприємствами. Тому їм
притаманна участь у складних податкових правовідносинах, що мають такі ознаки, як: наявність
великої кількості взаємопов’язаних суб’єктів (організацій, підприємств, філій тощо), які
географічно істотно віддалені; наявність певної кількості угод за участі офшорних компаній
(часто з пов’язаними компаніями); застосування трансфертних цін; використання складних
фінансових інструментів та схем; залучення податкових консультантів з метою зменшення
податкового навантаження.

Усвідомлення цих особливостей призводить до розуміння того, що великі платники як
основні бюджетоутворюючі підприємства одночасно є і ризиком для ефективного податкового
адміністрування. З метою усунення таких ризиків організація співпраці саме з великими
платниками має бути одним із важливих аспектів роботи органів Державної фіскальної служби
України.

Тому одним із пріоритетних напрямів роботи фіскальних органів має стати нова модель
співпраці з великими платниками.

Метою дослідження є обґрунтування напрямів удосконалення податкового
адміністрування великих платників податків в Україні на основі впровадження нового
організаційного методу податкових взаємовідносин.

Означена мета обумовлює необхідність узагальнення сучасної практики податкового
супроводження великих платників у фіскальних органах.

Розкриття сутності та запровадження організаційних засад нової моделі податкового
адміністрування великих платників податків – горизонтального моніторингу висвітлювали у
своїх працях такі вчені-економісти та практики: Г. Г. Гендлер [5], І. О. Горленко [1],
О. С. Ватаманюк [2], С. П. Ріппа [1], І. С. Санжареська [5], Т. О. Скоромцова [1,12], Л. Л. Тарангул
[5, 12]. Дослідження цих авторів стосуються загальних проблем супроводження великих
платників, при цьому поза увагою залишаються питання практичної складової в організації
впровадження цього методу в Україні.

Основним елементом нових стандартів адміністрування та податкового сервісу є
запровадження методу «горизонтальний моніторинг», який покликаний перш за все
реалізувати принцип «горизонтальних» відносин між державою та бізнесом у напрямі
рівноправності та моральності.

Серед переваг взаємовигідного як для суб’єкта господарювання, так і для фіскальних органів
нового сервісу для платників є: мінімізація втручання у поточну діяльність платників податків;
оперативне реагування контролюючих органів ДФС України на проблеми платника податку;
заміна існуючого пост аудиту платника поточним моніторингом діяльності, тобто можливість
проведення незалежного аудиту; удосконалення ризикоорієнтованої системи адміністрування
податків; запровадження принципу довіри у відносинах фіскальних органів та платника
податків і, як наслідок, суттєве зменшення, а надалі, можливо, і повна відсутність планових та
позапланових перевірок [1, с. 214].
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Слід відмітити, що концепція запровадження податкових відносин, які б ґрунтувалися на
принципах «виконання правових норм, спрощення правил і вимог з боку влади та збільшення
відповідальності з боку громадян» уперше була сформульована 2002 року у Нідерландах [4,
с. 176–180]. Саме тоді податкова та митна адміністрації країни почали підготовку пілотного
проекту щодо впровадження горизонтального моніторингу як нового методу ефективної
взаємовигідної співпраці податкових органів із бізнесом, насамперед успішного сервісного
обслуговування великих платників.

Основною умовою введення горизонтального моніторингу в країні було «взаємне
порозуміння і довіра». Сьогодні горизонтальний моніторинг успішно застосовують у
Німеччині, Австрії, Франції, Росії та інших країнах [6].

У цілому зарубіжний досвід застосування горизонтального моніторингу у системі
податкових відносин доводить ефективність такого співробітництва між його учасниками.
Застосування горизонтального моніторингу, зокрема, дозволило спростити процедуру
адміністрування податків і збільшити обсяги їхніх надходжень у бюджет, підвищити вартість
бізнесу (його капіталізацію), знизити адміністративне та «виконавче» навантаження, поліпшити
податковий і, відповідно, інвестиційний клімат у державі [6].

У зв’язку з прийняттям рішення про визначення категорії великого платника податків
виникало важливе питання щодо критерію віднесення платників податків до статусу великих
платників податків. У податковій практиці зарубіжних країн представники податкових
адміністрацій вибирали їх за сумою сплати податків у минулому: ті платники, які регулярно
сплачували великі суми податків, автоматично ставали великими платниками [10].

Зважаючи на це, експертами МВФ рекомендується країнам, які намагаються
запроваджувати у своїй податковій адміністрації податкове супроводження великих платників,
визначати їх за допомогою інших критеріїв, за якими можна виявити платоспроможність
платника, включаючи:

1) обсяг річного продажу / товарообігу;
2) суму річного доходу;
3) вартість активів;
4) рівень імпорту / експорту;
5) тип економічної діяльності.
Серед перерахованих вище показників обсяг річного продажу / товарообігу рекомендовано

вважати основним критерієм [2].
В Україні, згідно з пп. 24 п. 1 ст. 14 Податкового кодексу України, великий платник податків –

це юридична особа, у якої обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні
податкові (звітні) квартали перевищує один мільярд гривень або загальна сума сплачених до
Державного бюджету України податків за платежами, що контролюються органами Державної
податкової служби України, за такий самий період перевищує дванадцять мільйонів гривень [9].

Для Державної фіскальної служби України, яка запроваджує концепцію обслуговування,
орієнтовану на платників, на побудову партнерських і відповідальних стосунків між бізнесом
та Службою, горизонтальний моніторинг можна розглядати як доповнення до системи
вертикального моніторингу, оскільки останній існуватиме завжди.

Механізм здійснення горизонтального моніторингу передбачає активну участь платника
податку у процесі проведення такого податкового контролю. Так, платник податку перед
здійсненням або оподаткуванням тих чи інших господарських операцій, що пов’язані з
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податковими ризиками, надає інформацію про них податковому органу. Контролюючий орган
опрацьовує відповідну інформацію і в прискореному режимі (з урахуванням реальних строків
для здійснення таких господарських операції) надає платнику податків податкову консультацію.
Крім того, за умови участі у проекті горизонтального моніторингу, контролюючий орган має
право скоротити або навіть взагалі відмовитися від проведення документальних перевірок
платників податків [7, с. 32–37].

При впровадженні горизонтального моніторингу як елемента нового сервісу повинен
вводиться електронний аудит. Він передбачає комплекс контролюючих заходів податкового
органу, який базується на обробці даних спеціалізованим програмним забезпеченням з
поглибленими основами статистики та статистичного аналізу, бухгалтерського обліку платника
податку [7, с. 32–37].

Як елемент механізму горизонтального моніторингу, передбачається податкове
посередництво – можливість визнання податковими органами висновків аудиторських
компаній, які відповідають певним критеріям та стандартам, а також надання відповіді на
запитання платника податку у максимально стислі терміни.

Однак організація проведення горизонтального моніторингу передбачає запровадження
комплексу заходів податкового органу, який базується перш за все на певних процедурах і
методах його проведення. Такий підхід передбачає підготовку поетапного плану дій, який має
містити організацію його проведення, методологічне супроводження та інформаційне
забезпечення його впровадження [5, с. 485–495].

Так, відповідно до розробленої Концепції реформування Центрального офісу з
обслуговування великих платників податків реформовано структуру Центрального офісу, на
базі якого створено єдину юридичну особу для забезпечення єдиного підходу та рівних умов
для великих платників – Офіс великих платників податків ДФС України.

У структурі Офісу на сьогодні створено та функціонує 14 відділень Офісу великих платників
податків Державної фіскальної служби України, які проводять повний цикл адміністрування
податків цієї категорії платників у режимі сервісів «електронний кабінет платника податків»
та «податковий блок» [11].

Стимулюючим кроком назустріч великому бізнесу також є своєчасне отримання
відшкодування ПДВ, відміна планових перевірок, спрощення процедур митного оформлення
товарів.

Наразі до основних видів послуг, що надаються великим платникам, належать:
– сервіс «електронний кабінет платника податків», у якому платник податків за

допомоги електронної картки платника податків та її синхронізації з карткою інспектора –
експерта може здійснювати подання декларацій у режимі реального часу з використанням
електронного цифрового підпису, що забезпечує зменшення витрат часу на подання
платниками податків податкової звітності.

У системі електронного кабінету платника податків експертом здійснюється надання
інформаційно-довідкових послуг з питань оподаткування за: телефоном, факсом, електронною
поштою.

У цій системі сервісу передбачено доступ платників податків до інформації, що зберігається
та опрацьовується в інформаційних базах Міністерства доходів і зборів України.

У режимі цієї системи здійснюється інформування великих платників про зміни та
доповнення до нормативно-правових актів з питань оподаткування, спільне з великими
платниками опрацювання податкового законодавства, внесення змін та формування
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законодавчих ініціатив щодо нього, опрацювання інформації щодо фінансових операцій з
метою упередження можливих ризиків із сумнівними контрагентами та визначення факторів,
що їх зумовлюють;

– сервіс «податковий блок», де здійснюється реєстрація платників податків. У цій системі
для зручності платників діє ряд підсистем. Так, підсистема «Реєстрація платників податків»
відображає принцип отримання податковим органом України реєстраційних даних суб’єктів
господарювання. Обробка податкової звітності та платежів здійснюється у підсистемі «Обробка
податкової звітності та платежів», яка відображає формування документів податкової звітності.

Безпосередньо облік платежів здійснюється у підсистемі «Облік платежів», яка відображає
облік та здійснення розрахункових операцій в особовому рахунку платника податків за всіма
видами податків у такий спосіб, щоб дані обліку повністю інтегрувалися з усіма даними інших
підсистем, а також відображає інформацію про стан розрахунків з бюджетом за власним
особовим рахунком у будь-якому податковому органі місцевого рівня.

Податковий аудит здійснюється у підсистемі «Податковий аудит», який відображає
стандартизацію процесу відбору платників податків для проведення податкового аудиту та
податкового контролю за виконанням податкових зобов’язань платниками податків без
додаткового втручання у їхню діяльність [7].

Отже, можна констатувати, що в системі адміністрування великих платників в Україні
створено передумови застосування нової моделі обслуговування – горизонтального
моніторингу.

З урахуванням вищезазначеного, на нашу думку [12, с. 269–279], горизонтальний
моніторинг має здійснюватися безпосередньо управліннями Офісу великих платників податків
Державної фіскальної служби України. Координацію та контроль реалізації методу
горизонтального моніторингу повинен здійснювати Офіс з обслуговування великих платників.

Організаційна структура забезпечення проведення горизонтального моніторингу великих
платників може бути представлена таким чином:

Стратегічний рівень: Державна фіскальна служба України;
Тактичний рівень: Офіс з обслуговування великих платників;
Виконавчий рівень: Регіональні відділення – управління Офісу великих платників податків

ДФС України у містах Дніпро, Запоріжжя, Львів, Харків, Одеса та відділеннях у містах Вінниця,
Донецьк, Полтава, Луцьк, Тернопіль, Івано-Франківськ, Луганськ, Кривий Ріг, Миколаїв.

Робота управлінь та відділень будується за галузевим принципом із застосуванням
індивідуального підходу до кожного окремого платника. Запропонована структура
представляє собою 13 галузевих команд, умовно об’єднаних у 4 сфери:

І – податкового супроводження підприємств сфери матеріального виробництва, або
4 галузеві команди;

ІІ – податкового супроводження підприємств паливно-енергетичного комплексу сфери
матеріального виробництва – 2 команди;

ІІІ – податкового супроводження підприємств невиробничої сфери діяльності здійснює
5 команд;

ІV – податкового супроводження банківських і небанківських фінансово-кредитних
установ – 2 команди.

З метою створення ефективних умов роботи з великими платниками, їхнього ефективного
супроводження та обслуговування за кожним клієнтом закріплюється координатор.
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Координатор – відповідальна особа, яка організовує та координує роботу фахівців-експертів
галузевого відділу податкового супроводження, закріплених за ними великих платників.

Основні функції координатора можна представити таким чином (рис. 1).

Рис. 1. Адміністративно-організаційні завдання та функції координатора
З метою забезпечення безпосередньої роботи з великими платниками за ними

закріплюється експерт. Експерт – досвідчений помічник клієнта, координатора та фахівців
інспекції.

Експерт – це найбільш досвідчений фахівець галузевих відділів, які досконально володіють
знаннями податкового та валютного законодавства України і мають значний практичний досвід
роботи у податкових органах.

Основні функції експерта представлені на рис. 2.
Великі платники податків підлягають горизонтальному моніторингу, незалежно від видів

здійснюваної господарської діяльності, організаційно-правової форми, минулої репутації щодо
порушення податкового законодавства, однак за останній календарний рік відзначились як
сумлінний платник податків (відповідно до конституційно-правового принципу невинуватості).

Однак при цьому мають бути запроваджені певні вимоги щодо великих платників, які
можуть користуватися такою системою. Основними з них можуть бути такі:

– великий платник, який залучається до горизонтального моніторингу, повинен позитивно
характеризуватися зі сторони добровільної сплати податків за два останніх звітних податкових
періоди;
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– горизонтальному моніторингу може підлягати лише конкурентно-добросовісний
великий платник, тобто без вчинення на цей момент правопорушень монопольного
законодавства.

Рис. 2. Організаційно-управлінські завдання та функції експерта
Отже, як видно із результатів дослідження за рахунок удосконалення організаційно-

управлінської структури і, в першу чергу, галузевого податкового супроводження, великі
платники одержуватимуть чимало переваг, які виражаються у наявності персоналізованого
підходу у наданні податкових консультацій, оперативного реагування контролюючих органів
ДФС України на проблеми платника податку, вирішенні конфліктних питань тощо.

Не дивлячись на окремі аспекти, які вже впроваджуються, та запропонованих основних
організаційних засад реалізації методу горизонтального моніторингу, можна констатувати,
що в Україні для повноцінного запровадження такого сервісу існує ряд проблем, які необхідно
вирішити в умовах прийняття рішень щодо горизонтального моніторингу. Серед них:
невирішеність ряду методичних аспектів проведення горизонтального моніторингу,
нормативно-правових засад здійснення такого сервісу, визнання висновків сертифікованих
аудиторів та інформаційного супроводження здійснення горизонтального моніторингу.
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СПОСОБИ ТА ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ
ПРОФЕСІЙНОГО СУДЖЕННЯ БУХГАЛТЕРА

Стаття присвячена вирішенню проблем формування професійного судження
бухгалтером. Відзначено необхідність застосування професійного судження бухгалтером
у сучасних умовах господарювання. Оцінено місце та роль професійного судження в
організації облікового процесу на підприємстві. Виявлено логічний зв’язок між принципами
бухгалтерського обліку і звітності, чинним законодавчо-нормативним регулюванням
ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні і професійним
судженням. Визначено основні способи та проблеми формування професійного судження
бухгалтером. Проаналізовано переваги та недоліки кожного способу, що надає
можливість у кожному конкретному випадку швидко зорієнтуватись і визначитись.

Ключові слова: обліковий процес, професійне судження бухгалтера, факти
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СУЖДЕНИЯ БУХГАЛТЕРА

Статья посвящена решению проблем формирования профессионального суждения
бухгалтером. Отмечена необходимость применения профессионального суждения
бухгалтером в современных условиях хозяйствования. Оценено место и роль
профессионального суждения в организации учетного процесса на предприятии. Выявлено
логическая связь между принципами бухгалтерского учета и отчетности, действующим
законодательно-нормативным регулированием ведения бухгалтерского учета и
финансовой отчетности в Украине и профессиональным суждением. Определены основные
способы и проблемы формирования профессионального суждения бухгалтером.
Проанализированы преимущества и недостатки каждого способа, что даст
возможность в каждом конкретном случае быстро сориентироваться и определяться.

Ключевые слова: учетный процесс, профессиональное суждение бухгалтера, факты
хозяйственной деятельности, формирование профессионального суждения, вынесение
профессионального суждения.

© Сторожук Т. М., 2017



196                                         Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. 2017. Вип. 1

Сторожук Т. М. Способи та проблеми формування професійного судження бухгалтера

T. M. Storozhuk,
Candidate of
Economic Sciences,
University SFS of Ukraine

METHODS AND PROBLEMS OF FORMATION OFA PROFESSIONAL
ACCOUNTANT’S JUDGMENT

The article is devoted to solving problems of formation of professional judgment by the
bookkeeper. The need to apply professional judgment as an accountant in modern economic
conditions is noted. The place and role of professional judgment in the organization of the
accounting process at the enterprise is assessed. The logical connection between the principles
of accounting and reporting, the current legislative and regulatory regulation of accounting
and financial reporting in Ukraine and professional judgment is revealed. The main ways and
problems of formation of professional judgment by the bookkeeper are determined. The advantages
and disadvantages of each method are analyzed, which will make it possible to quickly orientate
and determine in each specific case.

Keywords: accounting process, professional accountant’s opinion, facts of economic activity,
formation of professional judgment, making professional judgments.

