УДК 336
Рекомендовано до друку та для розміщення
на веб-сайті економічного факультету
Вченою радою економічного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
(Протокол №3 від «27» жовтня 2015 року)
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України:
зб. матер. наук.-практ. конференції, 29-30 жовтня 2015 р./ Київський
національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 310 с.

Редакційна колегія: В.Д. Базилевич, д.е.н., проф., чл.-кор. НАН України;
І.О. Лютий, д.е.н., проф.; З.С. Варналій, д.е.н., проф.; А.І. Ігнатюк, д.е.н., проф.;
С.В. Науменкова, д.е.н., проф.; P.B. Пікус, к.е.н., проф.; С.Я. Боринець, к.е.н.,
проф.; Т.В. Грищенко, к.е.н., доц.; Л.М. Демиденко, к.е.н., доц.; О.В.Любкіна,
к.е.н., доц.; Є.А. Носова, к.е.н., доц; О.О. Солодка, к.е.н., доц.; Ю.В. Петленко,
к.е.н., доц.; Р.В. Рак, к.е.н., доц.; О.Д. Рожко, к.е.н., доц.; М.В. Романюк, к.е.н.,
доц.; Ю.Л. Наконечна, к.е.н., доц.; О.В.Чеберяко, д.і.н., доц.; О.Б. Яфінович, к.е.н.,
доц.
Збірник містить матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Світові
тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України», що відбулася 29-30 жовтня
2015 року на базі кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.
Основними напрямами роботи науково-практичної конференції були: національні
фінансові системи в умовах посилення глобалізаційних процесів; фінансова політика та
функціонування фінансової системи України; фіскально-бюджетний механізм у забезпеченні
соціально-економічного розвитку України; корпоративні фінанси та конкурентоспроможність
національної економіки; світові тенденції та розвиток національного фінансово-кредитного
ринку в умовах фінансової глобалізації; фінансова криза та соціально-політична ситуація в
Україні. Особлива увага приділена актуальним питанням подолання негативних
макроекономічних тенденцій та відновлення ефективного функціонування різних складових
фінансової системи України в умовах глобалізації та загострення соціально-політичної ситуації.
Видання розраховано на представників наукової спільноти, викладачів, фахівців у галузі
фінансів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів.
Тези розміщуються в авторській редакції.
За точність викладеного матеріалу відповідальність покладена на авторів.

ЗМІСТ
Алексеєнко Людмила Михайлівна
Ціжма Оксана Анатоліївна
Фінансово-кредитні стимули розвитку трудових ресурсів в умовах
біфуркаційності економічних процесів…………………………………………………….11
Баранник Лилия Борисовна
Национальные финансовые системы в условиях усиления глобализационных
процессов .......................................................................................... …………………..16
Bourmsitrov Anatoli
Lyutiy Ihor
Drozd Nataliia
The needs for new specialists and the model for the Norwegian-Ukrainian cooperation
in the field of public sector economy education .............................................................. 21
Варналій Захарій Степанович
Роль фінансових інститутів-регуляторів у зміцненні конкурентоспроможності
економіки України ......................................................................................................... 25
Васильченко Зоя Миколаївна
Деякі аспекти фінансового оздоровлення проблемних банків .................................. 31
Воронкова Олена Миколаївна
Політичні аспекти податкового менеджменту в Україні ...................................... 35
Давиденко Надія Миколаївна
Управління корпоративними фінансами в умовах фінансової кризи аграрного
сектору України ............................................................................................................ 38
Зянько Віталій Володимирович
Фінансування наукової сфери – основний критерій ефективності інноваційного
розвитку ......................................................................................................................... 42
Крупка Михайло Іванович
Баран Олена Богданівна
Особливості діяльності колекторських компаній в Україні .................................... 45
3

Кулиев РуфатАтакиши оглы
Стабильное развитие экономики Азербайджана
в условиях неблагоприятной мировой конъюнктуры ............................................... 49
Кульчицький Мирослав Іванович
Полинюк Наталія Ігорівна
Бюджетна політика та проблеми формування місцевих фінансових ресурсів
в Україні .......................................................................................................................... 52
Луніна Інна Олександрівна.
Оцінка потенційних фіскальних наслідків
соціально-економічної політики держави .................................................................. 56
Мних Микола Володимирович
Роль та значення реформування економіки України в сучасних умовах ................. 59
Музиченко Ганна В'ячеславівна
Соціальний розвиток як орієнтир європейської регіональної політики ................. 64
Онишко Світлана Василівна,
Інституційне забезпечення підвищення фіскальної гнучкості ................................ 68
Onyshchenko Volodymyr
Sivitska Svitlana
Priorities of renewable energy investment projects implementation ..…………………..72
Притворова Татьяна Петровна
Пестунова Галина Борисовна
Анализ факторов роста показателей временной занятости в странах,
переходящих к постиндустриальной стадии развития .. ………………………….76
Савчук Наталія Володимирівна
Роль бюджетної системи в соціально-економічному розвитку України …… .…80
Ткаченко Наталія Володимирівна
Особливості міжнародного інвестування пенсійних активів ……………………….85
Тропіна Валентина Борисівна
ЄВС та європейська соціальна модель: проблеми і перспективи взаємодії ………89
4

Чеберяко Оксана Вікторівна
Рябоконь Оксана Олександрівна
Місцеві бюджети в контексті сучасної децентралізації ........................................ 91
Баженова Олена Володимирівна
Дослідження впливу зовнішньоекономічних збурень на економіку України за
допомогою динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги……………..........95
Білик Ростислав Романович
Зміцнення економічної безпеки регіонів України у процесі бюджетної
децентралізації .............................................................................................................. 99
Версаль Наталія Іванівна
Реструктуризація банківського сектора: наслідки кризи 2008-2009 рр ............. .102
Вірченко Володимир Віталійович
Особливості державного фінансування інноваційної діяльності в Україні. ........ 105
Власова Інна Володимирівна
Юркевич Оксана Миколаївна
До питання визначення інвестиційної безпеки та чинників впливу на неї.. .......... 109
Делас Віталіна Анатоліївна
Визначення вартості капіталу вітчизняних підприємств…………………………113
Демчишак Назар Богданович
Концептуальні засади бюджетно-податкового регулювання інноваційної
діяльності .................................................................................................................... .117
Дем'янчук Ольга Іванівна
Залучення грантових коштів для розвитку регіонів в Україні ............................... 121
Зенюк Людмила Александровна
Назарова Светлана Федоровна
Косвенное налогообложение в едином экономическом пространстве ................. 125

5

Єрмоленко Валентин Адамович
Україна на зламі епох: проблема реабілітації природного задля розвитку
в умовах імперіалізму грошей ..................................................................................... 128
Івахненко Ірина Сергіївна
Шляхи підвищення ефективності діяльності ІСІ
на ринку цінних паперів України ................................................................................ 132
Коваленко Віктор Миколайович
Коваленко Олександра Вікторівна
Глобалізація як новітній чинник розвитку національних фінансових систем… .. 136
Коляда Тетяна Анатоліївна
Управління державним боргом як складова бюджетної стратегії України…. .. 139
Краузе Нина Васильевна
Кадырханова Жанар Муратовна
Сущность и предпосылки создания фондовых рынков ........................................... 143
Крупка Ігор Михайлович
Особливості державного управління капіталізацією банків в Україні ........... .....148
Лактіонова Олександра Анатоліївна
Вимір фіскальної гнучкості в умовах циклічного розвитку економіки .................. 152
Мацук Зоряна Андріївна
Реалізація концепції фінансового омбудсмена на фондовому ринку України…. . 154
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Напрямки удосконалення державного фінансового контролю в Україні ............. 157
Мисака Ганна Вікторівна
Роль конвергенції облікових систем в активізації світового фондового ринку… 160
Ніконова Марина Вячеславівна
Підходи до визначення недіючих кредитів: світовий досвід та реалії України...163
Носова Євгенія Анатоліївна
Реформування податкової системи як напрямок детінізації економіки
України..........................................................................................................................167
6

Онищенко Світлана Володимирівна
Аналіз рівня бюджетної безпеки України ........................................................... .....171
Петленко Юлія Володимирівна
Квазіфіскальні операції та ефективність фіскальної консолідації в Україні ..... 176
Рак Роман Володимирович
Вплив глобалізаційних процесів на фінансову систему України.............................180
Сова Олена Юріївна
Стабілізаційні механізмирегулюванняфінансових ринків в умовах фінансової
глобалізації...................................................................................................................184
Солодка Ольга Олегівна
Операції грошового потоку та ринкової вартості в управлінні портфелем
CDO..............................................................................................................................187
Сохин Юрий Николаевич
Оценка неравномерности экономического развития регионов республики
Казахстан .................................................................................................................... 191
Спасів Наталія Ярославівна
Побудова новітніх міжбюджетних відносин: реалії чинного законодавства .....195
Тригуб Олена Володимирівна
Суперечності вітчизняної практики реалізації банківської застави ................... 200
Шевченко Володимир Юліанович
Нестабільність банківської системи України
та ризики корпоративних фінансів ........................................................................... 204
Abdulla Rashed Al Rashedi
The impact of foreign direct investment on the economic growth:
evidence from United Arab Emirates ............................................................................ 208
Анзін Роман Олексійович
Застосування міжнародних стандартів фінансової звітності
компаніями України ….………………………………………………………………….......211

7

Браткова Іванна Миколаївна
Порядок розміщення ОВДП на первинному ринку.………………………………........214
VakulenkoVeronika
Reformation of public sector budgeting in the context
of Ukrainian transitional economy ........................................................................ .......218
Голіков Сергій Сергійович
Податкова складова фінансової безпеки України ................................................. ..221
Грицюк Діна Андріївна
Методичні підходи до оцінювання боргової безпеки ............................................... 223
Гудзь Генріх Олександрович
Організація страхового захисту в аграрному підприємництві –
зарубіжний досвід ....................................................................................................... 227
Ерастов Василь Ігорович
Зарубіжний досвід впровадження інтернет-страхування
як частини реінжинірингу страхових бізнес-процесів........................................... 231
Заколодяжний Володимир Олегович
Сучасні скорінгові інструменти в страховому бізнесі ........................................... 235
Зоценко Олена Костянтинівна
Ринок акцій під впливом фінансової глобалізації ..................................................... 237
Керимова Х.О.
Углеводородная составляющая экономического развития Азербайджана ......... 240
Куденчук Вадим Георгійович
Роль механізму державно-приватного партнерства
у фінансуванні енергоефективних проектів............................................................. 243
Курищук Костянтин Костянтинович
Класифікація внутрішнього державного боргу в концепції внутрішньої політики
держави............................................................................................. ...........................248
Красільник Олександр Володимирович
Зарубіжний досвід фінансування вищої освіти ....................................................... 252
8

Мирзоев Ф.М.
Инвестиции в транспортный сектор Азербайджана ............................................ 256
Назукова Наталія Миколаївна
Європейський досвід моніторингу податкового стимулятора інвестиційної
активності суб’єктів підприємницької діяльності ................................................. 259
Pidchosa Liudmyla
Necessity to achieve financial stability of the state in the conditions
of strengthening of globalization processes .................................................................. 263
Пустоваров Володимир Володимирович
Роль бюджету в процесах нагромадження основного капіталу в Україні .......... 267
Семенчук Іван Андрійович
Європейський досвід і практика розвитку страхування цивільно-правової
відповідальності власників автотранспортних засобів……………………………..271
Скрипка Олександр Миколайович
Податкова політика у системі формування доходів бюджету………..................275
Стегнієнко Марина Олександрівна
Нагляд за системно важливими банками в країнах-членах ЄС та України ........ 279
Тарасов Костянтин Валерійович
Податкові методи запобігання відпливу капіталу
в умовах відкритої економіки .................................................................................... 283
Топорков Максим Миколайович
Значення стратегічно важливих підприємств
у забезпеченні національної безпеки держави.......................................................... 286
Чекановський Віталій Петрович
Особливості реформування польської бюджетної системи
та її запровадження в Україні …………….………………………………………………290
Чівіленко Лариса Анатоліївна
Фінансова стійкість транснаціональних корпорацій в умовах кризи ...... ………292

9

Шпигоцька Наталія Олегівна
Сучасні протиріччя у банківському кредитуванні національної економіки ..... ....297
Шупа Леся Зіновіївна
Сутність соціального та комерційного медичного страхування ......................... 300
Любкіна Олена Вікторівна
Підвищення ролі етичних, соціально-свідомих мотивів у прийнятті інвестиційних
рішень на ринку фінансових активів ......................................................................... 304

10

Алексеєнко Людмила Михайлівна
д. е. н., професор
Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту
Тернопільського національного економічного університету
Ціжма Оксана Анатоліївна
Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту
Тернопільського національного економічного університету
ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ СТИМУЛИ РОЗВИТКУ
ТРУДОВИХРЕСУРСІВ В УМОВАХ
БІФУРКАЦІЙНОСТІЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Домінантною характеристикою геополітичного простистояння є зростання
загальної невизначеності та нерівності на ринках праці, соціальної напруги та
зниження соціальних стандартів. Політика має сприяти демографічній стабілізації,
розширенню можливостей і мінімізації соціально-економічних наслідків старіння
населення. У багатьох країнах здійснюються структурні реформи, спрямовані на
підвищення продуктивності праці й усунення вузьких місць у виробництві.
Важливим пріоритетом держави є забезпечення тривалої й продуктивної
трудової діяльності, забезпечення фінансової стабільності відтворення трудових
ресурсів. Також доцільно акцентувати увагу на врахуванні особливостей
біфуркаційних процесів при визначенні фінансового забезпечення розвитку
людини в соціумі. Біфуркаційний підхід визначає перехід системи із заданого
стану у деякий конкретний стан, передбачити який однозначно неможливо,
оскільки нових станів може бути декілька. Універсальна біфуркаційна теорія
динамічного хаосу альтернативно досліджується в економіці і математиці.
Зростанню глобальної невизначеності сприяє різке зниження темпів
розвитку світової торгівлі та падіння цін на біржові товари. У даному контексті
Дослідницький департамент і Департамент по бюджетних питаннях МВФ у
дослідженнях «Нерівність і нестійке зростання: дві сторони однієї медалі?» (2011)
[1], «Перерозподіл, нерівність і економічне зростання» (2014) [2] і «Нерівність
доходів і податково-бюджетна політика» (2012) [3] приділяють особливу увагу
розробці сценаріїв оподатковування й оптимізації витрат для мінімізації
негативних ефектів та сприяння зайнятості й зростанню доходів.
Приватний сектор є важливим партнером по розвитку економічної системи.
Розвиток фінансового сектора і захист прав кредиторів сприяє розширенню
доступу до основних фінансових послуг для фізичних осіб. Ефективні податкові й
торговельні режими сприяють залученню іноземних інвестицій. Водночас
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дезорганізуючі коливання цін на активи й підвищення волатильності на
фінансових ринках залишаються важливим ризиком погіршення ситуації.
В умовах біфуркаційності економічних процесів та фінансової
невизначеності більшість учасників ринку є різнорідними й часто приймають
нераціональні рішення, тому при стресі виникає нова динаміка, коли зв’язки між
фінансовими інститутами раптово змінюються, що потребує відповідної реакції
фінансових регуляторів залежно від умов, з якими вони зіштовхуються.
Фінансові регулятори і керівники фінансових установ застосовують
інструменти стрес-тестування для виміру міцності окремих фінансових установ.
Вони піддають портфелі числовому моделюванню великих гіпотетичних «шоків».
Заступник директора Департаменту грошово-кредитних систем і ринків капіталу
МВФ Димітри Демекас до таких шоків відносить спад ділової активності,
зниження цін на житло та крах фондового ринку, відповідно оцінюючи їхній
вплив на прибуток, капітал або здатність фінансових організацій продовжувати
виконувати свої зобов’язання [4].
Мікро- та макропруденційні агентські моделі стрес-тестування, так само як і
традиційні економічні моделі, мають одну головну властивість: вони виходять із
припущення, що приватні особи або інститути завжди демонструють раціональне
поводження, яке можна моделювати як на основі попереднього досвіду, так і в
процесі реалізації обраної фінансової політики. Водночас підвищення вимог до
нормативного капіталу, забезпечення банків достатніми буферними резервами
капіталів позитивно впливає на стабільність фінансової системи.
Стратегією національної безпеки України, затвердженою Указом
Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015, визначено, що
забезпечення прав та свобод громадян, надання якісних адміністративних послуг
та захист національного ринку трудових ресурсів сприятиме побудові нової
системи відносин між громадянином, суспільством і державою на основі
цінностей свободи і демократії.
Серед пріоритетних національних економічних реформ, що реалізує
Національна рада реформ, особливу увагу заслуговує Комплексна програма
розвитку фінансового сектору України до 2020 року [5], у якій визначено
доцільність запровадження в Україні єдиних правил Європейського Союзу щодо
вільного руху капіталу, лібералізації валютного законодавства, впровадження
механізмів хеджування валютних ризиків (доларизація пасивів українських банків
на рівні нижче 40%). Також для активізації фінансових відносин розвиток
інфраструктури фондового ринку має супроводжуватися впровадженням нових
вимог перебування цінних паперів у лістингу бірж, модернізацією системи
клірингу та розрахунків, зокрема здійснення Центральним депозитарієм
депозитарного обліку всіх емісійних цінних паперів.
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Директор-розпорядник МВФ Крістин Лагард визнає, що поряд з
конфліктами й змушеною міграцією, зростають «людські втрати» від збоїв в
економіці та її низькою активністю. Понад 200 млн. людей у світі залишаються
безробітними, а також зростає нерівність у доходах, оплаті праці й можливостях
працевлаштування [6, 7]. У 2014 році Організація з економічного співробітництва
та розвитку визначила, що безробіття в Німеччині становило 4,7%, у США – 6,7%,
Іспанії – 28% і Греції – понад 28%. Фахівці ОЕСР вважають, що у разі потреби
уряди мають доплачували компаніям за те, аби ті наймали на роботу працівників.
Проте зменшувати виплати на підтримку безробітних недоцільно [8].
Організація з економічного співробітництва та розвитку визнає, що в
більшості країн, що входять до її складу, різниця між найбільш та найменш
забезпеченими громадянами зростає і сягнула максимального рівня за 30 років:
суттєвий розрив у Ізраїлі, Мексиці, США, Туреччині та Чилі; найменший – у
Данії, Норвегії, Словенії та Словаччині. Останній коефіцієнт різниці за даними –
9,6 [9].
У праці «Робочі місця й економічне зростання: аналітичні й оперативні
аспекти для МВФ» (2013) розглянуто роль МВФ у сприянні країнам у розробці
стратегій для створення робочих місць та досягнення економічного зростання [10].
Простір макроекономічної політики для підтримки попиту в країнах з ринком, що
формується, і країнах, що розвиваються, є більше обмеженим. Підтримка попиту
має здійснюватися шляхом переорієнтації податково-бюджетної політики на
підвищення попиту в довгостроковій перспективі за допомогою податкової
реформи й перегляду пріоритетів витрат.
Соціально-трудові відносини мають стати важливим національним
пріоритетом розвитку України. Основними принципами побудови системи
фінансування розвитку трудових ресурсів є: відповідність цілям, завданням і
напрямам економічної політики; чітка цільова орієнтація фінансування;
множинність джерел фінансування; гнучкість і адаптивність до біфуркаційності
економічних процесів; ієрархічність фінансування; комплексність і системний
підхід до складання, реалізації й моніторингу системи фінансування. Відповідно
до принципів побудови соціально-трудових відносин доцільно реалізувати такі
підходи:
По-перше, особливої уваги заслуговує формування ефективного механізму
узгодження інтересів суб’єктів трудових відносин та подальший розвиток
соціального діалогу між найманими робітниками й роботодавцями. Розвиток
соціального партнерства зумовлений зростанням напруженості в соціальнотрудових відносинах, пов’язаних з порушенням прав найманих робітників з боку
роботодавців.
По-друге, на ринку праці складається парадоксальна ситуація: при високому
рівні безробіття спостерігається дефіцит кваліфікованих фахівців. Дослідження
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ринку праці та перспективної структури оплати праці залежно від видів
економічної діяльності й кваліфікації найманих робітників потребує врахування
факторів-детермінантів, що активізуються в умовах глобалізації економіки.
По-третє, розробка методичної бази для виконання Конвенції про
статистику праці № 160, Рекомендацій про трудові правовідносини № 198,
Конвенції про політику в галузі зайнятості № 122, які ратифікувала Україна, дає
змогу складати прогнози, дані яких увійдуть у міжнародну трудову статистику;
скорегувати співвідношення оплати праці працівників різних професій,
професійних груп і секторів економіки; здійснити диференціацію складності праці
та сформувати політику оплати праці.
У світовому рейтингу освіти (охоплення населення початковою, середньою
та вищою освітою) Україна займає 30-е місце (зі 187), хоча вирізняє один із
найнижчих рівнів продуктивності та оплати праці. За даними МВФ у 2014 році
рівень ВВП на душу населення України становив 3054 дол. США, а у 2015 році він
знизився до 2000 дол. США [11].
Соціально-демографічні й професійні зміни визначають залежність динаміки
чисельності учасників освітнього процесу не тільки демографічних, але й
соціально-професійних характеристик осіб, які навчаються [11]. Одним із
інструментів підвищення ефективності використання фінансових ресурсів у
системі вищої освіти є проектне фінансування. Щорічному стійкому зростанню
кількості осіб, які навчаються, сприятиме розширення асортиментів освітніх
послуг, відкриття нових спеціальностей і спеціалізацій, підвищення якості
надання освітніх послуг.
Підвищення попиту на якісні послуги вищої освіти супроводжується
зростанням цін на освітні продукти, зміною джерел і структури інвестицій у
освіту, зокрема при зниженні частки державних витрат зростають витрати
приватного сектора (домашніх господарств), а також розвивається багатоканальна
система фінансування (кредитування) витрат.
Ведення соціального діалогу між представниками працедавців, професійних
асоціацій, профспілок та експертами сприятиме проведенню реформування ринку
праці щодо створення прозорої системи стимулювання всіх форм зайнятості,
застосування преференцій під час створення нових робочих місць та заохочення
самозайнятості населення й ведення бізнес-діяльності.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ
УСИЛЕНИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Глобальные трансформационные процессы, происходящие в мире,
знаменуют переход мировой системы в новый этап развития. Его важнейшая
особенность - усиление взаимозависимости национальных экономик и государств,
определяющая новую парадигму международных отношений.
Процессы интернационализации распространяются на все сферы жизни
общества – экономическую, политическую, социальную, культурную и пр. Однако
основой ее является экономическая составляющая. Поэтому вполне закономерно,
что мировой финансовый кризис 2008-2010 гг. стал явлением, не знающим границ.
Он существенно повлиял на финансовые системы многих стран и обнаружил
неадекватность существующих концепций мониторинга и предотвращения
кризисов современным рискам и угрозам.
В связи с этим возникла необходимость в научном обосновании и
практической реализации новой стратегии антикризисного управления
государственными финансами. Но не только вызовы времени подвигли страны на
поискитакой стратегии. Конкуренция во всех сферах общественной жизни попрежнему остается той движущей силой, которая тоже заставляет страны задуматься о
новых методологических подходах к анализу трансформации мировой
финансовой архитектуры вследствие глобализации и путях развития
национальной финансовой системы.
Многообразие подходов свидетельствует о том, что традиционные схемы
дополняются новыми, более адекватными задачам развития страны. Отбрасывая
веками сложившиеся догмы, многие государства выстраивают новую стратегию
экономическогороста, в основе которой изменение соотношения между внешними
и внутренними факторами развития национальных хозяйств в пользу первых,
введение унифицированных управленческих механизмов, единых стандартов и
нормативной базы,
либерализация миграционной политики, а также
инвестиционных процессов и внешней торговлии пр.
Показателен в данном контексте опыт Японии, Китая и ряда стран ЮгоВосточной Азии. В течениепоследних десятилетий, несмотря на конъюнктурные
колебания в мировой экономике, наблюдается значительное экономическое
развитие и рост благосостояния населения в большинстве стран АзиатскоТихоокеанского региона.Открывая границы для движения глобального
капитала,товаров и рабочей силы, они заложили основу формирования новой
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модели экономического развития (в том численовой модели финансовой системы).
Ее отличительной особенностью стало сочетание развития рыночных механизмов
и активного государственного регулирования во всех сферах экономики. Важным
стал переход от капитало- и трудоемкого к наукоемкому промышленному
производству, а также государственное регулирование притока иностранного
капитала через создание специальных зон экспортного производствас
благоприятным налоговым режимом[1, с. 472].
Практически все страны стали более открытыми торговле. Например,
соотношение объемов торговли товарами (экспорт плюс импорт) и ВВП Китая
возросло с незначительных уровней в 1970-х годах до 33% в 1996 и 63% в 2006 г.,
после чего резко упало во время финансового кризиса. Соотношение объемов
торговли Индии и ее ВВП возросло с 18% в 1996 г. до 40% в 2008 г. Важным
фактором роста масштабов торговли явилась доступность низкооплачиваемой рабочей
силы в странах с формирующимся рынком. Объемы торговли с их участием резко
увеличились, чему поспособствовал приход международных компаний. Это
подтверждается, среди прочего, ростом объемов прямых иностранных инвестиций
(ПИИ), что приводит к появлению трансграничных форм собственности компаний. В
1980 г. объемы ПИИ были незначительными. Сегодня это не только большой (1,6
трлн. долл.), но и стабильный поток. Приток ПИИ в развивающиеся страны достиг
очередного рекордного уровня − 778 млрд. долл., 2014 г., что составило 54% от
глобального притока ПИИ [2, с. 128].
Для этих стран характерны высокие темпы экономического роста (около 4%
по результату за 2008 г.,для сравнения заметим, что экономический рост странчленов ЕС за 2008 г. составил 0,4%, а США - 0,7%). Такой результат обусловлен
различными факторами. Например, Сингапур - страна с высоким промышленным
потенциалом, со свободным портом, тогда как Бруней - нефтеэкспортирующая
страна с высокими доходами от торговли нефтью.Китай больше, чем другие
страны Азии делает ставку на открытость внешнему миру.Однако главным для
всех этих стран является стратегия, направленная на изыскание наиболее
подходящих способов реализации возможностей рыночного механизма
применительно к национальным особенностям развития. Такая политика и
предопределила появление феномена «азиатской»модели финансовой системы.
Эксперты отмечают влияние азиатского финансового кризиса 1997-1998 гг.
наразвитие азиатских финансовых систем, который и «скорректировал» недостатки их
функционирования. Если говорить о Японии, то здесь государственное вмешательство
в экономику было направлено на создание новых сравнительных преимуществ в более
капиталоемких и со значительным эффектом масштаба отраслях.В Японии слабо
представлены финансовые институты из других стран, что связано с особенностями
японского национального менталитета и, как следствие, с жесткими правилами
допуска нерезидентов на национальные рынки. Следует отметить также
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сегментированный характер японской финансовой системы и высокий уровень
концентрации и централизации японской банковской системы, который продолжает
повышаться благодаря слияниям крупных банков. Государство также содействовало
импорту передовых технологий в развивающихся отраслях. Важным
направлением государственной структурной политики до 1970-х гг. было
воздействие на кредитную политику коммерческих банков. Мобилизованные
сбережения направлялись на укрепление новых ориентированных на экспорт
отраслей. Такая стратегия позволила превратить изначально слабые отрасли в
конкурентоспособные. К возросшим ресурсам внутренних сбережений добавились
благоприятные возможности для размещения корпоративных ценных бумаг среди
иностранных инвесторов. Усилилось влияние критерия прибыльности на
использование огромного инвестиционного потенциала, вследствие чего
распределение инвестиций активно отреагировало на сигналы роста со стороны
рынков спекулятивных активов – недвижимости и ценных бумаг.Стратегия
развития Южной Кореи во многом близка японской, здесь государство
поддерживало корейские финансово-промышленные группы (Samsung, LG,
GSGroup, Hyundai, SKGroup, Daewoo, Lotte) и контролировало кредитную
политику банков. После создания универсальных торговых компаний происходила
нарастающая либерализация торговли и финансового сектора.Предкризисная
тенденция либерализации фондового рынка проявилась в постепенном ослаблении
ограничений для иностранных инвесторов. Похожие сценарии можно заметить в
Сингапуре, Малайзии и Таиланде[3].
Таким образом, азиатскому кризису предшествовала либерализация
инвестиционных процессов, что впоследствии привело к росту, а затем и
«перегреву» рынков спекулятивных активов. Раздувание финансового пузыря
усилилось вовлеченностью банков в эти процессы, что и обернулось кризисом
банковской системы. Похожая ситуация произошла и в период мирового
финансового кризиса. Но опыт 1997 г. позволил Юго-Восточной Азии избежать
серьезных потерь, и они оказались финансово устойчивее в современных условиях.
Что касается Китая, то он меньше других стран азиатского региона пострадал от
последствий кризиса. Финансовая система Китая представляет собой соотношение
частной собственности (2/3 всей собственности) и государственного контроля.
Правительственные инициативы играют решающую роль в экономическом развитии.
В последнее время китайские власти предпринимают меры для предотвращения
«перегрева экономики»[там же]. Кроме того, правительство достаточно осторожно
подошло к проведению реформы финансовой системы. Так, например, первые три
года китайской финансовой реформы были экспериментально-подготовительным
этапом. В этот период проверялись на практике различные формы финансовых
взаимоотношенийгосударства с городами центрального подчинения, провинций и
автономных районов; а также государства с хозяйствующими субъектами.
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Главным каналом накопления и распределения финансовых средств является
госбюджет, главным их источником является чистая прибыль предприятий и
поступления от внешней торговли. Но сама система управления финансами после
ее реформы приобрела кроме существующего госбюджетного инструмента еще
один механизм - хозяйственную деятельность предприятий.
Азиатский опыт свидетельствует о том, что проблема возникновения
финансовых пузырей – это во многом проблема использования резко возросших
инвестиционных возможностей вследствие либерализации рынка. Недооценка
рыночного саморегулирования инвестиций – одна из основных причин
возникновения финансовых пузырей и, как показала жизнь, не только в
преуспевающих странах Азии.
В целом, функционирование финансовых рынков этих стран оказалось более
эффективным и их системы менее пострадали от недавнего мирового финансового
кризиса. Таким образом, можно говорить о наличии специфических характеристик
«азиатской» модели финансовой системы.
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THE NEEDS FOR NEW SPECIALISTS AND THE MODEL
FOR THE NORWEGIAN-UKRAINIAN COOPERATION IN THE FIELD
OF PUBLIC SECTOR ECONOMY EDUCATION
This essay discusses the need and proposes a cooperative model for establishing a
joint education program on the Master of Science level in the Field of Public Sector
Economy between University of Nordland Business School (Norway) and Taras
Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine). There is a huge future need for
young specialist with internationally oriented education and experience in the Ukrainian
public sector because Ukraine has set a course for European integration. The EUUkraine Association Agreement, signed on June 27 and ratified on September 16 (2014),
presupposes substantial public administration reforms. High-quality and timely
fulfillment of obligations requires the appropriate capacity of public authorities,
involving primarily the availability of competent human resources. Accordingly, the
European model of good governance for Ukraine has been established with an aim to
renew the public service. The platform for reform along with the Association Agreement
is reinforced by the Action Plan for the Implementation of the Agreement, which
provides for reform of the civil service based on European standards.
The main strategic directions of the reform are represented in the Law of Ukraine
“On Civil Service” which places on the agenda the development of a modern system of
management in the public services. Besides, the bill outlines major employment issues:
currently there are 295,700 state public servants, and 84,500 people are employed at the
local level (0.7% and 0.2% of the population of Ukraine respectively), of which 100,000
public servants are going to lose their jobs in the near future with the need for
replacement by 10,000 cadres. In addition to the above-mentioned, the law “On
Purification of Government” requires that hundreds of thousands of civil servants be
fired and will need replacement. A nationwide campaign is underway to find new young
ambitious staff, and the criteria are going to be set for the candidates to work for the
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state authorities. In addition, measures to be taken in the area of reforming the public
sector economy are set out in the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine №
774-p. In particular, this outlines the introduction of: 1) medium-term budget forecasting
and conceptual basis of medium-term budget planning; 2) modernization of accounting
in the public sector; 3) development of public procurement system; 4) development of
public internal and external financial control; 5) improving information technology; 6)
establishing the integrated information-analytical system, “Transparent Budget”.
A research project conducted in fall 2014, summarized in the report published in
May 2015, concludes that the competence improvement needs of current and future
public servants are significant [1]. More than 55% of participants in this research
possessed little knowledge of the Association Agreement. Major competence gaps
relevant for this project are: lack of knowledge about the EU and the role of civil
servants, lack of knowledge of different EU regulations and adaptation of those to the
Ukrainian context; lack of e-government, limited knowledge of statistics, public sector
finance, budgeting, accounting and auditing. The need for Ukraine to undertake
substantial public administrative reforms on its way to the EU Association Agreement
will, among other things, depend on aligning the public sector accounting, budgeting
and finance according to the best international practices. Public authorities and
institutions are in need of a new generation of professionals with no background in the
former USSR but possessing knowledge, competence and skills to comply with the
standards and regulations from the European Union. Especially in terms of recent
reforms, there is a need for new and young cadres that can make substantial efforts to
move Ukrainian public sector practices closer to the EU. There is therefore a need for
new types of education programs on the Master level that are designed to educate a new
generation of professionals for the Ukrainian public sector (at state, regional and local
levels).
The Norwegian experience, in general, and academic experience of University of
Nordland Business School, in particular, can be very valuable when trying to address
such needs through developing of joint education programs targeting the field of Public
Sector Economy with focus on Accounting, Budgeting and Finance. Firstly, the
Norwegian experience as a not member of the European Union though its active trade
partner can be interesting to Ukraine. The joint program can provide students with
specialized knowledge regarding experience of Norway-EU relations and areas where
Norwegian experience can represent best practice for Ukraine.
Secondly, University of Nordland Business School is well positioned nationally
and internationally when it comes to teaching and research in public sector accounting
and budgeting. Combined with a well-positioned academic competence of Taras
Shevchenko National University of Kyiv in the areas of finance, this education project
can create interesting synergies. Norwegian professors can illustrate the experience form
the Norwegian central government and municipal accounting reforms [2, 3] as well as
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understanding of accounting and budgeting reforms in countries with transitional
economies and in developing countries [4, 5]. Thus, cooperation can also create many
new opportunities for both disseminating existing research results through teaching and
creating opportunities for new comparative research (Ukraine vs. other Western
countries). Particularly, Ukrainian professors and teachers can be involved in the
international public sector accounting and budgeting research network, so-called
Comparative International Government Accounting Research (CIGAR, www.cigarnetwork.net/) where researchers from Bodø are very active.
Such a program, therefore, should be also designed with keeping in mind a need
to improve the capabilities of Ukrainian teachers and young PhD researchers to
continuously update their knowledge of international accounting, budgeting and finance
practices. There is a need to critically assess, through comparative research, both
strengths and weaknesses of Ukrainian practices and identify areas of improvement.
This can only be done through international academic cooperation when designing the
education programs.
In designing new Master of Science joint program in the Public Sector Economy:
Accounting, Budgeting and Finance, several important things should be taken into
account. The program structure and all courses should both satisfy to international
education standards (e.g. ECTS label) as well as needs of Ukrainian practices. Teachers
and national and international stakeholders should work together in designing and
implementing joint courses. For instance, it would be a good idea to establishthe
reference group for the project comprising of different relevant stakeholders from
Norway, Ukraine and internationally (especially EU). These experts will provide advice
in developing and improving the education program, as well as guiding relevant research
activities.From the beginning of the program, there should be a compulsory exchange of
faculty as well as Master and PhD students both in respect of short-term and long-term
time frames. Ukrainian students will benefit from studying for one semester at
University of Nordland or taking weekly courses in Bodø. The program should also with
time be so attractive so that the Norwegian and international students can study for a
semester in Kiev.
We also think that the experience gained in designing and running such a program
should be disseminated among university members in Ukraine. National University of
Kiev and University of Nordland are two members of the Norwegian-Ukrainian
University Alliance (NUUA). The NUUA MoU was signed between 11 Ukrainian
universities and University of Nordland in December 2014 and creates a foundation for
cooperation in many difference fields, including areas of Public Sector Economy
Education. For that purpose, KNU can establish the Ukrainian Center for International
Education and Research in the Area of Public Sector Economy: Accounting, Budgeting
and Finance. The Center will function as a coordination point to discuss the ways in
22