Сучасна модель облікової системи в Україні навіть за значним та досить жорстким
законодавчо-нормативним регулюванням характеризується наявністю великої кількості
альтернатив щодо облікового відображення фактів господарського життя підприємств, що
вимагає від бухгалтера здійснення самостійного вибору. В умовах нестабільності та криз,
швидких і непередбачуваних змін з’являється значна кількість проблемних ситуацій при веденні
обліку та складанні звітності, які потребують вирішення шляхом вибору оптимального варіанта.
У таких випадках бухгалтер має застосовувати професійне судження на основі використання
своїх знань, умінь і навичок, професійних компетенцій та набутого практичного досвіду.
Тому розвиток облікової системи сьогодні потребує нагального вирішення проблеми
формування і винесення професійного судження та визначення його місця і ролі у складі
теорії і методології бухгалтерського обліку.

Проблемам застосування професійного судження бухгалтера приділяли увагу М. І. Бондар,
Д. Б. Вешагурова, Н. В. Генералова, Т. А. Демидова, С. Ф. Голов, В. М. Жук, О. В. Казаннікова,
С. А. Рассказова-Ніколаєва, І. Ю. Ніконова, О. М. Петрук, М. С. Пушкар, М. Л. Пятов,
І. А. Слободняк, Я. В. Соколов, Т. О. Терентьєва, А. С. Толстова, З. С. Туякова,
А. А. Шапошников, Л. З. Шнейдман та інші. У своїх роботах автори значну увагу приділяють
сутності професійного судження, значення в сучасних умовах господарювання, важливості
та необхідності його застосування в сучасній обліковій практиці. Проте мало висвітленими та
недостатньо опрацьованими залишаються питання формування і винесення професійного
судження бухгалтерами при відображенні фактів господарського життя підприємства.

Враховуючи, що найбільш складною проблемою застосування професійного судження є
його формування та вираження, основною метою статті є визначення й аналіз способів
формування професійного судження.

Результати проведеного дослідження свідчать, що більшість авторів основними причинами
виникнення професійного судження, з одного боку, називають наявність альтернатив у
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законодавчо-нормативних документах і необхідність вибору бухгалтером найбільш
оптимального та доцільного варіанта для практичного використання. З іншого боку,
недосконалість облікових нормативно-правових актів, яка характеризується невизначеністю
та відсутністю конкретних визначених законодавством рішень, питань і проблем, що виникають
у практичній діяльності підприємств щодо відображення тих чи інших господарських операцій,
спонукає бухгалтера діяти на власний розсуд. Але навіть досконале нормативне регулювання
не може і не повинно давати відповіді на всі запитання, які виникають при здійсненні обліку та
складанні звітності. Такі ситуації вимагають від облікового працівника розуміння брати на
себе відповідальність і приймати рішення та діяти в інтересах підприємства. Крім того, в
Кодексі етики професійних бухгалтерів зазначається: «У випадках, коли ситуація стосується
непідтверджених фактів, неповної інформації або непідтверджених висновків, професійний
бухгалтер повинен використовувати своє професійне судження щодо того, як розкрити
інформацію, якщо це потрібно» [2, с. 770–771]. Професійне судження бухгалтера сьогодні є
одним із найважливіших інструментів формування повної, достовірної, корисної, об’єктивної,
зіставної та релевантної інформації про діяльність підприємства та одним із засобів
регулювання бухгалтерського обліку на будь-якому підприємстві. Можна стверджувати, що
за допомогою професійного судження на підприємстві можна вирішити всі неврегульовані
питання облікового відображення фактів господарської діяльності. Виходячи із положень
інституційної теорії бухгалтерського обліку І. А. Юхименко-Назарук [6, с. 197] визначає
професійне судження бухгалтера як окремого субінституту, який є сукупністю формальних і
неформальних правил, а також відповідних їм механізмів забезпечення дотримання цих правил.

Формування професійного судження бухгалтера здійснюється виходячи з необхідності,
яка виникає на підприємстві при веденні бухгалтерського обліку господарської діяльності
підприємства та складанні звітності і впирається в можливості облікового працівника як
професіонала виконати поставлене завдання. Однією із проблем, які виникають на шляху
застосування професійного судження, є відсутність границь його застосування, які не
встановлено жодним законодавчо-нормативним документом. Тому необхідність застосування
професійного судження стримується повною відповідальністю за прийняте рішення. Разом з
тим існує проблема достовірності прийнятих рішень, яка є не гарантованою. Виходячи з
необхідності та важливості прийняття і застосування професійних суджень бухгалтерами
запропоновано способи його формування, які представлено в таблиці 1 (розроблено автором).

Самий простий спосіб – формування власного судження конкретним обліковим
працівником підприємства. Це найбільш простий, доступний, дієвий та дешевий спосіб, але
існує певна залежність від працедавця, якість суб’єктивної думки, як правило, невисока і
може визвати сумнів у користувачів. Безумовно, більш якісним професійне судження буде
сформоване групою осіб, і не тільки облікових працівників. Це дозволяє використовувати для
формування остаточного рішення різні способи та методи, наприклад дискусії, «мозгові
атаки» тощо. Разом з тим такий спосіб потребує більш тривалого часу для досягнення
остаточного результату, може бути відсутність єдиної думки та вимагає більших коштів. Варто
відмітити, що формування професійного судження працівниками підприємства має свої
переваги і недоліки. З одного боку, такі працівники краще знають специфіку цього
підприємства, галузі та можливості і ризики, з іншого – існує певна залежність від керівництва
підприємства та власника, їхні бажання і бачення.
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Таблиця 1
Способи формування професійного судження

Найбільш якісним буде професійне судження, одержане експертним шляхом
авторитетними спеціалістами. На думку Т. А. Демидової [1, c. 209], для всестороньої оцінки
необхідна достатня кількість спеціалістів різних профілей: бухгалтерського обліку,
оподаткування, юриспруденції. Командна робота завжди передбачає різносторонній погляд
та оцінку проблеми і, відповідно, більш якісніший результат винесення рішення. Разом з тим
робота групою передбачає ряд проблемних аспектів, до яких варто віднести: проблеми
формування групи; встановлення кількості експертів та їхньої спеціалізації; відсутність єдності
думок; організаціяю проведення опитування та оформлення його результатів; час та кошти
на опрацювання результатів опитування; час на прийняття рішення; порядок документального
оформлення прийнятого рішення тощо.

Способи формування
професійного судження Переваги способу Недоліки способу

І. Формування професійного
судження власними силами

1) більш простий;
2) більш швидкий;
3) більш дешевий

1) більш низька якість;
2) відсутність повної довіри у
користувачів;
3) залежність від працедавця

1.1. Формування власного
професійного судження
конкретним обліковим
працівником

1) найбільш простий;
2) найбільш швидкий;
3) найбільш дешевий

1) якість суб’єктивної думки
невисока;
2) може визвати сумнів у
користувачів;
3) залежність від працедавця

1.2. Формування професійного
судження командою лише
облікових працівників, які
працюють на цьому підприємстві

1) доступний спосіб;
2) стосовно дешевий;
3) стосовно швидкий

1) стосовно невисока якість;
2) може визвати сумнів у
користувачів;
3) залежність від працедавця;
4) формування команди;
5) відсутність єдності думок

1.3. Формування професійного
судження командою не лише
облікових, але і працівників інших
підрозділів, які працюють на
цьому підприємстві

1) доступний спосіб;
2) стосовно дешевий;
3) стосовно швидкий;
4) більш різносторонній погляд на
проблему

1) стосовно невисока якість;
2) може визвати сумнів у
користувачів;
3) залежність від працедавця;
4) відсутність єдності думок

ІІ. Формування професійного
судження із залученням
спеціалістів чи спеціальних
організацій зі сторони

1) більш висока якість;
2) більше довіри у користувачів

1) не завжди доступний спосіб;
2) недешевий;
3) потребує довше часу для
винесення рішення

2.1. Формування професійного
судження із залученням
спеціаліста з обліку, аудиту й
оподаткування зі сторони

1) незалежна думка;
2) погляд на проблему зі сторони

1) якість суб’єктивної думки
невисока;
2) може визвати сумнів у
користувачів

2.2. Формування професійного
судження із залученням
аудиторської фірми

1) незалежна думка;
2) якість вища;
3) менше сумнівів у користувачів;
4) погляд на проблему зі сторони

1) не завжди доступний спосіб;
2) недешевий;
3) потребує довше часу для
винесення рішення

2.3. Формування професійного
судження експертами (експертний
шлях)

1) незалежна думка;
2) більш висока якість;
3) більше довіри у користувачів;
4) більш різносторонній погляд на
проблему

1) не завжди доступний спосіб;
2) недешевий;
3) потребує довше часу для
винесення рішення;
4) формування команди
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Тому варто використати погляд Т. А. Демидової [1, с. 210] та А. А. Шапошнікова [5, c. 22]
на вирішення проблеми прийняття професійного судження при проведенні аудиту і для
прийняття професійного судження бухгалтера створювати експертні групи за формальними
ознаками, які характеризують професіоналізм: посада, науковий ступінь, кількість публікацій,
цитованість праць, креативність, відношення до експертизи, прагматизм, аналітичність і широта
мислення тощо. Оскільки формування професійного судження вимагає вираження думки
стосовно сфери професіональної діяльності, склад експертних груп, на нашу думку, має
формуватися на професіональній основі за ознаками відповідної кваліфікації. Тобто у складі
груп мають бути:

– члени, які мають досвід роботи практикуючих бухгалтерів;
– члени, які мають досвід роботи практикуючих аудиторів;
– члени, які мають досвід викладацької роботи на спеціалізованих випускаючих кафедрах

ВНЗ;
– науковці, які мають науковий ступінь та вчене звання за спеціальністю бухгалтерського

обліку, аналізу та аудиту.
При цьому особливої актуальності набувають моральні норми поведінки спеціалістів, які

причетні до формування професійного судження та ступінь їхньої свободи при прийнятті
рішення. Як зазначає М. Л. Пятов, «…професійне судження бухгалтера визначається рівнем
його знань, досвіду професійної діяльності, слідування принципам професійної етики», а
також «усвідомлення бухгалтером відповідальності перед суспільством за представлену
інформацію» [3, с. 55].

При формуванні професійного судження варто зважати на три основні фактори: швидкість,
якість і вартість. Це основні критерії, відповідно до яких обиратиметься той чи інший спосіб
формування професійного судження. За формуванням слідує винесення професійного
судження та його практичне використання. Винесення професійного судження є результатом
проведеної роботи щодо його формування і залежатиме від обраного способу формування.
Який би спосіб формування професійного судження не було обрано, винесення професійного
судження (остаточно прийняте рішення, думка) залишається за спеціалістом підприємства. У
будь-якому випадку кінцевий результат залежатиме від застосування винесеного професійного
судження у практичній діяльності підприємств.

Сьогодні професійне судження ще не набуло широкого застосування на практиці через
проблеми та складності його формування і винесення. Надана свобода вибору, представлена
можливість виражати вільно свою думку, керуючись лише чинним законодавством, власними
знаннями, досвідом, інтуїцією і на підставі цього приймати власні рішення щодо відображення
фактів господарської діяльності підприємства, відкриває великі можливості для бухгалтерів
при здійсненні своєї професіональної діяльності і підприємств – при відображенні інформації
у звітності. Як зазначає О. О. Смірнова: «Нині професійне судження бухгалтера представляє
собою можливість висловлювати свою думку і, спираючись на нього, приймати рішення
щодо відображення окремих операцій і подій, а далі звітності, керуючись своїм досвідом і
конкретними знаннями. Безумовно, це відкриває широкі можливості для бухгалтера і
керівництва у складанні фінансової звітності» [4, c. 293]. Професійне судження має стати
інструментом формування повної, якісної та достовірної інформації про діяльність
підприємства для внутрішніх і зовнішніх користувачів з метою прийняття ними управлінських
та інвестиційних рішень.
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За результатами проведеного дослідження можна зробити висновок, що професійне
судження бухгалтера в сучасних умовах господарювання є важливою складовою організації
облікового процесу на підприємстві. Наявність альтернативних варіантів рішень, невизначеність
багатьох питань ведення обліку та складання звітності вимагає застосування професійного
судження. Професійне судження базується на основоположних принципах ведення обліку та
складання звітності і здійснюється при непорушному дотриманні чинного законодавства
України. Найпростіший спосіб – формування власного судження, конкретним обліковим
працівником підприємства. Найбільш якісним буде професійне судження, одержане
експертним шляхом авторитетними спеціалістами. У кожному окремому випадку
підприємство самостійно обирає спосіб формування професійного судження. Результатом
винесення професійного судження буде визначення способів, методів, варіантів облікового
відображення фактів господарського життя підприємства. Професійне судження бухгалтера
сьогодні – це нова категорія бухгалтерського обліку в Україні, але давно визнана багатьма
країнами світу та реалізована в міжнародних стандартах фінансової звітності.
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Фінансова безпека держави є одним з найважливіших факторів її стабільності, цілісності,
національної безпеки та запорукою успіху економічного розвитку. Проте на неї впливають не
лише фактори внутрішнього середовища, але і зовнішнього за рахунок непередбачуваних
глобалізаційних процесів, зміни кон’юнктури світового фінансового ринку. Окремі аспекти,
пов’язані з дослідженням та підвищенням рівня фінансової безпеки, ролі інструментів,
проаналізовано у працях зарубіжних вчених: А. Грінспена, М. Гаретті, С. Луана, С. Хіча.
З огляду на актуальність цієї проблематики також для України вона стала предметом
дослідження вітчизняних вчених: О. Барановського, І. Бланка, В. Гейця, М. Єрмошенка,
А. Миколайчука, О. Підхомного, Л. Кошембар, В. Шелеста та інших.
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Мета роботи полягає у виявленні актуальних проблем фінансової безпеки України,
обґрунтуванні класифікації її інструментів та їхньої ролі у забезпеченні цієї безпеки.

Методологічною та інформаційною основою роботи є праці вітчизняних науковців,
періодика, ресурси Internet, нормативно-правові акти.

При здійсненні дослідження використано методи статистичного, історичного та логічного
аналізу, синтезу, порівняння й узагальнення даних.

Сучасний світ, який функціонує у глобалізованому середовищі, формує для різних країн
відповідні виклики, які можуть бути як позитивними, так і негативними. Україна протягом
періоду незалежності зазнала суттєвого впливу цих викликів. Так, в останньому десятиріччі
ХХ ст. події, пов’язані із розпадом Радянського Союзу, суттєво вплинули на Україну, де поряд
з економічними проблемами були присутні політичні, соціальні, демографічні. Як наслідок,
лише наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. вдалося призупинити падіння ВВП. Протягом цього
часу значна кількість підприємств припинила своє існування, рівень інфляції був одним із
найвищих у Європі, практично не зростав життєвий рівень населення, близько 3 мільйонів
громадян регулярно виїжджали в інші країни на заробітки. У період 2008–2009 рр. Україну
зачепила світова фінансова криза, до якої, як потім з’ясувалось, урядові структури не були
готові, і падіння ВВП у 2009 р. сягнуло 14,8 %, що було одним із найбільших показників серед
європейських країн [1].

 Доволі відчутними були суспільні потрясіння 2013–2014 рр., коли у зв’язку з подіями,
пов’язаними із «Революцією гідності», військовою агресією Росії було анексовано Крим і
відокремлено частину Луганської та Донецької областей.

Усі ці виклики, які зумовлені в основному зовнішніми чинниками, в сукупності із
внутрішніми політичними негараздами не сприяли економічному зростанню і, відповідно,
підвищенню життєвого рівня населення. Саме тому є актуальною необхідністю з’ясування
особливостей формування та реалізації державної безпеки, зокрема фінансової.

При аналізі фахової літератури з фінансової безпеки України зазначимо, що більш глибше
досліджено економічну безпеку, а фінансовій безпеці приділяється недостатньо уваги. Отже,
є необхідність уточнення сутності поняття фінансової безпеки як складової безпеки держави.
Проблема національної безпеки та її окремих складових виникла у 80-х рр. ХХ ст. [2, c. 15], але
економічній безпеці увага почала приділятися значно пізніше, лише в 90-х рр., оскільки у світі
превалювала думка, що економічні небезпеки характерні лише для постсоціалістичних країн,
але після криз кінця 90-х рр. ХХ ст. ставлення до проблематики змінилось [3].

Вітчизняні вчені також активно долучились до цієї проблематики. Наведемо окремі
висловлювання українських вчених щодо тлумачення поняття «фінансова безпека».

На думку О. Барановського, під фінансовою безпекою слід розуміти рівень забезпеченості
громадянина, домашнього господарства, підприємства, регіону, держави, суспільства,
міждержавних утворень фінансовими ресурсами, достатніми для задоволення їхніх потреб і
виконання існуючих зобов’язань [4, с. 14].

В. Шлемко та І. Бінько під фінансовою безпекою розуміють такий стан фінансової, грошово-
кредитної, валютної, банківської, бюджетної, податкової систем, який характеризується
збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, здатністю забезпечити
ефективне функціонування національної економічної системи та економічне зростання [5,
с. 44].
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М. Єрмошенко під фінансовою безпекою вважає стан фінансово-кредитної сфери, який
характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів,
здатністю цієї сфери забезпечувати ефективне функціонування національної економічної
системи та економічне зростання [6, с. 63].