which NUUA university members can be involved in the program (e.g. guest lectures,
participating in mobility with Master and PhD students, joint research projects).
The program needs a development support from the Norwegian and Ukrainian
authorities. Because the program will be part of the ordinary activity of the universities,
the teaching of the courses can be funded by the universities’ own budgets as long as
there is sufficient interest from potential students for the program. However, without
financial support from the authorities, it is difficult for students from ordinary Ukrainian
families to afford to fund a semester stay in Norway. Thus, sustainability of the program
will depend on how active universities are together to mobilize Norwegian and
European support programs, including Erasmus +, Erasmus Global Mobility, Horizon
2020, etc. Partners will be committed to work with this, especially since we already have
positive experience in gaining Erasmus + grants for students from KNU and one of the
members of NUUA (e.g. Chernivtsy National University).
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РОЛЬ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ-РЕГУЛЯТОРІВ У ЗМІЦНЕННІ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Конкурентоспроможність національної економіки – це здатність
національних економічних суб’єктів витримувати конкуренцію на світових ринках
завдяки створенню в країні таких умов господарювання, що забезпечують
суб’єктам можливість підвищувати інноваційну активність й ефективність, а в
результаті досягати високого рівня добробуту та національної безпеки країни[1,
с.71].
Зміцнення конкурентоспроможності економіки України об’єктивно вимагає
розвинених та ефективно діючих фінансових інститутів як організацій різних
форм власності (юридичні особи), основна діяльність яких пов'язана з
становленням, функціонуванням та розвитком фінансового ринку, акумуляцією
фінансових ресурсів, регулюванням доступу до них, визначенням принципів їх
використання, а також з формуванням (емісією) власних фінансових зобов'язань –
з одного боку, та з придбанням чужих фінансових зобов'язань (тобто зі
створенням фінансових вимог) – з іншого. Можна виділити три основні групи
фінансових інститутів: фінансові посередники; міжнародні фінансові інститути;
фінансові інститути-регулятори.
Фінансові інститути-регулятори – це органи державного управління, що
забезпечують виконання функцій фінансового ринку та фінансового
макрорегулювання національною економікою, сприяють (повинні сприяти)
забезпеченню та зміцненню її конкурентоспроможності.
Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику є
Міністерство фінансів України[2].
Важливим аспектом державного управління у сфері фінансів є взаємодія та
погодження дій усіх ланок системи державних фінансів. Недоліки, які є у одній
сфері неминуче негативно впливатимуть і на інші елементи системи, особливо це
стосується роботи Міністерства фінансів України. На даний час можна виділити
такі проблеми його функціонування, що характеризують проблеми державної
влади в Україні загалом, а саме: неефективна система взаємодії органів державної
влади на центральному, регіональному та місцевому рівнях; недосконала система
державної та муніципальної служби; недостатнє використання в діяльності органів
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виконавчої влади та органів місцевого самоврядування принципів відкритості і
прозорості та механізму електронного урядування; високий ступінь корупції тощо.
Державна фіскальна служба України є центральним органом виконавчої
влади, який реалізує державну податкову політику та державну політику у сфері
державної митної справи[3].
Аналіз системи оподаткування в Україні засвідчує, що податкова система
України на даний час вважається недосконалою та такою, що стримує потенціал
підвищення ділової активності, що значно знижує конкурентоспроможність
національної економіки, основними проблемами у цій сфері є наступні: складна,
занадто зарегульована система адміністрування податків;надмірне та неефективне
податкове
навантаження;подвійний
облік;
високий
ступінь
тінізації
економіки;завищені планові показники податкових надходжень, стягнення
штрафів та пені;фіскальна спрямованість податкової та митної політики;механізм
митно-тарифного регулювання не дає можливості оперативно реагувати на зміни
кон’юнктури світового ринку та структури економіки в Україні тощо.
Національний банк України є центральним банком України, особливим
центральним органом державного управління, основною функцією його є
забезпечення стабільності грошової одиниці України [4].
Водночас, у своїй діяльності НБУ стикається з проблемами банківської
системи України, яка вимагає подолання недоліків державного регулювання
банківського сектору, а саме:недосконала система фінансового оздоровлення
комерційних банків; стрімка та значна девальвація національної грошової
одиниці; неефективна політика управління золотовалютними резервами та
використання валютних інтервенцій; значне збільшення обсягу грошової маси в
обігу через ліквідацію більше 50 комерційних банків та виплат з Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб; неефективна політика облікової ставки, що не
призводить до ревальвації національної валюти; необхідність переходу до системи
постійного контролю ліквідності; переважне використання адміністративних, а не
економічних методів; низький рiвень капiталізації комерційних банків; висoка
концентрація капiталу у групі найбiльших банків; високі обсяги операцій з
пов’язаними особами; розкручування інфляційної спіралі у тому числі через
недовіру до банків та інфляційні очікування населення тощо.
Казначейство України входить до системи органів виконавчої влади та
утворюється для реалізації державної політики у сфері казначейського
обслуговування
бюджетних
коштів.
Серед
пріоритетів
діяльності
Держказначейства є наступні, що впливають на конкурентоспроможність
національної економіки: запровадження національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку у державному секторі; участь у вдосконаленні
нормативно-правового забезпечення з питань бухгалтерського обліку та звітності
у державному секторі; впровадження та розвиток системи дистанційного
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обслуговування через програмно-технічний комплекс «Клієнт Казначейства –
Казначейство»;
розвиток
інформаційних
технологія
казначейського
обслуговування; підвищення відкритості та прозорості у діяльності Державного
казначейства[5].
У казначейській системі України також є ряд проблем, які з одного боку,
зумовлені недосконалостями державного управління в державні, з іншого
Державного казначейства, а саме: неефективне управління державними
ресурсами, що зумовлює здійснення нераціональних запозичень для покриття
касових розривів; втрати від невикористання тимчасово вільних державних
фінансових ресурсів; неоперативне проведення операцій з державними коштами,
що ускладнює фінансові відносини між господарюючими суб’єктами держаної та
недержавної форм власності; недосконалості автоматизованої системи «Казна»
тощо.
Рахункова палата України є постійно діючим органом контролю за
надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням[6].
Слід зазначити, що існуючі в Україні органи контролю не функціонують як
єдина система, а вищий орган фінансового контролю – Рахункова палата у своїй
діяльності також стикається з рядом проблем, основними є такі:недостатній рівень
незалежності та не повний спектр повноважень Рахункової палати;недосконале
нормативно-правове забезпечення, відсутність законодавчого закріплення
основних термінів та понять, основ функціонування єдиної системи контролю,
узгодження між різними нормативно-правовими актами у сфері контролю;в
Україні основи здійснення контролю за державними корпораціями та
корпораціями з часткою державної участі не визначені;залишається актуальною
проблема недостатньо ефективного контролю за виконанням рекомендацій
Рахункової Палати, та можливості притягнення до відповідальності керівників
державних установ вразі їх невиконання;неузгодженість роботи окремих її
складових, відсутність належної координації та співпраці між органами
контролю;відсутність єдиної для усіх органів державної влади (в частині
інформації, яка може бути відкритою для тих чи інших державних служб)
інформаційної бази тощо.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), є державним колегіальним органом,
підпорядкованим Президенту України, підзвітним Верховній Раді України,
здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг.
На сучасному етапі розвитку фондового ринку України, зважаючи на його
недосконалість та неефективність, можна зробити висновок про існування
інституціональних проблем, подолання яких лежить у компетенції
Нацкомфінпослуг та інших органів державної влади, а саме:недосконала
законодавча база регулювання відносин суб’єктів господарювання, що
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взаємодіють на фондовій біржі, зокрема для захисту інтересів інвестора; відсутня
розвинута мережа фондових бірж; несвоєчасне та неповне висвітлення інформації
про діяльність емітентів; незадовільний рівень інформованості населення про
діяльність фондового ринку, що призводить до незначної активності фізичних осіб
на фондовій біржі; нерозвинена система інститутів недержавних інвестиційних
фондів, страхових компаній та інститутів спільного інвестування; низький рівень
специфікації прав власності, що зумовлює численні корпоративні конфлікти;
слабкий захист прав акціонерів, зокрема міноритарних власників; низька здатність
фондового ринку для залучення максимальної кількості коштів при первинному
публічному розміщенню акцій та складна процедура для розміщення за кордоном;
фіскальний тиск податкових органів на суб’єктів публічного господарювання
тощо.
Загальною проблемою усіх фінансових інститутів–регуляторівУкраїни є
незадовільний ступінь взаємодії та координації з іншими органами державної
влади, а також недостатня прозорість та відкритість інформації про їх діяльність.У
законодавчих актах, які регулюють функціонування державних органів, як
правило, встановлюється порядок підзвітності та підпорядкування іншим органам
влади, а також, можливість взаємодії з ними, проте реальні механізмі ефективної
комунікації та координації відсутні.
Подолання перелічених проблем у діяльності фінансових інститутіврегуляторів та сферах їх впливу сприятиме підвищенню конкурентоспроможності
національної економіки, для чого необхідно реалізувати наступні заходи:
 досягнення балансу між наповненням державної скарбниці та створенням
сприятливих умов для розвитку бізнесу, унеможливлення зайвого втручання
контролюючих органів у діяльність платників податків;
 посилення контролю з боку держави за своєчасним і повним
надходженням фінансових ресурсів до відповідних бюджетів та їх ефективним
використанням;
 підвищення громадського контролю з метою недопущення неправомірних
дій або рішень та проявів неповаги до платників податків з боку представників
державних служб;
 проведення громадської експертизи проектів нормативних та
регуляторних документів, залучення експертів від громадськості для
збалансування позицій контролюючого органу та бізнесу та отримання зворотного
зв'язку щодо діяльності органів державної влади;
 підвищення рівня автоматизації, електронних форм спілкування та
документування;
 виключення дублювання повноважень різних органів державної влади та
їх департаментів, відділів, підрозділів;
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 посилення консультаційно-інформаційних підрозділів для надання більш
якісних консультацій на місцях;
 унеможливлення випадків довільного тлумачення норм законодавства;
 створення рівних умов для усіх суб’єктів господарювання та
унеможливлення привілейованого положення одних перед іншими;
 удосконалення системи управління ризиками та попередження порушень
у сфері, підконтрольній державному органу;
 виконання фіскальної функції державної влади шляхом акцентування на
детінізації економіки при зменшенні (оптимізації) податкового тягаря;
 сприяння запровадженню міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку;
 вдосконалення механізму набуття права власності на цінні папери;
 розроблення плану заходів, щодо підвищення рівня капіталізації
українських банків;
 посилення відповідальності, в тому числі шляхом встановлення
кримінальної відповідальності, керівників банків, власників істотної участі та
інших пов’язаних осіб за діяльність, що призводить до неплатоспроможності
банків;
 скорочення паперового документообігу і обсягів неавтоматизованої
праці при обробці інформації й одночасному збільшенню загального обсягу
оброблюваної інформації, її повноти та достовірності всіма службами та органами
державної влади тощо.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ
ПРОБЛЕМНИХ БАНКІВ
Світова фінансова криза останнього десятиріччя показала, що існує
ймовірність банкрутства будь-якого банку незалежно від його репутації, рівня
капіталізації та масштабу бізнесу.
За таких обставин важливою новацією, спрямованою на зменшення
наслідків нових фінансових криз для банківського сектору та економіки в цілому,
стало запровадження в 2012 році планів відновлення та реорганізації на рівні
провідних зарубіжних банків. В липні 2012 року свої плани реорганізації
затвердили в органах нагляду найбільші американські банки. Регулятори в США
розглядають такий документ як «заповіт», що представляє по суті протокол дій,
які слід вчинити, коли банк буде визнано неплатоспроможним, а в ЄС вирішили
складати два плани — план відновлення роботи та план реорганізації.
Такі плани офіційно називаються планами відновлення (англ. recoveryplan),
іноді як плани на випадок надзвичайних обставин (англ. contingencyplan), а
неформально «заповіт про життя» (англ. «livingwill») — так в англосаксонському
праві називаються письмові вказівки людини щодо подальших медичних чи
юридичних дій, якщо очікуються надзвичайні обставини, коли вона може
серйозно захворіти та лишитися можливості розмовляти або іншим способом
виражати свою волю. Пізніше даний вираз «livingwill» почали використовувати і
регулятори стосовно фінансових установ.
Затвердження планів відновлення та реорганізації має на меті підвищити
здатність банків самостійно вирішувати всі проблеми, не втрачати час на розробку
і порівняння альтернатив виходу з кризи, втручатися в роботу банків на ранній
стадії і швидко припиняти діяльність неплатоспроможних (нежиттєздатних)
банків так, щоб кредитування реального сектору не припинялося, а залучені
заощадження клієнтів не вилучалися з банківської системи. Такі плани також
мають поставити крапку на дискусіях про гарантовану підтримку банків урядом у
періоди кризи і попередити паразитизм тих банків, керівництво яких розраховує
на врятування бізнесу лише тому, що великі банки визначають стабільність
фінансової системи.
У країнах ЄС механізм врегулювання проблемних банків дозволяє владі
поставити банки в суворі рамки оздоровлення, при цьому буде збережено
виконання ними основних функцій шляхом продажу третій стороні або створення
перехідного банку, в той час як сама установа буде в кінцевому підсумку закрита.
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Також запропоновано наділити владу повноваженнями на списання певної
частини зобов’язань банку (що виникли в результаті фінансової допомоги), щоб
дозволити банку залишитися в бізнесі. Поряд із цим в усіх заходах з врегулювання
банків необхідно дотримуватися правил ЄС про державну допомогу.
Аналіз державної допомоги системним банкам в країнах ЄС виявив
серйозну проблему її неефективності: врятовані банки не відновили кредитування
реального сектору. Такі банки як Fortis, ірландський AngloIrishBank, Dexia,
іспанський CajaSur, британські HBOS, RBS, Lloyds, французькі BNP,
SocieteGenerale і німецький BayernLB постраждали від фінансової кризи
настільки, що їм загрожував повний колапс, і це створювало загрозу для
національних фінансових систем та глобальної економіки.
Загалом досвід європейських регуляторів свідчить, що органи нагляду
повинні бути вимогливими до всіх банків, незалежно від їхнього системного
значення. Доречно звернутися до підходів, які визначені у «Нових керівних
принципах Європейської комісії з реструктуризації банків», що були видані у
2009році [1]. Згідно цього підходу проводиться оцінка прийнятності планів банків
щодо реструктуризації відповідно до правил державної допомоги. Банки, які
отримують фінансову допомогу, повинні надати пропозиції щодо їх
реструктуризації, щоб показати, яким чином вони мають намір повернутися до
довгострокової життєздатності. Фінансові ресурси, надані державою, повинні бути
повернуті згідно плану реструктуризації, який банкам слід надати протягом шести
місяців.
У країнах ЄС органи нагляду гармонізують роботу з проблемними банками,
які отримують допомогу з боку держави. У настановах Європейської Комісії
визначені вимоги до структури плану відновлення життєздатності проблемної
установи, при цьому підкреслюється, що метою реструктуризації банків за участю
держави є відновлення їх здатності до самостійного функціонування без
подальшої підтримки держави. Таким чином, тлумачення поняття
«реструктуризація банку» в ЄС значно ширше від визнаного в Україні.
Можна ствердити, що в Україні поступово відбувається адаптація світової
практики роботи з проблемними банками, яка сутнісно ґрунтується на
застосуванні двох основних підходів:
1) застосування оздоровчих заходів власниками банку для відновлення
нормального стану, тобто самостійне врегулювання проблем або ж врегулювання
за ініціативою держави, іноді за її сприяння;
2) пряме втручання держави, коли самостійна реабілітація банку
неможлива і необхідно визначити, чи має сенс в інтересах фінансової стабільності
подальша допомога проблемному банку, його збереження, або ж кращим
рішенням буде його трансформація або ліквідація.
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Роль органів банківського нагляду полягає в ініціюванні заходів керівників
та власників банку щодо його реабілітації власними зусиллями. Якщо перший
підхід себе не виправдовує, то подальша доля банку вирішується за другим
варіантом. Таке бачення підходів узагальнив Базельський комітет з банківського
нагляду в своєму нормативному документі [2]. На думку міжнародних експертів,
до якої намагаються прислухатися вітчизняні регуляторні органи, форми
державної підтримки потерпілим від кризи банкам можуть бути наступними:
1) широкомасштабне втручання держави шляхом закриття найбільш
проблемних банків після запровадження процедури банкрутства;
2) рекапіталізація шляхом придбання державою частки у проблемному
банку з метою масштабної санації й надання гарантій погашення зобов’язань
перед його кредиторами;
3) націоналізація — участь держави в капіталі банку, іноді з встановленням
повного контролю над банком з боку уряду;
4) злиття банку — взяття банку під контроль і започаткування процедури
об’єднання його активів з активами іншого банку, передача іншим (здоровим)
банкам з наданням набувачеві фінансової підтримки;
5) продаж іноземним інвесторам — оголошення пошуку потенційного
інвестора для купівлі проблемного банку;
6) створення компанії з управління активами банку — спеціальної агенції,
або так званого санаційного банку, який бере на себе проблемні борги інших
банків.
Цілком справедливим є висновок, що пряма державна допомога
проблемному банку має бути винятком з правил, оскільки суперечить засадам
вільного підприємництва та недопущенню одержавлення економіки, а також
вимагає використання коштів платників податків. Проте в Україні ця альтернатива
набула у свій час політичного контексту, коли рішення про допомогу системному
проблемному банку приймалося під впливом певних інтересів впливових
політичних діячів. А тому, слід закріпити неможливість прямої державної
допомоги нежиттєздатним несистемним банкамна рівні урядової політики, а
допомогу слабким системним банкам надавати лише у виняткових обставинах,
таких як системна криза. Крім того, така допомога не може бути гарантованою,
тобто обов’язком держави, інакше буде породжувати паразитизм великих банків.
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ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
В УКРАЇНІ
Рівень розвитку держави визначає якість її податкової системи. Податкова
система повинна бути адаптована до соціально-економічних та правових умов
суспільства. Наявність розбіжностей між податковою системою, соціальноекономічною моделлю і системою державного управління буде мати суттєві
негативні наслідки як для самої держави, так і конкретних фізичних і юридичних
осіб, яких вона обслуговує. Тому не втрачає актуальності питання ефективності
організації процесу оподаткування та її підвищення відповідно до розвитку
суспільства, яке вирішується у площині податкового менеджменту.
Оскільки управління процесом оподаткування здійснюється державою, то
його рівень істотно залежить від ступеню розвитку її демократичних форм. У
сфері податкового менеджменту відбувається узгодження різновекторних
інтересів учасників податкових відносин, що втілюється до життя в процесі
реалізації державної податкової політики. Тому основна мета податкового
менеджменту полягає у забезпеченні ефективної реалізації завдань податкової
політики держави. В свою чергу завданням податкової політики єстворення в
Україні стабільної та ефективної податкової системи, яка б забезпечила
достатній обсяг податкових надходжень платежів до бюджетів усіх рівнів,
ефективне функціонування економіки, справедливий підхід до оподаткування
всіх категорій платників податків, а також створення умов для подальшої
інтеграції нашої держави у світове співтовариство.
Проте на даний час у вітчизняній податковій системі залишається ряд
невирішених питань. Вітчизняні ставки податку на прибуток підприємств та
акцизного податку є значно нижчими, ніж у країнах – членах ЄС. Це насамперед
пояснюється істотним парламентським лоббі зацікавлених олігархічних структур.
Ставки податку на доходи фізичних осіб істотно нижчі, ніж у країнах ЄС, але для
переважної більшості наших громадян вони є важким і несправедливим тягарем,
оскільки пропорції розподілу отриманих доходів між роботодавцями та їх
працівниками також далекі від європейських. У багатьох країнах Європи
збільшуються рентні платежі за використання природних ресурсів. В Україні, при
істотному використанні природних ресурсів, ресурсні платежі залишаються
незначними. Наявність спрощених режимів оподаткування для малого бізнесу
також не вкладається у європейські норми – у країнах ЄС вони не
використовуються. Тому про наближення вітчизняної податкової системи до
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європейських стандартів говорити ще рано, що і підтверджується низькою
позицією України у відповідних світових рейтингах.
На нашу думку, вирішення багатьох зазначених проблем лежить саме в
політичній площині. Оптимальна податкова система не повинна створювати
жодних стимулів або перешкод для діяльності платників податків відповідно до їх
економічної, соціальної, політичної, релігійної належності. Проте часто державне
керівництво в Україні приймає рішення про використання податкових
інструментів для політичного впливу – щоб „покарати” або „підтримати”
економічних суб’єктів, які мають відношення до конкретних політичних партій
або груп. Один з політичних аспектів вітчизняного оподаткування полягає у тому,
що воно виконує ряд функцій, які не є звичними для будь-якої розвинутої країни.
Зокрема, можна спостерігати такі дві політично забарвлені функції – так звані
„карну” і „підтримуючу”.
Вперше карна функція оподаткуванняпроявилась у середині 90-х. Тоді
податкова служба використовувалася більше як карний, ніж як фіскальний орган.
За допомогою контролюючих органів можновладці тиснули на економічні
інтереси своїх політичних опонентів. Карні можливості податкової служби значно
посилились із введенням до її структури підрозділів податкової міліції, що
перетворило дану службу на силову структуру і дало змогу кримінального
переслідування „неугодних” за ухилення від сплати податків. Майже всі
резонансні справи щодо порушення податкового законодавства в нашій країні
мали політичну забарвленість.
Щодо „підтримуючої” функції,то тиск з боку потужних заінтересованих
політичних груп у поєднанні із всезагальною суспільною терпимістю перетворив
українську систему оподаткування у заангажований інструмент для „захисту
вітчизняних виробників”, „підтримки розвитку ключових галузей промисловості”,
„залучення інвесторів” і т.д. Хоча благородність намірів і заслуговує на певну
увагу, все ж використання системи оподаткування для досягнення таких цілей
навряд чи можна виправдати, якщо зважати на вибірковість підтримки, що
надається, та високу корумпованість адміністративно-політичних груп в Україні.
Зазначене вище дозволяє зробити висновок про те, що податковий
менеджмент в Україні, як і будь-яка сфера державного управління,
характеризується значним рівнем заполітизованості. У той час, як більшість
підприємств потерпають від несправедливих податків та тиску фіскальних
органів, уряд намагається підтримувати окремих суб’єктів господарювання через
певні податкові преференції, зокрема пільги. Така хибна податкова практика
підриває економічний порядок. Насамперед, це пояснюється тим, що звільнення
від податків надається конкретним платникам-фаворитам, а це спотворює
конкуренцію і збільшує податковий тягар для інших суб’єктів господарювання.
Також звільнення від сплати податків стимулює розвиток тіньового сектору
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економіки, оскільки ним користуються не тільки ті платники, для яких воно було
введене законно, але й ті, які змогли отримати його незаконними методами. Таким
шляхом податкові пільги легко трансформуються в ухилення від сплати податків.
До того ж складність адміністрування податкових платежів зростає із збільшенням
кількості пільг, і витрати адміністративних ресурсів на податковий контроль
перерозподіляються на користь пільгових видів діяльності, які не є фіскально
значущими.
Таке становище у податковій сфері має згубні наслідки – скорочення бази
оподаткування та погіршення законослухняності платників податків через
зростаюче сприйняття ними податкової системи як несправедливої. Вузька база
оподаткування не тільки ускладнює мобілізацію податкових доходів бюджету, але
й створює ситуацію, за якої податкові надходження важко планувати. Також
велика кількість звільнень від оподаткування створює необхідність переговорів і
домовленостей з урядом на відповідних „відкатних” умовах, а скасування
існуючих привілеїв стає політично складним процесом, що призводить до ефекту
замкнутого кола.
Отже, зважаючи на зазначене вище, можна зробити такі висновки.
Процес оподаткування, а відповідно й управління ним – високодинамічне
явище не тільки економічного, а й суспільно-політичного характеру. У сфері
податкового менеджменту відбувається узгодження різновекторних інтересів
учасників податкових відносин, що втілюється до життя в процесі реалізації
державної податкової політики.
Істотна політична заангажованість управлінських рішень у сфері
оподаткування призводить до розбудови несправедливої та неефективної
податкової системи. Наслідками цього в Україні стали низький рівень податкової
культури та добровільної сплати податків, значний тіньовий сектор економіки,
сприйняття оподаткування як суспільного зла.
Інтеграція України у європейське співтовариство зумовлює необхідність
сучасного реформування вітчизняної податкової системи і приведення її у
відповідність до міжнародних стандартів. Основою такого реформування має
стати ефективний менеджмент процесу оподаткування, спрямований на розробку,
прийняття та реалізацію інноваційних управлінських рішень. Причому такі
рішення мають прийматися не хаотично і спонтанно за вказівками політиків, які
перебувають при владі, а відповідно до соціально-економічної доктрини держави.
А це, у свою чергу, вимагає удосконалення політичної системи держави і
посилення суспільного контролю за діяльністю можновладців.
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УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ФІНАНСАМИ В УМОВАХ
ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
Управління корпоративними фінансами є актуальним напрямком
дослідження не лише для вчених – теоретиків, але й для господарів – практиків та
їх фінансового менеджменту. Специфічною особливістю, домінантою
корпоративних фінансів є те, що у процесі функціонування фінансових відносин
корпорації, формування, використання та руху капіталу створюються умови
зростання вартості її активів. Специфічне суспільне призначення корпоративних
фінансів полягає у тому, що у процесі функціонування фінансових відносин
корпорації створюються умови для руху капіталу і тим самим уможливлюється
зростання вартості її активів.
Для пошуку шляхів виходу із наслідків світової фінансової кризи, власне
фінансового голоду, яким охоплені більшість суб’єктів господарювання в
аграрному секторі України, необхідні заходи як загальнонаціонального і
галузевого, так і саморегулівного характеру. Впершу чергу до цих заходів маємо
віднести залучення інвестиційного капіталу на фондових біржах.
На наше переконання, фінансова безпека агроформувань має
забезпечуватися на трьох рівнях (рис. 1): по- перше, залучення фінансових
ресурсів; по- друге, ефективне їх використання у виробничих процесах, та, по –
третє, ефективна дивідендна політика внаслідок розподілу доходів та прибутку.
Як відомо, і наші дослідження підтверджують, що джерелом нинішніх
фінансових загроз агрокорпораціям є обмеженість фінансових ресурсів. Якщо
глобалізаційні фінансові процеси є дією, то протидією тут виступає філософія
диверсифікації корпоративних фінансів, яка зумовлює необхідність оцінювати
кожну компанію з позиції капіталізації та ринкової вартості.
Капітал є тим ресурсом, рух якого опосередковується функціонуванням
фінансових відносин корпорації з іншими економічними агентами. Саме завдяки
руху капіталу реалізується те, заради чого функціонують корпоративні фінанси –
зростання вартості активів корпорації, тобто вартості самої корпорації. Окрім
того, що капітал, як ресурс корпоративних фінансів, характеризується здатністю
зростати у своїй вартості (капіталізуватись, накопичуватись), він є ресурсом, що
використовується у фінансових відносинах корпорації з іншими економічними
агентами як засіб платежу.
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Розподіл заново створеної вартості
Узгодження інтересів учасників