Крім фінансової безпеки на рівні держави, науковці подають тлумачення на різних
ієрархічних рівнях фінансової системи. Так, Т. Болгар під фінансовою безпекою банку розуміє
такий її стан, що характеризується збалансованістю і стійкістю до впливу зовнішніх і внутрішніх
загроз, здатністю досягати поставлених цілей і генерувати достатній обсяг фінансових ресурсів
для забезпечення стійкого розвитку [7, с. 5].

В. Шелест фінансову безпеку на рівні суб’єктів господарювання розуміє як систему заходів,
яка забезпечує стабільне та безпечне функціонування, захист засновників від надмірного
ризику, шкоди, збитку, прибутку, що виникають унаслідок посадових порушень, зловживань,
шахрайства та маніпуляцій з фінансами [8, с. 182].

Зауважимо, що проблема фінансової безпеки завжди була актуальною для України, тому
вітчизняними науковцями нині розроблено теоретичне обґрунтування її засад, запропоновано
відповідні механізми, моделі, інструменти її реалізації.

Так, М. Єрмошенко розробив захисні механізми функціонування банку [9], Л. Кошембар
запропонувала інструменти безпеки інвестицій [10], Л. Михайловою було сформовано систему
формування фінансової безпеки підприємств [11].

Зважаючи на необхідність нормативно-правового забезпечення державної, зокрема
економічної та фінансової, безпеки на рівні держави, а також регіональному на рівні
господарюючих суб’єктів, формувались відповідні юридичні акти. Подамо у хронологічному
порядку прийняття цих основних актів.

 В Україні визнання необхідності забезпечення економічної безпеки було затверджено
Конституцією України 28 червня 1996 р., де зазначено, що «поряд із захистом суверенітету і
територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є
найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу» [12].

На виконання положень Конституції України у 1998 р. був ухвалений Закон України «Про
Раду національної безпеки і оборони» [13], згідно з яким цей орган повинен формувати та
реалізовувати основні засади державної безпеки, зокрема і фінансової. У 2001 р. був виданий
Указ Президента України «Питання міжвідомчої комісії з питань фінансової безпеки при Раді
національної безпеки і оборони України» [14].

У 2003 р. був прийнятий спеціальний Закон України «Про основи національної безпеки
України», де було виокремлено фінансові положення [15]. Кабінетом Міністів України у 2012 р.
було прийнято «Концепцію забезпечення національної безпеки у фінансовій сфері», де були
узагальнені існуючі положення у відповідних концепціях та стратегіях [16].

Однією з основних загроз є глобалізація, яка призводить до формування негативних чинників
та викликів для країн світу, тому є доцільність визначення рівня цієї загрози. Щодо України, то
ці виклики діють доволі негативно.

Згідно з виявленням основних економічних та фінансових загроз і з метою оцінки рівня
фінансової безпеки в країні у 2007 р. Міністерством економіки України було розроблено та
затверджено методику розрахунку рівня економічної безпеки України, але вже через кілька
років вона виявилась малопридатною і у 2013 р. Наказом Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України від 29.10.2013 № 1277 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо
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розрахунку рівня економічної безпеки України» [17] в неї були внесені відповідні зміни.
Відповідно до цієї нової методики інтегральний індекс економічної безпеки складається з
таких субіндексів: виробничої, енергетичної, демографічної, зовнішньоекономічної,
інвестиційно-інноваційної, макроекономічної, продовольчої, соціальної, фінансової безпеки
(включає банківську, боргову, бюджетну, валютну, грошово-кредитну безпеку та безпеку
небанківського фінансового ринку) [18].

Як показали подальші події, у нових реаліях України виникла необхідність відповідного
уточнення і цієї методики, тому що її необхідно було доповнити показниками корупції, тінізації
економіки, інвестиційних ризиків. Нині є окремі офіційні методики, згідно з якими визначають
фінансову безпеку й окремі методики, які пропонуються вченими та фахівцями. Так,
Національним банком України за період із січня 2008 р. по липень 2016 р. оприлюднено
динаміку Індексу фінансового стресу для України, розрахунок якого базувався на конкретних
методичних підходах із врахуванням основних економічних та соціальних критеріїв (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка Індексу фінансового стресу для України
Джерело: [19, с. 63].

Є очевидним, що цей індекс є інтегральним показником відповідних соціально-економічних
критеріїв.

А. Марина запропонувала розраховувати інтегральний індекс фінансової безпеки країни
з використанням бюджетних, грошово-кредитних, валютних, боргових, страхових, фондових,
банківських, інвестиційних індикаторів [20, с. 48]. Зважаючи на погляди вітчизняних вчених,
запропоновано такі характеристики цієї безпеки (рис. 2).

Ці характеристики відображають особливості функціонування захисних складових
економічної безпеки. Серед цих характеристик зосередимо увагу дослідження на фінансовій
безпеці, зокрема її інструментах.
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Рис. 2. Характеристики економічної безпеки
Джерело: складено автором за [4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 20].

Зазначимо, що класифікацію інструментів фінансової безпеки подають Л. Кошембар [10],
О. Суріна [21], В. Пантелєєв, М. Лєпілін [22], Б. Шпильовий [23], Г. Спяк [24], О. Підхомний
[25]. Узагальнимо ці класифікації (рис. 3).

Наведемо окремі із них. Так, Л. Клюско зазначає, що внутрішні інструменти такі: регулюючі
(управління активами і пасивами, оптимізація ресурсів, структури тощо) та стабілізуючі
(капіталізація банку, формування страхових резервів та інші) [26, с. 102].

Інструменти фінансового менеджменту – фінансове планування, фінансовий аналіз,
фінансове регулювання, фінансовий контроль обґрунтовують Т. Болгар [7], І. Бланк [27]. Проте,
незважаючи на наявне нормативно-правове забезпечення, відповідне теоретичне
обґрунтування, практичні дії органів влади щодо забезпечення фінансової безпеки з
використанням відповідних інструментів, стан фінансової системи України протягом останніх
років є доволі нестійким, про що свідчить відповідний критерій. О. Підхомний зазначає, що
фінансовий інструмент можна визначити як інституційний засіб обміну, розподілу й контролю
ресурсів і ризиків на основі відповідних прав та обов’язків [25, с. 185].

Аналіз фахової літератури з цієї проблематики дозволяє дійти висновку, що науковцями
пропонуються різні її тлумачення.

Зважаючи на особливості застосування цих інструментів, запропонуємо пріоритетні
напрями забезпечення національної фінансової безпеки, які є такими: адекватна бюджетна
реформа, спрямована на підвищення ефективності використання бюджетних ресурсів та

Економічна
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Фінансовий
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Зовнішні
Внутрішні
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збільшення дохідної частини; зменшення рівня залучення коштів іноземних фінансових і
кредитних організацій; підвищення ефективності управління державним боргом з подальшим
його зменшенням; лібералізація грошово-кредитної політики та спрямування її на
стимулювання зростання і розвитку всіх сфер господарювання та соціальної сфери; створення
сприятливих умов для акумуляції капіталу і його використання всередині країни, а не виведенню
за кордон; підвищення стійкості національної валюти та зниження рівня доларизації;
врегулювання і стабілізація ринку цінних паперів; гарантування сприяння залучення прямих
іноземних інвестицій; удосконалення діяльності фінансових інституцій, моніторинг за їхньою
ефективністю; реформування та забезпечення належного контролю за страховим ринком;
гармонізація національної нормативно-правової бази; впровадження дієвих механізмів
запобігання тінізації економіки.

Рис. 3. Класифікація інструментів фінансової безпеки
Джерело: складено автором за [10; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27].
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У результаті дослідження виявлено, що поняття «фінансової безпеки» з’явилось декілька
десятиліть тому, але набуло вагомого значення в сучасних умовах. В Україні у зв’язку зі
значним рівнем соціально-економічної нестабільності мають місце фінансові загрози як
внутрішнього, так і зовнішнього середовища. Для їхнього вирішення необхідним є комплексний
підхід з використанням відповідних інструментів та перманентне реагування на нові виклики.
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ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНИХ
ПРОГРАМ: СТАН, НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА НЕОБХІДНІСТЬ

СТАНДАРТИЗАЦІЇ
У статті розглянуто проблеми розвитку державного фінансового аудиту виконання

бюджетних програм, що здійснюється Держаудитслужбою, визначено напрями
модернізації його нормативно-методологічного забезпечення й обґрунтовано потребу та
передумови впровадження стандартизації.

Ключові слова: державний фінансовий аудит, державний фінансовий аудит виконання
бюджетних програм, гіпотеза аудиту, державний аудитор, оцінка ефективності, оцінка
результативності, оцінка економності.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ АУДИТ ВЫПОЛНЕНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ: СОСТОЯНИЕ, НАПРАВЛЕНИЯ

МОДЕРНИЗАЦИИ И НЕОБХОДИМОСТЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ
В статье рассмотрены проблемы развития государственного финансового аудита

выполнения бюджетных программ в Госаудитслужбе, определены направления
модернизации его нормативно-методологического обеспечения и обоснована
необходимость и предпосылки внедрения стандартизации.

Ключевые слова: государственный финансовый аудит, государственный финансовый
аудит выполнения бюджетных программ, гипотеза аудита, государственный аудитор,
оценка эффективности, оценка результативности, оценка экономичности.
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STATE FINANCIALAUDIT: STATUS, TRENDS OF MODERNIZATION
AND THE NEED FOR STANDARDIZATION

The article considers problems of development of state financial audit performed by Deroudille,
the directions of modernization of normative and methodological support of the state financial
audit, in particular, special attention is paid to the necessity of development of legal framework
and standardization of the state financial audit of budget program execution.

Keywords: state financial audit, the state financial audit of budget program performance,
hypotheses audit of the state auditor, performance evaluation, performance appraisal, evaluation
of cost effectiveness.

Сучасний стан соціально-економічного розвитку української держави характеризується,
з одного боку, динамізмом і багатовекторністю процесів розвитку та реформ у всіх сферах
суспільного життя загалом та державного управління зокрема, які обумовлені передусім її
євроінтеграційними прагненнями, з іншого – складністю реалізації загальнонаціональних
завдань і цілей у різних сферах суспільного життя через обмежений обсяг необхідних
фінансових ресурсів у державі.

У таких умовах особливо актуальною є проблема підвищення якості управління та
використання державних ресурсів. Адже від того, як законно, ефективно та прозоро
здійснюється управління і використання наявних фінансових ресурсів, необоротних та інших
активів органами державної влади, державними фондами і суб’єктами господарювання
державного сектору економіки та якості організації й здійснення контролю за цим процесом
відповідними державними інституціями, значною мірою залежить фінансова стабільність та
безпека країни, ефективність державної політики, рівень якості життя населення і досягнення
стратегічних цілей держави. Тому розбудова ефективної системи державного фінансового
аудиту на центральному, регіональному та місцевому рівнях як частини загальної системи
управління державними фінансами загалом та системи державного фінансового контролю
зокрема є одним із пріоритетів реформ у країні.

Віддаючи належне науковому внеску В. Ф. Піхоцького, Т. О. Пожар, Н. І. Рубан,
Л. О. Сухаревої, І. Б. Стефанюка, Т. В. Федченко щодо виокремлення сутності та специфіки
державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм, уніфікації та розвитку його
правового забезпечення, зауважимо, що ця проблематика на сьогодні залишається теоретично
та практично не вирішеною, а питанню стандартизації не приділяється достатньої уваги.

Метою статті є окреслення стану, напрямів розвитку, модернізації та стандартизації
державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм, що здійснюється
Держаудитслужбою.

На сьогодні державний фінансовий аудит реалізується через систему державних інституцій,
уповноважених на його здійснення. Держаудитслужба як орган урядового контролю здійснює
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державний фінансовий аудит, який спрямований на перевірку та аналіз стану справ щодо
законного й ефективного управління та використання державних чи комунальних коштів і
майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності
фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю [3].

Наразі у межах наявного правого поля Держаудитслужба від імені Уряду реалізує функцію
державного фінансового аудиту (далі – аудит) через здійснення окремих його видів (див. рис. 1).

Рис. 1. Види державного фінансового аудиту, що проводяться Держаудитслужбою
Слід звернути увагу, що кожен із зазначених видів державного фінансового аудиту (рис. 1)

містить аспекти та елементи методології аудиту ефективності, аудиту звітності та аудиту
відповідності, які визначені в міжнародній практиці і термінології, тобто фактично кожен із
зазначених видів державного фінансового аудиту є комбінованим аудитом і спрямований на
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аналіз та оцінку законності, ефективності і результативності управління й використання
державних ресурсів. Крім того, основною метою будь-якого із зазначених аудитів є не
фрагментарно, а комплексно дослідити та оцінити якість управління державними ресурсами
у відповідних сферах і напрямах.

На сьогодні особливості проведення органами Держаудитслужби державного фінансового
аудиту виконання бюджетних програм (далі – аудит бюджетних програм), а саме одного з його
видів – аудиту ефективності, регламентує єдиний нормативно-правовий акт – постанова
Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2004 р. № 1017 «Про затвердження Порядку проведення
Державною аудиторською службою, її територіальними органами державного фінансового
аудиту виконання бюджетних програм» (далі – Порядок № 1017) [2]. У цьому документі частково
визначено механізм здійснення аудиту бюджетних програм, шляхи дослідження,
підконтрольних суб’єктів аудиту бюджетних програм при здійсненні його у виді аудиту
ефективності. Водночас Порядок № 1017 є занадто застарілим та не відповідає сучасним
реаліям, адже фактично ніяких суттєвих змін з часу його прийняття в 2004 році до нього не
вносилося. Зауважимо, що модернізація положень Порядку № 1017 попри ряду змін у
законодавстві протягом останніх десяти років не здійснювалася.

Відтак колізії та прогалини нормативно-правових актів щодо регулювання процесу
організації і здійснення аудиту бюджетних програм органами Держаудитслужби не сприяють
створенню якісної системи його правового та методологічного забезпечення, забезпеченню
якості процесу аудиту за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів при
реалізації бюджетних програм, унормуванню механізму оцінки ефективності управління
бюджетними коштами та виконанню завдань і заходів бюджетних програм, досягненню цілей
та завдань, поставлених перед установами, що їх здійснюють.

Потреба подальшого розвитку правового поля здійснення аудиту бюджетних програм
органами Держаудитслужби є беззаперечним фактом, з огляду на необхідність забезпечення
якісного контролю з боку уряду за дотриманням принципів економічності, ефективності,
результативності та прозорості в процесі управління ресурсами держави учасниками
бюджетного процесу. Цю проблему добре розуміє Уряд країни, зокрема, у ряді стратегічних
документів, як: Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року та план
пріоритетних дій Уряду на 2017 рік, затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 2017 р. № 275; Стратегія реформування системи управління державними фінансами
на 2017–2020 роки, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 лютого
2017 р. № 142, визначено напрями посилення інституційної спроможності Держаудитслужби
щодо проведення аудиту бюджетних програм та напрями його розвитку.

Зокрема, стратегічними документами обумовлено, що для забезпечення якісного
контролю за діяльністю органів державної влади та дотримання ними принципів бюджетної
системи на всіх стадіях бюджетного процесу нагальною проблемою сьогодення є забезпечення
ефективної діяльності органів Держаудитслужби шляхом реформування системи державного
фінансового контролю та аудиту, адаптації законодавства України до законодавства ЄС і
створення правового поля для розвитку аудиту бюджетних програм, його видів, форм та
методичного інструментарію та стандартизацію.

Міжнародною організацією INTOSAI розроблено ряд стандартів, які регламентують
теоритично всі дії державних аудиторів при організації та проведенні аудиту, у тому числі
аудиту бюджетних програм. Зокрема, правова база аудиту на міжнародному рівні має
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чотирирівневу будову: рівень 1. Загальні принципи аудиту; рівень 2. Умови функціонування
вищих органів фінансового аудиту (ВОФА); рівень 3. Фундаментальні принципи аудиту;
рівень 4. Керівництво з організації та здійснення аудиту (рис. 2) [7].