ІІ етап

Ефективне використання фінансових ресурсів
Операційно – економічна діяльність

І етап

Залучення капіталу
Створення корпоративних об’єднань

Теорія фінансової безпеки

Теорія корпоративного
управління

ІІІ етап

Рис. 1. Структура рівнів фінансової безпеки в системі корпоративного
управління. Джерело: розробка автора.
Слід зауважити, що при розміщенні частки капіталу на фондових площадках
топ-менеджмент та власники бізнесу зобов’язані враховувати свою
відповідальність перед інвесторами за стан фінансових та економічних рішень, які
витікають із виробничої діяльності підприємства, при цьому необхідно
враховувати зміну вартості грошей у часі, та керувати всіма наявними ресурсами
таким чином, щоб забезпечити найвищий економічний ефект від залучених
інвестицій. Це, в свою чергу, призводить до збільшення вартості власного
капіталу, зміцнення становища на ринку, що позитивно впливає на фінансове
забезпечення корпорації. Тобто, фінанси є каналом проникнення інвестиційного
капіталу, в тому числі іноземного, що дозволяє контролювати суб’єкт
господарювання також із зовні.
Зрозуміло, що власники, які інвестують в корпорацію свій капітал, та
залучають фондові ресурси, тобто забезпечують фінансову основу його створення,
зацікавлені в ефективності функціонування корпорації. Цей стимул полягає в
збільшенні їх добробуту, що відбивається в зростанні ринкової вартості
корпорації. Саме зростання ринкової вартості суб’єкта господарювання, крім
прибутковості, на наш погляд, є пріоритетним фінансовим інтересом будь-якого
господарюючого суб’єкта для поліпшення фінансової стабільності в умовах
фінансової кризи.
Процес подальшого розвитку аграрного сектору економіки України буде
супроводжуватися залученням значних фінансових ресурсів, що пов’язано з
використанням власного, позиченого та залученого капіталу. Тобто, як бачимо із
зростанням рівня інтенсивності сільське господарство і надалі відчуватиме
дефіцит власних фінансових ресурсів для подальшого розвитку.
Відтак, ми пропонуємо розглянути інший варіант розв’язання проблеми
дефіциту фінансових ресурсів та досягнення прийнятного рівня фінансового
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забезпечення корпорацій через залучений капітал із іноземних фондових ринків.
Останніми роками ринок цінних паперів України наочно довів, що він може
виступати ефективним джерелом залучення та перерозподілу тимчасово вільних
інвестиційних коштів. Але всі позитивні зміни в розвитку вітчизняного ринку
цінних паперів ще не повною мірою відповідають світовій практиці, що значно
ускладнює залучення в економіку інвестиційних ресурсів. Це пов’язано з низкою
традиційних проблем, а саме: це недостатня капіталізація фондового ринку,
незначна частка організованого ринку цінних паперів, недостатньо розвинений
ринок корпоративних облігацій, невідповідність біржової торгівлі світовим
тенденціям, відсутність єдиного центрального депозитарію, нерозвиненість ринку
деривативів, недостатня прозорість українського фондового ринку України.
Подолати проблеми була покликана реалізація Програм економічних реформ
України на 2010–2014 рр.“Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка,
ефективна влада” та «Державної програми активізації розвитку економіки на 2013
– 2014 рр.», якими передбачені кроки для зростання та розвитку фондового ринку,
зокрема через сектор розвитку фінансових послуг, проте саме в ці останні 2012 –
2013 роки обсяг державної фінансової підтримки аграрної галузі був зведений до
мінімуму.
Попри динамічний розвиток фондового ринку України, він не спроможний
забезпечити фінансовими ресурсами аграрн корпорації, і тому вони обирають
іноземні майданчики, де корпорації мають змогу підвищувати капіталізацію.
Проте, проведений аналіз дає підстави стверджувати, що не завжди публічне
розміщення акцій на міжнародних фондових біржах гарантує зростання ринкової
капіталізації. Нами встановлено, що причиною невдач та успіхів ІРО є низка
чинників, які зумовлені привабливістю виробничої сфери діяльності та
інфраструктурною побудовою корпорації, готовністю емітента до публічності
своєї діяльності, дивідендна політика та професіоналізм фінансового менеджменту
при здійсненні ІРО.
Отже, з погляду теорії фінансів, ефективне розміщення капіталу в
операційній діяльності, пов’язаній із сільським господарством, дозволяє
корпораціям здійснювати ефективну виробничу діяльність з метою отримання
прибутку, що в свою чергу забезпечує ефект фінансового важеля, оптимізації
структури капіталу та поліпшення фінансового забезпечення корпорації.
В нових умов формування векторів євроінтеграції України, зокрема,
підписання Угоди про асоціацію з країнами – членами ЄС Україна отримує нові
можливості доступу до фінансових ресурсів. Ці можливості формуються як на
внутрішньому ринку капіталів, так і спрощенні процедур доступу до
європейського ринку інвестицій через формування зони вільної торгівлі.
Таким чином, динамічний розвиток економіки України сприяв зростанню
активності використання різноманітних форм фінансування довгострокового
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розвитку національних аграрних корпорацій. Проблеми національного
фінансового ринку обумовили зростання частки іноземного капіталу в формуванні
джерел фінансування розвитку корпорацій, зокрема через ІРО та SPO. Доступ до
міжнародних фінансових ринків забезпечив низку переваг для національних
корпорацій, зокрема в частині зростання їх капіталізації та можливості
використання боргового фінансування. Отже, в умовах подальшого зростання
попиту на продовольство у світі прогнозується подальше зростання привабливості
національних аграрних та переробних корпорацій та зростання їх капіталізації.
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ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВОЇ СФЕРИ – ОСНОВНИЙ КРИТЕРІЙ
ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
Для країни, що переймається своїм стратегічним майбутнім, найважливішим
пріоритетом є зміцнення наукового потенціалу та створення умов інноваційного
розвитку. Впроваджуючи ефективні механізми інноваційної політики, держава
забезпечує конкурентоспроможність національної економіки.
Високорозвинені країни на підтримку інноваційної діяльності, перш за все
фундаментальних та прикладних наукових досліджень, широко залучають
бюджетні фінансові ресурси. Розуміючи, що наука є одним з найефективніших
чинників економічного розвитку, вони за рахунок державних бюджетів повністю
фінансують наукові дослідження та розробки в університетах і національних
центрах охорони здоров'я, створення найскладніших і дорогих експериментальних
установок (прискорювачів, телескопів, космічних станцій тощо).
У країнах Європейського союзу ще у 2000–2002 роках загальний рівень
фінансування дослідної сфери становив 1,9 % ВВП, надалі – у березні 2002 року,
керівники європейських урядів і держав на саміті в Барселоні прийняли рішення
збільшити цей рівень до 3,0 % ВВП терміном до 2010 року [1]. А на Саміті 24–25
березня 2010 року Європейська Рада схвалила стратегію Європа–2020, якою
передбачила подальше збереження рівня інвестицій у науково-дослідну сферу на
рівні 3 % ВВП до 2020 року [2].
Загалом впродовж останніх десяти років передові країни збільшують
витрати на науку майже вдвічі швидшими темпами, ніж зростає світова економіка,
а середньосвітовий показник наукоємності ВВП у найрозвиненіших з них досягає
5% [3].
Спільно з державою активну участь у фінансуванні стратегічно важливих
фундаментальних досліджень і цільових програм у європейських країнах беруть
підприємницькі структури, які за рахунок впровадження наукових досягнень
істотно покращують фінансові результати своєї виробничої діяльності та
конкурентоспроможність.
Натомість українська влада за всі роки незалежності так і не проявила
належної уваги до розвитку фундаментальної та прикладної науки. Державні
витрати на наукові дослідження і розробки за останні 20 років жодного разу не
перевищували 0,5% ВВП, тоді як лише з рівня, що перевищує 0,9% ВВП можна
розраховувати, що наука почне давати економічний ефект. Більше того, у 2013
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році рівень бюджетного фінансування науки знизився до 0,29% ВВП, а у 2014 році
ця негативна тенденція продовжилася – питома вага коштів державного бюджету
на наукові дослідження і розробки становила 0,26% ВВП, а питома вага
фінансування науки з усіх джерел 0,66 % ВВП [4]. Як наслідок, в багатьох галузях
вітчизняної економіки використовується застаріле технологічне обладнання. Це, у
свою чергу, є причиною незатребуваності інтелектуальної праці, праці науковців
та спонукає фахівців високої кваліфікації емігрувати. І хоча нині еміграція
наукових кадрів не є такою масштабною, яка була у перше десятиліття незалежної
України, коли впродовж 1991–1999 років з країни виїхали самих лише докторів
наук 248 осіб (в т. ч. 40 % з технічної галузі), які працювали у 104 перспективних
напрямах математичного аналізу, фізики твердого тіла, фізики напівпровідників,
будівельної механіки, механіки твердого тіла, хірургії [5], проте все ще
залишається істотно значущою для модернізації країни в цілому. До того ж ті
вітчизняні підприємці, які займаються випуском високо- та середньо
технологічної продукції, інвестують власні кошти не у створення інноваційного
циклу «наука – технології – виробництво», а купують іноземні наукові розробки
(ліцензії та готові технології). Але так вони не в змозі наздогнати провідні світові
компанії, оскільки останні, аби домінувати на світових ринках та одержувати
надприбутки, не продають своїх найновітніших наукових досягнень.
Отже, в Україні динаміка фінансової підтримки науково-дослідної сфери є
негативною, що поглиблює відставання нашої країни від держав Європейського
союзу, які постійно збільшують у цю сферу свої інвестиції. Спираючись на досвід
передових країн, українська держава має надавати значно більше уваги розвитку
науки, освіти, фінансуванню науково-дослідних та дослідно-конструкторських
розробок, забезпечити сприятливі умови для підприємницького інвестування у
вітчизняну наукову сферу та проведення повноцінних наукових досліджень і
розробок. Це сприятиме поступовому зміцненню вітчизняного наукового
потенціалу та створить необхідні умови для інноваційного розвитку національної
економіки.
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕКТОРСЬКИХ КОМПАНІЙ
В УКРАЇНІ
Ринок споживчого кредитування в Україні на початку ХХІ ст. набув
стрімкого розвитку. Саме завдяки споживчим кредитам у країні розширюються
обсяги продажів товарів, збільшується частина затрат у сімейних бюджетах на
високовартісні товари довготривалого користування. Кредитні ресурси банків є
важливим чинником соціально-економічного розвитку, незмінним джерелом
забезпечення задоволення сучасних потреб населення та підвищення рівня життя в
умовах посилених глобалізаційних процесів.
Сучасна ситуація в економіці України, необачна кредитна політика
банківських установ, значне спрощення процедури видачі кредитів, впровадження
методів експрес-кредитування та високий рівень безробіття в Україні спричинили
появу значних обсягів проблемної заборгованості за кредитами. Зважаючи на
величину протермінованих кредитів розробка дієвих механізмів зменшення
простроченої дебіторської заборгованості за кредитами, зокрема її передача
колекторським компаніям є актуальною.
Необхідно зазначити, що питанням мінімізації проблемних кредитів та
організації діяльності колекторських компаній приділяється значна увага у
вітчизняній та зарубіжній економічній літературі. Зокрема такі науковці, як: Ф.
Бутинець, С. Голов., С. Грей, С. Дробязко, І. Кравченко, І. Ямборко та інші
досліджували проблеми управління проблемною заборгованістю банківських
установ. Хоча деякі питання організаційного, інформаційного та інституційноправового забезпечення діяльності колекторських компаній в Україні і досі
залишаються розглянутими недостатньо та потребують подальшого дослідження.
Переоцінюючи власні можливості, фізичні особи масово оформляли кредитні
угоди на купівлю побутової та комп’ютерної техніки, автомобілів, квартир,
будинків тощо, хоча не завжди могли вчасно та в повному обсязі виплачувати
відсотки й суму боргу. Комерційні банки зі свого боку також переоцінювали
фінансовий стан як фізичних, так і юридичних осіб і в гонитві за прибутком часто
видавали кредити тим особам, які в сьогоднішніх умовах не могли їх якісно
обслуговувати [2].
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За даними сайту НБУ станом на 01.04.2015 прострочена заборгованість за
кредитами банків склала 198718,31 млн. грн. при загальній сумі наданих кредитів
1155339 млн. грн., тобто 17,2%. Значний обсяг простроченої заборгованості за
кредитами вимагає від банківських установ постійного пошуку нових шляхів її
мінімізації та розробки заходів щодо стягнення боргів з позичальників. З цією
метою банки звертаються за допомогою до колекторських компаній, основною
діяльністю яких є збір простроченої заборгованості з фізичних та юридичних осіб.
Під терміном “колекторство” (від англ. collect – “збирати”) розуміється
робота спеціалізованої організації з обробки безперечної заборгованості фізичних
і юридичних осіб перед банками та іншими кредитними установами, а також
аналізу вірогідності повернення і здійснення самих процедур для її стягнення[1].
Зважаючи на потребу колекторських послуг, їх надання за агентською
угодою передбачає укладення між банком і колекторським агентством договору,
на підставі якого колектори проводять роботу з боржниками за дорученням банку.
В якості винагороди за послуги зі стягнення з банку стягується комісія – певний
відсоток від суми повернутого боргу. Розмір комісії коливається зазвичай від 10
до 50% і залежить від декількох факторів – передусім, від переліку послуг, що
надаються колекторським агентством: чи займається воно судовим і післясудовим
стягненням або працює тільки з позасудового стягнення заборгованості. Крім
того, на рівень ціни впливає якість портфеля, який пропонується на
обслуговування: термін існування простроченої заборгованості, якість
комплектації кредитних справ та оформлення документів, повнота контактних
даних позичальника та його родичів, поручителів і т. д. Середньоринкова ціна за
послуги становить приблизно 20–30% [3].
На практиці використовують два способи стягування боргів – hardcollection
та softcollection. Soft collection полягає у проведенні переговорів з клієнтом з
метою впливу на нього і забезпечення швидкого повернення простроченого
кредиту. Щодо hard collection, то це набагато жорсткіший спосіб повернення
проблемних кредитів, який передбачає безпосередній контакт із боржником.
Колектори відвідують боржників за місцем їхнього проживання та вказують на
потенційні наслідки несплати кредиту, про можливості відтермінування боргу та
роз’яснюють наслідки звернення до правоохоронних органів із заявами про
вчинення боржником злочину. Ці дії працівників колекторських компаній
супроводжуються психологічним тиском на боржника. Якщо ж боржник таки не
повернув кредит, то колектори звертаються із позовами до суду. Утім,
колекторські компанії не зацікавлені у зверненні до правоохоронних органів,
оскільки тривалість судових розглядів та процесу виконання рішення суду
відтерміновує бажаний кінцевий результат – отримання грошей від боржників.
На жаль, питання організації діяльності колекторських компаній в Україні
на законодавчому рівні не врегульоване. Зазначений вид діяльності відсутній у
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Законі України «Про ліцензування» у переліку видів діяльності, що підлягають
ліцензуванню. Також відсутній окремий нормативний акт, який би врегульовував
можливі суперечності та створив правове поле діяльності колекторських
компаній.
На сьогодні законодавчу базу в регулюванні колекторського бізнесу
складають: Конституція України, Цивільний кодекс України, Податковий кодекс
України, Господарський кодекс України, Кримінальний кодекс України, Закони
України «Про банки і банківську діяльність», «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг», «Про інформацію», «Про захист
персональних даних» [2].
Окрім відсутності законодавчої бази, можна виділити такі проблеми
здійснення колекторської діяльності в Україні:
 відсутність чітко встановлених інституційно-правових правил поведінки
колекторів щодо передачі справ боржників до суду та бюро кредитних історій;
 низький рівень фінансової грамотності населення та невисокий
професійний рівень працівників колекторських компаній;
 відраза у суспільства до роботи колекторських компаній.
На наш погляд, для вирішення низки проблем в умовах стагнації
національної економіки необхідно:
 визначити на законодавчому рівні орган державної влади, що буде
регулювати діяльність колекторських компаній;
 прийняти Закон України «Про колекторську діяльність в Україні»;
сформулювати чіткі принципи діяльності колекторських компаній на
фінансовому ринку;
 провести масово-роз’яснювальні роботи серед населення щодо
підвищення його фінансової грамотності.
Очевидно, за умови запровадження зазначених вище заходів ситуація
сприятиме не лише подальшому розвитку в Україні ринку колекторських послуг, а
й підвищенню довіри до колекторського бізнесу. Нині, в часи бурхливого
зростання обсягів простроченої заборгованості за кредитами банків діяльність
колекторських фірм є необхідною умовою функціонування кредитного ринку. Для
забезпечення належного функціонування вітчизняної банківської системи видані
кредити мають повертатись у відповідні терміни. Якщо позичальники вчасно не
виконують свої зобов’язання, тоді банки здійснюють переуступку вимоги боргу
колекторським компаніям і при укладанні договору з позичальником повинні
повідомляти останнього про можливий перехід прав вимоги наданого кредиту.

46

Список використаних джерел:
1. Дробязко С. І. Особливості нормативно-законодавчого забезпечення
організації обліку колекторської діяльності /C. І. Дробязко // [Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vlca_Ekon/2011_36/29.pdf

2. Стан та перспективи розвитку колекторських компаній в Україні //
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vcndtu/2012_60/38.htm.
3. Тенденции и перспективы развития рынка проблемных активов банков
Украины // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.creditrating.ua/img/st_img/Pressrelease/2011/09.06.2011/Final_Report_RU3005.pdf