Рис. 2. Структура Міжнародних стандартів аудиту державного сектору
Загальні правові засади функціонування аудиту бюджетних програм та інституційні вимоги

до ВОФА представлені на першому та другому рівнях Міжнародних стандартів INTOSAI.
Зокрема, на першому рівні основоположним документом є Лімська декларація керівних
принципів аудиту. У статті 1 Лімської декларації керівних принципів аудиту зазначено, що
«аудит не є самоціллю, а виступає обов’язковим елементом регуляторної системи, мета якої
полягає у своєчасному виявленні відхилень від прийнятих стандартів, порушень принципів
законності, ефективності, доцільності й економності управління фінансовими ресурсами, що
надавало б змогу у кожному конкретному випадку вносити відповідні корективи, посилити
відповідальність уповноважених осіб, отримати відшкодування збитків і перешкоджати або

Міжнародні стандарти аудиту державного сектору (ISSAI)
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Рівень 4. Керівництво з організації та здійснення аудиту
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принаймні ускладнити повторення виявлених порушень у майбутньому». На другому рівні
Міжнародних стандартів INTOSAI визначено основну мету, завдання, принципи та засади
функціонування ВОФА. Зокрема, принципи незалежності, прозорості та якості діяльності
ВОФА, а також вимоги до професійних обов’язків та якостей державних аудиторів, їхньої
щоденної роботи. Третій та четвертий рівень Міжнародних стандартів INTOSAI визначають
умови проведення окремих аудиторських перевірок і включають загальноприйняті професійні
принципи, які є основою ефективного і незалежного аудиту бюджетних програм.
Основоположні принципи аудиту третього рівня ґрунтуються на стандартах першого та
другого рівня, розвивають їх і тим самим забезпечують ієрархію Міжнародних стандартів
аудиту. Зокрема, Міжнародні стандарти INTOSAI третього рівня надають детальну інформацію
щодо цілей і сфери дії стандартів, а також системи та елементів аудиту. До четвертого рівня
віднесено більш конкретні і деталізовані оперативні методики, або як їх ще називають
керівництва, проведення аудиту бюджетних програм. Зокрема, методичні рекомендації, які
регулюють процес проведення кожного окремого виду аудиту бюджетних програм та аспекти
їхнього проведення на основі передового світового досвіду.

Як випливає з результатів дослідження, на міжнародному рівні правове поле, методологія
та методика проведення аудиту бюджетних програм забезпечена якісним рівнем системи
стандартів. Зважаючи на зазначене, доцільним є модернізація національної практики
організації, здійснення та функціонування аудиту бюджетних програм, зокрема удосконалення
якості нормативно-правого, методологічного та методичного забезпечення і побудова
національної системи стандартів аудиту бюджетних програм.

Отже, аналіз правового забезпечення аудиту бюджетних програм засвідчив, що протягом
значного періоду функціонування у вітчизняній практиці контролюючих органів такого виду
аудиту в законодавстві України відсутні нормативно-правові акти, які однозначно та системно
унормували б сутність, мету, принципи, елементи, класифікаційні ознаки, засади й особливості
процесу та механізму аудиту бюджетних програм. Водночас результати розгляду єдиного
чинного нормативно-правового акта, який частково визначає порядок проведення одного з
видів аудиту бюджетних програм, зокрема аудиту ефективності, засвідчують про його
недосконалість та необхідність модернізації. Крім результатів нашого дослідження, необхідність
створення якісного правового поля аудиту бюджетних програм доводять науковці, норми
окремих нормативно-правових актів та закордонні практики. Тому на сьогодні надзвичайно
актуальною постає необхідність удосконалення нормативно-правового забезпечення аудиту
бюджетних програм шляхом розбудови уніфікованої, раціональної та ієрархічної правової
бази і стандартів організації та здійснення аудиту бюджетних програм.

Водночас процес трансформації нормативно-правового забезпечення аудиту бюджетних
програм має відбуватися за належного науково-теоретичного обґрунтування, враховувати
позитивний зарубіжний досвід і загальні тенденції аудиту державних фінансів [1, с. 319]. Тобто
мати не стихійний характер, а взаємоузгоджений, комплексний та систематичний підхід, що
враховуватиме особливості національної економіки та законодавства.

З огляду на результати дослідження, на нашу думку, формування ефективної, якісної та
дієздатної правової бази аудиту бюджетних програм можливе у разі розроблення та реалізації
стратегії розвитку державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм з
відповідним планом завдань і заходів її реалізації, зокрема, в частині:



Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. 2017. Вип. 1  215

Трайтлі В. Ю. Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм: стан, напрями
модернізації та необхідність стандартизації

– розроблення концептуальних засад та моделі модернізації і розвитку державного
фінансового аудиту виконання бюджетних програм;

– формалізації концептуальних засад розвитку нормативно-правового забезпечення
державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм;

– прийняття законопроектів «Про систему державного фінансового контролю в Україні»
та «Про державний фінансовий аудит в Україні»;

– стандартизації процесу аудиту бюджетних програм, а також діяльності контролюючих
суб’єктів ДФА на основі кращого світового досвіду, зокрема Міжнародних стандартів INTOSAI.

Побудова концептуальної моделі аудиту бюджетних програм є одним із фундаментальних
етапів його розвитку та надасть змогу:

– виокремити та забезпечити єдині підходи до визначення теоретико-методологічних і
нормативно-методичних засад функціонування аудиту бюджетних програм та напрями їхнього
вдосконалення;

– визначити тенденції формування архітектоніки ієрархії аудиту бюджетних програм;
– систематизувати елементи аудиту бюджетних програм;
– визначити організаційну структуру аудиту бюджетних програм, зокрема оптимізувати

завдання і функції контролюючих органів, визначити порядок взаємодії між ними та
розмежувати державний зовнішній, внутрішній та урядовий аудит бюджетних програм;

– визначити основні принципи аудиту бюджетних програм.
Досягнення зазначеної мети можливе шляхом виокремлення складових концептуальної

моделі розвитку державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм, а саме: мети,
видів, завдань, функцій, методів дослідження, елементів та ресурсного забезпечення
(нормативно-правового, кадрового, організаційного, фінансового тощо).

З аспектів ресурсного забезпечення аудиту бюджетних програм особливе місце належить
нормативно-правовому забезпеченню, що становить комплекс заходів, спрямованих на якісне
функціонування всіх складових забезпечення аудиту бюджетних програм. Тому доцільно
формалізувати концептуальні засади розвитку та гармонізації нормативно-правового
забезпечення, зокрема стандартів аудиту бюджетних програм (рис. 3).

Актуальним питанням при забезпеченні концептуальних засад розвитку і гармонізації
нормативно-правового забезпечення державного фінансового аудиту виконання бюджетних
програм є прийняття Закону України «Про державний фінансовий аудит в Україні» (далі –
Закон про ДФА), а також стандартизація й уніфікація правової бази організації, здійснення,
функціонування аудиту бюджетних програм і реалізації його результатів шляхом трансформації
та адаптації елементів міжнародного законодавства в національне законодавство.

Отже, результати дослідження засвідчили, що наразі вкрай актуальним та важливим є
прийняття ряду нормативно-правових актів щодо організації і здійснення аудиту та аудиту
бюджетних програм, зокрема Закону про ДФА, який визначить та забезпечить загальні правові
основи регулювання аудиту бюджетних програм, уніфікує та ідентифікує його сутність, форми,
види, елементи, основні принципи забезпечення та засади здійснення.

Крім того, не менш важливим є прийняття ряду стандартів щодо загальних засад і процесу
здійснення аудиту бюджетних програм, зокрема планування, проведення та реалізації його
результатів. Стандартизація аудиту бюджетних програм – це встановлення норм, правил і
характеристик, справедливих для всіх учасників контрольної діяльності. Стандарти аудиту
бюджетних програм визначають архітектоніку контрольних дій державних аудиторів у процесі
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контролю за якістю управління та використання державних фінансів, ефективністю
управлінських рішень розпорядників бюджетних коштів, а також особливості здійснення нагляду
за дотриманням законодавства [6]. Дотримання стандартів при організації та здійсненні аудиту
бюджетних програм надасть змогу забезпечити певний рівень гарантій якості, об’єктивності
та результативності діяльності контролюючих суб’єктів ДФА. Тобто стандарти забезпечують
високу якість, економічність, ефективність та об’єктивність контрольної діяльності відповідних
органів у процесі організації та здійснення аудиту бюджетних програм.

Рис. 3. Концептуальні засади розвитку і гармонізації правового забезпечення державного
фінансового аудиту виконання бюджетних програм

Тому прийняття ряду стандартів аудиту бюджетних програм сприятиме розвитку аудиту
бюджетних програм та підвищенню рівня якості контролю за процесом управління
бюджетними ресурсами при реалізації бюджетних програм. Впровадження стандартів аудиту
бюджетних програм сприятиме також ефективності й об’єктивності аудиторської перевірки,
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формуватиме та розвиватиме розуміння підконтрольними суб’єктами суті, завдання, значення
й особливостей аудиторського процесу, значно підвищить довіру суспільства та імідж
державних аудиторів, сприятиме якісному висвітленню результатів аудиторського дослідження,
забезпечить взаємозв’язок і відкритість усіх гілок влади тощо.

Доцільно зауважити, що процес удосконалення нормативно-правового забезпечення
аудиту бюджетних програм, зокрема стандартизації шляхом імплементації або адаптації до
європейських стандартів, потрібно доцільно здійснювати поетапно. На першому етапі слід
визначити основні критерії щодо впровадження кращого досвіду на основі порівняльно-
правового аналізу з національним законодавством. На другому етапі варто сформувати
пропозиції щодо напрямів розвитку і гармонізації національного законодавства із
європейським, а саме імплементації або часткового впровадження основних їхніх елементів.
На третьому етапі, зважаючи на результати двох попередніх, доцільно розробити та прийняти
необхідні нові нормативно-правові акти (стандарти, методики), а також внести необхідні зміни
до існуючих.

Отже, удосконалення та забезпечення розвитку і гармонізації нормативно-правового
забезпечення аудиту бюджетних програм доцільно здійснювати концептуально, системно та
узгоджено з іншими нормативно-правовими актам, ураховувати кращий досвід ЄС у цій
сфері, особливості функціонування національної економіки та системи державних фінансів.

В умовах реформування системи управління державними фінансами та державного
фінансового контролю особливо актуальним є питання розвитку нормативно-правового,
методологічного, кадрового та інформаційного забезпечення аудиту, що здійснюється
органами Держаудитслужби. Адже Держаудитслужба фактично є осередком реформ у системі
державного фінансового контролю та стратегічних напрямів Уряду. Тому на сьогодні вкрай
необхідним є формування концептуальних засад створення єдиного нормативно-
методологічного забезпечення державного фінансового аудиту, стандартизації інструментів
здійснення державного фінансового аудиту, унормування функцій інститутів, що його
здійснюють, та забезпечення чіткого розподілу відповідних повноважень і ресурсів між ними.
Комплексне розв’язання зазначених проблем можливе за умови вжиття на державному рівні
заходів, спрямованих на реформування та підвищення ефективності системи державного
фінансового контролю та аудиту.
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В статье исследованы вопросы гармонизации государственного финансового и
независимого аудиторского контроля по расчетам налога с доходов физических лиц; в
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The article studies the issues of harmonization of public financial and independent audit

control for the calculation of tax on income of individuals; including views are a number of
national scientists concerning the purpose of financial control and audit of income tax for
individuals;the main task of this direction of the audit; considers the sources of information on
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physical persons and developed the findings of the study.
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Бухгалтерський облік і аудит розрахунків з бюджетом є важливим інструментом управління
економікою. У сучасних умовах здійснюється адаптація існуючої системи обліку та аудиту до
міжнародних стандартів, впроваджуються у практику нові підходи і методики організації обліку
ресурсів суб’єктів господарювання й контролю за їхнім використанням, підвищується роль
обліку в управлінні виробництвом.

Облік і аудит розрахунків з бюджетами різних рівнів останнім часом піддаються критиці як
з боку керівників господарських структур, так і з боку податкової адміністрації. У наукових і
практичних публікаціях по-різному трактуються існуючі методи обліку розрахунків із
фінансовими органами держави, визначення кінцевих фінансових результатів і податкових
зобов’язань.

Взаємовідносини підприємства з бюджетом становлять важливу сферу наукових
досліджень, оскільки ефективність податкових відносин держави з платниками податків
вирішальною мірою залежить від гармонізації їх інтересів. Дослідженнями цього питання
займалося багато науковців: В. В. Сопко, І. В. Загородній, В. Є. Труш, Т. Г. Гайдук,
М. Ф. Корягін, Н. І. Верхоглядова та інші.

Метою статті є обґрунтування на теоретичному і методичному рівнях засад обліку,
державного фінансового контролю і незалежного аудиту податкових відносин держави із
підприємствами та розробка пропозицій і рекомендацій, спрямованих на вдосконалення
оподаткування, що сприятиме стабілізації і подальшому розвитку економіки.

Мета дослідження обумовила необхідність вирішення таких завдань:
– проведення дослідження нормативної бази та спеціальної літератури з питань обліку і

аудиту розрахунків з бюджетом податку з доходів фізичних осіб;
– визначення економічної сутності розрахунків з бюджетом із податку з доходів фізичних

осіб;
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– дослідження порядку документального оформлення з бюджетом із податку з доходів
фізичних осіб;

– оцінка сучасного стану системи аудиту розрахунків підприємств із бюджетом та рівень
їх ефективності в забезпеченні управління податковими відносинами;

– дослідження методики аудиту розрахунків з бюджетом з податку з доходів фізичних осіб.
Бюджет держави в основному формується за рахунок надходжень від платників податків,

якими є суб’єкти господарювання та фізичні особи. Роль податку з доходів фізичних осіб у
суспільстві та на підприємстві є багатогранною, і це повинно бути враховано при проведенні
державного фінансового контролю та незалежного аудиту.

Аудиторська перевірка податку з доходів фізичних осіб повинна враховувати зв’язок
державних функцій податку з його економічною сутністю на підприємстві. Оцінюючи
достовірність фінансової та податкової звітності щодо дотримання вимог чинного
законодавства, аудиторська перевірка висловлює думку про оцінку формування витрат на
оплату праці, їх зв’язок з продуктивністю праці для майбутньої безперервної діяльності суб’єкта
господарювання та перспективності у формуванні частки державного бюджету з податку з
доходів фізичних осіб.

Як і державний фінансовий контроль, що проводиться органами податкових адміністрацій
та контрольно-ревізійних служб, так і незалежний аудиторський контроль знаходять помилки
та шахрайства при нарахуванні та сплаті податку з доходів фізичних осіб. Але аудиторські
перевірки, крім цих функцій, повинні спрогнозувати одержання цього податку на майбутнє
та отримати достатні докази впевненості у його стабільності та перспективах збільшення.

Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча розглядають питання аудиту розрахунків із бюджетом [5,
с. 403–404], де метою аудиту, на їх погляд, є висловлення аудитором думки про те, чи
відповідають ці розрахунки за всіма податками і зборами в усіх суттєвих аспектах нормативним
документам, які регламентують порядок їх нарахування та сплати до відповідних рівнів бюджету.
Для проведення аудиту дано перелік податків і зборів, які сплачують платники податків.

Філіп Л. Дефліз, Г. Р. Дженік та ін., розглядаючи аудиторську перевірку податку з доходів
фізичних осіб, метою аудиту визначають одержання впевненості в наявності зобов’язань з
виплати податку, його забезпечення, правильність його розрахунку, класифікації та опису,
наявності розкриття інформації в фінансових звітах.

А. Г. Загородній та ін. [4, с. 318] розглядають питання перевірки правильності визначення
оподатковуваного доходу для нарахування податку з доходів фізичних осіб.

В. В. Собко, Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна, О. М. Брадул [6, с. 203–240],
розглядаючи методику аудиту нарахування і сплати податків, пропонують завдання, суть яких
аналогічна завданням, що пропонують Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча.

В. Є. Труш [7, с. 40], розглядаючи аудит поточних зобов’язань із розрахунків з бюджетом,
страхування і позабюджетних платежів, вважає, що аудитор повинен з’ясувати, за якими
платежами і податками підприємство веде розрахунки.

Основними завданнями дослідження цього напряму аудиту є:
– оцінка реальності визначення об’єкта оподаткування податку з доходів фізичних осіб;
– дотримання податкового законодавства за операціями, пов’язаними із визначенням

оподатковуваного доходу для нарахування податку з доходів фізичних осіб й утримання
податку з доходів фізичних осіб щодо кожного громадянина;
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– встановлення впевненості в дотриманні чинного законодавства, правомірності,
доцільності та обґрунтованості управлінських рішень відповідальних посадових осіб при
здійсненні розрахункових операцій з бюджетом, розробці заходів із реалізації результатів
контролю з метою попередження зловживань і порушень;

– аналіз зв’язку державних функцій податку з формуванням його на підприємстві;
– оцінка формування витрат на оплату праці, зв’язок його з продуктивністю праці для

майбутньої безперервної діяльності підприємства та перспективності в формуванні частки
державного бюджету з податку з доходів фізичних осіб;

– оцінка одержання податку з доходів фізичних осіб на майбутнє, його стабільності та
перспектив збільшення.

Ефективність оподаткування значною мірою залежить від наявності в бухгалтерському
обліку достатньої інформації для обчислення розміру платежів, мається на увазі, наскільки
законодавчо визначена система обліку придатна для розрахунків із бюджетом. Йдеться про
необхідність наближення бухгалтерського і податкового обліку. Це найскладніше завдання на
цьому етапі розвитку економічної системи в Україні [9].

Провівши аналіз літературних джерел щодо аудиту податку з доходів фізичних осіб, можна
зробити висновок, що в розглянутих працях завдання аудиту в основному стосуються
підтвердження вирахування оподатковуваної бази, застосування ставок, розрахунків сум, що
підлягають перерахуванню, використання пільг, контролю та аудиту бухгалтерських та
податкових даних.

Метою аудиту є обґрунтування думки про дотримання підприємством податкового
законодавства в усіх суттєвих аспектах нормативних документів та правильність і своєчасність
здійснення розрахунків з бюджетом.