47

Кулиев Руфат Атакиши оглы
д.э.н., профессор
Азербайджанский Технический Университет
СТАБИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА
В УСЛОВИЯХ НЕБЛАГОПРИЯТНОЙМИРОВОЙ КОНЪЮНКТУРЫ
На протяжении последних лет экономика Азербайджана успешно
развивается. Правительство страны осуществляет эффективную экономическую
политику включающую реализацию «нефтяной стратегии», участие страны в
глобальных транспортно-коммуникационных
проектах, совершенствованию
производственной и социальной инфраструктуры, что позволило значительно
повысить жизненный уровень населения страны. Нефтегазовая отрасль, являясь
ведущей сферой экономики Азербайджана, представляет собой мощную базу
для социально-экономической и политической независимости страны. Доходы
от реализации на мировом рынке углеводородных ресурсов страны направляются
в приоритетные сферы национальной экономики: транспортную инфраструктуру,
региональное развитие, образование и культуру, экологию, благоустройство
городов и сел, устойчивое обеспечение всего населения электричеством, газом,
водой.
Президентом
страны Ильхамом Алиевым был выдвинут девиз:
«Конвертировать наше черное золото, наши нефтяные ресурсы в человеческое
золото в реальный потенциал каждого гражданина нашей страны».
В условиях мирового экономического кризиса и падения цен на главный
экспортный товар страны – нефть, национальная экономика
проявляет
поступательные тенденции в своем развитии. Объем ВВП в 2014 году составил
59,0 млрд. манат или 75,2 млрд. долл. США, а объем ВВП страны, приходящийся
на душу населения в 2014 году составил 6264,1 манат или 7985,9 долларов
США, и по сравнению с 2010 годом вырос на 31,8%. Доля негосударственного
сектора в производстве ВВП в 2014 году составила 81,9%.
В структуре ВВП страны значительное место занимает промышленность 41,5%, затем идет строительство – 12,5%.
Следует отметить, что при росте ВВП страны в 2014 году на 2,8%,
ненефтяной сектор вырос на 7,0%, то есть в Азербайджане последовательно
реализуется политика диверсификации экономики – опережающего развития
ненефтяного сектора.В 2014 году наиболее высокими темпами развивались
отрасли связанные с туристическим хозяйством (18,2%), связи и информатики
(15,1%), торговли (10,0%).
Важным свидетельством динамичного развития экономики страны и
интеграции ее в мировую экономическую систему является показатель
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внешней торговли. Доля внешней торговли в ВВП страны в 2014 году составила
52,5%. Объем внешней торговли Азербайджана за период 1995-2014 годы имеет
тенденцию к росту. В 2014 году объем внешней торговли составил 39,5 млрд.
долл. США.При этом за период с 2000 по 2014 годы экспорт вырос в 17,3 раза,
а импорт в 7,8 раз. В последние годы внешнеторговый товарооборот имеет
положительное сальдо.
В 2014 году объем инвестиций вложенных в экономику страны составил 27
млрд. долларов, из которых 16 млрд. долларов – внутренние инвестиции.
Если
1995-2005 годы характеризовались для страны как период
привлечения в страну инвестиций, то, начиная с 2005 года экономический
потенциал Азербайджана, возросший за счет нефтяных доходов, позволяет
самому инвестировать в проекты, как в стране, так и за рубежом. В настоящее
время Государственная нефтяная компания
(ГНКАР) расширяет
свое
присутствие в регионе и Европе. Свои проекты за рубежом ГНКАР
осуществляет в Грузии, Турции, Румынии, Украине, Швейцарии и других
странах.
Весьма важные изменения происходят с государственным бюджетом
страны: мы являемся свидетелями значительного роста как его доходной, так и
расходной части. Так, за период 2005-2014 годы доходная часть бюджета
выросла почтив 9 раз, а расходная в 8,7 раз.
В условиях мирового экономического кризиса стабильности финансовой
системе страны
придает наличие значительных стратегических валютных
резервов и сравнительно небольшой внешний государственный долг. Так,
стратегические валютные резервы Азербайджана на начало 2015 года составили
51,4 млрд. долларов, а внешний государственный долг - 6,4 млрд. долларов.
Стратегические валютные резервы Азербайджана составляют 70% ВВП, что
позволило стране по данному показателю войти в первую двадцатку ведущих
государств мира. Стратегические валютные резервы страны формируются из
резервов ЦБА, активов Государственного нефтяного фонда и казначейских
средств Министерства финансов.
Внешний государственный долг Азербайджана составляет 8,6% от ВВП
страны.
Национальная валюта страны – манат, на протяжении длительного времени
являлся самой устойчивой валютой на постсоветском пространстве. При введении
в оборот маната, его обменный курс составлял: 1 манат – 1 доллар США, но в
связи с поступлением в страну значительного количества нефтедолларов манат
стал укрепляться и стал дороже доллара (чуть более 30%). В текущем году из-за
падения цен на нефть, девальвации национальных валют соседних стран (России,
Грузии, Турции, Казахстана) – торговых партнеров Азербайджана, сложной
экономической ситуации в европейских государствах, правительство страны
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принялорешение вернуть обменный курс манат – доллар в первоначальное
состояние (1 манат – 1 доллар США).
Следует отметить и то, что Азиатский банк развития (АБР) в
неблагоприятных условиях мирового финансового кризиса не изменил свой
прогноз экономического роста Азербайджана в текущем 2015 году на уровне 3%.
АБР также сохранил прогноз роста ВВП Азербайджана на 2016 год на уровне
2,8%. Азиатский банк развития оптимистично настроен и в отношении роста цен в
Азербайджане: аналитики прогнозируют нашей стране один из самых низких
показателей инфляции в Центральной Азии. Так, согласно прогнозам банка,
инфляция в 2015 году составит 6%, в 2016 году - 5,5%. При этом, по мнению
аналитиков АБР, средний уровень инфляции в Центральной Азии, куда банк
традиционно относит и Азербайджан, как ожидается, составит 8,1% в 2015 году и
7,5% в 2016 году.[2]
В настоящее время перед экономикой Азербайджана стоят задачи
ускоренного развития ненефтяного сектора (диверсификации экономики),
наукоемких, высокотехнологичных отраслей (информатика, космическая
промышленность), туристического и сельского хозяйства.Важным направлением
экономической политики страны является повышение экспортного потенциала
страны за счет продукции (товаров) ненефтяного сектора экономики, а так же
политики активного импортозамещения.Реализация поставленных задач позволит
Азербайджану догнать более богатые нации, позитивный опыт которых
необходимо активно
использовать
для
обеспечения дальнейшего
поступательного развития национальной экономики.
Список использованных источников:
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БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ТА ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ
МІСЦЕВИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ
В Україні питання оптимізації формування доходів місцевих бюджетів та
виявлення резервів їх зростання набуло особливої актуальності в період
проведення децентралізації. Донедавна система акумулювання доходів бюджетів
країни характеризувалась низьким рівнем частки власних доходів місцевих
бюджетів, що відображалося збільшенням обсягів міжбюджетних трансфертів.
Реальні фінансові можливості місцевих органів влади в попередні роки значно
обмежувалися, що було вагомим фактором сповільнення показників соціальноекономічного розвитку регіонів в Україні.
Трансформаційні процеси в Україні спричинили значні зміни в механізмі
функціонування національної економіки, що призвелодо створення нових
інститутів, які відповідають зміненим умовамфункціонування суспільства.
Інституційне середовище складається із різних інститутів, відмінності між якими
створюють певну невизначеність в економічному середовищі, а трансформаційні
процеси зумовлюють одночасне існування усталених та нововведених інститутів.
Проблеми бюджетної політики та інститутів місцевого самоврядування
досліджували такі вчені, як С. Буковинський,Т. Бондарук, А. Гальчинський,
В. Геєць, М. Єрмошенко, М. Кульчицький , І.Луніна, Ю. Пасічник. Особливості
функціонування інститутів економічного суверенітету держави представлені
одним із найголовніших їх елементом – бюджетом. Він забезпечує не тільки
акумулювання коштів, необхідних для фінансування видатків держави,
використовується не лише для часткового перерозподілу доходів із метою
підтримання сприятливого соціального становища в країні, а й активно впливає на
економічні, соціальні, національні, регіональні процеси у суспільстві. Оскільки
бюджет виступає одним із основних інструментів державного регулювання
економіки, становлення ефективної бюджетної системи є необхідною умовою для
досягнення соціально-економічного розвитку будь-якої країни. Бюджетна
політика, яка реалізується через систему бюджетних механізмів, повинна
забезпечувати бюджетну рівновагу та ефективний вплив на соціально-економічні
процеси. Механізм формування обсягу та структури доходів і видатків кожного
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бюджету є важливою складовою бюджетного регулювання для забезпечення
всебічного розвитку суспільства. Сьогодні ключовим завданням є підвищення ролі
бюджетної політики у системі державного регулювання та розроблення
концептуальних засад побудови її ефективної моделі на рівні міст.
За останні роки бюджетна політика в Україні зазнала істотних змін. При
цьому вона не відзначалася стабільністю та послідовністю. Це стало основою
різноспрямованого її впливу на формування бюджетних відносин в Україні та
фінансових основ місцевого самоврядування [1].
Проблема фінансового забезпечення розвитку територій властива фактично
всім країнам. Впровадження вищими органами влади відповідної національної
стратегії розвитку спрямоване на зміцнення державної безпеки.Реалізація
ефективної бюджетної політики у сфері місцевих фінансів повинна відігравати
значну роль у процесі регулювання соціально-економічного розвитку регіонів.
Тому з метою поглиблення процесу децентралізації влади необхідно реалізувати
низку заходів за такими основними напрямами, як:
 зміцнення доходної бази місцевих бюджетів,
 посилення впливу стимулюючих факторів у роботі органів місцевого
самоврядування щодо наповнюваності доходів бюджету,
 впорядкування основних видаткових повноважень між рівнями
бюджетів на основі принципу субсидіарності тощо.
Хронічна нестача фінансових ресурсів у органів місцевого самоврядування
та нестабільність їх дохідних джерел стали проблемою загальнодержавної ваги.
Проведення державної бюджетної політики сьогодні забезпечується різними
шляхами, серед яких можна вирізнити перегляд податкових ставок, зміну обсягу і
структури державних видатків, зміну балансу між доходами і видатками бюджету,
заміну джерел фінансування його дефіциту, встановлення граничних обсягів
державного боргу, зміну його структури та джерел фінансування, державну
підтримку вітчизняних підприємств і підприємців.
Формуванні бюджетної політики передує процес складання місцевих
бюджетів таузгоджується з планами економічного йсоціального розвитку
відповідної
адміністративно-територіальної
одиниці.
Фактично
основнимдокументом, що визначає бюджетну політику намісцевому рівні, є
програма економічного тасоціального розвитку адміністративно-територіальної
одиниці [2]. Забезпечення цілеспрямованого впливу на місцевий бюджет через
затвердження основних напрямів бюджетної політики на певний період з метою
досягнення встановлених цілей у програмі соціально-економічного розвитку
території є пріоритетним.
Цілі місцевої бюджетної політики в сучасних умовах логічно формуються з
врахуванням політики держави. Формування місцевих бюджетів повинно
здійснюватися таким чином,щоб це давало змогу органам місцевого
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самоврядування мати фінансовубазу для реалізації повноважень, визначених
Конституцією України, законами, іншими нормативно-правовими актами, сприяло
забезпеченнюнеобхідними ресурсами виконання завдань соціально-економічного
розвитку
відповідних
адміністративно-територіальних
утворень.
Процедураскладання місцевих бюджетів повинна давати можливість місцевій
владівиявляти фінансово-господарську самостійність у використанні коштів
назаходи з утримання та розвитку установ освіти, охорони здоров’я,
культури,соціального забезпечення тощо.
Першочерговим завданням для України сьогодні є зростання доходів
місцевих бюджетів за рахунок децентралізації системи управління державними
фінансами. Саме тому важливо оцінити стан децентралізації бюджетної системи
України, визначити пріоритетні напрямки її проведення та виявити фактори що
уповільнюють процес децентралізації [3].
В умовах надання більшої фінансової самостійності місцевим громадам
виникає можливість вирішити значні проблеми суспільства з максимальним
врахуванням інтересів громадян, адже саме це є основною політико-правовою
метою нашої держави. На наш погляд, цей процес повинен супроводжуватися
подальшою демократизацією управлінського апарату, децентралізацією
повноважень і відповідальності, адміністративними реформами, зокрема, зміною
структури державної виконавчої влади. Надання широких повноважень органам
місцевого управління дасть змогу наблизити українську систему публічної влади
до європейських стандартів та пришвидшить інтеграцію України в Європейський
економічний простір. Для подальшого успішного реформування системи
міжбюджетних відносин Україні доцільно використати досвід провідних
європейських країн, врахувавши при цьому особливості, потенціал та інтереси
конкретних регіонів держави.
Очевидно, на місцевому рівні бюджетний механізм, як особливість системи
державного управління, має спрямовуватися на формування йреалізацію
територіальної бюджетної політики та враховувати наявні можливості
використання певних заходів бюджетного регулювання. Децентралізація
державного управління закономірно сприятиме об’єктивній тенденції
дозбільшення економічних повноважень органів місцевого самоврядування, утому
числі у сфері планування бюджету. Прицьому місцеві бюджети набувають
дедалібільшого значення в процесах підтримки стійкості й оптимізації
структурних складових соціально-економічного розвитку територій. Сьогодні
важливо чітко розподілити компетенціющодо розв'язання конкретних завдань
міжцентральними органами влади й органамимісцевого самоврядування і
поступовоздійснювати перехід до децентралізації державнихфінансів. Необхідно
також розподілити джерелаподаткових надходжень між центральними імісцевими
органами в прямій залежності звиконуваними ними функціями та відобразити це у
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законодавстві
промісцеве
самоврядування.Особливу
увагу
доречно
приділитизбільшенню доходів, які не враховуються привизначенні обсягів
міжбюджетних трансфертів.
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ОЦІНКА ПОТЕНЦІЙНИХ ФІСКАЛЬНИХ НАСЛІДКІВ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
Важливу роль у створенні умов для економічного зростання та соціального
розвитку країни відіграє забезпечення прогнозованості та стійкості державних
фінансів. Вирішення цих проблем набуває особливої актуальності під час
фінансово-економічних криз, коли уряди різних країн, зважаючи на необхідність
покращення економічної ситуації, беруть на себе ризики приватних підприємств
або домогосподарств.Очікування того, що держава надасть допомогу в кризових
умовах, а також перехід від фінансування суспільних благ і послуг до
забезпечення гарантованих результатів їх надання та використання політиками
бюджету у власних інтересах призводять до збільшення бюджетних ризиків [1].
Аналіз та оцінка ризиків є найбільш поширеними у підприємницькому
секторі для прийняття управлінських рішень у мінливому середовищі, зокрема,
при розробленні бюджетів організацій, коли втрата чи недоотримання надходжень
або перебільшення видаткової частини можуть призвести до втрати частини
прибутку або до появи збитків [2, С. 117–122].Глобалізація ринків підвищила
значущість ефективного прогнозування та управління внутрішніми та зовнішніми
ризиками фінансових організацій, корпорацій і промислових підприємств [3,С. 67–
73].
До ризиків бюджетної сфери традиційно відносяться ризики недоотримання
податкових доходів, зокрема, внаслідок ухилення від оподаткування або
податкової
оптимізації,
помилкового
трактування
норм
податкового
законодавства (наприклад, щодо відображення видатків суб’єктів господарювання,
трансферного ціноутворення тощо), відхилення бюджетних показників від їх
запланованих значень та невиконання заходів бюджетної політики у зв’язку з
неефективним використанням бюджетних ресурсів або порушенням їх пропорцій
[4, С. 725-726]. Згідно із Порядком здійснення контролю за ризиками, що
пов’язані з управлінням державним (місцевим) боргом, бюджетний ризик – це
ризик значного недовиконання доходної частини державного (місцевого)
бюджету, що може призвести до збільшення обсягу державних (місцевих)
запозичень та/або невиконання зобов’язань з обслуговування боргу [5].
За висновками угорських дослідників про бюджетний ризик можна
говорити, коли є висока ймовірність значного відхилення показників бюджету,
економічного процесу або макроекономічних параметрів, що впливають на баланс
бюджету, від затвердженого бюджету або від макроекономічного прогнозу,
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покладеного в основу його розроблення [6, C. 391–408]. Причинами таких
відхилень можуть бути як поточна соціально-економічна ситуація (стан
внутрішнього товарного ринку та світового фінансового ринку, динаміка
внутрішнього попиту, обмінного курсу та процентних ставок), так і помилки
макроекономічних прогнозів і прогнозів бюджетних надходжень.
Між тим, як підкреслюють експерти Світового банку, використання
традиційних бюджетних показників для вимірювання потенційних фіскальних
ризиків та оцінки майбутнього стану фіскальної системи, має принципові
недоліки, що обумовлені, зокрема,коротким часовим горизонтом бюджетного
планування та формуваннямі виконанням бюджету за касовим методом[7, C. 79].
Це залишає поза увагою накопичені зобов’язання та майбутні витрати за
минулими зобов’язаннями, що найбільшою мірою впливають на державні фінанси
у періоди, коли виникає загроза економічному майбутньому країни. Отже,
забезпечення стійкості державних фінансів потребує врахування потенційних
наслідків соціально-економічної політики держави, тобто програм і заходів, що
можуть зумовити виникнення майбутніх фінансових зобов’язань держави. Такі
зобов’язання можуть випливати, зокрема, з [8, C. 6-15]:
 програм соціального захисту (законодавчі зобов’язання держави, зокрема,
щодо виплати пенсій, допомоги при втрати роботи, нещасних випадках або
захворюваннях;
 державних гарантій по кредитах суб’єктів господарювання;
 гарантій на випадок природних катастроф або аварій на стратегічних
об’єктах (зокрема атомних електростанціях);
 гарантій населенню та суб’єктам господарювання у випадках банкрутства
банків;
 необхідності захисту навколишнього природного середовища, а також
здійснення витрат щодо закриття атомних електростанцій;
 майбутніх
експлуатаційних витрат, пов’язаних із поточними
інвестиційними рішеннями, а також підтриманням існуючої інфраструктури в
належному стані з тим, щоб початкові державні інвестиції не були втрачені;
 необхідності виконання судових позовів до держави (судових рішень за
правовими спорами);
 зобов’язань уряду щодо покриття збитків центрального банку, зобов’язань
місцевих органів влади або державних підприємств і підприємств, що мають
стратегічне значення;
 необхідності ліквідації наслідків катастроф, землетрусів, повеней та інших
стихійних лих, епідемій тощо.
Широкий погляд на соціально-економічну політику держави дозволятиме
упереджати неочікувані зміни в обсягах державних видатків та дестабілізацію
бюджетної системи. Для виявлення та упорядкування зобов’язань, що можуть
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впливати на використання ресурсів майбутніх бюджетів, Х.Полачкова
запропонувала підхід, який базується на виокремленні чотирьох типів фіскальних
ризиків, кожний з яких є комбінацією двох з чотирьох характеристик можливих
зобов’язань уряду[9]:
• явні (експліцитні, закріплені в законах або договорах) або неявні, тобто
приховані (імпліцитні, свого роду моральні зобов’язання уряду, що відображають
очікування суспільства або вплив заінтересованих груп);
• прямі (тобто такі, що виникають у будь-якому випадку) або умовні (що
виникають при настанні певних подій).
У рамках цього підходу може бути сформована матриця фіскальних
ризиків, яка дозволяє упорядкувати ризики держави і визначити виважені та
адекватні підходи до бюджетного планування та контролю. Враховуючі широкий
перелікскладових, що формують бюджетні ризики, здіснення їх кількісних оцінок
(майбутніх державних витрат) є досить складним завданням. Ризики, що
випливають з неявних, тобто прихованих (імпліцитних) зобов’язань, зазвичай
неможливо прямо врахувати у бюджетному процесі.За рекомендаціями МВФ для
забезпечення прозорості у бюджетно-податковій сфері матеріали щодо
бюджетних ризиків мають додаватися до річного бюджету із виокремленням
таких груп ризиків, як [10,С. 114]:
 зміна припущень макроекономічного прогнозу, покладеного в основу
розроблення бюджету, та вплив таких змін на дефіцит бюджету і ключові
показники доходної та видаткової частин бюджету;
 умовні зобов’язання;
 видатки, обсяг яких важко визначити під час формування бюджету.
Законодавство багатьох країн встановлює вимоги щодо оцінки бюджетних
ризиків. В Австралії "Хартія про бюджетну чесність" (1996 р.) вимагає, щоб кожні
5 років розроблявся "Договір поколінь" на наступні 40 років, котрий базується на
існуючій системі соціального страхування. У Нової Зеландії Закон про бюджетну
відповідальність (1994 р.) вимагає оприлюднення бюджетних ризиків, які можуть
суттєво впливати на бюджет (понад 10 млн дол. у рік), або коли йдеться про
рішення, що матимуть довгострокові наслідки. У США розробляються
довгострокові оцінки вартості програм соціального страхування на 10 та 75 років
(із різними припущеннями щодо розвитку економіки, демографічної ситуації та
рівня державних видатків.
Широка і прозора оцінка довгострокових наслідків загальної стратегії
соціально-економічної політики держави має охоплювати максимальне можливе
коло факторів, що визначатимуть потенційне навантаження на майбутні бюджети
України. Доповнення традиційного бюджетного аналізу аналізом діяльності
держави, що явно або неявно, відповідно до законодавства чи моральної або
соціальної відповідальності обумовлює її майбутні фінансові зобов’язання,
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дозволятиме отримувати цілісне уявлення про довгостроковий стан державних
фінансів країни та перспективи фіскальної стабільності.
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РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Стратегічною метою розвитку сучасної України є побудова сильної та
сучасної європейської демократичної держави з потужною економікою для
забезпечення гідного життя кожного громадянина. У нашій державі нерозв’язані
проблеми накопичувалися десятиріччями. Не підкріплена економічним розвитком
«соціалізація» бюджету тільки тимчасово вирішувала завдання покращення
добробуту громадян, оскільки вона не базувалася на адекватному збільшенні
обсягів виробництва і підвищенні рівня продуктивності праці. При цьому довгий
час не проводилися реформи, спрямовані на усунення структурних диспропорцій.
Внаслідок цього в Україні істотно загальмувалися процеси подолання структурних
дисбалансів перехідного періоду, технологічної модернізації, поліпшення
основних фондів, формування ефективної економічної бази для соціальних
перетворень і, як наслідок, Україна залишається вразливою до криз.
Глобалізований світ створив унікальні умови для соціальних комунікацій,
але водночас постійно спонукає до загострення конкуренції за право на розвиток,
гідний рівень достатку та самоствердження. Народи в різних частинах світу
формують власні моделі ефективної держави, позбавленої корпоративного
егоїзму. Таким чином, відбувається постійний пошук нових можливостей і
напрямів розвитку національних економік, зміцнення позицій національного
капіталу за рахунок розвитку реального сектору економіки й запровадження
новітніх технологій. Усе це посилює конкуренцію за ресурси розвитку
(енергоносії, інші корисні копалини, землю, запаси питної води), доступ до ринків
збуту, геокультурний вплив на суспільний розвиток.
Пошук власної моделі розвитку – це передусім намагання визначити
оптимальний шлях побудови сучасної, конкурентоспроможної, привабливої для
життя країни. У кожної держави буде своє бачення і своя модель поступу, але,
незважаючи на розмаїття підходів, сьогодні можна виокремити основ ні складники
національного успіху. Безперервна модернізація та інноваційність – такою має
бути універсальна формула не тільки політичного й економічного, а й соціального,
культурного, гуманітарного розвитку. У сучасному світі стійкий розвиток
ґрунтується на поєднанні стабільності й упорядкованості з постійними змінами та
вдосконаленнями. Досягнення реальної антикризової стійкості національної
економіки майже неможливе без послідовного реформування головних сфер
економічного й соціального життя, спрямованого на подолання нагромаджених
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суперечностей, які є генераторами постійної нестабільності, і створення умов для
максимального розкриття національного економічного та соціального потенціалу.
Нині економіка України на противагу системній замкнутості, характерній
для перших років незалежності, є у своїй основі відкритою. Економічна криза та
суперечності попереднього етапу реформ мали ще одне підґрунтя. Життя
потребує неупередженої оцінки трансформаційної моделі, яка сформувалася в
перші роки перетворень. Змінити її спрямованість у період глибокої економічної
кризи, в якій опинилась Україна, яка сама по собі деформує соціально-економічні
та політичні відносини, стає основним завданням. Потреба в критичному
перегляді моделі трансформації з відповідним коригуванням вектора суспільних
перетворень постала перед Україною, оскільки ця модель фактично зводилася до
логіки однобічного економізму без урахування пріоритетності інституційних
перетворень, необхідності посилення в процесі реформ дієздатності держави,
взаємозв'язку економічних та неекономічних чинників суспільного розвитку
економіки та соціального захисту населення. Тому значна частина проблем, що
накопичилася, породжена саме розбалансуванням економічних, соціальних та
політичних чинників суспільних перетворень. Запроваджена нині діюча модель
ринкової трансформації не має необхідної соціальної спрямованості. Формула
"спочатку реформи, а потім реалізація завдань соціального розвитку", визначена
вже на початку перехідного періоду, виявилася не просто помилковою, а глибоко
деструктивною. На практиці вона звелася до того, що реформи здійснювалися
ціною соціальних утрат. У багатьох випадках було демонтовано навіть ті соціальні
цінності, які свого часу були запозичені західними країнами та інтегровані в
сучасні цивілізаційні процеси. Відповідно економічні реформи не сприяли
досягненню визначальної мети трансформаційного процесу - становлення
середнього класу як основного носія демократії, соціальної та політичної
стабільності в суспільстві, економічного прогресу.
Не було забезпечено
становлення принципово нової, адаптованої до ринкової економіки соціальної
інфраструктури. Реформи не сприяли
подоланню бідності, глибокого
матеріального розшарування населення, яке набагато перевищує відповідні
показники розвинених країн і не сприяє утвердженню в суспільстві надійної
соціальної та політичної стабільності.
Соціальна політика повинна гарантувати соціальну безпеку, оскільки, саме
в соціальній сфері реалізуються соціальні і громадські права людини. Крім того,
Конституція України проголошує, що Україна - соціальна, правова, демократична
держава[ 1], політика якої спрямована на створення умов, що забезпечують гідне
життя і вільний розвиток людини. Це свідчить про те, що державне управління
соціальною сферою України повинно бути спрямоване на охорону праці і здоров’я
людей, державну підтримку родини, материнства, дитинства, непрацездатних осіб,
гарантований мінімальний розмір оплати праці шляхом розвитку соціальних
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служб, надання соціальної адресної допомоги, пенсій та інших гарантій
соціального захисту.
Згідно з основними принципами формування системи соціального захисту
механізм здійснення її основних напрямів передбачав забезпечення збереження
прожиткового мінімуму всім найменш захищеним верствам суспільства, відносне
вирівнювання стартових умов до початку дії ринкових механізмів в частині оплати
праці різних категорій зайнятих і соціального забезпечення непрацездатних,
збереження виправданої диференціації оплати праці і підтримки пропорцій між
різними сферами економіки республіки.
Основна державна соціальна гарантія –мінімальна заробітна плата складає
лише 66% від рівня розрахованого Мінсоцполітики відповідно до чинного
законодавства, розміру фактичного прожиткового мінімуму в умовах порушення
законодавчих вимог щодо індексації заробітної плати і пенсій. За підрахунками
Федерації профспілок України фактичний розмір прожиткового мінімуму для
працездатних осіб у лютому 2015 року мав скласти 2027 грн., проти затверджених
Державним бюджетом України на 2015 рік1218 грн., а перший тарифний розряд
ЄТС на рівні 852 грн., взагалі на 366 грн. нижчий від законодавчо встановленого
рівня. Освітня субвенція, на охорону здоров’я, культуру - не забезпечують навіть
першочергових
виплат заробітної плати в рівнях , визначених чинним
законодавством , нормативною базою.
Проведені в останні роки заходи по реформуванню економіки тільки
погіршили її стан,оскільки аналіз показників соціально-економічного розвитку
України за 1 півріччя 2015 року свідчать про негативні тенденції. Міністерство
економічного розвитку і торгівлі України за підсумками першого півріччя 2015
року оцінює падіння ВВП країни в 16,3%, падіння промисловості - в 20,5% За цей
період обсяги виробництва в сільському господарстві знизилися на 9,3%, а
зростання споживчих цін склало 39,3% в порівнянні з початком року (липень до
грудня). Обсяги експорту товарів знизилися на 35,4%, у тому числі в РФ-в 2,2
рази. Падіння реальної заробітної плати склало 23,9% [3]. Протягом років
незалежності розвиток України та її реформування відбувалося в контексті
макроекономічних тенденцій, які залишились благими побажаннями.
Прийнята у грудні 2014 року Програма дій Уряду на 2014-2015 роки має
основні цілі– питання безпеки, енергоефективність, незалежність, а також
економіка, яка страждає від війни[2]. Виконання цих положень дасть можливість
забезпечити виконання соціальних стандартів соціального захисту населення .
В нинішніх умовах реформування розвитку економіки передбачає в першу
чергу модернізацію економіки та соціального захисту населення за
Європейськими стандартами. Модернізація економіки України на основі її
переходу на модель інноваційно орієнтованої економіки, яка повинна забезпечити:
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1.Створення рівних умов для динамічного, збалансованого соціальноекономічного розвитку регіонів України передбачено вживання заходів щодо
стимулювання розвитку депресивних територій. Депресивною територією є регіон
або його частина (район чи населений пункт), що визнаються депресивними за
критеріями та в порядку, встановленому Законом України "Про стимулювання
розвитку регіонів" [3].
2.Регулювання трудових відносин осіб, зайнятих в інноваційній сфері,
Кодексом законів про працю України, іншими актами трудового законодавства.
3.Поширення трудових і соціальних гарантій на осіб, зайнятих в
інноваційній сфері, встановлених трудовим законодавством з урахуванням
особливостей, передбачених Законом України "Про наукову і науково-технічну
діяльність"[4].
4.Контроль держави за дотримання вимог трудового законодавства
підприємствами інноваційної сфери.
5.Гарантування належної оплати праці особам, зайнятим в інноваційній
сфері. Оплата праці таких працівників повинна забезпечувати гідний рівень життя
та необхідні матеріальні умови, сприяти залученню інтелектуально-трудових
ресурсів та їх всебічному розвитку.
6.Встановлення гідних умов пенсійного забезпечення особам, зайнятим в
інноваційній сфері.
7.Встановлення на рівні підприємств, установ, організацій інноваційної
сфери додаткових трудових та соціальних гарантій своїм працівникам за рахунок
власних коштів. Види і порядок призначення додаткових гарантій передбачаються
актами соціального партнерства.
В сучасних економічних умовах соціальний захист населення набуває
першочергового значення. При цьому здійснюються заходи по бюджетній
децентралізації, стоїть питання про передачу повноважень по соціальному захисту
населення на місцях. На мій погляд, такий крок є дуже відповідальний і має бути
вивчений для проведення реальної пенсійної реформи. За таких умов має бути
встановлений перехідний період в ході якого зазначені повноваження можуть бути
передані місцевим органам влади.
Список використаних джерел:
1. Конституція України[Електронний ресурс]. – Режим доступу
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
2. Програма діяльності Кабінету Міністрів України Верховна Рада України;
Постанова, Програма від 11.12.2014 № 26-VIII.
3. Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів»(Відомості
Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 51, ст.548 ).
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4. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»(Відомості
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СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ЯК ОРІЄНТИР ЕВРОПЕЙСЬКОЇ
РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
Соціально-політична ситуація, яка склалася в Україні внаслідок фінансовоекономічної кризи та військового протистояння, характеризується масштабними
зниженнями соціальних показників розвитку українського народу (безробіття,
зубожіння тощо) та найвищим за роки незалежності рівнем протестної поведінки.
Водночас соціальний розвиток та забезпечення соціальних стандартів по
всій території держави є прямим обов’язком держави, що складає зміст соціальної
політики держави. Як правило, інструментом реалізації державної соціальної
політики є державні трансферти регіональним органам влади та органам місцевого
самоврядування, які знаходяться в безпосередній близькості до громадянина та
мають можливості щодо найякіснішого надання таких соціальних послуг
місцевому населенню [Див.:1].
Децентралізація державної влади та управління, які є основним вектором
соціально-політичного та економічного розвитку нашої держави в останні два
роки, передбачає значне посилення фінансово-економічного стану регіонів та
передачу в їх компетентність більшості питань соціального розвитку держави та
суспільства загалом. Така тенденція вважається відповідною європейським
стандартам регіональної політики, що також є певною цінністю, орієнтиром, до
якого прагне Україна.
Зазначимо, що регіональна політика в ЄС має інше визначення, ніж
традиційне для України та певну історію власного розвитку зі змінами своїх
орієнтирів на кожному з етапів її еволюції, тому доцільним вбачається звернення
до еволюції пріоритетів європейської регіональної політики та з’ясування місця в
них саме соціальній складовій.
Регіональна політика Європейського Союзу – це система заходів,
спрямованих на посилення єдності національних економік країн-членів ЄС і
забезпечення їхнього гармонійного розвитку, а також нівелювання розходжень
між регіонами й ліквідація відсталості найменш розвинутих з них [2, с.25]. При
цьому, досить часто замість терміну «регіональна політика» використовується
поняття «політика гуртування», яка передбачає одночасне провадження по
горизонталі (між регіонами – регіональна політика) та по вертикалі (між
верствами суспільства – соціальна політика), отже відбувається зміна понятійного
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апарату шляхом об’єднання регіональної та соціальної політики, коли їх вже не
розглядають окремо.
Регіональна політика як складова загальнодержавної політики в галузі
економічного й соціального розвитку в країнах Західної Європи почала
формуватися в період Великої депресії 1929-1933 років. Найдовшу історію
регіональної політики – понад 70 років – має Велика Британія. У більшості ж країн
Західної Європи така політика почала втілюватися після Другої світової війни.
У 50-60-х рр. XX ст. регіональна політика країн Західної Європи була
скерована на створення нових робочих місць у регіонах з надлишком робочої
сили. В цей час Римський договір (1957) задекларував прагнення країн-членів
забезпечити всебічний розвиток своїх економік шляхом зменшення розриву між
різними регіонами та забезпечення таких соціально-економічних умов, які
найбільше сприяли б розвитку конкуренції.
В умовах нагромадження структурних проблем, зокрема низької
продуктивності праці, невисокого рівня професійної освіти та кваліфікації робочої
сили, слабкого розвитку інфраструктури, недостатності основних капіталів тощо
стало зрозумілим, що політика стимулювання конкуренції не здатна забезпечити
рівномірний розвиток Співтовариства і потрібна регіональна допомога, яка
найменше спотворювала б вільний ринок. Тому на початку 70-х рр. XX ст. метою
європейської регіональної політики стало усунення відставання і вирівнювання
шансів розвитку регіонів.
У 70-і рр. XX ст. в ЄС визначали три основні напрями європейської
регіональної політики: 1) «регіональне спрямування» інших політик
Співтовариства - аграрної, енергетичної, промислової тощо; 2) координація
регіональних політик країн-членів; 3) фінансова підтримка проблемних регіонів.З
цього часу орієнтація на використання ендогенного потенціалу, заохочення
місцевого підприємництва і стимулювання інновацій стали домінуючою
філософією європейської регіональної політики [2, с.27].
Незважаючи на окремі успіхи інтеграційного потенціалу спільної
регіональної політики у 80-х-поч. 90-х рр. XX ст. забезпечити поступальний
прогрес та регіональний розвиток не вдавалося. Потрібен був стимул, забезпечити
який могли лише серйозні зміни або «історичні» угоди. Таким стимулом стало
одночасне розширення ЄС за рахунок вступу Греції, Іспанії й Португалії та
подальше поглиблення європейської інтеграції за рахунок ухвалення Єдиного
європейського акту (реформування структурних фондів) та Пакету Делора I.
Реформа структурних фондів 1988 р. мала як політичні, так і економічні
наслідки, бо принципи концентрації та партнерства давали Європейській комісії
змогу тісно співпрацювати з регіональними органами влади, часто оминаючи
національні уряди. Комісія послуговувалася цим правом, щоб діяти як підйомний
важіль у традиційно маловідомих регіонах і сприяти виникненню «єврорегіонів»,
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що виходять за межі національних кордонів. Отже, формування й запровадження
політики гуртування дедалі зміцнювало регіоналізм у Європі та забезпечувало
створення багаторівневого урядування в ЄС.
Фундамент усієї регіональної політики 90-х рр. XX ст. був закладений у
Маастрихтському договорі (1992), де до національних ініціатив регіонального
управління були додані спеціальні ініціативи у сфері згуртування. Однією з цілей
ЄС було визнано сприяння економічному та соціальному прогресу, який був би
збалансованим і сталим, зокрема, через створення зони без внутрішніх кордонів
шляхом зміцнення економічної та соціальної згуртованості й створення
економічного і валютного союзу.
У період з 1994 по 1999 рр. у пріоритети діяльності Структурних фондів
входили: 1) сприяння розвитку й коректуванню структури відсталих регіонів;
2) конверсія регіонів, прикордонних районів або частин регіонів, що потерпіли від
промислового спаду; 3) боротьба із довгостроковим безробіттям і покращення
зайнятості молоді й людей, усунутих з ринку праці, забезпечення рівних
можливостей для зайнятості чоловіків і жінок; 4) створення сприятливих умов для
адаптації робітників до галузевих змін і змін у виробничих системах; 5) сприяння
сільському розвитку; 6) розвиток і перебудова структури регіонів з винятково
низькою щільністю населення [2, с.31]. Завдячуючи таким заходам в період з 1986
по 1996 р. ВВП на душу населення з урахуванням паритету купівельної
спроможності у десяти найбідніших регіонах ЄС виріс з 41% до 50% від
середнього рівня в ЄС.
У 1997 р. Європейська комісія підготувала інформаційний документ
«Порядок денний 2000», в якому були пропозиції з проведення серії реформ щодо
модернізації регіональної політики. У 1999 році на Берлінському саміті основними
пріоритетами регіональної політики на 2000-2006 рр. визначалися: 1) сприяння
розвитку й коригуванню структури відсталих регіонів; 2) підтримка економічних і
соціальних перетворень (конверсії) районів, що зіткнулися з проблемами
структурного характеру; 3) сприяння адаптації й модернізації політики й систем у
галузі освіти, професійної підготовки, зайнятості.Загалом підтримкою за усіма
трьома новими пріоритетами у 2000-2006 рр. було охоплено 40% населення ЄС.
На всіх стадіях програмування, моніторингу й контролю над виконанням
програм і проектів було розширено партнерство між інститутами ЄС,
національними, регіональними й місцевими органами управління, неурядовими
організаціями, особливо тими, які працюють у галузі охорони навколишнього
середовища, забезпечення рівних прав чоловіків і жінок.
Для ефективного розвитку регіонів в ЄС у майбутньому Європейська комісія
визначила нові пріоритети регіональної політики на період 2007-2013 рр.
Насамперед нова політика значно звузила сферу своїх цілей, на які будуть
спрямовані основні зусилля: 1) конвергенція – згладжування нерівності між
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країнами
й
регіонами;
2)
збільшення
трудової
зайнятості
й
конкурентоспроможності регіонів; 3) європейська міжтериторіальна співпраця
(транскордонна, транснаціональна й міжрегіональна).
Зазначені зміни в регіональній політиці спричинили й відмінності в
принципах роботи Структурних фондів ЄС, які є основними фінансовими
інструментами впровадження регіональної політики. Замість п’яти, що діяли
раніше, залишилися лише три – Європейський фонд регіонального розвитку,
Європейський соціальний фонд та Фонд гуртування.
Водночас досвід здійснення регіональної політики в країнах ЄС доводить,
що сама по собі регіональна політика не здатна забезпечити прискорене
економічне зростання і збільшення доходів у відсталених регіонах. До трансфертів
Структурних фондів необхідно ставитися дуже обережно, адже незалежні
експерти свідчать, що не потрібно приділяти надто багато уваги внутрішнім
регіональним диспропорціям, а краще зосереджуватися на забезпеченні сталого
економічного зростання всієї країни.
Список використаних джерел:
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ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ
ГНУЧКОСТІ
Реалізація фінансової політики держави в середньостроковій перспективі
спрямована на регулювання циклічних коливань економіки, що в довгостроковій
перспективіпідтримує сталий розвиток, збільшує фінансовий потенціал та капітал
в країні. При цьому гнучкість фіскального реагування залежить відсформованого
фіскального та функціонального просторів, що створюють можливості змінювати
характер контрциклічного впливу в бюджетній політиці на сукупний попит
залежно від стадії економічного циклу за умовою збереження фіскальної стабільності та фінансової стійкості в країні та перспектив економічного зростання.Треба
зазначити, щоу порівнянні з фіскальним простором, який є об’ємною величиною
та визначається основними параметрами фіскальної стійкості держави –
величиною державного боргу і дефіциту бюджету, що впливають на можливу
тривалість та вартість фіскального регулювання, функціональний простірвизначає
стан факторів ефективності фіскальної політиці, включаючи потенційну реакцію
об’єктів фіскального регулювання на регуляторний вплив.
Основними інструментами інституціоналізації підвищення фіскальної
гнучкості за рахунок розширення фіскального і функціонального просторів є
формування системи резервних (стабілізаційних) фондів із відповідним
потенціалом їх наповнення у період економічної стабільності та підйому, а також
впровадження комплексу фіскальних правил із посиленням їх контрциклічної
спрямованості.
На противагу багатьох країн, які мають вже доволі тривалий опит у
застосуванні фіскальних правил, Україна нажаль не впровадила дієвого механізму
фіскального регулювання економіки із обмеженням її дискреційного впливу, що
досі зазнає величезного політичного впливу. За визначенням експертів МВФ саме
цей фактор є основною причиною високого рівня проциклічності фіскальних
агрегатів, наслідком чого є посилення циклічних коливань[1]. Разом із тим, однією
із головних перепон до впровадження фіскальних правил в Україні з точки зору
МВФ, крім високої нестабільності макроекономічних показників та відповідної
складності прогнозування, є слабкий рівень бюджетних інститутів. Саме якість
інституційного забезпечення або якість бюджетних інститутів, що визначають
формальні і неформальні правила, процедури в процесі бюджетного планування,
затвердження та виконання, визначають суттєвою мірою зниження проциклічності
фіскальних агрегатів. Підтвердження цьому знайдено в останніх дослідженнях
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фіскальної політиці у країнах, що розвиваються та країнах із малими доходами,
наприклад у [2].
За методикою Дабли-Норіс Е. та ін. [3] оцінка якості бюджетних інститутів
здійснюється на основі наступних характеристик бюджетного процесу: ступеня
централізації прийняття рішень відносно державного бюджету, наявності та
ефективності фіскальних правил та контролю, фіскальної
стійкості та
кредитоспроможності держави, комплексності і прозорості бюджетного процесу.
Застосування нами даної методики до оцінки якості бюджетних інститутів в
Україні дозволяє стверджувати, що найнижчу якість бюджетні інститути мають на
стадії планування – 2,11 (з 4-х можливих), тоді як на стадії затвердження – 3,8,
стадії виконання – 3,19. Разом із тим, саме перша і остання отримають згідно із
методикою найбільші ваги, що визначає і загальний рівень якості бюджетних
інститутів – 2,86.
Треба зазначити важливі висновки зазначених вчених для країн із низькими
доходами - більш прозорий і комплексний (всебічний) бюджет є важливішим ніж
централізація прийняття рішень під час розгляду тазатвердження бюджету. Іншою
мовою, зовнішній аудит є більш ефективним інструментом ніж внутрішній
моніторинг, а більша централізація бюджетного процесу в руках виконавчої влади
в умовах відсутності прозорості та публічного контролю може негативно впливати
на фіскальну дисципліну. Зниженню проциклічності також сприяє збільшення
гнучкості самих фіскальних правил, що, між тим, потребує високого рівня
інституціонального забезпечення, які посилюють моніторинг і механізм
фіскальної відповідальності.
Говорячи про прозорість як найважливішу якість інституційного
забезпечення фіскальної гнучкості доречно навести дані незалежного
Міжнародного бюджетного співтовариства (IBP), яке з 2006 р. визначає рівень
бюджетної відкритості майже ста країн світу на основі виміру прозорості,
можливості участі суспільства у бюджетному процесі та надзору за бюджетом з
боку законодавчого та контролюючого органів [4]. Україна оцінюється із 2008 р.
та у 2015 році отримала найгірший рівень бюджетної відкритості – 46 балів із 100
можливих, що на 2% менше, ніж у 2010 р., та на 17% ніж у 2008 і 2012 роках.
Відповідно суттєво погіршився і рейтинг України серед інших країн – якщо у 2010
р. вона займала 19 позицію із 92 країни, то у 2012р. – вже 35, у 2015 р. – 56 місце.
За повнотою та відкритістю бюджетної інформації Україна перевищила
середній бал, розрахованийпо ста країнах,за такими елементами оцінки:
інформацією, яка є доступною під час попереднього розгляду Державного
бюджету; під час прийняття бюджету, під час формування поточних звітів; звіту за
рік та аудиторського звіту (рис. 1). Разом із тим менше середнього Україна
отримала бал відповідно до прозорості і повноти інформації під час попереднього
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розгляду бюджетних пропозицій; за не складанняромадського бюджету та
піврічного бюджету.
Показовою є також оцінка повноти інформації у розрізі її видів: за
інформацію про бюджетні витрати наша держава отримала 52 бали, продоходи –
53, про борг – 50, загальне представлення – 13.
З метою визначення участі громадськості оцінюється також ступінь, зякою
уряд надає можливості для участі суспільства у бюджетних процесах. Таки
можливості повинні надаватися протягом усього бюджетного циклу виконавчою
владою, законодавчим органом і головним контрольним органом.Україна
отримала 23 бали з 100, що вказує на недостатнє надання громадськості
можливостей для участі в бюджетному процесі. Це нижче, ніж загальний середній
бал 25.

Рис. 1 Відкритість та прозорість бюджетного процесу в Україні [4]
Така ситуація значно погіршує можливості ефективного впровадження
фіскальних правил. Найгірше впливає на такий потенціал на ступне:
- відсутність у бюджетної пропозиції виконавчої влади інформаціїщодо
видатків та доходах в розрізі їх класифікації за попередні та на майбутні роки, а
також в розрізі бюджетних програм;
- відсутність інформації про вплив зроблених макроекономічних припущень
про витрати, доходи, інфляцію, зростання реального ВВП та вартість капіталу або
аналіз чутливості до їх зміни;
70

- відсутність інформації про фінансові і нефінансові активи держави, які
потенційно формують фіскальний простір фінансової політиці;
- у бюджетних пропозиціях відсутня інформація про результати оцінки
майбутніх фінансових зобов’язань держави на довгострокову перспективу – така
інформація повинна покривати щонайменше 10 років та включати
макроекономічні та демографічні припущення, оцінку їх впливу на зроблений
прогноз;
- відсутність у бюджетній пропозиції інформації про вплив існуючої або
передбаченої фіскальної політиці на цілі державної політиці у середньостроковій
перспективі;
- відсутність у бюджетній пропозиції інформації про оцінку впливу
фіскальної політиці на забезпеченість найбільш незахищених верств населення;
- недостатня повно, піврічного та річного звіту, де відсутнє порівнювання
планової і фактичноїзаборгованості, процентного доходу, а також порівняльна
інформація про фактичні показники роботи.
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PRIORITIES OF RENEWABLE ENERGY INVESTMENT PROJECTS
IMPLEMENTATION
The use of alternative energy sources has a global perspective for the further
successful development of civilization, because there are phenomena that violate the
stability of civilized society development in the world: traditional energy sources run
out, increase in the value of their reproduction, intensely polluted environment,
destroyed biosphere, an excess amount of organic waste of industrial, agricultural and
domestic origin is formed. However, the development of alternative energy requires
activation of investment processes in this area at the present stage. Taking this into
consideration, the problem of development of organizational-economic mechanism of
renewable energyinvestment projectsimplementation is highly relevant today.
The study of theoretical and methodological aspects of improving and increasing
the efficiency of the investment process, including energy, considered in studies of
I. Blank [1], P. Korenyuk [2], T. Mayorova [3], A. Peresada [4], V. Potapenko [5],
A. Udalikh [6], Y. Zhalilo [7], A. Glen [8], С. Jones [9], B. Esty [10].
However, despite the significant achievements of these authors remain poorly
understood issues related to the definition of organizational-economic mechanism of
priorities of renewable energy investment projects implementation in terms of the
energy dependence of the state at the modern stage.
At the present stage the organization and effective functioning of the process of
priorities of investment development of alternative energy received considerable
attention. We identified several areas in which there can be actions directed on
activization of investment process in the field of alternative energy. All the spheres are
interrelated and have mutual influence. Implementation or activation of factors of one
group will have a positive impact on all spheres of influence on this process. Qualitative
and quantitative improvement of each of the factors will increase the volume of
priorities of investment resources from the respective areas and, as a result of their
interaction, from other sources of investment resources.
Priority in the offered mechanism are actions of the state, because they affect the
possibility of implementing measures from other areas and can carry out activities in
order to achieve social impact in the field of alternative energy, not for profit, and also to
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incentive measures in relation to energy to increase opportunities to attract additional
resources [11]. Each of these areas of impact on the formation of investment resources
has its own characteristics and methods of regulation. Successful investment process can
be described only if positive results from it will be received by both the parties involved
in its implementation, the investor and the investment object.
The basis for effective development of investment in alternative energy processes
is universal, not detailed, planning of these activities aimed at the achievement of the
desired results, achievement of a certain goal.
The authors have presented the offered organizational and economic mechanism
of the investment processes in alternative energy through the development and
subsequent implementation of its development programs (see fig. 1).
The main components of institutional support for priorities of investment in
alternative energy in Ukraine are the state regulatory framework, the current
organizational structure of the management system and tools used by it for the
implementation of tasks.
Analyzing the views of leading industry experts and scientists, it can be said that
state administration in the energy sector is not sufficiently effective. The most
controversial issue is the need to improve the existing institutional infrastructure to
ensure the effective control and regulation of energy. However, certain issues of
supervision and control over the activity of enterprises in the energy sector are the
responsibility of many government bodies, so it would be reasonable to reorganize them
into an independent institutional structure to ensure the effectiveness and completeness
of the monitoring of project works and field development and supervision in the sphere
of subsoil use.
Alternative energy is the basis of providing power safety of the country, that
underlines the large value of the offered organizational-economic mechanism of
priorities of the investment development of alternative energy in the conditions of power
dependence and certain basic levers and factors of influence, and also blocks of its
realization by means of the program of development of alternative energy. Realization
of the Program project will allow to activate investment activity in alternative energy
that will have positive influence not only on energy, but also on the country on the
whole.
Influence on the separate elements of organization of production of alternative
electric power will assist bringing in of additional volumes of investment resources in
this sphere from different sources, promoting the amount of investment projects that will
be realized. The increase of level of the resource backing of alternative energy will
allow promoting the priorities of investment attractiveness of this sphere and attracting
the additional investments of both local and foreign investors.
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INDIRECT EFFECT TOOLS

DIRECT EFFECT TOOLS

Objective:increasing investment activityinalternative energyfor the effective implementation investment
projectsthat improves theprofitabilityandcompetitivenessof the sphereof production.
Object:the investment processinalternative energy
Subjects:alternative energyentities, investors, public authorities.
Subject: system organization and implementation ofinvestmentinalternative energy.

Conceptualblock

• investment policy;
• research investment needs and opportunities for
renewable energy;
• development of investment projects, action plans;

Effectiveblock

Realizablebl
ock

OBJECTIVES
• increasing thevolume of investmentresources allocatedtoalternative energy;
• increase the numberof implementedinvestment projects;
• improve the profitability ofalternative energy andits profitability;
• increaseproducedbyalternative energy sourcesto diversifyenergy balance.

PRINCIPLES
• consistency;
• continuity;
• logistical supply;
• depending on the resource potential.

DIRECTIONS
Construction of new power plants or reconstruction of existing facilities; replenishment of logistics; development of new production
technologies; infrastructure development; training staff and others.

YES

• implementation of investment projects, development
of investment;
• the management of investment projects;
• monitoring the investment process.

ACHIEVINGTHE DESIRED EFFECT

Implementations tasks and achieve goals
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NO

ORGANIZATIONAL MECHANISM LEVERAGE
Administrative; institutional; information; legaland organizational

ECONOMICMECHANISM LEVERAGE
Budget, investment, credit, tax, economic, innovative

Legal regulation;
Tax regulations;
Concessional loans;
Customs policy;
Politics accelerated depreciation..

Internal
factors

External
factors

Governmentplans and programs;
Grants, subsidies;
System ofgovernment
Targetedfunding
contractsandorders;
ofalternative energy.