Перевіряючи утримання і нарахування, необхідно враховувати, що нормативно-правова
база з цих питань постійно змінюється. У зв’язку з цим слід чітко визначити строк дії кожного
законодавчого і нормативного документа і враховувати це під час перевірки розрахунків
податків з фізичних осіб.

Усі джерела інформації, доступні аудитору для підтвердження розрахунків з податку на
доходи фізичних осіб, умовно можна розподілити на кілька груп.

Необлікові джерела даних
До цього виду джерел належать: закони, нормативні акти державних регуляторних органів;

роз’яснення професійних організацій; стандарти обліку; стандарти (положення)
бухгалтерського обліку; документи адміністративного забезпечення діяльності, а саме:

1.1. Законодавчі акти та роз’яснення регуляторних органів:
– Кодекс законів України про працю;
– Податковий кодекс України (розділ IV);
– Положення (стандарти) бухгалтерського обліку;
– Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та

супутніх послуг (видання 2010 р.);
– наказ Державної податкової адміністрації України «Про затвердження форми Податкового

розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум
утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими
агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників
податку, і сум утриманого з них податку» від 24.12.2010 № 1020.
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1.2. Адміністративні документи:
– накази (або контракти) про зарахування на посаду (звільнення з посади);
– посадові оклади (ставки);
– табелі робочого часу;
– накази про надання відпустки, про відрядження;
– накази про організацію рекламних акцій, конкурсів, представницьких заходів;
– рішення про виплату дивідендів, виплату благодійної допомоги тощо;
– накази про одноразову матеріальну допомогу та подібні виплати працівникам;
– положення про матеріальне стимулювання працівників (соціальний пакет);
– договори цивільно-правового характеру з фізичними особами;
– кредитні угоди (договори позики) з працівниками;
– інші документи в контексті завдання.
Облікові джерела даних
До таких джерел даних належать форми звітності, регістри бухгалтерського обліку, первинні

облікові документи. За предметом аудиту такими документами є:
– форма № 1ДФ;
– регістри синтетичного обліку за рахунками бухгалтерського обліку № 30; 31; 37; 64; 65;

66; 67; 68;
– регістри аналітичного обліку за рахунками бухгалтерського обліку № 301; 302; 371; 372;

373; 375; 376; 641; 642; 652; 656; 661; 662; 663; 671; 672; 682;
– первинні облікові документи, що підтверджують витрати юридичної особи на користь

сторонніх фізичних осіб та на користь працівників об’єкта перевірки;
– первинні документи, що підтверджують перебування працівника на лікуванні (лікарняні,

санаторно-курортні картки, путівки, декретні відпустки тощо) або на відпочинку, витрати за
якими компенсуються працівникам;

– документи від третіх сторін, що підтверджують права працівника на соціальні пільги,
виплати, доплати тощо;

– платіжні корпоративні картки;
– інші документи в контексті завдання;
– податкові декларації.
Вибір методів перевірки податку на доходи фізичних осіб є результатом професійного

судження аудитора. При проведенні аудиту розрахунків з бюджетом використовуються різні
методи і методичні прийоми: документальна перевірка, перерахунок, перегляд, зіставлення,
оцінка, аналітичні процедури, узагальнення, вибіркове спостереження.

Будь-які докази, що будуть виявлені аудитором і відноситися до повноти розрахунку податку,
повноти та своєчасності сплати податку, є прийнятними. У контексті завдання перевагу слід
надавати доказам у письмовій формі правового та бухгалтерського характеру.

Послідовність проведення аудиту розрахунків податку з доходів фізичних осіб можна
представити у вигляді (рис. 2.1).

Велика кількість податків і зборів, недосконалість податкового законодавства, великий
податковий тиск на підприємства, необхідність різного відображення однієї і тієї ж операції в
бухгалтерському і податковому обліку, що залежить від розбіжностей у законодавстві тощо,
збільшують властивий ризик підприємства. А з урахуванням великих штрафів, які накладаються
на підприємства за порушення податкового законодавства, та пені, що стягується за
прострочення платежів, аудиторський ризик збільшується.
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Рис. 2.1. Послідовність проведення аудиту розрахунків з бюджетом

Оцінка системи внутрішнього контролю
(тестування; ознайомлення з наказом про облікову політику підприємства,

посадовими інструкціями)

Перевірка обчислення оподатковуваної бази
(перевірка повноти і правильності відображення бази оподаткування податком

на доходи фізичних осіб)

Перевірка застосування ставок податків і платежів
(перевірка застосування ставки податку за різними видами доходів;

перевірка розрахунків сум податків)

Перевірка застосування пільг при розрахунку і сплаті податків
(аудитор визначає наявність документів, що підтверджують право на отримання податкових

пільг; законність та обґрунтованість застосування пільг; арифметична перевірка сум при
застосуванні пільг та перерахунок податку при звільненні та в кінці року)

Перевірка бухгалтерських операцій, проведень, первинних документів, відомостей,
журналів та звітів з обліку розрахунків з бюджетом, звітності

Перевірка ведення аналітичного і синтетичного обліку
за рахунком 68 «Розрахунки за іншими операціями»

Перевірка повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб
 до бюджету

Перевірка упорядкування та своєчасності подання у податкову інспекцію звітності
за видами податків і платежів

Складання висновку аудитора та надання рекомендацій

Перевірка правильності відображення інформації щодо розрахунків податку з
доходів фізичних осіб у фінансовій звітності та податкових деклараціях
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Тому аудит розрахунків із бюджетом є одним із найтрудомісткіших, найскладніших і
найвідповідальніших в аудиторській практиці. Система внутрішнього контролю передбачає
наявність компетентного персоналу з чітко визначеними правами та обов’язками, дотримання
необхідних процедур при здійсненні господарських операцій, наявність контролю за
збереженням документації про виконану роботу та нараховану заробітну плату і належну
перевірку виконання обов’язків працівниками підприємства.

Для визначення ступеня ризику аудитор проводить загальне дослідження об’єкта за
допомогою тестування, і за результатами такого тестування аудитор повинен вжити заходів
щодо зменшення ризику.

Для того, щоб отримати загальну картину та відповіді на ці запитання, аудитор проводить
тестування внутрішнього контролю і обліку за даним розділом перевірки [8].

Слід зазначити, що в аудитора немає повноважень для визначення реальних або фіктивних
виплат фізичним особам або пов’язаним особам. Але якщо в аудитора виникають сумніви
щодо реальності оплати, або реальності трудових відносин з отримувачами гонорарів або
заробітної плати, він повинен здійснити додаткові процедури, а саме:

– дослідити формальні юридичні підстави для виплат (наявність наказу на зарахування на
посаду, наявність трудового контракту або договору, наявність наказів про сумісництво тощо);

– зробити запит до отримувача з метою підтвердження предмета оплати (вид послуг, вид
робіт, що виконані; посадові функції виконавця тощо);

– визначити доцільність додаткових послуг від фізичних осіб – працівників підприємства
або третіх осіб на підряді;

– перевірити документальне підтвердження результатів рекламних акцій та кампаній тощо.
Практика свідчить, що до основних помилок при розрахунках податку з доходів фізичних

осіб слід віднести:
1. Помилки при нарахуванні доходу: арифметичні помилки при розрахунках основної та

додаткової заробітної плати; помилки при нарахуваннях за невідпрацьований час та на
допомогу у зв’язку з непрацездатністю; невідповідність суми винагороди умовам цивільно-
правових договорів; неврахування доходів від авторських робіт; заниження або завищення
розміру доходів від орендних (суборендних) операцій; арифметичні помилки або неврахування
доходів від виграшів, призів, рекламних акцій; неврахування доходів від надмірно витрачених
коштів на відрядження та не повернутих вчасно; неправильне застосування (або
незастосування) коефіцієнта при розрахунку доходів у будь-якій негрошовій формі тощо.

2. Помилки при розрахунках податкових соціальних пільг: нарахування пільг за відсутності
документів, що підтверджують право на отримання пільги; неврахування умов
ст. 169 Податкового Кодексу України; арифметичні помилки у застосуванні розміру пільги;
відсутність перерахунку податку при звільненні та в кінці звітного року тощо.

3. Помилки при визначенні бази оподаткування та при утриманні податку на доходи:
зменшення доходу на суму єдиного соціального внеску на загальну суму доходу або на інші
доходи (крім заробітної плати).

4. Помилки при застосуванні ставки податку: помилка при визначенні ставки податку
за різними видами доходів.

5. Помилки при складанні форми № 1ДФ: неврахування всіх доходів окремого платника
податку; невідображення доходів, сплачених приватним підприємцям; арифметичні
невідповідності у показниках форми між нарахованим та сплаченим податком, неправильне
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визначення або відображення ознаки доходу та податкової пільги, помилка у податкових
номерах тощо.

Для правильного обліку розрахунків з бюджетом за податком з доходів фізичних осіб
суб’єкт господарювання повинен чітко дотримуватися законодавства України та своєчасно
реагувати на його зміни з метою правильного відображення та розрахунку всіх податків та
зборів.

Аудиторські перевірки як державними контролюючими органами, так і незалежними
аудиторськими фірмами розрахунків податку з доходів фізичних осіб допоможуть платникам
податків і зборів в організації оптимального оподаткування, дозволять вирішити питання
оподаткування з метою своєчасних і правильних розрахунків з бюджетом, а також з метою
уникнення переплат та попередження фінансових санкцій з боку фіскальних органів держави,
зможуть надати рекомендації щодо виправлення виявлених порушень.
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сільських територій.
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кризи та соціальному відродженню села.
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Приведена краткая характеристика демографической ситуации в сельской местности.

Исследованы тенденции и освещены проблемы социально-демографического развития
украинского села.
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DEMOGRAPHIC PROBLEMS OF THE UKRAINIAN
VILLAGE IN THE CONTEXT STATE BUDGET POLICY

AND WAYS OFTHEIR SOLUTIONS
The brief description of the demographic situation in rural areas is provided. The trends and

the problems of the socio-demographic development of Ukrainian village are investigated.
The main directions of improvement of the demographic situation in the country are set out.

The need to consolidate the efforts of the state, regional and local authorities and self-government,
as well as territorial communities to solve demographic problems of rural areas is stressed.

The system of measures which contribute to overcoming the demographic crisis and social
revival of the village is proposed.

Keywords: demographic situation, demographic processes, rural population, rural territories,
depopulation, rural net of the settlements, number of population, territorial community.

Соціально-економічні перетворення в аграрному секторі економіки України –
реформування земельних та майнових відносин, створення якісно нових підприємницьких
структур, впровадження інновацій сприяли поступовому зростанню економічної ефективності
сільськогосподарського виробництва. Незважаючи на це, в соціальній сфері села
продовжуються негативні явища: посилюється деградація поселенської мережі, скорочуються
людський і трудовий потенціали, погіршується добробут селян, загострюються проблеми з
охорони довкілля тощо. Особливо загрозливою є нині демографічна ситуація на селі:
зменшується чисельність сільського населення, смертність значно перевищує народжуваність,
причому останнім часом спостерігається посилення депопуляції, низькою є тривалість життя,
особливо чоловіків, високою залишається дитяча смертність, спостерігається старіння
населення та погіршення його статевовікової структури. Таким чином, покращення
демографічної ситуації на селі, подолання депопуляції та поліпшення якісних показників
розвитку сільського населення є на сьогодні нагальною проблемою.

Проблема соціально-демографічного розвитку сільських територій протягом тривалого
часу досить широко висвітлюється у науковій літературі. Питання відтворення сільського
населення, демографічних перспектив українського села, принципів демополітики,
демографічного і трудового потенціалу українського селянства, соціально-економічного
розвитку сільських територій та відродження українського села вивчали О. Г. Булавка [1],
В. М. Нелеп [5], С. І. Пирожков [6], П. Т. Саблук [7], Л. В. Транченко [9], М. А. Хвесик [11],
К. І. Якуба [12, 13] та ін.

Проте слід зазначити, що питання взаємозв’язку між процесами відтворення сільського
населення, рівнем його добробуту, ступенем розвитку соціальної інфраструктури, соціально-
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економічним розвитком сільських територій залишаються не до кінця вивченими й належним
чином вирішеними.

Мета статті – на основі аналізу нинішньої демографічної ситуації на селі розробити систему
дієвих заходів, необхідних для подолання демографічної кризи, припинення депопуляції та
збереження людності у сільській поселенській мережі.

Соціально-демографічна ситуація на селі набула нині загрозливого характеру. На 1 січня
2016 р. чисельність наявного населення України (без урахування тимчасово окупованої
території Автономної Республіки Крим) становила 42 760,5 тис. осіб, з них у сільській
місцевості – 13 175,6 тис., або 30,8 % від загальної чисельності. Лише у п’яти регіонах чисельність
сільського населення більша, ніж міського. Це Рівненська, Тернопільська, Івано-Франківська,
Чернівецька та Закарпатська області. Питома вага сільського населення у цих областях
становила на початок 2016 року від 52,4 % у Рівненській до 62,9 % у Закарпатській.

Упродовж 2015 р. чисельність сільського населення зменшилася на 80,6 тис. осіб.
Незначний приріст чисельності спостерігався лише у Київській області (на 0,2 тис. осіб), в усіх
інших регіонах населення зменшувалося. Зменшення чисельності населення відбулося
винятково за рахунок природного скорочення, тобто перевищення числа померлих над
народженими. У 2015 році в сільській місцевості народилося 145,7 тис. осіб (11,3 особи на
1 000 осіб наявного населення), а померло 236,0 тис. осіб (18 осіб на 1 000 осіб наявного
населення). На 100 померлих у 2015 р. припадало лише 63 народжені дитини (у 2014 р. – 67, у
2013 р. – 69, у 2012 р. – 71 дитина, тобто кризові явища у відтворенні населення посилюються)
[2, с. 3–13]. Для порівняння зазначимо, що у 1990 році на 100 померлих сільських жителів
народжувалося 79 дітей, а у 2000–2005 роках («пік» демографічної кризи) – 46–49 дітей.

Загалом же протягом 2010–2015 рр. чисельність сільського населення України скоротилась
на 1 262,6 тис. осіб, або на 8,7 %. Упродовж зазначеного періоду щорічне зменшення становило
в середньому 210,4 тис. осіб. Порівняно ж з 1990 роком сільське населення України
скоротилось на 3 793,8 тис. осіб, або на 22,4 % [10, с. 76–78].

Основною причиною зменшення народжень у сільських населених пунктах виступає
відсутність зайнятості та недостатній рівень оплати праці і, як наслідок, низькі доходи сільського
населення як основні фактори забезпечення відтворення сільського населення. У цих умовах
важливого значення набуває рівень державної підтримки при народженні дітей. Одним з
вагомих компенсаційних чинників для зростання дітородної активності населення в середині
першого десятиріччя 2000-х років стала запроваджена одноразова допомога при народженні
дитини. З 1 квітня 2005 р., згідно із Законом України «Про одноразову допомогу при народженні
дитини», ця допомога призначалася в сумі 22,6 розмірів прожиткового мінімуму на дітей
віком до шести років. Надалі статтею 56 Закону України «Про Державний бюджет України на
2007 р.» [3] допомога виплачувалася у фіксованому розмірі 8 500 грн. З 2008 р., згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2008, розмір одноразової допомоги
збільшився з диференціацією за черговістю народженої дитини: на першу дитину в розмірі –
12 240 грн, на другу – 25 000 грн, на третю і наступних дітей – 50 000 грн. Це сприяло підвищенню
показників народжуваності в 2006–2009 рр. та поліпшенню структури за черговістю
народжень – у загальному прирості числа народжень найбільш вагомою у цей період була
кількість дітей другої черговості народження, а основною рисою формування нової моделі
народжуваності стало «постаріння» материнства – збільшення рівня народжуваності серед
жінок віком старше 25 років та середнього віку матері при народженні дитини.
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Допомога при народженні дитини, яка народилася після 8 квітня 2011 р., згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. № 661, надавалася в сумі, кратній 30 розмірам
прожиткового мінімуму, – на першу дитину; кратній 60 розмірам прожиткового мінімуму, –
на другу дитину; кратній 120 розмірам прожиткового мінімуму – на третю і кожну наступну
дитину. З 1 січня 2012 р. це, відповідно: 26 790, 53 580 і 107 160 грн.

Однак з 1 липня 2014 р. Законом України «Про запобігання фінансової катастрофи та
створення передумов для економічного зростання в Україні» передбачено новий розмір
допомоги при народженні дитини, яка була встановлена на рівні 41 280 грн [4]. Встановлена
сума стала фіксованою і вона не залежить від прожиткового мінімуму і від того, яка дитина за
рахунком у сім’ї. Вказана сума виплачується частинами: при народженні родина отримує
10 320 грн, а потім протягом 3-х років по 860 грн на місяць. Вказані зміни особливо у поєднанні
з високим рівнем інфляції зумовили значний дестимулюючий ефект щодо дітонародження,
однак їхнє введення було викликане складною соціально-економічною ситуацією в країні.
Разом з тим нині назріла нагальна необхідність підвищення розміру допомоги при народженні
дитини та повернення до її диференціації за черговістю народження, без чого розраховувати
навіть на зменшення темпів депопуляції не доводиться.