Determination oferrorsin the planning
andorganizationof investment processes

Fig. 1: Organizational-economic mechanism of renewable energyinvestment projectsimplementation
Source: compiledby the author
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РОСТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ВРЕМЕННОЙ ЗАНЯТОСТИ В СТРАНАХ,
ПЕРЕХОДЯЩИХ К ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ СТАДИИ РАЗВИТИЯ
Нестандартные контракты включают в себя достаточно широкий круг
различных видов временной занятости. Законодательства развитых стран мира
первых послевоенных десятилетий связывали законность заключения временных
контрактов преимущественно с объективными причинами, т.е. сезонными
работами или заменой временно отсутствующего сотрудника. С начала 1980-х
годов области применения временной занятости были значительно расширены,
что сразу привело к быстрому увеличению этого сегмента рынка труда.
В то же время не существует общепринятого стандартизированного
определения временного работника. Временную занятость можно определить как
такую форму занятости, которая не предполагает длительных трудовых
отношений между работником и работодателем. Это могут быть срочные
договора, договора с агентствами занятости, договора на выполнение
определенного объема работ, ученические договора и др. [1]
Временная занятость – это крупный сегмент нестандартной занятости, доля
которой в общей занятости в странах ОЭСР в 2013 году составляет 11%.
Однако между странами наблюдается значительная дифференциация в
распространении этой формы занятости. Среди 30 стран, которые в настоящее
время входят в ОЭСР, временная занятость наиболее широко распространена в
Испании, Польше, Южной Корее, Нидерландах, где более 20% всех работников
могут быть причислены к временным. Бесспорным лидером стала Польша, где
временные контракты заключило 26,9% всех занятых. Если в 2010 году
лидерство держала Испания [2], то теперь она уступила место Польше.
Самая массовая группа стран, где доля временных работников
незначительно отклоняется от средних величин по Евросоюзу, ОЭСР (Европа),
т.е. находится в диапазоне от 16,8% до 8,2% включает большинство стран
Центральной и Северной Европы. Среди них находятся как высокоразвитые
страны (Швеция, Франция, Канада, Германия и др.), так и страны, недавно
вступившие в состав ОЭСР (Словения, Хорватия, Чешская республика и др.).
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Низкая доля временных трудовых контрактов остается в Болгарии, Эстонии,
Литве, Румынии. За последние 10 лет доля временной занятости варьируется
незначительно, однородность по этому показателю стран повысилась, тенденции
в разных странах разнонаправлены. Рост этого показателя в таких странах как
Польша, Италия, Франция, Нидерланды, Хорватия, сопровождался сокращением
доли временных работников в Чешской Республике, Японии, Дании и других
странах.
За пределами Европы временная занятость несколько сократилась, поэтому
средние по группе G7 и всем странам ОЭСР за период с 2003 по 2013 год
демонстрируют незначительную отрицательную тенденцию. В то время как
средние величины по группе стран Европейского союза (28 стран) и ОЭСР
Евросоюз показали незначительную положительную тенденцию.
В категорию временно занятых входят достаточно разнородные группы
работников, которые обладают различной степенью социальной защищенности.
При одинаковой доле временной занятости в общем числе работающих, различия
в структуре могут быть существенными.
В настоящее время в пяти из восьми стран ОЭСР, по которым имеется
информация о структуре временной занятости, наиболее распространена работа
по контрактам с фиксированной датой. Вторую группу по численности
составляют работники агентств по лизингу рабочей силы. В отдельных странах
достаточно «весомыми» являются и другие категории временных работников – в
Мексике это сезонные рабочие, в Канаде и Нидерландах – работники по вызову.
В США в 1980-е и 1990-е годы численность этого сегмента рабочей силы
увеличивалась в среднем на 11% в год, тогда как общая занятость – всего на 2%.
Несмотря на бурный численный рост, работники агентств по найму персонала в
общей численности занятых в подавляющем большинстве промышленно
развитых стран все ещё не составляют значительный сегмент рынка труда. По
подсчетам Международной ассоциации по найму персонала «СIЕТТ» численность
работников подобных агентств в странах Евросоюза не превышает 2,1 млн.
человек, или 1,4% от общей занятости.
Наиболее распространена эта форма занятости в Великобритании - 0,9 млн.
человек, Франции - 0,6 млн., Нидерландах - 0,2 млн. Однако в процентном
отношении к общей занятости лидирующие позиции занимают Нидерланды, где в
агентствах по найму персонала занято 4,5% рабочей силы, а также
Великобритания (3,2%) [3]. Результаты анализа социального портрета временно
занятых и представительства различных социально-демографических групп не
позволяет ответить на вопрос, является ли она своего рода ловушкой, в которую
попадают отдельные наиболее уязвимые группы рабочей силы 4.
Во многих странах ОЭСР женщины несколько чаще, чем мужчины,
работают на условиях временной занятости, однако только в Бельгии, Финляндии,
Японии и Нидерландах гендерная дифференциация достаточно велика.
Вовлеченность во временную занятость сильно варьируется в зависимости от
возраста. Работники младших возрастов 15-24 лет в три раза чаще, чем работники
старших возрастов, заняты на временных рабочих местах. Особенно выделяются
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две страны: Испания, где две трети молодежи имеют временные контракты, и
Финляндия, где этот показатель составляет 49%. Уровень образования – один из
факторов, который оказывает существенное влияние на распространенность
временной занятости. Она заметно выше среди имеющих низкий уровень
образования и постепенно снижается по мере возрастания лет обучения. В то же
время, в условиях высокоразвитой экономики, как в Великобритании, временная
занятость особенно широко распространена среди наиболее образованной
рабочей силы 5.
Большая часть временных работников сосредоточена в сфере услуг, хотя
разница между основными секторами экономики не так значительна, как в случае
с работниками, занятыми неполный рабочий день.
Среди отраслей материального производства масштаб временной занятости
больше всего в сельском хозяйстве, а также в строительстве, в сфере услуг, в
личных и социальных услугах (в последних в основном за счет высокой доли этой
категории занятых в образовании и здравоохранении). Примерно одинаковый
уровень временной занятости регистрируется в распределительных и деловых
услугах 6,7,8.
Что касается перспектив временных работников, то результаты
обследования, проведенного в 13 европейских странах, показали, что
значительная часть временных работников – от одной до двух третей – в течение
двух лет получают постоянное рабочее место. Наиболее высокий удельный вес
временных работников, трудоустроенных на постоянное рабочее место, в таких
странах как Австрия, Дания, Нидерланды и Великобритания, гораздо реже это
происходит в Бельгии, Франции и Испании. В то же время четвертая часть всех
временных работников оказывается в рядах безработных. Таким образом, риск
оказаться безработными у временных работников выше, чем у тех, кто имеет
постоянный контракт 6.
Достаточно высокие показатели перехода временных работников на
постоянные рабочие места связаны с тем, что для многих работодателей эта
форма занятости используется для отбора кандидатов на постоянные рабочие
места. Наиболее хорошие перспективы получения постоянного рабочего места
имеют лица, направляемые агентствами по предоставлению временных
работников. В Германии, Франции, Нидерландах, Испании и Великобритании
пятая часть таких работников впоследствии была принята на работу в фирмузаказчик (причем 70% из них – на постоянные рабочие места). Самые низкие
шансы получения постоянной работы имеют работники по вызову и сезонные
рабочие.
Таким образом, факторами роста спроса на временную занятость со
стороны
работодателей
являются
диктуемые
рынком
требования
конкурентоспособности бизнеса, требующие в современных условиях гибкости
управления затратами на труд при изменении рыночной конъюнктуры.
Диверсификация
видов
временной
занятости
обусловлена
поиском
работодателями такого предложения, которое позволит максимально полно
удовлетворить их потребности. Временные работники в целом обладают меньшей
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социальной защищенностью по сравнению с работающими на постоянных
контрактах, у них ниже уровень оплаты труда, существуют ограничения доступа к
социальным гарантиям.
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РОЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ
В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Бюджет і бюджетна система як економічні категорії проявляються в
економіці не окремо, а у взаємозв’язку, разом з іншими системними і
надбудованими категоріями. Останні є органічно втіленими в систему дії
економічних та інших категорій: політичних, ідеологічних, культурних тощо.
Отже, економічні категорії «бюджет і бюджетна система» обслуговують не тільки
відтворення діючих матеріальних благ і робочої сили, але і всю сукупність діючих
категорій, які відтворюють не тільки товар і робочу силу в суспільстві, але і саме
суспільство. Це здійснюється лише у вартісній частині функціонування інших
категорій, але не фінансових в їх складі.
Виходячи з економічної сутності категорії «бюджет», можна виділити такі
основні його функції: цільова, розподільча і контролююча. Найважливішою із них
є цільова. Ціллю є спрямованість використання таких фондів, яка реалізується
через бюджетні програми. Формування бюджетних грошових фондів
здійснюється на різних рівнях – державному та місцевому (чотирьох рівнів:
загальнодержавний, обласний, районний, базовий) (рівень територіальних громад,
господарюючих суб’єктів (фірми, корпорації, підприємства), на сімейному рівні.
Саме цим обумовлені такі поняття як централізований бюджет тощо. На
державному рівні формуються бюджети, фонди, які мають загальнонаціональне
значення, на місцевому рівні – місцеве значення. У сукупності вони утворюють
бюджетну систему.
Особливе місце у цій системі посідає централізований бюджет, якій
опосередковує процес мобілізації, утворення, розподілі використання
централізованого грошового фонду України, що знаходяться у розпорядженні
відповідних органів влади, призначеного для фінансування функцій і завдань
загальнодержавного значення і є основним фінансовим планом держави, який
затверджується Верховною Радою України. Централізований бюджет є основною
фінансовою базою функціонування держави. Централізація фінансових засобів
має важливе економічне і політичне значення, яке дозволяє здійснювати єдину
фінансово-бюджетну політик. Однак сьогодні суспільство має і інші виклики. На
рівні господарюючих суб’єктів створюються грошові бюджетні ресурси, які
забезпечують просте відтворення, розвиток господарства (підприємства, фірми,
корпорації тощо). На рівні сім’ї свідомо, або не зовсім, визначаються обсяги
ресурсів, які спрямовуються на поточне споживання, формування інвестиційних
можливостей, соціальний захист тощо. Усе це має конкретну мету, заради якої і
створюються грошові бюджетні ресурси. Цільова функція бюджетів різних рівнів
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визначає спрямованість і темпи розвитку, тобто впливає на ефективність
відтворення. А реалізується вона через бюджетну політику, яка впливає на
макроекономічні ситуацію.
Бюджетна політика є ніщо інше, як цілеспрямована діяльність держави (в
особі органів державної влади й місцевого самоврядування) з використання
бюджетної системи для реалізації економічної політики. Вона передбачає різний
ступінь розподілу національного доходу держави за допомогою бюджету,
більший чи менший рівень централізації фінансових ресурсів у рамках бюджетної
системи, посилення чи послаблення регламентації використання бюджетних
коштів, пріоритетність бюджетного фінансування певних заходів, вибір шляхів
досягнення збалансованості бюджетних доходів і видатків тощо. Вона
безпосередньо пов’язана з такою економічною категорією як «ефективність» з
точки зору «по-перше, впливу бюджетної політики на соціально-економічний
розвиток держави, по-друге, ефективності бюджетної політики як такої».
ПринципефективностібюджетноїсистемиУкраїнитакожпередбачаєприсклада
ннітавиконаннібюджетівусіхучасниківбюджетногопроцесу «прагнути досягнення
запланованих цілей». На всіх стадіях зазначеного процесу його учасники в межах
своїх повноважень здійснюють оцінку ефективності бюджетних програм з метою
цільового і результативного використання бюджетних коштів.
Розподільча функція бюджетів обумовлює необхідність формування
системи мобілізації і розподілу бюджетних ресурсів як між фондами, так і
шляхом доведення їх до кінцевих отримувачів (споживачів) уже із фондів для
використання відповідно до цільового призначення. Ця функція реалізується в
конкретних механізмах формування бюджетів і їх використання відповідно до
заданих цільових завдань. Податки, збори, їх ставки і механізм вилучення,
бюджетні процеси, бюджетний кодекс – все це відображення розподільної функції
бюджетів. При цьому важливо зазначити, що розподілена гривня – є цільовою
гривнею. Сукупність розподільних механізмів, їх доцільність і ефективність
безпосередньо впливає на суспільне відтворення. Саме тому, наголошують
дослідники, бюджетна стратегія має бути спрямована на «підтримку раціональних
пропорцій у суспільному відтворенні та злагоджену роботу всіх інституційних
механізмів».
Не менш важливу роль відіграє і контрольна функція бюджетів. Це не
тільки контроль правильності формування їх матеріальної основи – грошових
фондів і їх використання, але й оцінка досягнутих результатів використання
державних ресурсів заданим цілям, виявлення невідповідностей, напрацювання і
реалізація заходів для коригування доцільності використання бюджетних
ресурсів.
Відповідно до теорії цільового використання бюджетних коштів і завдяки
контрольній функції досягається контроль і оцінювання ефективності бюджетних
програм через «вимірювання виконання», «оцінювання програм», «аудит
адміністративної діяльності», що означає моніторинг і звітування про реалізацію
й напрями коригування програм. Аналізу й оцінці піддаються всі характеристики
бюджетних програм: ціль, пріоритети розвитку, завдання, виконавці, строки
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виконання, напрями діяльності, чисельність зайнятих у реалізації програми,
перелік державних цільових програм у межах бюджетної програми, юридичні
підстави для формування й реалізації бюджетної програми тощо. Основою цього
оцінювання ефективності виконання бюджетних програм, обґрунтованих
головним розпорядником бюджетних коштів, з урахуванням пріоритетних
напрямів Стратегії соціально-економічного розвитку України є інформація про
обсяги фінансових ресурсів бюджетного запиту і граничні обсяги видатків щодо
кожної бюджетної програми, на основі яких визначаються показники затрат,
продукту, ефективності, якості.
Отже, виходячи із сутності економічної категорії бюджету, обсяги
формування ресурсів значною мірою залежать від намічених стратегічних цілей,
масштабів, завдань соціально-економічного розвитку, які спрямовані на
вирішення поточних і стратегічних завдань. Але при цьому розміри бюджетних
ресурсів не мають виходити за розміри в рамках знову створеної вартості
додаткового продукту. У масштабах економіки важлива також структура
розподілу бюджетних ресурсів на цілі суспільного споживання і потреб
господарюючих суб’єктів, співвідношення між кінцевим споживанням і
нагромадженням.
Для здійснення функцій бюджету держава виробляє бюджетний механізм,
який являє собою сукупність форм організації бюджетних відносин, методів
мобілізації і використання засобів загальнодержавного грошового фонду.
Фіскально-бюджетний механізм містить: 1) бюджетну систему; 2) адміністративні
органи; 3) правові підґрунтя у вигляді законів, постанови вищих органів
управління країни; 4) систему документації і звітності і інші реквізити, які
необхідні для конкретної діяльності щодо виконання дохідної і витратної частини
бюджету. У цьому механізмі побудова моделі бюджетної системи є
найважливішим фактором його ефективності. Використання бюджетного
механізму для регулювання досягнення стратегічної цілі розвитку економіки,
здійснюється шляхом маневрування бюджетними коштами (ресурсами), які
надходять у розпорядження держави.
Функціонування бюджетної системи як єдиного цілого для забезпечення
соціально-економічного розвитку України передбачає узгодження бюджетної та
монетарної політики, наявність налагодженої системи управління бюджетними
коштами (ресурсами), яка б забезпечила належну координацію бюджетної і
монетарної політики. Системний підхід, що передбачає застосування низки
методів і з урахуванням всього комплексу системних характеристик бюджетно
системи, дозволяє чітко виокремити її структурну модель з метою розроблення
стратегії розвитку бюджетної системиУкраїни.
Неефективність ланок бюджетного механізму впливає на структуру доходів
і витрат бюджетної системи за видами бюджетів. А функціонування державного
бюджету проходить шляхом особливих економічнихформ, які відображають
окремі етапи перерозподілу вартості – доходів і витрат бюджету. Ці економічні
категорії, різні за своїми функціональними характеристиками, будуть розглянуті
нижче. Автор звертає увагу на досягнення максимального впливу на економіку і
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соціальну сферу територіальних утворень бюджетів усіх рівнів через призму
активних інструментів соціально-економічного розвитку країни, місцевих
утворень.
Бюджетна система забезпечує виконання перерозподільної функції такої
категорії як бюджет на основі дотації вирівнювання. Необхідність обов’язкового
досягнення рівноваги між бюджетними витратами і джерелами їх фінансування у
будь-якому бюджеті обумовлена вимогою, яка витікає із принципу
збалансованості бюджетів, зафіксована в ст. 7 п. 2 Бюджетного кодексуУкраїни, і
є обов’язковою як на стадії становлення і затвердження бюджету, такі в процесі
його виконання.
Економічна сутність бюджетної системи виражається в основі її
збалансованості, оскільки це поняття пов’язано з обсягом залишковості
бюджетних коштів, які надходять до бюджету для повного фінансування
передбачених витрат. Достатність економічно обґрунтованих засобів визначає чи
буде досягнуто баланс між бюджетними доходами і витратами, чи утворюється
дефіцит бюджету, який вимагає додаткових джерел фінансування, що позитивно
чи негативно може вплинути і на реальну економіку залежно від ефективності їх
використання.
Тому економічна ефективність бюджетної системи обумовлюється
наступними чинниками:
1) економічно обґрунтованим розподілом грошових фондів між
бюджетами різних рівнів, визначальним критерієм якого є підвищення
конкурентоспроможності економіки і зростання добробуту населення;
2) впливом їх на міру соціально-економічного розвитку конкретного
регіону;
3) створення основ самостійності формування бюджетних доходів і витрат;
4) створення інституціональних умов ефективного використання
бюджетних засобів у всіх ланках бюджетної системи;
5) досконалістю і якістю правової бази, яка регламентує порядок і
механізми забезпечення збалансованості.
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ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
ПЕНСІЙНИХ АКТИВІВ
Міжнародне інвестування пенсійних активів відкриває нові можливості для
недержавних пенсійних фондів, зокрема надає можливість додаткової
диверсифікації інвестицій та підвищення ефективності портфельного
інвестування через досягнення оптимального співвідношення ризику і дохідності
на міжнародних фінансових ринках. Водночас із глобалізаційними процесами
зростає ризик дестабілізації фінансів, оскільки світовому фінансовому ринку
властиві нестабільність та зміна напрямів руху капіталів.
Вагомий внесок у дослідження проблем інвестиційної діяльності
недержавних пенсійних фондів зробили вітчизняні та зарубіжні вчені
І.Ю. Горюнов[1], В.В. Корнєєв [2], А.Я.Кузнєцова [3], С.В.Науменкова [4],
Г.М.Терещенко [5], Д.Ю. Федотов [6] та інші, чиї наукові здобутки мають значне
наукове і практичне значення. Оскільки умови інвестування пенсійних активів в
Україні постійно змінюються, питання вдосконалення регулювання інвестиційної
діяльності недержавних пенсійних фондів є актуальним науковим завданням.
Необхідність державного регулювання обумовлена наявністю ризиків, що
виникають при інвестуванні на міжнародних фінансових ринках, зокрема
наявність політичного ризику, ризику зміни валютного курсу, обмеження руху
капіталу через національні кордони, можливість змін податкового режиму та інші,
специфічні для окремої країни, ризики. Так, довгострокові зміни в реальних
валютних курсах несуть ризик незбалансованості валютних активів і
зобов’язаньнедержавних пенсійних фондів. Недоступністьповної інформації
вітчизняним інвесторам відносно ефективності іноземних фінансових
інструментів ускладнює оцінювання їх ринкової вартості та прогнозування
доходності активів, підвищує трансакційні витрати, внаслідок чого інвестиційна
доходність накопичувальних пенсійних фондів знижується.
Іншими цілями державного регулювання міжнародного інвестування
пенсійних активів є:
 збереження внутрішньої бази оподаткування з метою забезпечення
доходів державного бюджету;
 можливості використання недержавних пенсійних фондів як
потенційних інвесторів в облігації внутрішньої державної позики з метою
покриття дефіциту бюджету або виявлення додаткових джерел фінансування
державних програм;
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 зменшення попиту на іноземні активи з метою коригування дефіциту
платіжного балансу, підтримання стабільності валютного курсу та проведення
незалежної грошово-кредитної політики центральним банком;
 обмеження відтоку капіталу за кордон з метою захисту від підвищення
внутрішніх відсоткових ставок в умовах високої інфляції та фіксованого
валютного курсу;
 розвиток внутрішнього ринку капіталу тощо.
Розглядаючи форми державного регулювання міжнародного інвестування
пенсійних активів, не можна залишити поза увагою правову, адміністративну та
економічну форми. Правова форма регулювання є провідною, оскільки
адміністративна та економічна форми регулювання ґрунтуються на правовому
підґрунті.
Адміністративна форма регулювання реалізується за допомогою таких
інструментів, як встановлення прямої заборони, визначення кількісних обмежень
міжнародного
інвестування
пенсійних
активів,
встановлення
процедуриотримання офіційного дозволу на міжнародні інвестиції тощо.
Економічна форма регулювання включає валютне та податкове
регулювання. Інструментами валютного регулювання є заборона або обмеження
інвестицій в активи, деноміновані в певній валюті, а такожвимога валютного
метчінга, тобто встановлення частки пенсійних активів і зобов’язань, що їм
відповідають, в одній й тій самій валюті, що зобов’язує пенсійні фонди створити
додаткові резерви, якщо валютний склад активів ізобов’язань не співпадає.
Податкове регулювання передбачає встановлення ставок оподаткування
інвестиційного доходу, впровадження податкових пільг та застосування
штрафних санкцій.Інструментом опосередкованого економічного регулювання є
регулювання транзакційних витрат, тобто комісійних винагород посередникам,
плати за оформлення угод та управління портфелем міжнародних інвестицій.
При розміщенні інвестиційного ресурсу недержавних пенсійних фондів на
внутрішньому фінансовому ринку України виникають такі проблеми:
 недостатність варіантів для внутрішньої диверсифікації активів
інвестиційного портфелю пенсійних фондів через низьку структурованість
економіки;
 неготовність внутрішнього ринку капіталу забезпечити зростання
накопичень пенсійних активів за обсягом пропозиції, якістю, ліквідністю і
доступністю активів;
 значний ризик політичних, макроекономічних потрясінь, високої
інфляції, що зменшує вартість внутрішніх фінансових активів;
 волатильність доходності та відповідно висока ризикованість активів.
Отже, міжнародне інвестування є варіантом вибору при розміщенні
пенсійних активів, що у певних межах сприятиме покращенню диверсифікації
інвестиційного портфеля, підвищенню ліквідності активів та зниженню
систематичного ризику інвестицій.
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Незважаючи на те, що у Законі України «Про недержавне пенсійне
забезпечення» [7] задекларовано право на інвестування пенсійних активів в
іноземні цінні папери, недержавні пенсійні фонди фактично не користуються цим
правом, оскільки Національним банком України встановлено доволі тривалу
процедуру отримання індивідуальної ліцензії на здійснення інвестицій за кордон.
Вимога щодо отримання ліцензії пояснюється тим, що масштабні інвестиції за
кордон є небажаними для держави з огляду на їх негативний вплив на сальдо
платіжного балансу. Враховуючи зарубіжний досвід, вважаємо, що запобігти
таким небажаним наслідкам міжнародного інвестування можна шляхом
запровадження кількісних обмежень міжнародних інвестицій пенсійних активів,
що призведе до наступних позитивнихнаслідків:
1. Обмеження відтоку капіталу з країни, розвитоквнутрішніх фінансових
ринків,створення інвестиційних передумов для економічного зростання.
2. Забезпечення неінфляційної монетизації економіки, щоможе підвищити
ефективність державної грошово-кредитної політики.
3. Зменшення залежності стану вітчизняного фінансового ринку від
ситуації на світових фінансових ринках.
Поряд із позитивними можна сформулювати негативні наслідки кількісних
обмежень міжнародного інвестування пенсійних активів:
1. Обмеження можливостей досягнення оптимального співвідношення
ризику і доходу інвестиційного портфелю накопичувальних пенсійних фондів.
2. Схожість інвестиційних стратегій компаній з управління активами,,
зменшення ініціативи до впровадженняфінансових інновацій.
3. Повільне реагування на зміну кон’юнктури фінансового ринку, що
ускладнює застосування таких методів управління активами і пасивами, як зрілий
метчінг, таргетування інвестиційного доходу та інші, які вимагають швидких змін
часток вітчизняних і міжнародних акцій, облігацій в інвестиційному портфелі,
використання деривативів тощо.
Зменшити негативний вплив застосування кількісних обмежень
міжнародного інвестування пенсійних активів допоможуть такі рекомендації
щодо їх практичного застосування в Україні:
По-перше, розміщення частини пенсійних активів в іноземну валюту, що
підвищить їх реальну доходністьта дозволить здійснити додаткове інфляційне
хеджування вартості пенсійних активів.
По-друге, надання дозволу на інвестування пенсійних активів у внутрішні
взаємні інвестиційні фонди, що спеціалізуються на міжнародному інвестуванні
активів.
По-третє, застосування міжнародних пенсійних свопів, які передбачають
рівнозначне за обсягом інвестування активів іноземних накопичувальних
пенсійних фондів в українські цінні папери.
По-четверте, використання деривативів з базовим активом з фіксованою
доходністю, деномінованим в іноземній валюті,що дозволить хеджувати
короткострокові коливання валютних курсів.
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По-п’яте, створення сприятливих умов для розвитку внутрішнього ринку
капіталу шляхом запровадження привабливих для накопичувальних пенсійних
фондів фінансових інструментів, зокрема довгострокових державних облігацій з
достатнім рівнем реальної доходності, продовження процесу приватизації з метою
поглиблення капіталізації фондового ринку.
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ЄВС ТА ЄВРОПЕЙСЬКА СОЦІАЛЬНА МОДЕЛЬ:
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ВЗАЄМОДІЇ
У сучасному світі незаперечними є аргументи на користь соціального
захисту, який є потужним фактором, що сприяє скороченню масштабів бідності,
соціальної ізоляції, нерівності і одночасно зміцнює політичну стабільність і
соціальну згуртованість. Соціальний захист також стимулює економічне
зростання, оскільки він сприяє збереженню доходів домашніх господарств і, тим
самим, підтримує внутрішнє споживання Це особливо важливо в наш час, який
характеризується повільними темпами відновлення і низьким рівнем попиту у
світі.
Визнаним є той факт, що європейська соціальна модель переживає кризу
довіри, оскільки знаходиться під загрозою бюджетних проблем та тиску
міжнародних конкурентних імперативів. Існують реальні побоювання, що вона
вичерпала свій потенціал і в подальшому не зможе ефективно працювати.
Постійне безробіття і її близький родич, соціальна ізоляція, визначено в якості
основних економічних проблем на найближчі роки, крім того здатність урядів
держав-членів Європейського Союзу реагувати на ці проблеми скорочується. У
процесі переосмислення ролі своїх систем соціального захисту все більше уваги в
цих країнах приділяється їхньому використанню з метою протидії соціальній
відчуженості. Поява Європейського валютного союзу (ЄВС) і перспектива ЄС
поширювати своє членство на Схід додає додаткові проблеми.
Зокрема, у рамках політики ЄВС відсутні положення для інститутів ЄС про
їхню участь у соціальному захисті. Хоча стабільність була основною метою
макроекономічної політики цього об'єднання, останні п'ятнадцять років свідчать
про суттєві зміни у політичному порядку денному. Все більше актуальними
проблемами визнаються соціальне відчуження і збереження високого рівня
безробіття. Залишається на тривожному рівні бідність, спостерігається сплеск
расової нетерпимості.
Майбутнє як соціальної держави має вирішальне значення не тільки для
Європейського суспільства, але буде також визначати життєздатність
безпосередньо ЄВС. Одним з найважливіших в рамках політики ЄВС є питання
про те, як узгодити в умовах все більш інтегрованої макроекономічної політика, з
одного боку, широкий спектр специфічних соціальних потреб держав-членів ЄС,
та з іншого – обмеженість політичних інструментів на рівні ЄС.
Хоча доктрина субсидіарності передбачає, що держави-члени ЄС повинні й
надалі брати на себе відповідальність за основну частину соціальної політики,
багато питань про те, які зміни необхідно здійснити у фінансовому управлінні та
соціальному забезпеченні у відповідності до вимог політики ЄВС, залишаються
без відповіді. Це призвело до певних побоювань, що ЕВС буде мати руйнівні
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соціальні наслідки. Неврахування належним чином проблем соціального захисту
може бути результатом відсутності відповідних інструментів в рамках ЄВС. У
якості такого інструменту можна запропонувати використання різних форм
стабілізаційних схем, які б діяли через систему соціального захисту. Можливим є
також запровадження соціальних прав запозичення на зразок фінансових прав,
розроблених МВФ для підтримки ліквідності, які дозволять країнам подолати
тимчасові сплески попиту на соціальний захист.
Отже, очевидним є факт, що держави-члени ЄС мають намір зберегти
відповідальність за розробку, організацію і фінансування їх власних систем
соціального захисту. Тому повна гармонізація цих систем є не тільки
малоймовірною, але й політично дуже вразливою. Але Союз повинен сприяти
зближенню політики членів-держав у сфері соціального захисту та пошуку
механізмів, які можуть сприяти підвищенню ефективності його фінансового
забезпечення.
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МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
В умовах глибоких ринкових трансформацій національної економіки,
збройної агресії Російської Федерації ще більше актуалізується проблема
розвитку адміністративно-територіальних одиниць,оскільки їх розвиток залежить
від їх бюджетного потенціалу. Свідченням цьому є сучасна адміністративнотериторіальна реформа місцевого самоврядування і адміністративнотериторіального поділу, яка,починаючи з 2015 року, проводиться в Україні і
базується на двох важливих складових - визначення нової територіальної основи
місцевого
самоврядування
(зміна
адміністративно-територіального
устрою), передача повноважень та ресурсів на місцевий рівень, щоб більше
повноважень мали ті органи, які ближче долюдей (децентралізація).
Замість понад 11 тисяч місцевих рад буде створено 1500-2000 спроможних
територіальних громад, тобто відбувається укрупнення територіальних громадза
спроможністю адміністративно-територіальної одиниці саму себе забезпечуватиза
принципом самодостатності: одна місцева рада на кілька населених пунктів,
здатних утримати одну школу, лікарню і т.д. Для цього Верховна Рада України
прийнялаЗакон України «Про добровільне об'єднання територіальних громад», [2]
а Кабінет Міністрів України затвердив Методику формування спроможних
територіальних громад[4].
В Україні мають бути створені повіти, волості і регіони, як і у 1922-му році
за часів НЕПу [9,215], деповіт - проміжна (субрегіональна) адміністративнотериторіальна одиниця, яка складатиметься з волостей; волость - це
адміністративно-територіальна одиниця з одним, або декількома поселеннями
міського або сільського типу; регіонами України називатимуться Автономна
Республіка Крим (тимчасово окупована територія РФ), області, Київ,
Севастополь. Крім того, поки перелік областей, чи то регіонів відсутній, що не
виключає укрупнення нинішніх областей за рахунок сусідніх.
Ефективне задоволення потреб населення залежить від фінансової
самодостатності території. Основою фінансової автономії органів місцевого влади
є місцеві бюджети, які використовуються для регулювання господарських
процесів, розвитку культури і освіти, вирішення соціальних проблем тощо.
Місцеві бюджети виступають важливим елементом системи фінансового
регулювання не тільки регіону, але й економіки загалом; їх збалансованість та
оптимальність являє собою одну з основних умов економічного зростання,
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бюджетне регулювання дає змогу цілеспрямовано впливати на темпи розвитку
суспільного виробництва. У зв'язку з цим, завдання підвищення ефективності
управління соціально-економічними процесами в регіонах та їх фінансове
забезпечення на даному етапі розвитку України набуває особливої актуальності.
Саме місцевим бюджетам, як основній фінансовій базі органів місцевого
самоврядування, належать особливе місце в бюджетній системі нашої держави. У
них зосереджено понад 80% усіх фінансових ресурсів, якими розпоряджаються
органи місцевого самоврядування [1, 170]. Для аналізу ролі місцевих бюджетів в
соціально-економічному розвитку регіонів та їх місця у бюджетній системі
України потрібні їх кількісна та якісна характеристика. Про співвідношення
місцевих бюджетів з макроекономічними показниками, насамперед з валовим
внутрішнім продуктом (ВВП), свідчать такі дані (див. табл. 1).
Таблиця 1
Співвідношення обсягу місцевих бюджетів та ВВП
Показники / Роки
2012
2013
2014
ВВП, млрд.грн.
1409,0
1455,0
1567,0
Видатки
місцевих
221,0
218,0
223,5
бюджетів, млн. грн
Питома вага витрат
місцевих бюджетів у 15,68
14,98
14,26
ВВП, %
Джерело: складено авторами за даними [7].
Якщо проаналізувати динаміку питомої ваги місцевих бюджетів у ВВП, то
тут спостерігається тенденція до зменшення частки місцевих бюджетів.
Наприклад, у 2012 році питома вага витрат місцевих бюджетів у ВВП становила
15,68% і в останні роки спостерігається поступове зменшення частки до 14,26% у
2014 році. Це пов’язано із змінами в державному регулюванні розподілу доходів
між різними ланками бюджетної системи та свідчить про посилення державного
впливу на процес мобілізації коштів та розподіл між різними рівнями влади[7].
Тому питання щодо пошуку оптимального варіанта співвідношення між
державними та місцевими бюджетами залишається актуальним.
Система місцевих бюджетів в Україні характеризується слабкістю та
хронічним дефіцитом, що зумовлено тим, що передані до місцевих органів влади
функції неможливо самостійно реалізувати через обмеженість їхньої фінансової
бази. З кожним роком скорочується частка доходів місцевих бюджетів у структурі
доходів зведеного бюджету України, відповідно частка доходів державного
бюджету постійно збільшується. Це свідчить, що місцеві бюджети не є фінансово
самодостатніми.
Слід зазначити, що сьогодні фінансова база місцевих бюджетів є
недостатньою не тільки внаслідок того, що питома вага власних доходів бюджетів
складає досить малу частку, а й те, що у видатках місцевих бюджетів найбільшу
частку мають видатки на захищені статті. Відповідно коштів на розвиток
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житлово-комунального господарства, місцевої інфраструктури майже не
залишається[3, с. 23].
Прийняті зміни до Податкового та Бюджетного кодексів значно розширили
фінансові можливості місцевого самоврядування. Реформа міжбюджетних
відносин - це стимул для місцевих громад ефективніше наповнювати свої
кошториси, переходити на самозабезпечення та ощадно планувати свої видатки.
Починаючи з 2015 року, джерела наповнення місцевих бюджетів було
розширено за рахунок передачі з державного бюджету на місця цілої низки
податків, а також запровадження нових зборів. Зокрема, тепер місцева влада буде
збирати 100% плати за надання адміністративних послуг, 100% державного
мита, 10% податку на прибуток підприємств.
Разом з тим, у місцеві бюджети надходитимуть збори з роздрібного
продажу підакцизних товарів (пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів,
нафтопродуктів) за ставкою 5% вартості реалізованого товару. Крім того, їхні
доходи поповняться податком на нерухомість, яким відтепер оподатковується і
комерційне (нежитлове) майно, податком на автомобілі з великим об’ємом
двигуна, 80% екологічного податку (замість 35%) та 25% плати за надра [8].
Високий рівень концентрації зібраних податків у державному бюджеті
зумовлює проблему регіональних відмінностей у бюджетному забезпеченні і не
відповідає тим змінам, які відбулися у функціональній структурі державного та
місцевих бюджетів в умовах децентралізації державної влади і передачі значної
кількості повноважень на місцевий рівень. Централізація бюджетних ресурсів
суперечить практиці децентралізації повноважень на користь органів місцевого
самоврядування, яка відбувається в Україні, а також уповільнює процес
фіскальної децентралізації.
Таким чином, можна сказати, що в Україні і досі існує централізована
модель формування місцевих бюджетів, та попри численні нововведення і
законодавчі зміни процес бюджетної децентралізації просувається надто повільно
[3, с. 23].
Комплексне реформування місцевого самоврядування та удосконалення
регіональної бюджетної політики неможливе без усвідомлення досвіду
європейських країн, без вивчення їх рекомендацій та фінансової підтримки як
окремих заходів, так і конкретних проектів. Також це питання актуальне для
формування регіональної інфраструктури, фінансування житлово-комунального
господарства,
залучення
іноземних
інвестицій;
підтримки
розвитку
транскордонного та міжрегіонального співробітництва [5, с.45].
Завдяки децентралізації громадські послуги можна організувати і надавати
таким чином, щоб вони якнайкраще відповідали уподобанням місцевих жителів,
тобто підвищували ефективність та якість розподілу наявних ресурсів. Поряд із
цим, децентралізація супроводжується і підвищенням продуктивності та
функціонування бюджетної системи, забезпечуючи підзвітність місцевої влади
своєму населенню і скорочуючи число інстанцій.
Таким чином, більше
повноважень надається місцевим органам влади, які краще знають місцеву
специфіку і місцеві потреби [6, с. 61].
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Місцеві бюджети відіграють значну роль в соціально-економічному
розвитку територій і на даному етапі потребують використання бюджетної
системи як дієвого інструмента впливу на економічне зростання регіону,
вирішення низки соціальних проблем. Для дієвого виконання місцевими органами
влади покладених на них задач необхідно провести ряд удосконалень формування
і використання коштів місцевих бюджетів, посилити збалансованість управління
та контролю за регіональними ресурсами в Україні.
Запровадження політики децентралізації в Україні має стати важливим
кроком до стабілізації соціально-економічної ситуації, сприяти виходу із
фінансової кризи, забезпечити подолання суперечностей між рівнями влади та
організувати взаємовідносин на всіх рівнях управління.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗБУРЕНЬ НА
ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ ЗА ДОПОМОГОЮ ДИНАМІЧНОЇ
СТОХАСТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЗАГАЛЬНОЇ РІВНОВАГИ
Економісти трактують економічне зростання як довгострокове зростання
виробництва товарів та послуг в економіці за умови накопичення факторів
виробництва та технологічного зростання. Зокрема, у [1, с.162] економічне
зростання визначається як «довгостроковий поступальний приріст ВВП, ВНП або
НД на основі більшого (або) кращого використання ресурсів та удосконалення
технологій». Водночас під економічним зростанням також розуміється «реальний
приріст ВВП, ВНП чи НД на одну особу в довгостроковому періоді без порушень
рівноваги в короткострокових періодах» [1, с.162]. В свою чергу відхилення від
довгострокового тренду в короткостроковому періоді представляють собою так
звані ділові цикли, варіації в рамках яких можуть бути пояснені змінами в
сукупному попиті.
З точки зору відомих макроекономістів М.Бурди та Ч.Віплоша економічне
зростання країн являє собою«послідовність проміжних статичних рівноваг»[2,
с.105]. При чому довгострокове економічне зростання трактується ними як
«послідовність короткострокових рівноважних станів при зростаючому обсязі
доступних факторів виробництва та технологічного прогресу» [2, с.105].
Тому для дослідження впливу зовнішньоекономічних шоків на економічне
зростання в Україні використано динамічну стохастичну модель загальної
рівноваги (DSGEмодель), яку було розроблено автором для української економіки
та реалізовано в програмному середовищі Dynare 4.4.3 на базі MatlabR2010a.
Серед основних зовнішньоекономічних збурень, що здійснюють вплив на
економіку України, було розглянуто наступні: позитивний шок у світовому
випуску, позитивний шок у світовому сукупному попиті, позитивний шок
усвітовій відсотковій ставці, позитивний шок у світових цінах.
Позитивний шок у світовому випуску. Зростання світового випуску в
першу чергу викликає зростання вітчизняного випуску внаслідок зростання
попиту на традиційну продукцію українського експорту. Це в свою чергу
призводить до зростання попиту на фактори виробництва (працю та капітал), що
спонукає до підвищення рівня реальної заробітної лати та в результаті дії ефекту
доходу до зменшення пропозиції праці з боку домашніх господарств, що звичайно
супроводжується зростанням граничних видатків з боку вітчизняних фірм. Разом
з тим спостерігається зменшення темпу зростання цін на вітчизняні товари і
послуги з боку виробників.В той же час підвищення реальної заробітної плати
позитивно впливає на споживання домашніми господарствами кінцевих товарів і
послуг.
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З іншого боку описане розширення попиту на вітчизняну продукцію
сприятиме зростанню привабливості вітчизняних фірм, що має стимулювати
приплив інвестицій в економіку, який справлятиме тиск на відсоткову ставку в
сторону її зменшення та подальшу активізацію інвестиційної та інноваційної
діяльності. Це в свою чергу стимулює зростання податкових надходжень до
державного бюджету та в подальшому збільшення державних видатків.
При чому ефект від шоку зростання світового випуску має довгограючий
характер та спостерігається протягом більше ніж 40 кварталів.
Позитивний шок у світовому сукупному попиті.Зростання світового
сукупного попиту викликає зростання сукупного попиту на вітчизняні товари та
послуги, насамперед на товари інвестиційного попиту (проте спостерігається
зниження споживчого попиту та попиту з боку державних органів)задля
збільшення вітчизняногоекспорту товарів та послуг. Попит на імпортовані товари
і послуги в цілому зменшується, хоча простежується зростання споживчого
попиту на імпортовані товари і послуги. Насамперед, це може бути пов’язано зі
значною часткою імпортованої сировини при виробництві української експортної
продукції (зокрема, продуктів мінерального походження). Таким чином, в
короткостроковому періоді відбуваються переключення попиту зі споживчих
товарів на інвестиційні. Отже, в короткостроковому періоді прослідковується
падіння сукупного попиту, в подальшому – його зростання та стабілізація в
довгостроковому періоді.
Незважаючи на це, в короткостроковій перспективі в цілому спостерігається
зростання первинного рахунку поточних операцій та відповідно рахунку
поточних операцій (зростання експорту відбувається одночасно з підвищенням
імпорту). В довгостроковому періоді результати симуляцій свідчать про
повернення сальдо рахунку поточних операцій до свого рівноважного рівня.
Позитивний шок у світовій відсотковій ставці.Зростання відсоткової
ставки закордоном провокує зростання відсоткової ставки в країні, що вказує на
залежність української банківської системи від припливів та відтоків іноземного
капіталу (особливо негативним в контексті зовнішньої стійкості в довгостроковій
перспективі вважають залучення короткострокового банківського капіталу [3]). В
першу чергу це має наслідком зменшення притоку іноземного капіталу до країни
та зростання плати за користування ним. В цьому аспекті необхідно відмітити
високу ймовірність так званих «раптових зупинок» притоку капіталу до країни
(«suddenstops»), що можуть бути викликані кризами в країнах-донорах капіталу,
пов’язаних із зростанням відсоткових ставок та проблемами доступу до
фінансових ресурсів.Разом з тим чисті зовнішні активи відповідно до результатів
симуляцій демонструють тенденцію до зростання (із подальшою стабілізацією).
Отже, в короткостроковій перспективі зростання відсоткової ставки
закордоном призводить до падіння споживання домашніх господарств у зв’язку із
значною частиною споживчого кредитуваннята зменшення попиту на реальні
грошові залишки.
Сукупний попит на товари та послуги за результатами розрахунків
демонструє миттєве інерційне зростання, що супроводжується подальшим
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падінням, яке в довгостроковому періоді не досягає попереднього рівноважного
рівня. Крім того, з боку фірм відбуваєтьсязменшення попиту на товари
інвестиційного імпорту у зв’язку із підвищенням вартості капіталу та зниження
привабливості вітчизняних фірм. В кінцевому випадку це призводить до падіння
виробництва, зменшення реальної заробітної плати та безробіття, що зумовлює
падіння імпорту та погіршення сальдо рахунку поточних операцій платіжного
балансу. Поряд з цим спостерігається зростання внутрішньої інфляції в країні та
зменшення імпортованої інфляції, що викликає погіршення умов торгівлі.
Насамкінець, в довгостроковому періоді відсоткова ставка закордоном спадає, не
досягаючи при цьому попереднього рівня. Внутрішня відсоткова ставка
демонструє аналогічну траєкторію.
Позитивний шок у світових цінах. Зростання світових цін, що по суті є
передачею багатства до національної економіки, в першу чергу викликає
зростання споживання товарів та послуг домашніми господарствами (в даному
контексті слід враховувати також і бажання домашніх господарств заощадити
частину отриманого багатства з метою згладжування споживання у часі), що має
наслідком підвищення сукупного попиту в економіці.
В свою чергу це провокує зростання випуску, підвищення привабливості
вітчизняних фірм та відповідне розширення попиту на фактори виробництва,
зокрема працю та капітал, що призводить до зростання реальної заробітної плати
та відповідно і граничних видатків фірм. Однак це супроводжується зниженням
пропозиції праці з боку домашніх господарств за рахунок ефекту доходу.
Водночас зростання граничних видатків фірм спонукає останніх до майже
миттєвого підвищення цін, незважаючи на врахування в моделі механізму
ціноутворення за Кальво, який передбачає поступове підвищення цін. Ці фактори
в сукупності призводять до зменшення випуску вітчизняними фірмами та
відповідно скорочення попиту на фактори виробництва.
Що стосується реакції рахунку поточних операцій на досліджуваний шок,
то він демонструє різке зростання в короткостроковому періоді та подальше різке
падіння в основному за рахунок підвищення цін на вітчизняну продукцію,
зниження її конкурентоспроможності та відповідно падіння попиту на неї на
світовому ринку. При цьому спостерігається також і зростання імпорту товарів і
послуг. Позитивні тенденції поведінки рахунку поточних операцій в основному
обумовлені бажанням домашніх господарств згладжувати своє споживання в часі
та пояснюються накопиченням чистих зовнішніх активів та подальшим їх
споживанням [4, с.355]. Це в свою чергу збільшує тиск на національну валюту та
призводить до її укріплення.
Таким чином, ефект від шоку у тимчасовому зростанні світових цін носить
короткостроковий характер та за всіма змінними нівелюється вже протягом двох
років.
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ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
У ПРОЦЕСІ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
В Україні на регіональному рівні ризики від збереження централізованого
управління більші та в основному стосуються бюджетно-фінансового потенціалу.
На сьогодні більшу частину регіональних бюджетів складають трансферти з
центрального бюджету, при тому, що мобілізована сума податкових надходжень в
кілька разів може перевищувати величину бюджетних видатків регіону. Постійна
ресурсна залежність регіонів перетворює їх на території, на яких існує висока
небезпека недоотримання коштів для реалізації базових програм розвитку,
фінансування життєнеобхідних соціальних програм, збільшується кредитна
залежність, зменшуються інвестиції, уповільнюється інноваційний розвиток,
скорочуються фінансові можливості промислового сектору. За такого стану
рівень економічної безпеки регіону України все більше залежить від
адміністративно-територіальної реформи та децентралізації, насамперед –
бюджетної децентралізації.
Здатність регіональних органів державного управління забезпечувати
економічну безпеку регіону об’єктивно залежить від спроможності самостійно, за
рахунок власних ресурсів та згідно чинного законодавства і в інтересах громади
вирішувати проблеми соціально-економічного розвитку місцевого значення[1].
Проте, на сьогодні в переважній більшості регіонів України, органи місцевого
самоврядування неспроможні їх вирішувати через відсутність ефективних джерел
фінансування,
послаблення
можливостей
інфраструктури
(дорожньотранспортної, побутової, ринкової, інформаційної), а також брак кадрів
відповідної кваліфікації. Тому значна частина питань місцевого значення не
вирішується належним чином, не розвивається місцева інфраструктура,
уповільнюється розвиток підприємництва, знижується рівень продуктивної
зайнятості населення. Відтак, необхідною передумовою забезпечення економічної
безпеки регіону на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки є відмова від
централізованої моделі та перехід до децентралізації влади, який передбачатиме
побудову системи територіальної організації виконавчої влади посилюючи її
конституційно-правовий статус. Більше того, це підтверджується досвідом
розвитку практично усіх розвинених держав.
Через децентралізацію системи державного управління забезпечується
передача повноважень (права вирішувати) та фінансово-економічних ресурсів
(спроможності) територіальним громадам. А це визначає нові завдання,
принципи, методи, інструменти, за якими функціонуватиме система виконавчої
влади у регіонах. Так, до переваг децентралізації слід віднести: підвищення
адміністративної та економічної ефективності розподілу обмежених ресурсів;
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покращення прозорості системи господарства, посилення зв’язку між
результатами господарювання, сплаченими податками та їх використанням на
місцевому рівні; забезпечення чіткого розмежування повноважень між органами
місцевого самоврядування та органами виконавчої влади; розширення участі
населення у впливі на рішення місцевих органів влади та формування перспектив
розвитку демократії.
Децентралізацію слід розглядати як важливий інструмент безпеки і
подолання зовнішніх (бюрократії, корумпованості, політичної нестабільності) та
внутрішніх загроз регіональних економік (передусім неефективного використання
матеріально-технічних ресурсів, нерозвиненості інфраструктури, погіршення
економіко-правового підприємницького середовища, зниження рівня якості життя
населення). Процес бюджетної децентралізації є хоча і невід’ємною, але все ж
лише передумовою формування системи фінансово-інвестиційних та соціальноекономічних стимулів і засобів державної структурної політики на регіональному
рівні.
В напрямі забезпечення економічної безпеки регіону через децентралізацію,
розширення адміністративних повноважень та ресурсних можливостей органів
регіональної та місцевої влади, насамперед зміниться пропорційність та механізм
перерозподілу бюджетно-фінансових ресурсів. Так, завдяки збільшенню рівня
фінансової автономії розробка та реалізація органами регіональної влади і
місцевого самоврядування програм розвитку може мати закінчений характер та
принести реальні економічні результати. Крім того, слід зазначити, що на
загальнодержавному рівні децентралізація може створити такі умови, за яких між
територіальними громадами виникатиме взаємна конкуренція за ресурси.
Інституційні положення децентралізації владної структури в Україні
закладено у «Концепції реформування місцевого самоврядування та
територіальної організації влади в Україні», яка передувала прийняттю в
подальшому низки законодавчих актів органами державного управління [2]. На
сьогодні в Україні у значній кількості розроблено проекти законів, прийнято
законодавчі акти та програмні документи, презентовано низку нормативнометодичних положень децентралізації влади та реформування місцевого
самоврядування, у тому числі щодо бюджетної децентралізації.
У період активної фази децентралізації формування місцевих бюджетів має
відбуватися з ціллю виконання насамперед соціальних завдань, що підтверджує
залежність регіонів від бюджетних дотацій та субвенцій. Тому,Закон України
«Про
місцеві
вибори»
на
початковому
етапі
децентралізації
є
системоутворюючим документом, який регулюватиме інституційно-правові
рамки механізму забезпечення економічної безпеки регіону.
Очевидно, що за сучасних умов зростання вартості та ускладнення доступу
до ресурсів дії органів місцевого самоврядування повинні бути спрямовані не
лише виключно на повернення бюджетно-податкових платежів у регіони, але й на
пошук альтернативних засобів підтримки розвитку, у т. ч. на консолідацію
міжрегіональних зусиль на основі реалізації проектів спільного фінансування, у т.
ч. в рамках удосконалення адміністративного устрою та зміцнення безпеки
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регіонів. Незаперечно, що на рівні державного регулювання розвитку і безпеки
економіки регіону повинні пройти кардинальні зміни, що забезпечать, з одного
боку, зростання фінансово-економічної автономії територіальної громади, а з
іншого – підвищать контроль та відповідальність місцевого самоврядування і
місцевих органів державної влади.
Загальновизнаною є на сьогодні парадигма того, що забезпечення
економічної безпеки регіону неможливе без передавання на місцевий рівень
повноважень і зобов’язань, зокрема у бюджетно-фінансовій сфері, тобто без
бюджетної децентралізації. Так, при формуванні моделі забезпечення економічної
безпеки регіонів України в процесі децентралізації важливо правильно визначити
допустимий рівень деконцентрації, механізму розподілу сфер відповідальності
між управлінськими структурами регіону і закріплення джерел їх фінансування,
економічних можливостей. Водночас, граничні межі забезпечення економічної
безпеки регіону варто розглядати виходячи від доходів на одиницю населення,
міри їх диференціації за регіонами, інших економічних та соціальних чинників.
Але варто розуміти, що для вітчизняної економіки з низьким рівнем доходів
населення надто високий рівень децентралізації може перешкоджати соціальноекономічній безпеці регіону.
Отже, децентралізація управління, зокрема, бюджетна децентралізація є
об’єктивною необхідність подальшого зміцнення конкурентоспроможності
економіки регіонів України, а також передумовою забезпечення економічної
безпеки як регіонів, так і національної економіки в цілому.
Список використаних джерел:
1. Гуменюк А.М. Безпека структурно-інституціональної трансформації
економіки регіону: теоретичні основи та прикладні аспекти : монографія / А.М.
Гуменюк. – К. : НІСД, 2014. – 468 с.
2. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та
територіальної організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 01.04.2014№333-р.

101

Версаль Наталія Іванівна
к.е.н., доцент
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА: НАСЛІДКИ
КРИЗИ 2008 – 2009 РР.
Реструктуризація банківського сектора – один з основних напрямів
реформування банківської системи, який тривалий час лише обговорювався в
фахових колах України, однак не реалізовувався належним чином. Фактично,
лише криза 2008 – 2009 рр. розкрила глибинні проблеми банківського сектора
України та необхідність проведення його реструктуризації, як інституційної, так і
фінансової та операційної.
Дослідження з проблематики реструктуризації банківської системи України,
банківського сектора зокрема,здійснюються Васильченко З. [1], Гасановим С.,
Любічем О., Бортніковим Г. [3]Ошибка! Неизвестный аргумент ключа., Лютим І.,
Шпигоцькою Н. [4], Науменковою С., Міщенко С. [5], Шелудько Н. [6] та
іншими.
Метою дослідження є з’ясування особливостей процесів реструктуризації
банківського сектора України в результаті кризи 2008 – 2009 рр. в контексті
поділу банків на групи за обсягом активів за методикою Національного банку
України.
Зміни, що відбулися на рівні банківського сектора в результаті кризи 2008 –
2009 рр. були достатньо серйозними. Ми вважаємо за потрібне зосередитися на
відповідях на такі три основні питання в контексті впливу кризи 2008 – 2009 рр.:
які зміни відбулися з активами (в т.ч. кредити юридичним та фізичним особам),
зобов’язаннями (в т.ч. кошти юридичних та фізичних осіб) та капіталом банків
відповідної групи банків в Україні. З цією метою з’ясовуватимемо тренди темпів
приросту часток активів, зобов’язань та капіталу відповідних груп банків у
загальному обсязі активів, зобов’язань та капіталу банківського сектора впродовж
обраного періоду дослідження 01.01.2008 – 01.01.2014 на основі щоквартальних
даних.
Якщо аналізувати банки за активами - надвеликі (І група), великі (ІІ група),
середні (ІІІ група) та малі (IV група) банки, - то виграли від кризи саме малі банки
(табл. 1).
В середньому темпи приросту частки активів малих банків у загальному
обсязі активів банківського сектора за досліджуваний період склали 1,22%, а
якщо порівнювати дані 01.01.2014 з даними 01.01.2008, отримаємо темп приросту
30,5%. Найбільші втрати у середніх банків, відповідно -0,5% і – 20,76%. Але в
цілому можна відзначити, що великі та малі банки виявилися в кращому стані,
ніж надвеликі та середні банки. Такі, в принципі, неочікувані результати можна
пояснити, по-перше, орієнтацією великих та малих банків на кредитування
юридичних осіб, в той час як надвеликі банки та середні банки активно
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кредитували фізичних осіб. Цей фактор став вирішальним, тому що кредити
фізичним особам були надзвичайно чутливими до змін зовнішнього середовища,
оскільки валютою кредитування була іноземна валюта і банки були толерантними
в оцінюванні кредитоспроможності фізичних осіб. Як результат, суттєве
погіршення якості портфеля кредитів фізичним особам. Звичайно, що надалі
розпочалася активна боротьба між банками за юридичних осіб як клієнтів, але
зрозуміло, що надвеликі банки були більш конкурентоспроможні в ній, ніж
середні банки. По-друге, різке скорочення кредитування середніми банками
фізичних осіб та більш помірне - надвеликими банками. Як результат, втрата
частки ринку і його перерозподіл на користь великих і малих банків. По-третє,
варто ще раз згадати про доларизацію активів. Якщо в цілому оцінювати вплив
цього фактора, то не можна говорити про якісь однозначні тенденції, оскільки
саме надвеликі і великі банки мали найвищий її рівень – близько 60% на
01.04.2009. Відповідно надалі банки в розрізі всіх зазначених груп постійно
намагалися його зменшити. Водночас, можна впевнено стверджувати, що саме
доларизація кредитів фізичним особам виявилася найбільш невдалою
комбінацією, наслідком чого стала значне погіршення якості портфеля таких
кредитів.
Таблиця 1
Темпи приросту частки активів, зобов’язань та капіталу кожної групи
банківза 01.01.2008 – 01.01.2014, у відсотках

Групи банків

Темпи приросту
часткиактивів
відповідної групи
банків, %
середні за
01.01.20
01.01.2008
14/01.01.
–
2008
01.01.2014

Темпи приросту частки
зобов’язань відповідної
групи банків, %

Темпи приросту частки
власного капіталу
відповідної групи
банків, %

середні за
01.01.2008 –
01.01.2014

середні за
01.01.2008 –
01.01.2014

01.01.20
14/01.01.
2008

01.01.20
14/01.01.
2008

Надвеликі
-0,02
-0,72
-0,01
-0,63
0,13
2,09
банки
Великі банки
0,22
1,12
0,00
-3,92
1,55
30,92
Середні банки
-0,50
-20,76
-0,19
-15,53
-2,08
-47,59
Малі банки
1,22
30,50
1,45
36,65
0,12
-2,01
Джерело: розраховано автором за даними НБУ. Ел. ресурс. – Режим доступу:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=74208.

Щодо зобов’язань, то, як і в попередньому випадку, маємо позитивну
динаміку змін для великих і середніх банків, і негативну – для надвеликих і
середніх. Звичайно, це було б зрозуміло, якщо мова йшла б в цілому про
зобов’язання банків та кошти юридичних осіб в банках. В умовах кризи юридичні
особи дійсно можуть віддавати перевагу малим банкам, особливо якщо мова йде
про наявність певних бізнесових домовленостей, які складно реалізувати в
надвеликих банках. Водночас, що стосується коштів фізичних осіб, відбувся
доволі дивний перерозподіл ринку на користь малих банків – темпи приросту
коштів фізичних осіб в малих банках склали 22,39%, випередивши навіть великі
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банки. Цей феномен складно пояснити, якщо мова йде про звичайних
«класичних» вкладників. Як правило, вони орієнтовані на надвеликі, добре відомі
банки, які забезпечують стабільний дохід. Звичайно, кошти фізичних осіб – це не
тільки кошти на вкладних, але й на поточних рахунках. Але навіть і в цьому разі
роботодавці не віддають перевагу малим банкам.
І нарешті, капітал змогли наростити лише надвеликі та великі банки.
Суттєво втратили на капіталі середні банки – майже 48%, а також малі банки –
2%. Це можна пояснити тим, що найбільше банків – банкрутів були саме в
останніх двох групах банків[2].
Таким чином, можна вважати, що найбільш вдалими в подоланні наслідків
кризи 2008 – 2009 рр. були великі та малі банки. Надвеликі банки були
недостатньо успішними в цьому процесі, що було зумовлено низкою чинників,
зокрема орієнтацією на валютне кредитування фізичних осіб. Також фізичні
особи як вкладники виявилися слабкою ланкою під час кризи, незважаючи на
активну діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Найгірша ситуація
мала місце в середніх банках.
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Не зважаючи на той факт, що з часу здобуття Україною незалежності
минуло понад 20 років, реальний сектор вітчизняної економіки продовжує
страждати від браку інновацій, який здійснює негативний вплив на
конкурентоспроможність вітчизняних підприємств. За даними Державної служби
інтелектуальної власності України протягом останніх 5 років в Україні щорічно
подається близько 5000 заявок на реєстрацію винаходів, 10000 заявок на
реєстрацію корисних моделей, 1700 заявок на реєстрацію промислових зразків,
30000 заявок на реєстрацію товарних знаків [2]. Водночас, в Україні частка
інтелектуального капіталу в активах вітчизняних підприємств не перевищує 1%, у
той час, як у структурі капіталу європейських та американських підприємств
зазначена частка сягає 50%, а в Японії – 60%. Отже, володіючи потужним
науково-технічним та інноваційним потенціалом, Україна не в змозі забезпечити
повноцінне залучення результатів інтелектуальної діяльності до сфери
суспільного виробництва, що негативно позначається на темпах економічного
зростання.
На наш погляд, однією із важливих причин виникнення зазначеної ситуації
є відсутність в Україні ефективних механізмів фінансування комерціалізації
об’єктів інтелектуальної власності. Фінансові механізми прискорюють та
полегшують процес комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності та
відтворення інтелектуального капіталу, перетворюючись на важливу складову
сучасної економіки. Водночас, потрібно враховувати, що різні фінансовоекономічні механізми мають свої переваги та недоліки. Зокрема, емісія акцій,
облігацій або залучення кредитних ресурсів не завжди можуть бути можливими,
оскільки високий ризик, який пов’язується з використанням інтелектуального
капіталу, відлякує інвесторів. Також необхідною умовою використання
зазначених механізмів є відмінний фінансовий стан суб’єкта господарювання та
стійкі позиції на ринку.
Лізингове фінансування стане в нагоді лише тим суб’єктам
господарювання, які потребують основних засобів та інших необоротних активів
для комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності [1, c.266].
Перевагою венчурного фінансування є те, що воно залишається одним із
найбільш доступних джерел фінансових ресурсів для підприємств, які активно
використовують інновації. На жаль, в Україні венчурні фонди хоча й відіграють
важливу роль в межах інституційної структури фінансового ринку України, проте
на жаль у повній мірі не виконують своїх безпосередніх економічних функцій.
Вони належним чином не забезпечують інноваційної спрямованості вітчизняної
економіки, не фінансують ризиковані високотехнологічні проекти на ранніх
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стадіях розвитку, не інвестують у розвиток інтелектуального капіталу. Натомість,
вони слугують інструментом консолідації капіталу, управління грошовими
потоками, перерозподілу фінансових ресурсів, мінімізації податкових платежів та
приховування осіб власників фінансово-промислових груп. На нашу думку,
основними факторами, які зумовили виникнення подібної ситуації, є:
індустріальний характер вітчизняної економіки, основою якої є промисловий, а не
інтелектуальний капітал; слабкість та низька ефективність інституційної
структури національної економіки; обмежені можливості фінансових інститутів у
галузі вкладання коштів у венчурні фонди (наприклад пенсійній фонди та
інститути спільного інвестування не можуть бути учасниками венчурних фондів);
недостатній розвиток фінансового ринку України; низька ефективність
вітчизняного законодавства у галузі регулювання діяльності інституційних
інвесторів; відсутність ефективних механізмів управління ризиками під час
інвестування коштів в інноваційні проекти; мала кількість по справжньому
високотехнологічних проектів, які можуть стати об’єктом інвестицій венчурних
фондів, що пов’язано з низьким рівнем державного фінансування розвитку науки і
техніки в Україні.
Таким чином, венчурні фонди в Україні не відіграють значної ролі у
фінансуванні інноваційної діяльності. Водночас, вони активно використовуються
власниками потужних фінансово-промислових груп для консолідації капіталу,
управління грошовими потоками і мінімізації податкових платежів. В таких
умовах лише державне фінансування інноваційної діяльності може створити в
Україні належні передумови для успішної комерціалізації результатів
інтелектуальної діяльності та їх трансформацію у працюючий інтелектуальний
капітал, що формує конкурентоспроможність промислових підприємств на
сучасних глобалізованих ринках.
За даними Державної служби статистики України у 2014 р. інноваційною
діяльністю займалися 1609 промислових підприємств або 16% від загальної
кількості обстежених промислових підприємств [3]. Оскільки загальна кількість
промислових підприємств в Україні в 2014 р. складала 42803, то учасниками
обстеження стали 23,5% від загальної кількості підприємств.
Для здійснення інновацій підприємства витратили 7,7 млрд. грн., понад дві
третини яких спрямовувалось на придбання машин, обладнання та програмного
забезпечення, 15,9% – на здійснення науково-дослідних розробок власними
силами, 6,9% – на придбання результатів НДР у інших підприємств (організацій),
0,6% – на придбання нових технологій та 10,1% – на навчання та підготовку
персоналу для розробки та запровадження нових або значно вдосконалених
продуктів та процесів.
При цьому, основним джерелом фінансування інноваційної діяльності були
власні кошти підприємств – 6540,3 млн. грн. (або 85,0% загального обсягу витрат
на інновації). Кошти державного бюджету отримали 9 підприємств, місцевих
бюджетів – 12, загальний обсяг яких становив 349,8 млн. грн. або 4,6%; кошти
вітчизняних інвесторів отримали 6 підприємств, іноземних – 11, загалом їх обсяг
становив 146,9 млн. грн. або 1,9%; кредитами скористалося 39 суб’єктів
106