Кризовий стан демографічної ситуації в українському селі набув на сьогодні ознак
проблеми національного масштабу й відповідно вимагає системи дієвих заходів, необхідних
для її вирішення. Такі заходи, на нашу думку, доцільно розділити на першочергові та
перспективні.

До першочергових заходів слід насамперед віднести:
1) оздоровлення демографічної ситуації у сільській місцевості шляхом підвищення рівня

народжуваності та зниження смертності сільського населення;
2) відновлення у сільській місцевості функціонування педіатричної служби, зміцнення

матеріально-технічної бази дитячих лікарняних закладів, поліпшення системи охорони
материнства і дитинства, спрямованої на активізацію відтворення населення та збереження
підростаючого покоління у сільських поселеннях;

3) впровадження здорового способу життя на селі, збереження та розвиток мережі
загальної, професійної та позашкільної освіти, лікувально-оздоровчого і медичного,
культурного та комунально-побутового обслуговування;

4) збереження наявного та збільшення життєвого потенціалу сільського населення шляхом
стабілізації чисельності мешканців села та подовження середньої очікуваної тривалості їхнього
життя.

Перспективними заходами, спрямованими на покращення демографічної ситуації на селі,
можуть бути:

1) підтримка молодих сімей, надання їм пільгових довгострокових кредитів, преференцій
щодо придбання житла, оплати комунальних послуг тощо;

2) оптимізація та розвиток трудового потенціалу сільського населення шляхом його
природного поповнення, створення належних виробничих і побутових умов, уповільнення
міграційних процесів, насамперед сільської молоді, її закріплення на селі та в аграрній сфері;

3) відновлення та розбудова необхідної соціальної інфраструктури;
4) поліпшення зайнятості на селі шляхом відновлення системи підготовки та перепідготовки

кадрів, створення нових робочих місць, зокрема у сфері сільського аграрного туризму та
зниження безробіття на 15–20 %;
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5) підвищення якісних показників розвитку сільського населення: статевовікової структури,
рівня освіти, духовності, інтелекту, інших показників менталітету українського селянства.

Реалізація вищезазначеної системи заходів має забезпечити поліпшення демографічної
ситуації та збереження людності у сільській поселенській мережі, покращення людського і
трудового потенціалу сільських територій. Для вирішення цих завдань необхідно досягти таких
параметрів розвитку сільського населення:

– підвищення сумарного коефіцієнта народжуваності у сільській місцевості та зниження
коефіцієнта смертності сільського населення до відповідного показника у міських поселеннях –
13,1 осіб на 1 000 жителів;

– зменшення кількості померлих у перинатальному періоді (починається з 22-го повного
тижня вагітності і закінчується після 7 повних днів життя новонародженого) на 15–20 % та
зниження коефіцієнта смертності дітей у віці до 1 року (на 1 000 живонароджених) до 6,5 осіб
(станом на 2015 р. він становить 7,8 осіб);

– підвищення шлюбності у сільській місцевості до відповідного показника у міських
поселеннях – 7,6 шлюбів із розрахунку на 1 000 жителів;

– зменшення розриву між очікуваною тривалістю життя чоловіків і жінок у сільській
місцевості на 5 років та її наближення до рівня розвинених країн світу (у 2015 р. вона становила
у чоловіків 64,7, а у жінок – 75,4 років).

Розв’язання демографічних проблем сільських територій, на нашу думку, можливе лише
в комплексі із соціально-економічною розбудовою останніх, що вимагає консолідації зусиль
держави, регіональних та місцевих органів влади і самоврядування, а також територіальних
громад. При цьому саме територіальна громада і її виконавчі органи влади та самоврядування
мають визначати напрями облаштування на селі найбільш оптимального середовища, яке
повинно бути зорієнтоване на соціальний інтерес усіх його мешканців, створення у сільських
поселеннях належних умов праці та проживання.

Демографічна ситуація в українському селі набула нині загрозливого характеру. Для її
покращення необхідне запровадження системи заходів, спрямованих на відновлення у сільській
місцевості функціонування педіатричної служби, зміцнення матеріально-технічної бази
дитячих лікарняних закладів, поліпшення системи охорони материнства і дитинства,
збереження та розвиток мережі загальної, професійної та позашкільної освіти, медичного,
культурного та комунально-побутового обслуговування, підтримку молодих сімей, надання
їм пільгових довгострокових кредитів, преференцій щодо придбання житла, оплати комунальних
послуг, створення нових робочих місць та належних виробничих і побутових умов.

Для розв’язання демографічних проблем сільських територій необхідна консолідації зусиль
держави, регіональних та місцевих органів влади і самоврядування, а також територіальних
громад. Саме територіальна громада має визначати напрями облаштування на селі найбільш
оптимального середовища, створення у сільських поселеннях належних умов праці та
проживання.
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У статті досліджується питання можливості використання наявної в е-деклараціях
інформації для податкових перевірок щодо нарахування і сплати податкових зобов’язань,
що виникають у зв’язку з набуттям фізичними особами, уповноваженими на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, різних об’єктів оподаткування. За
результатами дослідження зроблено висновок, що проведення податкової перевірки
можливо за таких умов: висновку Національної агенції з питань запобігання корупції
щодо законності походження об’єктів оподаткування; консолідації усього інформаційного
ланцюга даних контролюючими органами; розроблення належних методик перевірки;
зменшення в обігу грошей у готівковій формі.
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ДЛЯ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК

В статье исследуется вопрос о возможности использования имеющейся в
э-декларациях информации для налоговых проверок относительно начисления и уплаты
налоговых обязательств, возникающих в связи с приобретением физическими лицами,
уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления,
различных объектов налогообложения. По результатам исследования сделан вывод, что
проведение налоговой проверки возможно при следующих условиях: заключения
Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции законности
происхождения объектов налогообложения; консолидации всего информационного
массива данных контролирующими органами; разработки соответствующих методик
проверки; уменьшения в обращении денег в наличной форме.
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DATA FOR TAXAUDIT

The article examines the possibility to use an existing e-declarations of information for tax
checks on calculation and payment of tax liabilities arising from the acquisition of individuals
authorized to perform state functions or local government, various objects of taxation. The study
concluded that the tax inspection is possible under the following conditions: National Agency
on Corruption Prevention’ opinion on the legality of the origin of the objects of taxation;
consolidating all the information chain by data supervisory bodies; developing methods of
testing; decrease in circulation of money in cash.

Keywords: income, property, individual, object of taxation, taxes, tax audits, e-declaration,
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Згідно з Законом України «Про запобігання корупції» з 15 серпня 2016 року розпочав
роботу єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування. Згідно з офіційними даними Національної агенції з
питань запобігання корупції (далі НАЗК) станом на 16 лютого 2017 року було подано 203 875
електронних документів, з яких 108 775 щорічних декларацій за 2015 р. і 58 274 щорічних
декларацій за 2016 р. [1]. Очевидно, що ця цифра буде зростати, оскільки до реєстру вноситься
також інформація про суттєві зміни майнового стану декларантів, будуть накопичуватися
декларації претендентів на різні посади не держслужби. У результаті маємо великий масив
інформацій (big-data), який акумулюватиме інформацію в розрізі фізичних осіб у часі, тобто
буде лонгітюдним. Згідно зі ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції»сфера компетенції
НАЗК перевірка достовірності даних, розміщених в е-деклараціях. Проте цілком очевидно, що
ця інформація може використовуватися також для здійснення податкових перевірок фізичних
осіб.

З огляду на це мета роботи – дослідити питання можливості використання наявної в
е-деклараціях інформації для податкових перевірок щодо нарахування і сплати податкових
зобов’язань, що виникають у зв’язку з набуттям фізичними особами різних об’єктів
оподаткування.

З технічної сторони питання очевидно, що для обробки сотень тисяч податкових декларацій
потрібні серйозні інвестиції в hard і в soft інформаційну інфраструктуру, в людський капітал,
який має забезпечувати функціонування та, що головне, аналіз цього щороку зростаючого
big-data масиву. Проте проблема, на нашу думку, є не тільки технологічна чи аналітична, а
також полягає у відсутності належного методичного забезпечення процесу перевірки.

Так, у результаті проведеного аналізу змісту Методичних рекомендацій (далі МР) щодо
організації проведення документальних перевірок платників податків – фізичних осіб, якими
відповідно до вимог законодавства подано декларацію осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, можна бачити такі недоліки: (1) відсутність
достатнього обсягу релевантної інформації, (2) наявність методологічних суперечностей і (3)
хибних припущень, що унеможливлює здійснення достовірного розрахунку податкових
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зобов’язань платника податків – фізичної особи та відповідності їх обсягу податковому
законодавству [2]. З метою економії місця не будемо тут наводити той випадок, який
використовується як приклад для донарахування податкових зобов’язань за результатами
податкової перевірки даних, що містяться в е-деклараціях. Перейдемо відразу до аргументації
зауважень.

Наведений у МР підхід оперує абсолютно довільними припущеннями, що не витримують
критики. Так, на с. 13–14 МР зазначено: «Громадянином «Н» не надано підтверджуючих
документів щодо джерела походження грошових активів, а також періоду їх одержання.
Враховуючи відсутність таких документів, грошові активи вважаються набутими у період, за
який подано декларацію (2015 р.)». З огляду на це виникає велика кількість абсолютно логічних
запитань: хто так вважає, на якій підставі, чому саме за період 2015, чому громадянин мав
взагалі надавати такі документи, адже, як зазначено вище, сума податкового зобов’язання у
податковій декларації є узгодженою, якщо вона подана вчасно (пп 1.4 ст. 78 ПКУ). Такий
висновок суперечить статтям 62 і 63 Конституції України, що були наведені вище, а також на
додаток до цього п. 21 ст. 56 ПКУ, де зазначається: «у разі коли норма цього Кодексу чи іншого
нормативно-правового акта, виданого на підставі цього Кодексу, або коли норми різних законів
чи різних нормативно-правових актів, або коли норми одного і того ж нормативно-правового
акта суперечать між собою та припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та
обов’язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість
прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення
приймається на користь платника податків».

Тут спостерігаємо основну ваду вітчизняної системи оподаткування – її дискреційність, а
саме, можливість приймати рішення свавільно, на розсуд державного податкового інспектора
чи посадовця. Це, на нашу думку, абсолютно неприпустимо ні з точки зору дотримання
законності, ні з точки зору елементарного здорового глузду.

Щодо недостатності релевантної інформації, в першу чергу це стосується коштів громадян,
розміщених на банківських рахунках (у цьому випадку 300 тис. грн). Не відомо, з якого і по
який час ці кошти були розміщені на депозиті (депозитах)? Який був розмір отриманого
доходу у формі відсотків за депозитом (депозитами). Можливо, з цих коштів податок був
сплачений, адже податковими агентами за цими доходами є комерційні банки, які після
внесення змін до ПКУ (Закон № 1166-VII від 27.03.2014, Закон № 1588-VII від 04.07.2014)
зобов’язані при виплаті доходів у формі відсотків за депозитами утримувати податок. З цієї
причини не зрозуміло, чому ця сума коштів додається до «статків» громадянин і різниця між
цією величиною і «доходами з офіційних джерел» оподатковується за ставкою 15 %. Але ще
суттєвіший недолік і водночас методологічна суперечність полягає в тому, що
оподатковуються навіть не відсотки за депозитом (депозитами), а основна сума («тіло»)
депозиту, яка з економічної точки зору є заощадженнями, що могли виникнути як від економії
витрат на споживання при отриманні доходів за попередні податкові періоди (зокрема, за
1998–2005 р.) у вигляді заробітної плати, продажу нерухомого майна тощо. Ці доходи були
задекларовані, це означає, що з них уже було сплачено податок. Так само отримані законно
задекларовані кошти, з яких було сплачено податки, могли бути використані на придбання
об’єктів нерухомості і цінного рухомого майна, тому додавати їх до загальної величини
«статків» і оподатковувати є абсолютно незаконним з огляду на недостатність необхідної
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інформації, потрібної для з’ясування обставин (місця і часу) набуття права власності на них.
Тобто виникає прецедент подвійного оподаткування одного і того ж виду доходів.

Це саме зауваження стосується вартості подарунку в розмірі 724,1 тис. грн, який, згідно з
наданою в п. 5 МР інформацією, був задекларований згідно з відомостями інформаційного
фонду державного реєстру фізичних осіб за період з 1998 по 2005 рр. З доходів, отриманих у
вигляді додаткових благ у негрошовій формі, податок має бути сплачений (пп. е) п. 2.17
ст. 164 ПКУ).

Це саме зауваження стосується грошових активів громадянина в розмірі 120 тис. доларів
США, що також становлять значну частину величини статків (майже 45 %). У гривневому
еквіваленті 2880,1 тис. грн за офіційним курсом НБУ станом на 31.12.2015. Як зазначено за
даними раніше поданих податкових декларацій, у громадянина були зазначені доходи з
іноземних джерел в розмірі 100 тис. грн. Це міг бути будь-який період з 1998 по 2005 р.,
протягом якого гривня суттєво девальвувала з 2,45 до 5,12 грн/долар США (табл. 1), а отже,
валютний еквівалент задекларованих іноземних доходів міг бути зовсім інший. Зазначимо, що
100 тис. гривень іноземних доходів у 1998 році становили 40 816 доларів США, а в 2015 – лише
4 578 доларів США. На цій підставі зараховувати всю величину готівкових коштів у доларах до
«статків» абсолютно неприпустимо, адже невідомо, яка саме частина з готівкових коштів у
доларах США була отримана з офіційних джерел і в який період. Враховуючи те, що податок,
за наявності угоди (угоди) про уникнення подвійного оподаткування між Україною і країною
(країнами) походження доходів, міг бути сплачений у джерела доходу в країні (країнах) його
походження, тому в Україні такий дохід не оподатковується (п. 4 і 5 ст. 13 ПКУ) на підставі того,
що в п. 2 ст. 3 ПКУ зазначено: «якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого
надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим
Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору». Станом на сьогодні Україною
укладено угоди про уникнення подвійного оподаткування з 73 країнами світу.

Навіть якщо знехтувати раніше наведеними висновками і припустити, що об’єкти
оподаткування платником податків набуті законно, виникають питання методологічного
характеру щодо правомірності визначення податкового періоду, розміру ставок податку, обсягу
бази оподаткування, що застосовуються при донарахуванні податкових зобов’язань, а також
рівня відповідальності і визначення суб’єкта цієї відповідальності у разі, якщо податкові
зобов’язання були занижені та невчасно сплачені.

Як відомо, існує правовий принцип „закон не має зворотної сили”. Цей принцип
реалізований у частині першій статті 58 Конституції України, за якою дію нормативно-
правового акта в часі треба розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим
актом чинності і припиняється з втратою ним чинності, тобто до події, факту застосовується
той закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали або мали місце.
Тому, наприклад, не зрозуміло, чому до активів фізичної особи, набутих у 2004 році, має
застосовуватись ставка ПДФО в розмірі 15 %, якщо на той час вона була в розмірі 13 %. З
окремих видів доходів   взагалі нульова.

Протягом досліджуваного періоду, а саме з 1998 по 2015 р., елементи ПДФО (база, ставка,
пільги тощо) змінювались неодноразово, запроваджувались і скасовувались інші податки і
збори та навпаки, сфера дії яких може стосуватися об’єктів оподаткування фізичної особи.

На величину податкових зобов’язань, крім, власне, величини об’єкта оподаткування,
впливають: 1) база оподаткування, яка є грошовим виміром об’єкта оподаткування і 2) ставка
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податку. Ставка податку зазначається в податковому чинному законодавстві. Динаміка її змін
протягом досліджуваного періоду наведена у таблиці 1. На грошовий вимір об’єкта
оподаткування впливає, щонайменше, два фактори: інфляція і курс долара США щодо
національної грошової одиниці. Як видно з таблиці 1, кількісні значення цих факторів також
варіювалися у досить широкому діапазоні. У цій таблиці вони наведені за роками.

Таблиця 1
Динаміка основних показників, які потрібно враховувати

при визначенні податкових зобов’язань з ПДФО

Джерело: складено автором за даними [3–5].

Якщо припустити, що об’єкт оподаткування ПДФО залишався постійним протягом усього
періоду, то у зв’язку з дією лише цих факторів виникають розбіжності при визначенні
податкових зобов’язань, які можна наочно пояснити на наступному умовному прикладі2.

Після внесення змін до ПКУ у 2014 році (Закон № 1166-VII від 27.03.2014, Закон № 1588-VII
від 04.07.2014) комерційні банки як податкові агенти повинні при виплаті доходів у вигляді
відсотків за банківськими депозитами стягувати податок у джерела доходу. У жовтні 2014
року середньозважені процентні ставки за депозитами становили 14 %, але у зв’язку з інфляцією
(табл. 1) протягом 2015 року зросли до 25 %, по окремих комерційних банках і більше. Таким
чином, якщо депозит у розмірі 300 тис. грн протягом місяця у жовтні 2014 року приносив
відсотковий дохід у розмірі 3 500 грн, то наприкінці 2015 року – 6 250 грн. Відповідно сума
сплаченого податку у першому випадку становить 525 грн, а у другому – 937,5 грн.

1
Дані по курсу наведені в середньому за період, хоча, звичайно, цей показник треба брати станом на

дату виникнення податкових зобов’язань. Для умовного прикладу таке припущення не принципове.
2
Приклад того, яким чином офіційний курс гривні щодо долара США може впливати на розмір

податкових зобов’язань, наведений раніше. тому використовувати їх у 2015 році при донарахуванні
податкових зобов’язань платника податків – фізичної особи за період з 1998 по 2015 рр. не припустимо.

Рік
Чинна ставка

(шкала ставок)
ПДФО

Інфляція
(ІСЦ)

Курс UAH/USD
(середній за

період)1

1998 10, 20, 30, 40 10,6 2,45
1999 10, 20, 30, 40 22,7 4,13
2000 10, 20, 30, 40 28,2 5,44
2001 10, 20, 30, 40 12,0 5,37
2002 10, 20, 30, 40 0,8 5,32
2003 10, 20, 30, 40 5,2 5,33
2004 13 9,0 5,32
2005 13 13,5 5,12
2006 13 9,1 5,05
2007 15 12,8 5,05
2008 15 25,2 5,27
2009 15 15,9 7,79
2010 15 9,4 7,93
2011 15, 17 8,0 7,97
2012 15, 17 0,6 7,99
2013 15, 17 -0,3 7,99
2014 15, 17 12,8 11,88
2015 15, 20 48,7 21,84
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Протягом досліджуваного періоду, як видно з таблиці 1, основні фактори, що впливають
на розрахунок абсолютної величини податкового зобов’язання, суттєвим чином змінювалися,
тому використовувати їх у 2015 році при донарахуванні податкових зобов’язань платника
податків – фізичної особи за період з 1998 по 2015 рр. не припустимо.

Абсолютно не зрозуміло, чому квартира, набута у власність 20.08.2015 вартістю 1080 тис
грн і з якої має бути сплачений податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
лише у 2016 році зараховується до «статків», що виступають базою донарахування? Можливо,
ця квартира була придбана за кошти, з яких уже було сплачено податки! Якщо оподатковувати
квартиру як об’єкт нерухомості, то згідно з ПКУ зовсім іншими є об’єкт, база оподаткування
і ставка податку (ст. 266), а також порядок сплати і відповідальність. Зокрема, згідно з пп. 7.2.
ст. 266 ПКУ передбачено порядок сплати податку на нерухоме майно, відповідно до якого
контролюючі органи до 1 липня наступного за звітним надсилають платнику повідомлення-
рішення про сплату податку, ще 60 днів надається платнику на сплату податкових зобов’язань
(пп.10.1 ст. 266 ПКУ). Якщо таке повідомлення-рішення не надійшло, то зобов’язань зі сплати
податку не виникає.

Ці самі зауваження в частині об’єкта, бази, ставок, порядку і періоду сплати податку
стосуються земельної ділянки в розмірі 1 000 кв.м., з якої має бути сплачений земельний
податок1, і автомобіля TOTOTA LAND CRUISER 150VX – транспортний податок у випадку,
якщо об’єм двигуна цього автомобіля перевищує 2 000 см3.

Проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки.
1. Проведення податкової перевірки за даними е-декларацій є можливим лише за наявності

висновку НАЗК щодо законності походження об’єктів оподаткування. Згідно зі ст. 50 Закону
України «Про запобігання корупції» факт встановлення законності набуття фізичною особою
доходів і майна є сферою компетенції виключно НАЗК.

2. На сьогодні відсутні методики перевірки е-декларацій, що дозволяють встановити
законність чи незаконність походження доходів, майна і статків. Так, якщо перевірки щодо
окремих джерел доходів і майна можливі, але обмежені у часі, то перевірити законність
походження грошових коштів не представляється можливим взагалі. У зв’язку з цим можливість
проведення повної податкової перевірки на предмет визначення величини, строків і повноти
сплати податкових зобов’язань платником податків є неможливою. Враховуючи це, для
вирішення цієї проблеми необхідним і обов’язковим заходом є консолідація усього
інформаційного ланцюга даних контролюючими органами і проведення аналізу суто
арифметичної зіставності даних (камеральна перевірка). Для цього у контролюючих органів
має бути не тільки доступ до реєстрів податкової інформації (наприклад, для заробітної плати –
це доступ до форми 1-ДФ), а також до інформації проекту автоматичного обміну інформацією
в межах плану дії BEPS (захід 12), адже джерело походження як трудового, так і
підприємницького доходу може бути поза межами країни.

3. Необхідним є здійснення цілого комплексу заходів, у першу чергу, монетарного і
фіскального характеру щодо зменшення в обігу грошей у готівковій формі.

1
Щодо земельної ділянки, то тут значення ще мають нормативна грошова оцінка цієї землі, яка

може значно коливатися залежно від регіону, розмір її площі і передбачені законодавством пільги
(пп. 2.2, 2.3, 2.4 і 2.5 ст. 281 ПКУ). Цієї інформації в МР немає, тому зробити ніяких достовірних
висновків щодо податкових зобов’язань не можна.
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4. Враховуючи наявність у Конституції України правового принципу щодо неможливості
зворотної сили закону, то першочерговим при здійсненні податкової перевірки, за даними
е-декларацій, інших реєстрів майнових і немайнових прав, правочинів, є те, що визначення
суми податкових зобов’язань необхідно здійснювати виходячи з тих макроекономічних
показників, норм податкового законодавства, які були зафіксовані та діяли на момент
отримання доходу, набуття прав, здійснення правочину, а не з тих показників чи норм, що є
чинними під час здійснення перевірки.

5. Згідно зі ст. 102 ПКУ контролюючий орган має право провести перевірку та самостійно
визначити суму грошових зобов’язань платника податків не пізніше закінчення 1095 дня, що
настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації. Очевидно, що у
випадку перевірки доходів і майна осіб, уповноважених на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування та кандидатів на такі посади, строк давності повинен бути
збільшений щонайменше до 10 років.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО

ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
Здійснений аналіз сучасної практики дозволив з’ясувати, що існуюче методичне

забезпечення державного фінансового контролю в Україні є неповним (не охоплює всі
його різновиди, стадії, форми), недосконалим і неефективним, що, в свою чергу, негативно
позначається на результативності й ефективності державного фінансового контролю.
Зроблено висновок, що різноплановість і неузгодженість методичного забезпечення
сьогоденного функціонування різних органів державного фінансового контролю не лише
спричиняє різні підходи до проведення контрольних заходів і тлумачення ними виявлених
недоліків у перебігу бюджетного процесу і використанні державної власності, а й
істотним чином перешкоджає формуванню цілісної та дієвої системи державного
фінансового контролю в Україні.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
Проведенный анализ современной практики позволил выяснить, что существующее

методическое обеспечение государственного контроля является неполным (не охватывает
все его разновидности, стадии, формы), несовершенным и неэффективным, что, в свою
очередь, негативно сказывается на результативности и эффективности государственного
финансового контроля. Сделан вывод, что разноплановость и несогласованность
методического обеспечения сегодняшнего функционирования различных органов
государственного финансового контроля не только вызывает различные подходы к
проведению контрольных мероприятий и толкованию ими выявленных недостатков в ходе
бюджетного процесса и использовании государственной собственности, но и
существенным образом препятствует формированию целостной и действенной системы
государственного контроля в Украине.

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, методическое обеспечение,
формы контроля, риск-ориентированный контроль.
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CURRENT ISSUES METHODOLOGICAL
SUPPORTSTATE FINANCIAL CONTROL

The analysis of modern domestic practices allowed to find out that the existing methodological
support of state financial control is incomplete (does not cover all its forms, stages, shape),
imperfect and inefficient, which in turn affects the efficiency and effectiveness of public financial
control. It is concluded that diversity and inconsistency methodological support today’s
functioning of various organs of state financial control not only causes different approaches to
audits and interpretation of their deficiencies in the budget process and the use of state property,
but also substantially prevents the formation of an integrated and efficient of state financial
control in Ukraine.

Keywords: State Financial Control, methodological support, forms of control, risk-based
control.

У розбудові системи державного фінансового контролю важливе місце належить її
різноплановому й адекватному забезпеченню. У цьому плані важливе місце належить
методичному забезпеченню яке, по суті, є певним ресурсом, який уможливлює здійснення
контрольної діяльності. А відтак, методичне забезпечення системи державного фінансового
контролю має перебувати під постійним моніторингом для своєчасного виявлення існуючих
проблем, недоліків і невирішених питань та внесення (за потреби) необхідних коректив.
Врахування цих вимог тим більше важливе тому, що на сьогодні в економічній літературі
відсутні усталені підходи до методичного забезпечення системи державного фінансового
контролю.

Проблематикою методичного забезпечення державного фінансового контролю займались
такі вітчизняні і зарубіжні вчені, як: О. Барановський, І. Басанцов, В. Бурцев, М. Васильєва,
О. Курникіна, А. Любенко, А. Мартинов, В. Родіонова, В. Симоненко, С. Степашин,
І. Стефанюк, В. Шевчук, Н. Шевченко, С. Шохін та ін.

Водночас сучасна практика державного фінансового контролю в Україні характеризується
численними вадами методичного забезпечення, що вимагає як поглиблених теоретичних
досліджень цієї проблематики, так і вжиття конкретних заходів для поліпшення ситуації у цій
сфері. Водночас на сьогодні бракує й ґрунтовних наукових праць, присвячених методичному
забезпеченню системи державного фінансового контролю.

 Мета статті полягає в оцінці методичного забезпечення системи державного фінансового
контролю та розробці пропозиції щодо його удосконалення.

Контролюючими органами за роки їхнього функціонування затверджені нечисленні
методичні рекомендації (порядки) з проведення різних заходів державного фінансового
контролю. Серед них, зокрема: Порядок підготовки і проведення перевірок та оформлення їх
результатів (постанова Колегії Рахункової палати від 27.12.2004 № 28-6) [1], Методичні
рекомендацій щодо проведення аудиту ефективності виконання бюджетної програми (наказ
ГоловКРУ від 02.04.2003 № 75) [2], Порядок взаємодії органів державної контрольно-ревізійної
служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України (наказ ГоловКРУ,
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МВС, СБУ, Генпрокуратури України від 19.10.2006 № 346/1025/685/53) [3], Стандарти
внутрішнього аудиту (наказ Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247), Методичні
рекомендації з проведення перевірок державних закупівель Державною фінансовою
інспекцією України та її територіальними органами (наказ ДФІУ від 02.12.2013 № 285) [4],
Порядок оформлення ДФІУ та її територіальними органами матеріалів про адміністративні
правопорушення (наказ Міністерства фінансів України від 09.12.2013 № 1045), Порядок
проведення ревізій ДФІУ та її територіальними органами в державних органах, органах
місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, що провадять
діяльність, пов’язану з державною таємницею (наказ Міністерства фінансів України від
10.04.2012 № 446) [5], тощо.

Здійснений аналіз сучасної вітчизняної практики дозволив з’ясувати, що існуюче методичне
забезпечення державного фінансового контролю є неповним (не охоплює всі його різновиди,
стадії, форми), недосконалим і неефективним, що, в свою чергу, негативно позначається на
результативності й ефективності ДФК.

Неефективність методичного забезпечення державного фінансового контролю в Україні,
що перешкоджає формуванню його дієвої системи, зумовлена:

– відсутністю системної методичної бази державного фінансового контролю (його
загальних правил (стандартів) і комплексних методичних вказівок зі здійснення контрольних
заходів); чіткого визначення місця і ролі контролюючих органів, розмежування сфер їхньої
діяльності, суб’єктно-функціонального взаємозв’язку органів, що контролюють рух фінансових
ресурсів за рівнями бюджетної системи, методики оцінки ефективності контрольної діяльності
територіальних органів Рахункової палати та Державної фінансової інспекції України;
дублюванням їхніх функцій;

– недосконалістю методик здійснення контрольно-ревізійних, контрольно-аналітичних та
експертних заходів (вибору об’єктів контрольних заходів (визначення цілей, завдань і
особливостей функціонально-змістовної діяльності бюджетних установ), планування,
організації, прийняття рішень щодо заходів); визначення критеріїв оцінки контрольних
процедур, рівня їхньої суттєвості і ризику, що не дозволяє проводити контрольні заходи на
високому професійному рівні;

– відсутністю уніфікованих методичних підходів до узагальнення й оцінки результатів
контрольних заходів; оцінки результативності державних витрат на основі кількісних і якісних
критеріальних показників предметної діяльності бюджетних установ;

– нерозробленістю методик визначення пріоритетів державного фінансового контролю;
– неуніфікованістю методичних підходів до виявлення порушень, зловживань й інших

відхилень у рамках об’єктів державного фінансового контролю;
– концентрацією уваги на загальних правилах реалізації окремих контрольних процедур і

заходів у бюджетних установах, що зумовлює охоплення методичними рекомендаціями лише
окремих аспектів державного фінансового контролю;

– незавершеністю методичних підходів до проведення незалежним органом державного
фінансового контролю контрольних заходів щодо наповнення дохідної частини державного
бюджету; вжиття заходів щодо посилення роботи стосовно напрацювання конкретних реальних
рекомендацій і пропозицій з виявлення резервів наповнення дохідної частини Державного
бюджету України, можливостей удосконалення податкового адміністрування, виявлення втрат
та недонадходження бюджетних коштів;
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– відсутністю досконалого методичного забезпечення складання програм зі здійснення
контрольних заходів і поліпшення якості підготовки результуючих документів; проведення
попереднього бюджетного (основний недолік – суб’єктивний підхід до визначення сум видатків
за бюджетним кошторисом, оцінки їхньої доцільності) та наступного державного фінансового
контролю; зовнішнього і внутрішнього державного фінансового контролю (експертизи їхніх
проектів) національних (державних) програм (визначення їхньої ефективності); повноцінної
методики контролю місцевих бюджетів і контрольно-аналітичної діяльності контролюючих
органів, методики контролю і прогнозування інфляційних процесів, консолідованих, зовнішніх
і внутрішніх державних запозичень за міжнародною методологією, підвищення ефективності
контролю за джерелами фінансування дефіциту державного бюджету; методичного
інструментарію розрахунків оптимальних параметрів закупівель за рахунок державних коштів
з урахуванням оцінки можливих ризиків зриву поставок;

– невідпрацьованістю методик з проведення стратегічного і контрактного (у сфері
державних закупівель товарів, робіт і послуг) аудитів і використання їхніх результатів. Зокрема,
відсутні методичні підходи до розрахунку оптимальних параметрів (обсягів, цін) за рахунок
державних (насамперед бюджетних) коштів, визначення ризиків невиконання тендерних
зобов’язань;

– логічною незавершеністю методичного забезпечення проведення державного
фінансового аудиту в частині трактування його сутності, порядку й етапів його проведення,
формування матеріалів контролю та звітів аудиторів;

– недостатнім методичним забезпеченням контролю таких стадій управління фінансовими
ресурсами, як планування, мотивація, регулювання, зокрема, оцінки обсягу і структури
завданого і подолання збитків;

– недостатнім опрацюванням методичних підходів до контролю законності й ефективності
приватизації державної власності, використання коштів державними унітарними
підприємствами, організації фінансового контролю державних корпорацій, що ускладнює
об’єктивну оцінку ефективності використання державного майна, зумовлює непродуктивні
витрати, знижує ефективність використання коштів на цільові програми та ефективність
державного фінансового контролю; до імперативного контролю (цілеспрямованої діяльності
органів державного фінансового контролю і незалежних експертів з перевірки функціонування
державних підприємств);

– майже повною відсутністю методик державного фінансового контролю систем
управління фінансово-господарською діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності, що
отримують бюджетні кошти, субсидії, податкові пільги; організації ними внутрішнього
контролю та ризик-менеджменту, що спричиняє роз’єднаність зусиль з подолання негативних
явищ у сфері підприємництва, перешкоджає розробці методик превентивної діяльності
державних контролюючих органів;

– недосконалістю науково-методичної основи комплексної оцінки соціально-економічної
ефективності державного фінансового контролю на основі показників результативності,
дієвості й економічності;

– відсутністю методик систематичного контролю обґрунтованості тарифної політики,
застосовуваних страховиками тарифів, їхньої відповідності ліцензованим; введення додаткових
лімітів з розміщення страхових резервів, зміни порядку задоволення вимог кредиторів за
банкрутства страховика;
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– неповним/неконкретним описом у методичних документах стадій контрольно-
ревізійного процесу, обмеженням формулюваннями в них на кшталт «Виявити, чи немає
порушень…», не зазначенням необхідних прийомів і способів перевірки, форм
документального і фактичного контролю, технології перевірки за деталями; операцій, що
підлягають більш ретельному контролю; способу проведення переперевірки результатів
інвентаризацій та інших необхідних у конкретному випадку ревізійних процедур; відсутністю
детальних методик і інструкцій з виявлення фінансових порушень;

– браком досконалих методик визначення рівня кваліфікаційної підготовки та професійної
придатності претендентів на відповідні посади в органах бюджетного, податкового, митного і
валютного контролю, а також раціональної розстановки наявних кадрів на основі науково
обґрунтованих нормативів праці;

– недостатньою алгоритмізацією наявних методичних рекомендацій з проведення
державного фінансового контролю й оформлення його результатів, оцінки діяльності його
органів; не врахування ними необхідності автоматизації.