господарювання, обсяг яких становив 561,1 млн. грн. або 7,3%.
У 2014 р. 12,1% обстежених промислових підприємств запровадили
інновації. Інноваційні види продукції впроваджували 600 підприємств або 5,9%,
кількість таких видів становила 3661 найменування, з них 1314 – нові види
машин, устаткування тощо. Нову споживчу продукцію впровадили 137
підприємств або 1,3% від кількості обстежених підприємств.
Інноваційні процеси у звітному періоді впровадили 614 підприємств або
6,1%, з яких 459 – нові або вдосконалені методи обробки та виробництва
продукції (технологічні процеси), кількість яких становила 1743; 123
підприємства – нові або вдосконалені методи логістики, доставки чи
розповсюдження продукції, 190 – нову або вдосконалену діяльність із підтримки
процесів матеріально-технічного обслуговування або операцій щодо закупівель,
обліку або розрахунків. Організаційні інновації здійснювали 125 підприємств,
маркетингові – 157. У 2014 р. 905 підприємств реалізували інноваційну
продукцію на 25,7 млрд. грн., або 2,5% загального обсягу реалізованої
промислової продукції.
Зазначені дані беззаперечно засвідчують низьку інноваційну спрямованість
вітчизняних промислових підприємств. Найбільш важливі види інновацій –
продуктові та процесні реалізовували лише 12% від за загальної кількості
обстежуваних підприємств. А якщо враховувати загальну кількість промислових
підприємств, то їх частка взагалі складає лише 2,8%. На нашу думку, зазначені
факти об’єктивно визначають необхідність реалізації державою політики
стимулювання інноваційної діяльності шляхом фінансової підтримки тих
підприємств, які здійснюють комерціалізацію результатів інтелектуальної
діяльності, що має прискорити модернізацію національної економіки.
Як було зазначено вище, кошти державного бюджету отримали лише 9 із
обстежених інноваційних підприємств, місцевих бюджетів – 12, загальний обсяг
державного фінансування становив 349,8 млн. грн. або 4,6%. Звичайно, в умовах
гострого дефіциту бюджетних коштів масштабне фінансування інноваційних
проектів вітчизняних промислових підприємств може виявитися недосяжною
ціллю для уряду України. Проте за рахунок економії коштів за окремими статтями
державного бюджету, зокрема на утримання апарату окремих державних установ
та відомств, на наш погляд можливо забезпечити пряму державну фінансову
підтримку тих промислових підприємств, які реалізують стратегічно важливі з
точки зору вітчизняної економічної безпеки інноваційні проекти.
Крім того, міжнародний досвід засвідчує існування цілої низки інструментів
непрямої державної фінансової підтримки інноваційної діяльності, зокрема:
надання за рахунок бюджетних коштів інноваційних кредитів; надання державних
гарантій для отримання кредитів в спеціалізованих комерційних банках; надання
податкового кредиту для підприємств, що спрямовують прибуток на
фінансування інноваційної діяльності; податкові канікули для податку з прибутку
від реалізації інноваційних проектів; пільгове оподаткування прибутку від
проведення НДДКР; пільгове оподаткування прибутку, отриманого від
комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності; пільги щодо податку на
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додану вартість по операціях з продажу товарів, пов’язаних з виконанням
інноваційних проектів; запровадження спеціальних прискорених методів
амортизації необоротних активів, які використовуються в інноваційній діяльності;
митні пільги для підприємств, що виконують інноваційні проекти і потребують
сировини , устаткування , обладнання , комплектуючих, які не виробляються в
країні.
Слід зазначити, що практично жоден із розглянутих вище інструментів
непрямої державної фінансової підтримки інноваційної діяльності, в Україні на
систематичній основі не застосовується.
Проведений нами аналіз засвідчує існування об’єктивної необхідності
розширеної державної підтримки інноваційної діяльності підприємств. При
цьому, світовий досвід засвідчує існування широкого переліку інструментів
непрямої підтримки інноваційної діяльності. Тому вітчизняним урядовцям
потрібна лише політична воля і стратегічне бачення необхідності модернізації
національної економіки для запровадження довгострокової політики
фінансування інноваційної діяльності в Україні. Лише вирішення державою
окреслених вище проблем дозволить перетворити вітчизняну систему державних
фінансів у важливий інструмент комерціалізації результатів інтелектуальної
діяльності та трансформації їх у інтелектуальний капітал національних
підприємств. При цьому, актуальність і гострота проблеми модернізації
національної економіки свідчать про об'єктивну необхідність подальшого
розвитку теоретико-методологічного базису дослідження фінансових аспектів
комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності. Таким чином, актуальність
подальших наукових пошуків в цьому напрямі не викликає сумніву.
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ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА НЕЇ
Інвестиційна безпека займає визначальне місце в економічній безпеці
країни, а забезпечення економічної безпеки і реалізація національних інтересів
мають бути прерогативою національних інтересів [1, с. 402].
За результатами критичного аналізу та узагальнення поглядів економістів
виокремлено два основних підходи до тлумачення поняття «інвестиційна
безпека». Перший підхід визначає інвестиційну безпеку через рівень інвестицій,
другий ґрунтується на спроможності забезпечити певний рівень інвестицій або
здатності створити передумови активної інвестиційної діяльності. Спільним у всіх
визначеннях є окреслення національних інтересів, які можуть досягатись через
інвестування.
Узагальнюючи наведені трактування можна констатувати, що основними
національними інтересами у сфері інвестування є забезпечення розширеного
відтворення та модернізація національної економіки. Їх забезпечення слугуватиме
досягненню таких національних інтересів держави як підвищення рівня
конкурентоспроможності економіки та рівня життя населення.
Здійснений вище аналіз дозволяє визначити інвестиційну безпеку як –
захищеність інтересів у сфері інвестування (зростання виробництва, підвищення
його технічного та технологічного рівня, недопущення морального і фізичного
зносу основних засобів), яка забезпечується створенням належних умов для
формування інвестиційних ресурсів та їх ефективним використанням.
Виділення інвестиційної безпеки як складової частини економічної безпеки,
що впливає на національну, зумовлено наступними чинниками: зовнішніми і
внутрішніми [2, с. 189].
Зовнішні чинники характеризуються поняттям «глобальний вплив» на
національну економіку. Розвиток процесів глобалізації у всіх сферах
життєдіяльності зумовлений модифікацією існуючих і формуванням нових
центрів політичного та економічного впливу, а також трансформацією впливу на
економічну діяльність всіх економічних суб'єктів, насамперед, держав. Причому
центральним об'єктом економічної безпеки є суверенна держава, що виступає в
економічній системі не тільки як арбітр (регулятор), що може змінювати
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економічні відносин, але і як підприємець, власник і споживач економічних благ і
послуг.
Розгляд глобалізації як чергового етапу розвитку міжнародного поділу
праці є вузьким і неперспективним [3, с. 9], оскільки питання порівняльних вигод
і переваг від такого поділу для різних економічних суб'єктів опосередкований
державою. Наприклад, США заявляють про «зони впливу», Китай прямо
стимулює виробництво експортних товарів тривалого користування, багато країн
здійснюють явну і приховану державну підтримку просування своїх товарів на
світових ринках. Подібна політика здійснюється не стільки в політичних, скільки
в економічних цілях. Чинник глобалізації має значний заряд ризику для
національної економіки. Усвідомлюючи істотність цього чинника, держави
намагаються попередити можливий негативний вплив і максимізувати позитивне.
Деструктивний вплив глобалізації проявляється у можливостях швидкого і
значного коливання світових цін на сировину та енергоносії, що є особливо
актуальним для економіки країн.
Однак сучасні глобальні тенденції характеризуються не тільки вільним і
швидким рухом товарів і послуг, але й стрімким і вільним рухом капіталу в усіх
формах. В даному контексті глобалізація як чинник економічної безпеки має
негативний аспект - суттєвий відрив фінансового сегмента капіталу від
відтворювальної системи в силу виняткової мобільності портфельних інвестицій.
Деякі вчені саме вбачають в цьому головну загрозу безпеці національних
економік. Це змушує багатьох економістів і практиків говорити про необхідність
обмежити мобільність капіталів, зменшити дестабілізуючі можливості «гарячих»
короткострокових грошей. Система, за якої конкурентний механізм руху капіталів
є основою модернізації виробництва, а мобільність капіталу формує
інвестиційний потенціал об'єкта, дає збої через втрату взаємозалежності її
структурних елементів.
На противагу описаній, І.М. Петренко розглядає нову схему, де центральне
місце займає асиметрія світового господарства, тобто фактичний відрив фінансів
від реальної економіки. Сучасний фінансовий ринок характеризується
домінуванням вторинних цінних паперів (деривативів), які значно перевищують
оборот не тільки виробничих ресурсів, але й «реальних» цінних паперів.
Наприкінці минулого століття загальний обсяг ринку вторинних цінних паперів
наблизився до 100 трлн дол. США, а річний оборот фінансових трансакцій склав
півквадрілліона дол. США. При цьому дисбаланс тільки збільшується. За таких
умов питання державного втручання в економічну систему переходить з категорії
необхідності в категорію можливості. Держава обмежена у своїх можливостях з
регулювання економіки.
Литвинов Д.А., Бузин Р.В. визначають інвестиційну безпеку як стан
інвестиційної сфери національної економіки (включаючи інститути), що
характеризується стабільним розширеним відтворенням в основних галузях
народного господарства і можливостями збереження і розвитку економічного
потенціалу економічної системи шляхом мультиплікативного і акселеративного
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ефектів вкладення інвестицій, навіть за несприятливих варіантах розвитку
зовнішніх і внутрішніх факторів.
Відтак, глобалізація економічного простору, ринкова лібералізація та
збільшення відкритості економіки України актуалізують необхідність адекватної
оцінки рівня економічної безпеки держави для формування виваженої
інвестиційної політики. Для цього важливо визначати рівень інвестиційної
безпеки. На сьогодні існують офіційні показники рівня інвестиційної безпеки
України — індикатори та порогові значення індикаторів, які передбачає
«Методика розрахунку рівня економічної безпеки України», затверджена Наказом
Міністерства економіки України від 02.03.2007 р. № 60 [4]. В Методиці визначено
індикатори інвестиційної безпеки країни, що свідчать про рівень інвестування у
вітчизняну економіку. Такими індикаторами є відношення обсягів інвестицій в
основний капітал до ВВП, (порогове значення — не менше 25 %), відношення
чистого приросту прямих іноземних інвестицій (ПІІ) до ВВП (порогове значення
— не менше 5—10 %), частка ПІІ у загальному обсязі інвестицій (порогове
значення — не менше від 20 до 30 %) [5].
Забезпечення інвестиційної безпеки досягається цілеспрямованою
діяльністю держави, підприємств, населення. З боку держави забезпечення
інвестиційної безпеки передбачає проведення комплексу заходів політичного,
технологічного, фінансового, соціально-економічного характеру.
До основних напрямів діяльності держави, щодо забезпечення інвестиційної
безпеки, необхідно включити:
- постійне вдосконалення інвестиційного клімату та потенціалу економічної
системи;
- зміцнення і гарантований захист прав власності;
- вдосконалення юридичних процедур закріплення та захисту ліцензійних,
патентних і суміжних прав;
- забезпечення стійкої конвертованості та стабільності національної валюти;
- екологічна, соціальна та патріотична мотивація інвестиційної діяльності
підприємств (фірм) та населення;
- ефективне податкове та митне регулювання;
- соціальна та інноваційна спрямованість державних інвестицій;
- зниження рівня злочинності;
- забезпечення відкритості інвестиційного процесу (підвищення
інформованості всіх суб'єктів інвестиційної сфери);
- активізацію розвитку фондового ринку шляхом використання механізмів
венчурного інвестування, що підвищує ефективність діяльності фінансових
посередників та дозволяє оптимізувати розподіл фінансових ресурсів, необхідних
для задоволення потреб розвитку вітчизняної економіки. Це надасть сприятиме
підтримці належного рівня інвестиційної безпеки країни та забезпеченню її
конкурентоспроможності [6].
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ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ КАПІТАЛУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Вартість капіталу підприємства є важливим комплексним показником, який
дозволяє оцінити його інвестиційну привабливість, стійкість ефективність
управління. Значення показника середньозваженої вартості капіталу підприємства
може слугувати показником загальної ефективності діяльності підприємства.
Для України актуальність дослідження питання визначення вартості
капіталу пов'язана насамперед з тим, що визначити вартість підприємства, вкраїні
з нестабільною економікоюдоволі складно. Традиційно вважається, що вартість
капіталу знаходиться поза впливом власників і визначається ринком. А оскільки
національні підприємства полишені можливості вільного доступу до усіх
ринкових інструментів, важливим моментом визначення вартості капіталу
підприємства є врахування високих ризиків, характерних для національної
економіки.
У сучасній економічній літературі достатньо детально аналізуються підходи
до використання методів оцінювання вартості капіталу підприємств. Зазначеним
питанням присвячено праці таких відомих зарубіжних вчених як: Брігхем Ю.,
Дамодаран А., КоллерТ., КоуплендТ., МерсерК., МоросініП., Росс С., ПраттШ.,
РошДж., СкоттМ.К., СтеджерУ., УолшК., ФеррисК., ХармсТ.У., ХелфертЄ.,
ХіггінсР., ХітчнерДж.Р., Шарп У. та інші. Серед вітчизняних вчених, можна
виділити наступних: Баюра Д.О., Грязнова А.Г., МірзажановС.К., Петленко
Ю.В.,Поддєрьогін А.М., Савчук В.П., Федотова М.А., Шелудько В.М., Щербаков
В.А. та інші. Проте, однією з невирішених частин проблеми залишається питання
практичного врахування особливостей національних реалій при оцінці ринкової
вартості капіталу підприємства.
Практика відсутності об’єктивних підходів до оцінки ризикованості
портфелю, невиплати дивідендів акціонерам вітчизняних підприємств та інші
особливості функціонування вітчизняних підприємств роблять невиправданим та
неточним застосування найпоширеніших світових моделей оцінювання вартості
власного капіталу підприємства і загальної вартості капіталу. Крім того в Україні
існує ціла низка корпоративних підприємств державної форми власності випущені
акції яких ніколи не оберталися на фондовому ринку, а відтак, не мають оцінки їх
справедливої вартості [1, с. 36]
У світовій та вітчизняній практиці напрацьовано широке коло методів та
підходів до визначення вартості капіталу підприємства. Щоб визначити всю
складність оцінки вартості акціонерного товариства в Україні, необхідно
розділити це питання за основними методами оцінки вартості капіталу. (рис 1.)
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Визначення вартості
капіталу підприємства

Витратний (майновий:)
 Метод чистих активів
 Метод імовірності
ліквідації

Дохідний:
 Метод дисконтованих
дивідендів
 Метод дисконтованих
грошових потоків

Ринковий:
 Метод мультиплікаторів
 Метод угод
 Метод галузевих
співвідношень

Рис. 1. Методи та підходи до визначення вартості капіталу
підприємства
Джерело: складено автором на основі [3, 4]

Найбільш використовуваними у світовій практиці методами оцінки є
дохідний і ринковий. Дохідний підхід базується на тому скільки компанія зможе
згенерувати економічних вигод в майбутньому, що дисконтуються на відповідні
очікування ризикованості бізнесу і всієї економічної системи. Ринковий метод
базується на порівнянні цін, які інвестори готові заплатити за порівнювані
компанії. Ці ціни можна визначити проаналізувавши фондовий ринок (динаміку
коливання ціни акції досліджуваної компанії) або проаналізувавши операції
злиття та поглинання подібних компаній. Це забезпечується за допомогою
розрахунку мультиплікаторів.
На відміну від розвинутих країн, в Україні використання ринкового
підходу є дуже обмеженим. Це пов’язано зі слабким рівнем розвитку та низькою
ліквідністю вітчизняного фондового ринку, який не може дати адекватної
інформації про вартість і ціну фінансового активу, а також недоступністю або
недостовірністю даних про злиття та поглинання.
Обмеження використання ринкового підходу підвищують важливість
дохідного підходу визначення вартості власного капіталу підприємства. Перший
метод - метод дисконтованих грошових потоків (DCF).
Перша частина методу DCF – це майбутні грошові потоки, які за своєю
сутністю є прогнозним показником, і оскільки здійснення прогнозу в Україні
ускладнюється невизначеністю розвитку економіки, залежністю від коливань на
світових ринках ресурсів, знеціненням очікувань і розрахунків, та багатьма
іншими факторами, що властиві для вітчизняної економіки, значення майбутніх
грошових потоків часто є досить приблизними.
Другою складовою методу DCF є ставка дисконтування, яка, зазвичай,
розраховується як середньозважена вартість капіталу (WАСС). Вартість
залученого капіталу в більшості випадків береться як вартість кредитів
комерційному сектору економіки (в середньому при розрахунку середньозваженої
вартості капіталу для всіх підприємств країни). Вартість власного капіталу
найчастіше визначається за допомогою моделі CAPM.
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Модель САМР ґрунтується на оцінюванні ризику конкретного підприємства
у порівнянні з загально ринковим ризиком. З цією метою необхідно володіти
інформацією стосовно середньо ринкової норми прибутку при відсутності
ризику, премії за ризик на акції з середнім ризиком та ризикованість акцій
конкретного підприємства, що відображається у значенні β-коефіцієнта. Для
вітчизняних реалій розрахунок кожного з зазначених показників є неоднозначним
та повинен бути певним чином відкоригований.
В деяких випадках виправданим є коригування обчисленого показника
САРМ на премію за ризик для підприємства, премію за ризик для галузі та
премію за ризик країни. [2, с. 115]
Розглядаючи інший метод визначення вартості владного капіталу
підприємства: метод дисконтованих дивідендів (DDM), варто зазначити, що
даний метод виходить з того, що ціною власного капіталу виступає дохідність
простих акцій підприємства і ця дохідність складається з 2 складових: дивідендної
дохідності та капіталізованої дохідності. І у випадку, якщо підприємство
стабільно і сумлінно виплачує дивіденди своїм акціонерам даний метод можу
бути успішно використаний для розрахунку вартості його капіталу, однак, у
вітчизняних реаліях таких підприємств одиниці.
Наступний метод, який користується широкою популярністю у вітчизняній
практиці є метод оцінювання власного капіталу за величиною прибутку на акцію.
За основу в даному методі береться величина прибутку, що залишається у
розпорядженні власників підприємства після сплати усіх обов’язкових платежів
та виплати дивідендів за привілейованими акціями. Простота і доступність даних
для даного методу визначення вартості власного капіталу підприємства дає змогу
стверджувати, що саме даний метод у вітчизняних реаліях дозволяє отримати
більш-менш об’єктивне значення.
Варто наголосити, що крім розглянутих методів у вітчизняній і зарубіжній
практиці відомо багато інших методів і підходів до визначення вартості капіталу
підприємства, а також існують різні модифікації розглянутих методів. Однак
складність їх застосування навіть для зарубіжних підприємств робить
недоцільним їх використання у вітчизняній практиці, однак може слугувати
основою для пошуку нових адекватних методів оцінки.
Отже, процес оцінки вартості капіталу підприємств в Україні є дуже
обмеженим і специфічним, що пов’язано із тривалою рецесією економіки,
нестабільним політичнимта економічним станом, слабким розвитком фондового
ринку, що не може дати надійних даних для порівняння вартості компаній за
допомогою ринкового підходу оцінки вартості підприємств, а також
неможливістю складення адекватних і релевантних прогнозів грошових потоків
компаній, що пов’язане з наявністю суттєвого чинника невизначеності у
вітчизняній економіці. Саме це призводить до того, що в даній ситуації при
застосуванні будь-яких моделей варто бути досить обачним, а одержані
результати експертно аналізувати на адекватність з врахуванням специфічних
чинників, які мають вплив на оцінку капіталу вітчизняних підприємств [1, с. 42]
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Тому доводиться проводити аналіз ґрунтуючись переважно на показниках
публічної фінансової звітності, а це надзвичайно складно і не завжди дає
об’єктивні результати. Крім того, визначені показники вартості капіталу
вітчизняних підприємств мають досить високе значення, що не характерно для їх
закордонних конкурентів і чинить несприятливий вплив на розвиток вітчизняної
економіки.
Список використаних джерел:
1. Савчук Т.В. Особливості розрахунку вартості власного капіталу
публічних акціонерних товариств, які не мають ринкової оцінки. [ Електронний
ресурс]/ Т.В. Савчук // Науковий вісник ІФНТУНГ. - 2011, № 1 (27). - с. 34.
2. Момот Т. Оцінка вартості бізнесу: сучасні технології [Текст] / Т. Момот
– Х.: Фактор, 2007. – 224 с.
3. Петленко Ю.В. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. для студ.
вузів / Ю. В. Петленко. - К. : Кондор, 2007. - 298 с.
4. Eugene F. Brigham, Michael C. Ehrhardt, "Financial Management - Theory
& Practice - 14th Edition – 2013, - 1124 p.

116

Демчишак Назар Богданович
к.е.н, доцент
Львівський національний університет імені Івана Франка
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У сучасних умовах тенденції розвитку країн у глобалізованому економічному
просторі супроводжуються зростанням конкурентоспроможності національних
економік та активізацією інноваційної діяльності. Ефективна реалізація останньої
може здійснюватись лише на основі науково-технічного прогресу, інтелектуалізації
виробництва і, як наслідок, впровадження передових нововведень в усіх сферах
економічного життя. У цьому контексті актуалізується
необхідність втручання
держави, зокрема шляхом застосування інструментарію регулюючого впливу на
інноваційні процеси з метою інтенсифікації економічного розвитку.
Інноваційна діяльність та в цілому теоретичні й прикладні засади побудови
інноваційної моделі розвитку національної економіки є предметом перманентних
наукових пошуків, зокрема знайшли своє відображення у працях В. Гейця, М.
Денисенка, М. Диби, А. Дуки, О. Жилінської, М. Козоріз, М. Крупки, О. Колодізєва,
А. Кузнєцової, О. Кузьміна, С. Онишко, Ж. Поплавської, А. Пересади, Б. Пшика, Л.
Федулової, Д. Черваньова, Н. Чухрай та ін. Окремі аспекти бюджетного регулювання
та особливості застосування бюджетних інструментів впливу на інноваційні процеси
досліджували: О. Василик, O. Гoрдей, В. Дем’янишин, Н. Іванова, Т. Ковальова, О.
Ковалюк, Т. Куценко, Л. Лисяк, І. Луніна, І. Лютий, В. Опарін, Ц. Огонь, І. Чугунов,
С. Юрій, Ф. Ярошенко тa ін. Основи податкового регулювання, зокрема у частині
стимулювання інноваційної діяльності розкрито у працях таких учених, як:
З. Варналій, В. Геєць, О. Данілов, В. Дем’янишин, О. Десятнюк, М. Єрмошенко, Р.
Желізняк, Ю. Іванов, А. Крисоватий, І. Майбуров, П. Мельник, С. Онишко, Г. Партин,
М. Романюк, А. Соколовська, Л. Тарангул, С. Юрій. Попри це формування сучасної
парадигми інноваційного розвитку національної економіки зумовлює подальший
інтерес до вивчення концептуальних засад бюджетно-податкового регулювання
інноваційної діяльності у контексті нових реалій та існуючих проблем, що і є метою
цієї публікації.
До тлумачення поняття «бюджетного регулювання» у сучасній економічній
літературі відсутній єдиний підхід. Так О. Кириленко розглядає це поняття достатньо
звужено, акцентуючи на тому, що воно по-суті є складовою поняття «міжбюджетних
відносин» [1, с. 53]. Схоже тлумачення пропонує Т. Бондарук, визначаючи бюджетне
регулювання як процес збалансування доходів і видатків бюджетів різних рівнів [2, с.
228].
У свою чергу, за К. Павлюк бюджетне регулювання – це система
взаємопов’язаних методів, способів, правових норм формування, розподілу
бюджетних ресурсів з метою збалансування інтересів суспільства і громадян у процесі
економічного і соціального розвитку [3, с. 342]. Дещо ширший контекст вкладає у
економічний зміст бюджетного регулювання також І. Чугунов, стверджуючи, що
останнє проявляється у розробленні основних напрямів формування і використання
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бюджетних коштів, виходячи із необхідності вирішення завдань, які стоять перед
суспільством на певному етапі його розвитку [4, с.3]. Низка підходів у сучасній
вітчизняній фінансовій літературі близькі за економічною сутністю до попереднього
трактування “бюджетного регулювання” та визначають останнє як сукупність
інструментів і важелів, за допомогою яких держава створює умови для мобілізації
необхідного обсягу фінансових ресурсів та їх ефективного використання з метою
забезпечення сталого економічного зростання, а також як збалансований та
узгоджений вплив бюджетних інструментів на об’єкти регулювання, в тому числі
інноваційну діяльність.
З-поміж бюджетних інструментів, які можуть використовуватись в тому числі
у процесі фінансування та стимулювання інноваційної діяльності доцільно виділити
наступні: 1) бюджетні інвестиції; 2) бюджетні кредити; 3) державні гарантії; 4)
державні трансферти (державні субсидії, субвенції) тощо. При цьому, відзначимо, що
фінaнсoвa підтримкa інновацій зa рaхунoк Держaвнoгo бюджету Укрaїни та місцевих
бюджетів мoже нaдaвaтися у тaких фoрмaх (ст. 17 Зaкoну «Прo іннoвaційну
діяльність») : a) пoвнoгo безвідсoткoвoгo кредитувaння пріoритетних іннoвaційних
прoектів зa рaхунoк кoштів Держaвнoгo бюджету Укрaїни тa кoштів місцевих
бюджетів; б) чaсткoвoгo (дo 50%) безвідсoткoвoгo кредитувaння іннoвaційних
прoектів зa рaхунoк кoштів Держaвнoгo бюджету Укрaїни тa кoштів місцевих
бюджетів зa умoви зaлучення дo фінaнсувaння прoекту решти неoбхідних кoштів
викoнaвця прoекту і (aбo) інших суб'єктів іннoвaційнoї діяльнoсті; в) пoвнoї чи
чaсткoвoї кoмпенсaції (зa рaхунoк кoштів Держaвнoгo бюджету Укрaїни тa кoштів
місцевих бюджетів) відсoтків, сплaчувaних суб'єктaми іннoвaційнoї діяльнoсті
кoмерційним бaнкaм тa іншим фінaнсoвo-кредитним устaнoвaм зa кредитувaння
іннoвaційних прoектів; г) нaдaння держaвних гaрaнтій кoмерційним бaнкaм, щo
здійснюють кредитувaння пріoритетних іннoвaційних прoектів тoщo.
Іншою не менш важливою та дієвою складовою регулювання інноваційної
діяльності є податкова. Об’єктами податкового регулювання на загал є соціальноекономічні процеси на усіх рівнях національної економіки. Попри широке
застосування науковцями єдності у тлумаченні цього поняття немає. Відтак,
розглянемо існуючі у сучасній економічній літературі підходи до визначення
«податкового регулювання», які представимо у вигляді табл. 1.
Як видно з табл. 1 суттєвих відмінностей у тлумаченні податкового
регулювання немає, мають місце лише дещо відмінні акценти при з’ясуванні його
економічного змісту, що в цілому зводяться до виділення процесної, структурної
чи інституційної сутності цього поняття. При цьому зрозуміло, що економічний
зміст податкового регулювання пов'язаний із регулятивною функцію податків, та
як результат, їх застосування для стримування чи стимулювання, що особливо
важливо, тих чи інших соціально-економічних процесів, у тому числі
інвестиційно-інноваційних.
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Таблиця 1
Підходи до тлумачення поняття «податкове регулювання»
Автори
Іванов Ю., Крисоватий А.,
Кізима А.,
Карпова В.
Старостенко Г.
Онишко С.,
Поснова Т.

Тлумачення
Податкове регулювання – це заходи непрямого впливу на економіку, економічні і соціальні
процеси шляхом зміни видів податків, податкових ставок, встановлення податкових пільг,
зменшення або збільшення податкового навантаження

Податкове регулювання полягає в перерозподілі державними органами доходів та
фінансових ресурсів з метою забезпечення грошовими коштами, фінансовими ресурсами
тих осіб, організацій, установ, галузей, секторів і сфер економіки, у яких існує доцільна,
суспільно визнана потреба в ресурсах
Мельник А.,
Податкове регулювання – це діяльність держави у сфері встановлення, правового
Васіна А.,
регламентування та організації стягнення податків і податкових платежів. Воно передбачає
Желюк Т.,
застосування диференційованого підходу до оподаткування з метою регулювання
Попович Т.
народногосподарської кон’юнктури, підприємницької активності та споживчого попиту,
рівня споживання тощо
Лихачева Г.,
Податкове регулювання являє собою комплекс практичних дій щодо розробки загальної
Саєнко В.
структури дохідної частини бюджету держави, досягнення оптимальності податкових
платежів. На державному рівні під податковим регулюванням розуміють якісні зміни
податкової політики та здійснення таких податкових заходів, які дають змогу досягти
повноти та своєчасності виконання бюджетів усіх рівнів
Гланц В.
Податкове регулювання – це система заходів цілеспрямованого економічного і законодавчого впливу держави на учасників економічних відносин за допомогою інструментів
податкової політики з метою досягнення бажаних соціально-економічних результатів
Джерело: Іванов Ю. Функції податків та податкове регулювання / Ю. Іванов // Формування ринкової економіки
в Україні. – 2009. – № 19. – С.36-43.

Як видно з табл. 1 суттєвих відмінностей у тлумаченні податкового
регулювання немає, мають місце лише дещо відмінні акценти при з’ясуванні його
економічного змісту, що в цілому зводяться до виділення процесної, структурної
чи інституційної сутності цього поняття. При цьому зрозуміло, що економічний
зміст податкового регулювання пов'язаний із регулятивною функцію податків, та
як результат, їх застосування для стримування чи стимулювання, що особливо
важливо, тих чи інших соціально-економічних процесів, у тому числі
інвестиційно-інноваційних. Власне ключовим інструментом стимулювання
інноваційної діяльності є податкові пільги. Так, Желізняк Р.Й. дає визначення
податкової пільги у податковому стимулюванні інноваційної діяльності
підприємств – це передбачений податковим та митним законодавством виняток з
загальних правил оподаткування щодо зменшення суми нарахованого податку
чи/та збору або звільнення від нарахування та сплати податку та збору
підприємства, що займається інноваційною діяльністю [6]. Як показує світова
практика, для стимулювання інноваційної діяльності застосовуються наступні
види податкових пільг [6, с. 19-20]:1) інвестиційний та /або дослідницький
податковий кредит; 2) «податкові канікули протягом кількох років на сплату
податку на прибуток, що був отриманий від реалізації інноваційних проектів; 3)
зменшення податку на певний приріст інноваційних витрат;4) пільгове
оподаткування дивідендів юридичних і фізичних осіб, отриманих по акціях
інноваційних організацій;5) зниження ставок податку на прибуток, спрямовану на
замовні та спільні науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи; 6)
119