Аналіз стану методичного забезпечення державного фінансового контролю свідчить, що
в регіонах, по суті, відсутній методичний інструментарій, прилаштований до потреб
оперативної кількісної і якісної оцінки ефективності використання фінансових коштів, немає
обґрунтованих критеріїв і показників ефективності за напрямами формування фінансових
коштів. В арсеналі контролюючих фінансових органів переважають значною мірою застарілі
форми і методи перевірок і ревізій. Увага контролерів зосереджена основним чином на
виявленні фактів порушень, а не причинах їхнього виникнення. Усе це не сприяє подоланню
недоліків при використанні бюджетних коштів [6].

Узагальнену характеристику перевірок, визначених Податковим та Митним кодексами
України, можна представити таким чином (рис. 1).

Втім, при визначенні недобросовісних платників податків і пошуку фірм-одноденок
податківці мислять здебільшого схемами, що створюються виходячи з аналізу банківських
виписок, первинних документів, свідчень і пояснень тих, кого викликає інспекція. На підставі
цих даних малюється дерево платежів і простежуються фінансові та господарські зв’язки.

В Україні планування виїзних перевірок суб’єктів господарювання за критеріями
податкових ризиків розпочалося у 2008 році. Нині вже проведено значну роботу із
запровадження ризик-орієнтованої системи адміністрування податків, у процесі якої було
впроваджено ряд методичних рекомендацій, інструкцій по роботі з податковими ризиками,
затверджених відповідними нормативно-правовими актами ДПС України.

Результатом цієї роботи стало формування в автоматизованому режимі переліку платників
податків з метою визначення першочерговості для включення до плану-графіка проведення
планових виїзних перевірок суб’єктів господарювання. Складання такого плану-графіка
передбачено ст. 77 Податкового кодексу України. До нього потрапляють платники податків,
які мають ризик щодо несплати податків і зборів, невиконання іншого законодавства, контроль
за яким покладено на органи ДФС України.

Крім того, відбулася прив’язка ступеня ризику діяльності суб’єктів господарювання до
періодичності проведення перевірок, що відповідає європейському досвіду (для суб’єктів з
незначним рівнем ризику – не частіше 1 разу на 3 роки; для суб’єктів із середнім рівнем
ризику – не частіше 1 разу на 2 роки; для суб’єктів зі значним рівнем ризику – не частіше
1 разу на рік).
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Рис. 1. Узагальнена класифікація перевірок, визначених законодавством України
Значно збільшився і перелік критеріїв ризиків (до 38 – для звичайних юридичних осіб, до

15 – для банківських і до 19 – для небанківських установ). Отже, періодичність проведення
документальних планових перевірок наразі прямо залежить від ступеня ризику в діяльності
платників податків, яка поділяється на високу, середню і незначну. Водночас Податковий
кодекс України не наводить критерії відбору суб’єктів господарювання відповідно до ступеня
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ризику. Вони деталізовані в окремому наказі ДПС України від 01.04.2011 № 190 «Про
затвердження Методичних рекомендацій щодо складання плану-графіка проведення
документальних планових перевірок суб’єктів господарювання».

Незважаючи на досить значні кроки у напрямі реалізації цього пріоритету, на цей момент
залишається висока ймовірність того, що навіть цілком нормально працююче підприємство
може потрапити до плану-графіка перевірок через погіршення показників інших підприємств
тієї ж галузі. Цим порушується принцип мінімізації втручання у бізнес сумлінних платників
податків. Відповідно, необхідно здійснювати подальші кроки щодо вдосконалення системи
ризик-орієнтованого аудиту для реалізації цього пріоритету на основі найкращого
європейського досвіду. Зокрема, крім удосконалення самої системи оцінки ризиків та
відповідних критеріїв відбору підприємств, доцільно окремо у податковому законодавстві
забезпечити право платників податків самостійно оцінювати ризики своєї фінансової
діяльності [7].

Різноплановість поглядів на сутність податкового контролю, повноважень податківців,
планування перевірок, податкових ризиків, моделей відбору платників податків не дозволяє
усвідомити й однозначно оцінити відносини, що мають місце в системі планування податкових
перевірок загалом.

Існуюча обмеженість форм виїзного контролю спричиняє невиявлення окремих видів
законодавчо встановлених податкових правопорушень.

Досі не розроблений чіткий механізм державного адміністрування трансфертних цін у
цілях оподаткування, який би уможливив контроль цін в умовах нових взаємовідносин між
підрозділами корпорації (угоди з передачі нематеріальних активів, угоди у сфері електронної
комерції).

Це зумовлено як відсутністю у структурі податкових органів спеціалізованих підрозділів з
контролю трансфертного ціноутворення, так і методики виявлення об’єктів (контрольованих
угод) і процедур визначення відповідності застосовуваних трансфертних цін ринковому рівню.
Водночас такий стан речей зумовлює відсутність експертизи контролю за трансфертним
ціноутворенням, неефективність виявлення об’єктів контролю (контрольованих угод), а отже,
і відсутність самого контролю за трансфертним ціноутворенням і ухилення платників податків
від сплати податків з використанням механізмів трансфертного ціноутворення.

Контроль же за відповідністю великих витрат на споживання фактично отримуваним
фізичними особами доходам ускладнюється тим, що: існує безліч схем ухилення від цього
різновиду податкового контролю; відсутнє законодавче закріплення матеріальних відносин у
родині; існує проблема підтвердження накопичень фізичної особи.

З метою оптимізації процесу митного аудиту підприємств в Україні дослідниками
пропонується виділити основні види аудиторських процедур, об’єднані у чотири блоки
відповідно до етапів перевірки, і визначити їх як: підготовчі, оціночні, доказові та підсумкові [8,
c. 169].

Втім, на нашу думку, представлений методичний підхід не враховує таких неодмінних
складових контрольних заходів, як реагування на виявлені проблеми, недоліки, невирішені
питання стосовно об’єкта перевірки: відшкодування завданих збитків і внесення необхідних
коректив у діяльність учасників ЗЕД, які б унеможливлювали повторення протиправних діянь.

Істотні недоліки притаманні методичним підходам до постмитного контролю. Так, по-
перше, порядок організації цього контролю не забезпечує результативність його проведення;
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по-друге, методики постмитного контролю не дозволяють виявляти порушення, об’єктивно
оцінювати діяльність учасників ЗЕД.

Існує протиріччя і між необхідним й існуючим рівнями розвитку науково-методичних
засад взаємодії митних та податкових органів. Зокрема, нині відсутні досконала методика
проведення митними і податковими органами скоординованої перевірки діяльності учасника
ЗЕД; алгоритм взаємодії митних і податкових органів при контролі правомірності застосування
нульової ставки ПДВ і законності його відшкодування; математична модель взаємодії митних
і податкових органів.

На сьогодні не існує електронного довідника методичних матеріалів загальнодержавних і
регіональних органів державного фінансового контролю. Бракує працівникам вітчизняних
органів державного фінансового контролю і:

– досвіду в підготовці необхідних методичних вказівок і рекомендацій;
– методичних навичок і комплексного підходу до використання загальнонаукових і

специфічних методичних прийомів у проведенні різнопланових контрольно-ревізійних,
контрольно-аналітичних і експертних заходів, оформленні висновків за їхніми результатами та
контролю за підготовленими приписами виявленим порушникам;

– методичних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетними
коштами і майном, а також державного фінансового контролю за внутрішнім контролем
суб’єктів підприємництва, які використовують у своїй діяльності державні кошти і майно;

– вивчення методичних документів, розроблених різними органами державного
фінансового контролю, підготовки методичних посібників зі здійснення певних різновидів
державного фінансового контролю, збірників методичних документів і обміну досвідом у цій
сфері;

– навчально-методичних посібників з проблематики ДФК для самостійного вивчення;
– методичних документів із впровадження ризик-орієнтованих методів ДФК і перспективних

напрямів розвитку державного фінансового контролю в Україні, підвищення ефективності
функціонування органів державного фінансового контролю;

– узагальнення вітчизняної і вивчення кращої зарубіжної практики з питань здійснення
державного фінансового контролю;

– належної комплектації методичних підрозділів у складі органів державного фінансового
контролю.

Відчувається і певна неузгодженість методичного забезпечення здійснення державного
фінансового контролю в Україні з його науковим, нормативно-правовим, інформаційно-
аналітичним, кадровим, комунікативним і матеріально-технологічним забезпеченням.

Отже, на нашу думку, різноплановість і неузгодженість методичного забезпечення
сьогоденного функціонування різних органів ДФК не лише спричиняє різні підходи до
проведення контрольних заходів і тлумачення ними виявлених недоліків у перебігу бюджетного
процесу і використанні державної власності, в податковій і митній сферах, валютному обігу,
підвищує трудомісткість та знижує результативність і ефективність роботи таких органів (в
якій акцент робиться на виявленні порушень, а не причин, що їх зумовлюють), а й істотним
чином перешкоджає формуванню цілісної та дієвої системи ДФК в Україні.
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НАШІ ВІТАННЯ

Семко Микола Миколайович,

доктор фізико-математичних наук, професор, академік
Академії наук вищої освіти України, завідувач кафедри
вищої математики Університету державної фіскальної
служби України.

Свій 60-річний ювілей відсвяткував відомий український
математик, завідувач кафедри вищої математики
Університету державної фіскальної служби України, доктор
фізико-математичних наук, професор Семко Микола
Миколайович, який працює в університеті 19 років (з 1998 р.),
із них 10 років – на посаді завідувача кафедри вищої
математики. За роки його керівництва на кафедрі захищено
5 кандидатських дисертацій.

Шановний Миколо Миколайовичу!

У цей святковий день висловлюємо Вам найтепліші слова глибокої вдячності та поваги як
видатному вченому, талановитому організаторові науки, що зробив значний внесок у
розвиток алгебри та теорії чисел, і як чудовому викладачеві, чия плідна педагогічна діяльність
сприяла розвитку яскравих учених та становленню  багатьох поколінь студентів.
Професіоналізм, талант, безмежна відданість справі, працьовитість і наполегливість у
досягненні поставлених цілей дали змогу досягти значних успіхів у Вашій діяльності, здобути
шану та повагу серед колег. Ми пишаємося тим, що нам випала можливість працювати з
Вами і разом брати активну участь у розбудові Університету державної фіскальної служби
України та сучасної української освіти.

Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, благополуччя, оптимізму та нових творчих успіхів.
Нехай у всіх починаннях Вас супроводжують розуміння і підтримка з боку колег та однодумців,
а професійна діяльність буде сповнена задоволенням і творчими перемогами. Ми віримо, що
ще довгі роки Ви радуватимете нас новими відкриттями, сміливими рішеннями і цікавими
роботами!

З повагою, директор Навчально-наукового інституту
обліку, аналізу та аудиту, д.е.н., професор  Н. П. Мацелюх

та колектив науково-педагогічних працівників
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НАУКОВА ШКОЛА
М. М. Семко у 1978 році закінчив Київський державний педагогічний інститут

ім. М. Горького за спеціальністю «Математика». У 1983 році захистив кандидатську
дисертацію «Бесконечные неабелевы группы с заданными свойствами системы
инвариантных подгрупп», а 2001 року – докторську дисертацію «Групи з умовами щільності
нормальності та її узагальнень для деяких систем підгруп». М. М. Семко член спеціалізованої
докторської вченої ради Д 26.001.18 Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, нагороджений медаллю М. В. Остроградського за внесок у розвиток української
математичної науки та орденом «За трудові досягнення» IV ступеня ДПА України.

Свої наукові дослідження Семко Микола Миколайович присвятив важливому розділу
математики – теорії груп, зокрема вивченню груп з різними властивостями систем їх підгруп,
скінченних та нескінченних груп, у яких деякі системи підгруп задовольняють певні умови та
обмеження. У цій тематиці Микола Миколайович проводив дослідження не тільки в Україні,
а й за її межами.

М. М. Семко підготував 5 кандидатів фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.06
«Алгебра і теорія чисел», серед яких один громадянин Іспанії і доценти кафедри вищої
математики Університету державної фіскальної служби України Кучменко Світлана Миколаївна
та Ярова Оксана Анатоліївна.

НАУКОВІ ВИДАННЯ
Науковій спільноті широко відомі результати досліджень М. М. Семка, які викладені у

понад 200 наукових та навчально-методичних працях, зокрема у 5 монографіях, серед яких:
1) Групи з великими системами узагальнено нормальних підгруп. – Київ: Ін-т математики

НАН України, 2014. – 105 с.
2) The Survey On Infinite Groups: A Guide on Some Classical Areas // Proceedings of Institute

of Mathematics of NAS of Ukraine. Mathematics and its Applications. Vol. 103. – Kyiv: Institute of
Mathematics of  NAS of Ukraine, 2016. – 200 p.

Наукові дослідження Семка Миколи Миколайовича опубліковано в українських та
зарубіжних виданнях, які індексуються в наукометричних базах даних, зокрема SCOPUS. Серед
основних праць Миколи Миколайовича:

1) Группы с почти нормальными подгруппами бесконечного ранга // Укр. мат. журнал. –
2005.  –  №4. – Т.57.

2) Группы со слабым условием максимальности для ненильпотентных подгрупп // Укр.
мат. журнал. – 2006. – №8. – Т.58.

3) Про деякі узагальнення наближено нормальних підгруп // Укр. мат. журнал. – 2009. –
№10. – Т.61.

4) Групи, у яких нормальні замкнення циклічних підгруп мають обмежені скінченні ранги
Хірша-Зайцева // Доп. НАН України. – 2013. – № 1.

5) The groups whose cyclic subgroups are either ascendant or almost self-normalizing //
Algebra and Discrete Mathematics. – 2016. – № 21(1).

6) On the structure of groups whose non-abelian subgroups are serial // Advances in group
theory and applications. – 2016. – № 1.

7) The Leibniz algebras whose subalgebras are deals // Open Mathematics. – 2017. – № 15(1).
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НАШІ ВИДАННЯ

У монографії здійснено комплексне
дослідження теоретико-методологічних засад
формування бюджетної стратегії України.
Розглянуто ключові питання сутності та значення
бюджетної стратегії держави, впливу
макроекономічних та інституціональних чинників
на забезпечення бюджетної стабільності.
Проаналізовано зарубіжний досвід організації
довгострокового бюджетного планування
провідних країн світу. Визначено пріоритети та
довгострокові орієнтири бюджетної стратегії
держави на найближчі п’ять років відповідно до
цілей і завдань стратегії соціально-економічного
розвитку України.

Для науковців і практиків, державних
службовців, викладачів, аспірантів, студентів та
інших зацікавлених осіб.

У навчальному посібнику висвітлюються
сутність, основи та завдання фінансового
забезпечення інноваційного розвитку. Розглянуто
базисні теоретичні поняття інноваційного
розвитку, формування національних інноваційних
систем, формування фінансового забезпечення
інноваційного розвитку. Приділено увагу
проблемам диверсифікації джерел фінансування
інноваційного розвитку та особливостям
вирішення цієї проблеми у країнах світу.

Посібник містить приклади розв’язування
типових задач, тести та задачі для самостійного
розв’язування.

Для студентів економічних спеціальностей
вищих навчальних закладів, практиків, а також
науковців, які досліджують проблеми фінансового
забезпечення інноваційного розвитку.
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Навчальний посібник присвячений сучасним
інформаційним системам і технологіям
управління знаннями. Він містить теоретичні
відомості, які можна використовувати у лекційних
заняттях, та лабораторні роботи для набуття
практичних навичок і закріплення теоретичних
знань. У ньому сформовані базові поняття щодо
категорії «знання», дається класифікація знань та
моделі подання знань в інтелектуальних системах,
визначається сутність системи управління
знаннями та основних інформаційних технологій
управління ними, розглядається формалізація
знань як нечітка система. Для набуття практичних
навичок пропонується застосування технологій
системи MatLab.

Призначений для магістрів, аспірантів,
викладачів, які досліджують технології управління
знаннями.

Препринт „Протидія агресивному
податковому плануванню в Україні” є оглядом
основних результатів виконання Науково-
дослідним інститутом фіскальної політики
Університету ДФС України науково-дослідних
робіт „Протидія агресивному податковому
плануванню в Україні” та „Алгоритм виявлення
ризикових суб’єктів господарювання – платників
податку на прибуток підприємства на основі
аналізу співвідношення показників фінансової
звітності”.

Матеріали, що містяться у цьом виданні,
представлені для обговорення науковцями та
практиками, сфера наукових інтересів та
практична діяльність яких пов’язана з
проблематикою протидії мінімізації сплати
податків.