зв'язок надання пільг з урахуванням пріоритетності виконуваних проектів; 7)
пільгове оподаткування прибутку, отриманого в результаті використання
патентів, ліцензій, «ноу-хау».
Враховуючи сутність та специфіку зазначених вище інструментів податкового
регулювання, безумовно, потрібно враховувати, що очікуваний результат від їх
застосування не завжди може бути позитивним. Адже існує проблема ефективності
використання інструментарію податкового регулювання з огляду на його витратність
та ймовірні зловживання. Також зазвичай потрібен часовий лаг, щоб визначити
доцільність їх застосування та результативність.
Узагальнюючи підходи різних економістів до пояснення сутності податкового
та бюджетного регулювання, їх можна визначити як узгоджений вплив податкових та
бюджетних інструментів на об’єкти регулювання з метою досягнення певних
соціально-економічних результатів.Отже, окреслені концептуальні засади бюджетноподаткового регулювання власне інноваційної діяльності дають змогу сформувати
цілісне розуміння економічного змісту регулювання та особливостей застосування
його інструментарію у сфері інноваційної діяльності.
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ЗАЛУЧЕННЯ ГРАНТОВИХ КОШТІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
В УКРАЇНІ
Одним із джерел фінансових ресурсів регіону є грантові кошти. На
нинішньому етапі економічного розвитку держави органи місцевого
самоврядування з кожним роком збільшують можливості їх залучення для
реалізації соціально-економічних проектів розвитку регіонів.
Згідно чинного законодавства грантові кошти - цефінансові чи інші ресурси,
надані на безоплатній і безповоротній основі юридичними, фізичними особами і
міжнародними організаціями на умовах, визначених надавачами гранта [2].
Найчастіше грантові кошти залучаються в вигляді міжнародної технічної
допомоги, грантових донорських організацій, благодійних фондів установ та
благодійні пожертви фізичних осіб.
Грантовими також можна вважати кошти, які спрямовані на розвиток
економіки регіону в рамках проектів корпоративної соціальної відповідальності,
тобто ініціатив місцевого розвитку, що підтримуються інституціями приватного
сектору, які здійснюють свою діяльність на відповідній території. Зазвичай
грантові кошти у економічно розвинутих країнахстановлять невелику частку
фінансування потреб міст та регіонів. Натомість в Україні, де доступ до інших
джерел фінансування є вкрай обмеженим, саме грантові джерела часто мають вирішальне значення для фінансування різноманітних проектів у сфері технічної
підтримки розвитку регіону. Грантові кошти також нерідко виконують супровідну
та підтримуючу функцію щодо інших джерел фінансування, зокрема інвестицій
чи кредитів міжнародних фінансових організацій.
Залучення цих коштів в Україні, як і в інших державах, може відбуватись з
різноманітних фондів.
Державні фонди: Державний фондрегіонального розвитку (ДФРР).
Відповідно до вимог статті 24-1 Бюджетного кодексу України, Мінрегіон
здійснює оцінку та відбір інвестиційних проектів регіонального розвитку в межах
індикативного прогнозного обсягу коштів державного фонду регіонального
розвитку з дотриманням таких критеріїв розподілу між областями та містом
Києвом: 80% коштів - відповідно до чисельності населення, яке проживає у
відповідному регіоні; 20% коштів - з урахуванням рівня соціально-економічного
розвитку регіонів відповідно до показника валового регіонального продукту в
розрахунку на одну особу (для регіонів, у яких цей показник менше 75 відсотків
середнього показника по Україні). Згідно з даними Мінрегіoну загальний бюджет
розподілу державного фонду регіонального розвитку у 2015 році складає 3 млрд
грн, а у 2016 році буде 4,7 млдр грн [1]. В 25 регіонах України за кошти фонду
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реалізовано 1089 проектів технічного характеру в рамках реалізації стратегій
розвитку регіонів до 2020 року.
Міжнародні (міждержавні) організації, діяльність яких фінансують декілька
держав, у т. ч. через членство в міжнародних організаціях. Ці організації
фінансуються переважно за рахунок внесків держав-членів, а також можуть
отримувати фінансові кошти від міжнародних організацій та інших партнерів,
включаючи і приватні фонди.
Щодо залучення коштів у вигляді міжнародної технічної допомоги, 1
жовтня 2015 року Мінекономіки опублікувало інфографіку всіх діючих грантів на
реформи Україні, які зареєстровані в міністерстві. У реєстрі таких 343 штуки на
3,3 млр дол, у складі яких 1,6 млр дол на розвиток регіонів.
Серед міжнародних фондів і програм, які діють в Україні для реалізації
проектів соціально-економічного розвитку територіальних громад та їх регіонів,
найвагоміше значення мають:
- Програма сприяння територіальному співробітництву країн Східного
Партнерства. Фінансується Європейським Союзом та ставить за мету розвиток
співробітництва між прикордонними регіонами України та Білорусі. Загальний
бюджет чотирьох програм територіального співробітництва країн Східного
партнерства становить 9,3 млн євро[3].Передбачає виконання спільних проектів,
спрямованих на вирішення проблем у таких сферах, як охорона навколишнього
середовища, безробіття, охорона здоров'я, культура та освіта. Бюджет програми
«Україна-Білорусь» перевищує 4 млн євро, розмір індивідуального гранту складає
від 20 до 250 тис євро [4].
- Програма Європейського Союзу «Підтримка політики регіонального
розвитку України». 26 квітня 2013 року Європейський Союз оголосив конкурс
проектів для підтримки регіональної політики України. Конкурс надав
можливість регіональним та місцевим органам влади отримати фінансову
підтримку для реалізації стратегій розвитку своїх регіонів.Метою конкурсу є
реалізація цілої низки пріоритетів, зокрема удосконалення та відновлення
інфраструктури, створення нових робочих місць, розвиток туризму, підтримка
бізнесових
ініціатив,
зміцнення
енергоефективності,
розвиток
сільськогосподарських ринків.Цей конкурс є частиною ширшої програми
регіонального розвитку України, на яку ЄС виділив 31 мільйон євро. Ця
програма націлена на підтримку децентралізованого розвитку українських
регіонів [5]. В рамках дії цієї Програми у жовтні 2014 року розпочато реалізацію
Проекту підтримки внутрішньо переміщеним особам. Загальна сума підтримки
становить 17 млн євро. Підтримка надається у вигляді грантів (розміром від 200
тис євро до 2 млн євро. Наразі діє 18 проектів, які спрямовані на вирішення
проблем внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та громад, у 14 областях
України:Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій,
Кіровоградській,
Київській,
Луганській,
Миколаївській,
Полтавській,
Тернопільській та Чернівецькій.В рамках цих проектів ВПО буде надано житло,
роботу, освіту, соціальну, медичну та психологічну підтримку. Це сприятиме
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зміцненню процесів примирення та зростанню економічної діяльності ВПО і
громад, що їх приймають [6].
- Проект Програми розвитку ООН та Європейського Союзу «Місцевий
розвиток, орієнтований на громаду» (етап ІІ).Друга фаза цього Проекту
розпочалась 07 червня 2011 року і триватиме 4 роки. Проект фінансується
Європейським Союзом, співфінансується і впроваджується Програмою розвитку
ООН в Україні. Бюджет Проекту складає 17,1 млн євро (з яких 98,4 % - внесок ЄС
та 1,6 % - внесок ПРООН), який спрямовується на підтримку сталого соціальноекономічного розвитку на місцевому рівні. Протягом першої фази Проекту (20082011 рр.) було освоєно біля 22 мнл євро [7].
- Фонд «Монсанто» (США), діяльність цього фонду зосереджена на
питаннях зміцнення сільських громад за такими напрямами: надання підтримки,
спрямованої на покращення освіти у фермерських громадах; забезпечення потреб
громад у вирішенні питань продовольчої безпеки, санітарії, доступу до чистої
води, громадської безпеки, ін. В різних областях України за кошти Фонду
«Монсанто» реалізовано понад 200 проектів на загальну суму близько 400 млн
дол.
Світовий банк також в рамках реалізації соціальних проектів виділяє
регіонам України грантові кошти на реконструкцію сільських медзакладів, ремонт
амбулаторій, впровадження в лікарнях ІТ-технологій, а також в окремих областях
створення медичних спеціалізованих центрів (для прикладу: в Рівненські області
створення обласного серцево-судинного центру, впродовж п’яти років на це буде
реалізовано 25 млн дол, 40 млн дол на розвиток медицини в Діпропетровській
області, зокрема на створення 64 нові амбулаторії, в трьох лікарнях створять
відділення екстреної допомоги та діагностики та ін.).
Наступними фондами можуть бути благодійні фонди розвитку
територіальних громад, які широко представлені в зарубіжних країнах. В Україні
благодійні кошти переважно акумулюються в бюджетних установах
територіальних громад на потреби: ремонту, придбання технічних засобів,
благоустрою території та інше.
Грантові кошти для розвитку регіону мають як позитивний так і негативний
вплив. Позитивна сторона залучення грантових коштів: активізація органів
місцевого самоврядування у розробці грантових соціально-економічних проектів,
що в кінцевому результаті забезпечує залучення додаткових фінансових ресурсів
для потреб регіону; підвищення відповідальності грантоутримувачів щодо
освоєння грантових коштів та подальшого самофінансування проекту; залучення
міжнародних фінансових ресурсів у вигляді грантових коштів на безповоротній
основі не призводить до нарощування зовнішніх зобов’язань.
Негативними сторонами залучення грантових коштів є: співфінансування
грантових проектів з місцевих джерел може призводити до зменшення обсягів
фінансування інших досить важливих для регіону проектів; формування в
місцевих органів влади залежності від грантових ресурсів та пасивність у
використанні інших можливостей фінансування економічного розвитку регіону.
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КОСВЕННОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
В ЕДИНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Системное учение о налогах впервые было представлено А. Смитом, в
основу которого легли принципы справедливости, определенности, удобства и
экономии. Среди множества экономических рычагов, при помощи которых
государство воздействует на рыночную экономику, важное место занимают
налоги. Государство использует налоговый механизм, представляющий собой
очень сложную систему, воздействуя на динамику и структуру общественного
производства, взимая платежи с юридических и физических лиц. В качестве
элементов системы налогового механизма рассматриваются субъекты налога,
объекты налогообложения ставки, льготы, источники уплаты. Юридические
лица - это предприятия, организации, учреждения, имеющие обособленный
баланс и отдельный расчетный счет в банке, физические лица - это граждане
данного государства, иностранного государства и лица без гражданства.
Государство широко использует налоговую политику в качестве
определенного регулятора воздействия на негативные явления рынка. Под
налогом, сбором, пошлиной и другим платежом понимается обязательный взнос
в бюджет соответствующего уровня, в бюджетный или внебюджетный фонд,
осуществляемый плательщиками в порядке и на условиях, определенных
законодательными актами.Совокупность взимаемых в государстве налогов,
сборов, пошлин и других платежей, а также форм и методов их построения
образует налоговую систему.Налоги являются обязательными платежами в
бюджет, осуществляемыми юридическими и физическими лицами в
соответствии с законодательными актами.
Налоги являются одним из инструментов управления и обеспечения
взаимосвязи общегосударственных интересов с интересами хозяйствующих
субъектов и нужны государству для того, чтобы формировать государственный
бюджет.
Необходимость налогов вытекает из функций и задач государства
(политических, экономических, внешнеэкономических, оборонных, социальных
и др.), выполнение которых требует средств. Кроме налогов у государства нет
иных методов мобилизации средств. Для покрытия расходов оно может
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использовать государственные займы, но их необходимо возвращать и
уплачивать проценты, что также требует дополнительных расходов по их
обслуживанию. При особых обстоятельствах государство прибегает к выпуску
денег в обращение. Однако это чревато тяжелыми экономическими
последствиями для страны – инфляцией. Таким образом, на долю налогов,
являющихся важнейшим средством формирования финансовых ресурсов
государства, приходится 80 – 90% всех бюджетных поступлений (в развитых
странах).
Налоги являются одним из наиболее эффективных инструментов
государственного регулирования, как национальной экономики, так и
международных экономических процессов. Этому способствуют углубление и
интенсификация специализации и кооперации производства в международном
масштабе, всеобщий процесс интеграции экономической жизни и расширения
международной торговли. Изучение и анализ воздействия налоговых рычагов на
объединенную экономику приобретают все большее значение с точки зрения
как обеспечения экономического роста в пределах экономических союзов, так и
повышения эффективности внешнеэкономических связей каждого государства.
Различия в налоговых системах объединяющихся государств создают
препятствия международной торговле и переливу капитала в дополнение к
существующим границам и таможенным барьерам. В связи с этим проведение
единой скоординированной политики является одним из необходимых условий
функционирования экономических союзов.
Одним из таких союзов является Единое экономическое пространство.
Объединение в Единое экономическое пространство России, Беларуси и
Казахстана, в первую очередь направлено на увеличение благосостояния
населения посредством расширения возможностей торговли товарами и
услугами и роста конкурентоспособности экономики этих стран. На
сегодняшний день данные возможности ограничены значительным количеством
барьеров, связанных как с организацией экономической деятельности внутри
стран, так и с препятствиями торговле, возникающими на границах между
странами. Конечно, прогресс в деле заключается в том, чтобы минимизировать
и устранить влияние подобных факторов и барьеров. Один из таких барьеров,
который
препятствует
нормальному
функционированию
Единого
экономического пространства, лежит в сфере косвенного налогообложения.
В целом порядок налогообложения не претерпел значительных
изменений.
Как и ранее, при экспорте товаров с территории одного государствачлена на территорию другого государства-члена налогоплательщиком
государства-члена, с территории которого вывезены товары, применяется ставка
НДС 0 % при представлении в налоговый орган подтверждающих документов.
Требования к необходимым документам остались прежними и установлены п. 4
разд. II Приложения 18 к Договору. Однако теперь предлагается
взаимодействовать с государственными органами в электронной форме.
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Общий порядок взимания НДС при импорте остался прежним, однако
есть некоторые нововведения. Нормативно закреплено, что если выставление
счёта-фактуры не предусмотрено законодательством государства, импортёр
вправе предоставить налоговому органу иной документ, выставленный
продавцом и подтверждающий стоимость импортированных товаров.
Также урегулирован порядок налогообложения при возврате ввезённого
товара по причине ненадлежащего качества или комплектации. Возврат должен
быть подтверждён претензией, а также документами, соответствующими
дальнейшему совершению операций с такими товарами. К таким документам
могут относиться акты приёма-передачи товаров (в случае отсутствия
транспортировки
возвращённых
товаров),
транспортные
(товаросопроводительные)
документы
(в
случае
транспортировки
возвращённых товаров), акты уничтожения или иные документы. При возврате
товаров по истечении месяца, в котором товары были приняты на учёт,
налогоплательщик представляет в налоговый орган соответствующую
уточнённую (дополнительную) налоговую декларацию и документы (их копии).
В целях развития внешнеэкономических связей можно предложить проект
создания единой базы ЕАЭС, который основан на пожеланиях и требованиях
плательщиков и сотрудников налоговых инспекций.
Можно
выделить
следующие
направления
совершенствования
существующей системы косвенного налогообложения в Республике Беларусь:
1) Совершенствование системы налогового контроля в сфере косвенного
налогообложения
2) Переход на единые стандарты в администрировании косвенных налогов
со странами Евразийского экономического союза
3) Создание комфортных условий для функционирования субъектов
хозяйствования
4) Борьба с теневой экономикой
5) Управление косвенным налогообложением в реальных экономических
условиях
5) Создание понятной и функциональной базы плательщиков
Реализация предложенных мероприятий в законодательстве Республики
Беларусь позволит в большей степени приблизить существующую систему
косвенного налогообложения рыночным условиям хозяйствования.
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УКРАЇНА НА ЗЛАМІ ЕПОХИ:
ПРОБЛЕМА РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИРОДНОГО
ЗАДЛЯ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ІМПЕРІАЛІЗМУ ГРОШЕЙ
Практично ні в кого не виникає сумніву, що сучасна криза-це криза
людини, яка має свою специфіку. Все в природі розвивається ритмічно і
циклічно, а людському розвитку ще притаманний нерівномірний розвиток країн
та народів на світовому рівні та вертикальна мобільність людей в середині
країни. В цьому аспекті криза є природним етапом з відповідними позитивними
наслідками. Тому вся популістська антикризова "боротьба" є антиприродна,
руйнівна і подібна до комуністичного гасла "річки потечуть у зворотному
напрямку" або бажанням "підкорити рух планет" російських космістів.
Соціально-економічний розвиток досягається не тільки за рахунок
безпосередньої людської енергії і витраченого часу в процесі виробництва, а й за
рахунок "втягування" у людську діяльність не тільки і навіть не стільки
минулого часу у вигляді всього, що накопичила природа та минулі покоління
людей, а рівень розвитку людини в змозі її "взяти" та використати в своїх цілях,
скільки майбутнього. Значний сегмент фінансової діяльності пов'язаний із
залученням майбутнього часу в процес людської діяльності. Досягається
розвиток людства у значній мірі за рахунок штучно вироблених засобів,
результатом чого є штучна, "друга природа", значним та розростаючим
сегментом якої є фінансовий, і "живе" вона своїм власним "життям" з
відповідною ритмікою. Штучне є несумісним з природним. Саме така форма
людської діяльності є в цілому ентропійною або руйнівною, що і породило
глобальні проблеми, вихід з яких ніхто не знає. Тому антикризова боротьба
повинна спрямована виключно з штучним, "другою природою". Відповідно, щоб
з нею боротися, її потрібно
виокремити та досліджувати. Можливо
конфронтаційний шлях є не адекватним, а більш прийнятним, на думку багатьох
дослідників, буде шляхкоеволюції..
Світоглядною основою сучасного економічного "літочислення" стала
епоха Просвіти. Суб'єктами його започаткування в економічній думці стали
меркантилісти, які вважали багатством тільки золото, срібло та інші
коштовності. Багатство, за їхнім переконанням, збільшуються за допомогою
позитивного торговельного сальдо. Оскільки це зовнішня торгівля, то основну
роль у зростанні багатства повинна грати держава.
Сфера обміну, а це є певний рівень зовнішності, започатковувалася у
формі дарунка або, принаймні, він там мав значний сегмент. В цій сфері
з'явилися і гроші як засіб обігу. Засоби є формою горизонтального розвитку і
можливо через відсутність належного вертикального розвитку вони виходять за
межі своєї природи і часто перетворюються у свою протилежність. Поступово
гроші із засобу перетворюються у ціль - прибуток. Суб'єкти які мали гроші, мали
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протилежні наміри тим, хто сферу обігу безпосередньо сприймав як середовище
взаємозбагачення через дарунок з відповідним емоційним контекстом. В дарунку
домінує довіра, відкритість.
Прибуток надав грошам інший дух, оскільки в них, якщо і не домінує, то,
принаймні, грає значну роль закритість і навіть обман. Зовсім протилежні
інваріанти. Гроші отримали нову назву і стали капіталом, суб'єкти є
капіталістами, а суспільство стає капіталістичним. Виробництво засобів стало
домінувати в епоху Модерну або індустріальному етапі. Пріоритет
індустріалізації вивів у світові лідери Англію, яка стала "ковальнею світу" та
"володаркою морів" і цим перемогла "торгові країни" у вигляді минулих
світових лідерів Нідерландів та Іспанії. США хоча теж вирвалася у світові
лідери на індустріальній основі, але вже із значно більшим фінансовим
сегментом. І своє лідерство вже постіндустріального суспільства кінцяХХ та
початку ХХI ст. або епохи Постмодерну закріплює вже своїми фінансовими
ресурсами.
Правдою є те, що завдяки грошам сучасна цивілізація досягла сучасного
рівня розвитку. Тільки в цій правді закривається один суттєвий момент. Як і
сучасні досягнення в спорті практично неможливі без вживання допінгу або
іншим забороненим маніпуляціям, так і розвиток сучасної економіки
неможливий без грошових ін’єкцій.
Сучасні фінансові інституції чимось нагадують чи схожі на сучасні
фармакологічні лабораторії. Схожість полягає в тому, що у першому випадку
розробляються нові та удосконалюються старі фінансові інструменти, внаслідок
чого, з одного боку, зростає економіка, а з іншого боку, ще більшими темпами
зростає "фінансова бульбашка", яка вже більше ніж в 10 разів перевищує
валовий внутрішній продукт (ВВП) світу і стрімко набуває рис ракової пухлини
з наркотичним контекстом. Щоб відбувався розвиток, потрібна все більша і
більша "доза" грошей.Гроші у своєму експансіоністському захваті стали
підминати під себе все нові і нові сегменти людського життя і тим самим
вийшли зі свого необхідного кола і все більше перетворюються в руйнівний
фактор. Гроші "влізли" в політику і намагаються підкорити державу, щоб потім
її зруйнувати. Практично переважна кількість партій в Україні фінансово
залежні від олігархів. Значна кількість людей в Україні втратила імунітет проти
підкупу. Тому не давно, що руйнація в Україні продовжується. А завдяки хімікобіологічним лабораторіям виробляються нові препарати, які допомагають
спортсменам покращувати рекорди, а у тваринництві покращувати виробничі
показники. Тільки майже всі вони класифікуються як допінг. Лавиноподібного
характеру набуває зростання вироблення алкогольних напоїв та тютюнових
виробів. Виробництво і практично вся інфраструктура по споживанню цих
виробів класифікується як сегмент ВВП. У ВВП деяких країнах входить і
виробництво та обіг легких наркотиків. Саме транснаціональні корпорації (ТНК)
та транснаціональні банки (ТНБ) стали основними генераторами та
провідниками у виробництві гено модифікованих продуктів.
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А. Тойнбі у дослідженні історії соціально-економічного розвитку людства
відмітив феномен: накат-відкат. В історії практично завжди можна знайти якусь
схожість подій, а тим паче знайти підтвердження своїй гіпотезі шляхом
інтерпретації. Відомо, що конкурентна боротьба має різні форми, крайньою з
яких є війна. В свій час Н. Макіавеллі зробив підсумок: "Із всіх пророків
правим завжди виходить озброєний пророк".В наш час пріоритетним стає
фінансово забезпечений пророк. Для перемоги в різних формах змагань та
протистоянь виробляються різні засоби, одним з сегментів яких є грошовофінансові. Підкуп відомий ще у старої давнини. Намагання підкорити людину
також не новий феномен. Підкорення в процесі історичного розвитку має різні
форми. Водночас, ті, хто практично загнав переважу більшість країн світу у
боргову яму, в тому числі і Україну, зовнішній борг якої вже перевищив ВВП,
забувають вкрай жорстокі уроки вимушеної розплати (відкату). "Відкат" також
має свої різні історичні форми в різний історичний час, в різних народів.
Механізм гіперінфляції у своїх кланових інтересах ініціювали і
використовували космополітично налаштовані фінансисти у Німеччини після
Першої світової війни, а також і їхні комуністично налаштовані побратими в
Угорщині після Другої світової війні. Тому в причинах появи такого феномену
як націонал-соціалізм присутній сегмент і несправедливого Версальського
мирного договору, про у свій час попереджав Кейнс, і гіперінфляції. Так,
наприклад, У Німеччині на 15 листопада 1923 р. один долар коштував 4 200 000
000 000 марок. Ні в кого не виникає сумнівів, що така ситуація виникла не без
цілеспрямованої діяльності, бажанням мати захмарний надприбуток. Але не
тільки, оскільки переслідувалися і політичні, і етнічні, і владні інтереси. Все це
збагачувало і надавало перевагу одним і несло лихо іншим. Це породжувало
обурення німців. Хто підраховував руйнівні наслідки такого впровадження? У
повстанні 1956 року в Угорщині був також присутній сегмент гіперінфляції.
Угорщині належить сумний рекорд гіперінфляції у ХХ ст.. Були періоди, коли
ціни подвоювалися кожні 15 годин. На перше липня 1946 року один долар
коштував 4,6·1029 угорських грошових одиниць.
Точкою відліку піднесення західної цивілізації можна вважати епоху
Просвіти. І. Кант сформував головну парадигму епохи Просвіти: "Май мужність
довіряти своєму власному розуму". Така форма розвитку на етапі Модерну
призвела до глобальних проблем. Постмодерн намагається подолати кризовий
стан шляхом розширення форм пізнання світу з елементами переосмислення і на
основі цього надати людському розвитку нового динамізму. Але, як би там не
було, і Модерн, і Постмодерн знаходяться в річищі Просвіти і тому не зможуть
змінити парадигму домінування розуму, який вирвався вперед і має потяг в гору,
до Абсолюту, який і виступає як ціль. Водночас, сучасна криза робить
необхідним, щоб людина набралася мужності і довіряла не тільки розуму, що
вкрай важливо, а й серцю, доброті, і, що є головним — красі, яка виступає
основною антиентропійною силою, а також не тільки свідомості, а й
підсвідомості, яка, як доказують дослідники, має не тільки більший потенціал, а
й, що головне, інший інваріант.
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Саме торуючи власний шлях свого розвитку, дотримуючись своїй
природній ритміці поступу, не дивлячись на оманливі обіцянки та блиск
минулого часу і світових лідерів, а саме головне, не зраджуючи свого власного
єства зі своїм свідомим та підсвідомим потенціалом, український народ мусить
шукати, знаходити та самостверджуватися у новому інваріанті розвитку і тим
самим вносити свій незамінимий внесок у розвиток всього людства.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ІСІ
НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ
Ринок цінних паперів як складова частина фінансового ринку забезпечує
акумуляцію та ефективне розміщення заощаджень в економіці, інвестування їхв
пріоритетні галузі та об’єкти. Оздоровлення економіки України значною мірою
залежить від становлення та налагодженого функціонування ринку цінних
паперів, регульованого державою та інтегрованого у світові фондові ринки.
Серед різних гравців ринку цінних паперів особливе місце займають
інститути спільного інвестування. У розвинених країнах вони відіграють провідну
роль на ринку фінансових послуг поряд з іншими фінансовими посередниками
через можливість мобілізації і ефективного використання індивідуальних
капіталів в інвестиційному процесі. В Україні ж ринок спільного інвестування
характеризується низькою капіталізацією, фрагментарністю розвитку та
суттєвими дисбалансами. Великі інвестиційні ресурси є у вітчизняного інвестора,
але механізм їх залучення і ефективного використання через інститути спільного
інвестування невиправдано залишається дещо в стороні.
Потенціал зростання ринку спільного інвестування в Україні насамперед
визначатиметься можливостями залучення до механізмів спільного інвестування
широкого кола індивідуальних інвесторів, в першу чергу, населення, на основі
підвищення дохідності, забезпечення ліквідності вкладень, диверсифікації ризику
та здійснення кваліфікованого управління активами ІСІ.
В Україні початком розвитку ринку спільного інвестування було прийняття
Закону України “Про інститути спільного інвестування (пайові і корпоративні
фонди)” № 2299 від 15.03.2001 року. Цим законом була надана можливість
створення й розвитку системи професійних інституціональних інвесторів, що
мають реальну можливість залучення тимчасово вільних коштів населення
України.Ґрунтовне удосконалення законодавчо-нормативної бази на фоні
відновлення з 2000 р. економічного зростання в Україні створило сприятливі
умови для динамічного розвитку спільного інвестування, що почало відчутно
даватися взнаки вже у 2003 р.
Перший період становлення ІСІ в Україні (2003-2007 рр.) став дуже
успішним. Кількість компаній з управління активами зросла з 5 станом на кінець
2002 р. до 334 на кінець 2007 р., кількість фондів у їх управлінні збільшилася,
відповідно, з 6 до 834, а вартість активів в управлінні перевищила 40 млрд грн.
У 2012 році було прийнято новий Закон України «Про інститути спільного
інвестування», в якому було переглянуто та розширено види інститутів спільного
інвестування та надано більші можливості для їх функціонування і розвитку[4] .
Але з огляду на політично-економічні проблеми в країні останніми роками, ринок
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спільного інвестуваннямає тенденцію до зменшення темпів приросту активів в
управлінні ІСІ, а також їх кількості з (рис. 1 ).

Рис. 1. Динаміка зростання активів, які перебувають в управлінні
ІСІ в Україні.
Джерело: складено автором на основі [7].
Особливо ефектно ринок ІСІ виглядав за результатами 2007 р., коли на фоні
зростання фондового індексу ПФТС на 135,3 % вартість активів ІСІ збільшилася
на 137,9 %, зокрема венчурних фондів на 131 %, закритих (не венчурних) на 158,5
%, інтервальних на 679,9 % і відкритих на 821,8 %. Чого не скажеш про приріст
активів в управлінні ІСІ у 2014 р. – всього 5,4 % [7].
Водночас треба зазначити, що левова частка активів ІСІ (зазвичай, понад 90
%) припадає на венчурні фонди, які меншою мірою відповідають класичному
розумінню спільного інвестування і часто використовуються у вітчизняній
економіці для оптимізації оподаткування. Сектор венчурних ІСІ не помітив кризи
2008-2009 рр., вартість його чистих активів з того часу зросла ще учетверо і
складає 148,7 млрд грн на початок 2014 р. [2].
До системних обмежень та проблем, що значно стримують потенціал
зростання ринку ІСІ в Україні можна віднести такі: загальна незрілість та
нерозвиненість фондового ринку України, що обумовлюється відсутністю
взаємодії фондового ринку з реальним сектором економіки та превалюванням
спекулятивних операцій над інвестиційними; низька мотиваційна зацікавленість
громадян до участі в інвестиційних фондах; наявність значних структурних
диспропорцій самого ринку спільного інвестування в частині превалювання
закритих венчурних інвестиційних фондів над відкритими та інтервальними
публічними, зорієнтованими на залучення коштів індивідуальних інвесторів;
низька якість управління ризиками в КУА; вузька номенклатура фінансових
інструментів в активах ІСІ; низький рівень фінансової обізнаності громадян та
інші[5].
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Для більш динамічного розвитку інститутів спільного інвестування,які
здатні акумулювати кошти населення та інших дрібних інвесторів,
трансформуючи їх в інвестиційні ресурси, слід забезпечити впровадження
наступних реформ: удосконалення вимог щодо звітності інститутів спільного
інвестування та компаній з управління активами в частині введення електронного
документообігу, електронного підпису, уніфікації вимог стосовно розкриття
інформації, яка може вважатися інсайдерською; запровадження механізмів
гарантування вкладів фізичних осіб – учасників пайових інвестиційних фондів та
акціонерів корпоративних інвестиційних фондів; закріплення права надання
компаніями з управління активами інвестиційних консультацій; запровадження
нових та удосконалення існуючих механізмів і передумов зростання обсягів
активів інститутів спільного інвестування; удосконалення змісту та спеціальних
умов інвестиційної діяльності венчурних фондів з метою реалізації пріоритетних
інноваційно-інвестиційних проектів; удосконалення вимог щодо диверсифікації
активів пайових та корпоративних інвестиційних фондів з використанням
похідних цінних паперів, неемісійних цінних паперів та операцій РЕПО;
удосконалення нормативно-правових актів щодо унеможливлення протиправного
використання інсайдерської інформації; розробку законодавчих вимог стосовно
протидії маніпулюванню вартістю цінних паперів інститутів спільного
інвестування; удосконалення системи розкриття інформації про діяльність
інститутів спільного інвестування [6].
Сучасний стан справ у сфері фінансової грамотності населення також
потребує покращення. Є об’єктивна необхідність розробки загальнодержавної
програми для досягнення мети успішності економіки країни через успішність
кожного її громадянина.
Окремого значення та ваги для розвитку ринку спільного інвестування
набувають удосконалення законодавчих актів функціонування фондового ринку
України. Так, зокрема, активізація інвестиційного потенціалу спільного
інвестування неможлива без суттєвого удосконалення та розвитку механізмів
функціонування організованого фондового ринку [1].До тих пір поки він
складатиме 3-4% загального обсягу торгів цінними паперами відчуватиметься не
тільки суттєвий голод на фінансові інструменти, а й підвищені ризики для
інвесторів.
Щодо інституційного механізму, то державне регулювання має полягати в
оптимізації взаємодії учасників ринку спільного інвестування (емітентів,
інвесторів, КУА, ІСІ, бірж, зберігачів, аудиторів, депозитаріїв, інших професійних
учасників та державних органів). Особливо важливою є підтримка розвитку
інститутів і технологій ринку спільного інвестування, оскільки спільне
інвестування має посісти чільне місце в системі перерозподілу національних
інвестиційних ресурсів у перспективні сфери реальної економіки[3].
Для ринку спільного інвестування України важливим є запровадження
світового досвіду інформаційного супроводження та моніторингу функціонування
спільного інвестування, раціонального розподілу регуляторних функцій між
державними органами та саморегулівними організаціями.
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Сприятлива державна політика щодо оподаткування та валютного
регулювання спільного інвестування має створити конкурентні умови як для
національних інвесторів (у тому числі населення), так і для іноземних учасників
інвестиційної діяльності щодо інвестування в національну економіку через
вкладання коштів в інвестиційні фонди.
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК НОВІТНІЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ
НАЦІОНАЛЬНИХ ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ
Глобалізація як ключова ознака сучасності в частині співробітництва між
країнами по різноманітних напрямах діяльності набуває особливої ваги у сфері
економіки. Її вплив на останню може мати як суто позитивні так і негативні
наслідки. Це, значною мірою, залежить від рівня відкритості економіки кожної
країни, її розвитку в цілому та фінансової системи зокрема.
У даному випадку, фінансова система покликана забезпечувати належне
формування фінансових ресурсів необхідних для організації фінансової діяльності
суб’єктів економіки на внутрішньому та зовнішньому ринках одночасно. За таких
умов суттєво зростають, особливо в періоди гострої нестачі коштів, запити до
теорії і практики фінансів, які повинні набувати системного характеру, що
дозволить вирішувати фінансові проблеми окремих секторів та економіки в
цілому спільними зусиллями, а не їх перекладанням на державу та інших,
зазвичай слабкіших, суб’єктів системи. Крім того, самотужки, в умовах
зростаючої конкуренції практично на усіх ринках, забезпечувати стійке
фінансування своєї діяльності як суб’єктами господарювання так і державі в
цілому стає усе складніше.
Численні наукові публікації присвячені питанням глобалізації засвідчують її
суперечливий характер, результатом якого є поділ наукової спільноти на її
захисників та противників, зростаючий вплив на економіку та особливо фінанси,
де процеси глобалізації набувають випереджаючих темпів, доводять необхідність
пошуку нових підходів до розуміння глобальних тенденцій світової економіки та
її фінансової системи, розробки нових методів, способів, прийомів їх
використання, або захисту від їх негативних наслідків, що особливо важливо для
слабких економік. Крім того, широкий перелік визначень щодо глобалізації
засвідчує широту поглядів на розуміння сутності даної категорії, що відображає
черговий етап розвитку світової цивілізації
- становлення «нової
багатоформатної, різновекторної, неієрархічної, асиметричної глобальної
спільності» [1, с. 319].
Проте найістотнішою ознакою глобалізації є фінансова, яка проявляється в
русі капіталу, у становленні та розвитку світового фінансового ринку та світової
фінансової системи, яка переросла рамки не лише національних кордонів, а й
регіонального рівня.
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Фінансова глобалізація, подібно до економічної, близька до такого процесу,
як фінансова інтеграція, суть якого зводиться до “…гармонізації та уніфікації
податкових систем, бюджетної класифікації, бюджетного процесу, державних
видатків, системи контролю з боку центральних банків за діяльністю комерційних
банків…” [3, c. 202]. Це відповідає логіці сучасних глобальних перетворень, яка
полягає у поєднанні індивідуалізації та уніфікації, сполученні універсального і
національного [2, с. 91]. Фактично формуються умови для створення світової
фінансової системи, яка включає, окрім міжнародних фінансів, фінанси
міжнародних організацій та національні фінансові системи країн світу [5, с. 27].
Спираючись на сучасну типізацію економічних систем та приймаючи до
уваги територіальну ознаку класифікації фінансових систем можна побудувати
модель світової фінансової системи (рис. 1.).
Світова фінансова система

Фінанси наднаціональних
суб’єктів

Національні фінансові системи

Фінанси міжнародних
організацій

Країни ринкового типу

Міжнародні фінансові
інститути

Країни, що розвиваються

Фінанси ТНК, ТНБ

Країни з перехідною
економікою

Регіональні фінанси

Країни з адміністративнокомандною економікою
Міжнародний фінансовий ринок

Рис. 1. Структура світової фінансової системи
Джерело: складено авторами.
Дана схема вказує на всеохоплюючий характер світової фінансової системи
подібно до того, як національна фінансова система кожної країни повинна
охоплювати з поступовим наближенням до 100 % всю економіку.
Сучасну світову фінансову систему в силу посилення процесів інтеграції та
регіоналізації можна охарактеризувати як сукупність локальних фінансових
угрупувань. Утворені блоки мають наступні риси: спільний ринок товарів, послуг,
капіталу; уніфікація нормативно-правових регуляторів; єдина валютна політика та
узгоджений обмінний курс; єдині надлокалізовані органи; «колективне»
прийняття рішень.
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Чисельний склад, принципи діяльності, функції та завдання
наднаціональних суб’єктів світової фінансової системи формуються під впливом
глобальних тенденцій розвитку світової економіки та цивілізації загалом. У свою
чергу, останні покликані формувати загальноприйнятні умови діяльності та
правила поведінки суб’єктів національних фінансових систем. Таким чином,
уряди країн проводячи активну зовнішню політику, приймаючи участь у
різноманітних міжнародних організаціях та об’єднаннях держав, отримують
додаткові можливості для розвитку, або захисту національних економік та їх
фінансових систем.
Варто зазначити, що Україна є учасником не одного десятка міжнародних
організацій, серед яких особливо важливу роль відіграє Світова організація
торгівлі (СОТ). Її створення у січні 1995 року стало логічним продовженням
багаторічних зусиль світового співтовариства в частині впорядкування
міжнародної торгівлі товарами, а згодом і послугами (у тому числі фінансового
характеру). Таким чином, СОТ стала центром світової торгівельної системи, що
відповідає за розробку міжнародних правил які, проте, торкаються як сфери
торгівлі так і сфери фінансів, оскільки суттєво впливають на митну політику країн
- учасників. Зниження митних тарифів на імпортні товари, що особливо важливо
для України з її високою імпортною залежністю, має суттєвий вплив на доходи
бюджету, стан окремих секторів економіки та розвиток нових видів діяльності,
галузей, стан зайнятості, формування таких макропоказників як ВВП та
платіжний баланс [4, с. 111]. Крім того, СОТ у своїй діяльності торкається питань
державних закупівель, захисту прав інтелектуальної власності, надання чи
обмеження фінансової допомоги з боку держави національним виробникам, що
суттєво впливає на фінансову систему кожної країни.
Таким чином, глобалізація поряд із зміною структури економіки, розвитком
фінансових інститутів та удосконаленням фінансової політики стає новітнім
чинником впливу на фінансову систему, її формування та подальшого розвитку.
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УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ
ЯК СКЛАДОВА БЮДЖЕТНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ
Хронічний бюджетний дефіцит, який став визначальною характеристикою
сучасних державних фінансів більшості країн світу, зумовив розширення сфери
застосування бюджетного стратегічного планування за межі бюджетної політики,
додавши до неї боргову, грошово-кредитну, інвестиційну та валютну політики у
частині обслуговування та управління державним боргом, який є наслідком
здійснення державних запозичень для покриття дефіциту бюджету. Тому сьогодні
коректно вести мову про формування та реалізацію бюджетно-фінансової
політики при плануванні та прогнозуванні видатків бюджету на обслуговування
державного та місцевого боргу. Оскільки згідно з бюджетною класифікацією
видатки на погашення боргу належать до складу фінансування бюджету (ст. 11)
[1]. При цьому видатки на обслуговування державного боргу, як внутрішнього,
так і зовнішнього входять до складу загальнодержавних функцій, відповідно до
функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету.
Найбільшою проблемою, що виникає під час управління державним боргом
є не загальна сума боргу, а витрати на його погашення та обслуговування. Тому
боргова безпека трактується, як відповідний рівень внутрішньої та зовнішньої
заборгованості з урахуванням вартості її обслуговування та ефективності
використання внутрішніх і зовнішніх запозичень та оптимального співвідношення
між ними, достатній для задоволення нагальних соціально-економічних потреб,
що не загрожує суверенітету держави та її фінансовій системі [2].
Непослідовна політика уряду щодо державних запозичень призвела до
нерівномірного розподілу боргового навантаження у часовій перспективі.
Особливо загрозливою виявилася ситуація із заборгованістю уряду України за
ОВДП, питома вага якої за період з 2007 до 2014 років зросла з 1,3% від ВВП до
20,3% від ВВП. Дискретність здійснення державних запозичень на різних умовах
та ситуативний підхід до формування строкової структури боргового портфелю
призвело до появи “пікових” перевантажень зі сплати обов’язкових платежів з
обслуговування та погашення боргу, що, в свою чергу, спровокувало боргову
кризу у 2015 році. При цьому навіть залучення нових позик на прийнятних умовах
не виключає негативного сукупного впливу капітального (непогашеного) боргу на
загальний графік з його управління та обслуговування. Зростання частки
короткострокових запозичень у структурі державного боргу посилює
обтяжливість бюджету видатками на його обслуговування, що перевищують
можливі бюджету, та спонукає уряд до здійснення нових запозичень (Табл. 1).
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Таблиця 1
Динаміка витрат Державного бюджету України на обслуговування
й погашення державного боргу за 2007-2014 рр.
Роки
усього

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Виплати за державним боргом, млрд. грн.
з них:
обслуговування
погашення

9,8
9,8
40,4
42,2
68,7
92,3
113,0
170,3

3,3
3,8
9,1
15,5
23,1
24,2
33,2
49,4

Відношення
видатків на
обслуговування
та погашення
державного
боргу до ВВП, %

Відношення
видатків на
обслуговування
та погашення
державного боргу
до
доходів
державного
бюджету, %

1,4
1,0
4,3
3,9
5,3
6,5
7,8
10,9

6,1
4,4
18,6
17,5
21,8
26,7
33,3
47,6

6,5
6,0
31,3
26,7
45,6
68,1
79,8
120,8

Джерело: розраховано автором за даними Міністерства фінансів України (http://www.minfin.gov.ua) та
Державної казначейської служби України (http://treasury.gov.ua)

Протягом 2007-2014 років питома вага видатків на обслуговування та
погашення державного боргу до доходів державного бюджету зросла з 6,1% до
47,6%. Варто наголосити, що проблема накопичення надмірних коротких
зобов’язань була однією з основних причин розгортання фінансової кризи у
Російській Федерації у 1998 році, а також виникнення кризових ситуацій у ряді
країн Азії та Латинської Америки.
Таблиця 2
Показники чистого залучення кредитних ресурсів для фінансування
Державного бюджету України за 2007-2014 роки, млрд. грн.
Роки

Залучення
коштів до
Державного
бюджету
України

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

10,499
33,316
120,962
124,276
80,654
109,798
160,875
201,833

Виплати з погашення та обслуговування
боргу
усього
з них:
обслуговування погашення

9,820
9,803
40,343
42,214
68,761
92,280
111,514
170,253

3,350
3,775
9,039
15,539
23,134
24,197
31,677
49,434

6,470
6,028
31,304
26,675
45,627
68,083
79,837
120,819

Чисте
залучення
коштів
(сальдо)

0,679
23,513
80,619
82,062
11,893
17,518
49,361
31,580

Частка
чистого
залучення
коштів у
залучених
кредитних
ресурсах
до
бюджету,%
6,5
70,6
66,7
66,0
14,8
16,0
30,4
15,7

Джерело: побудовано за даними Державної казначейської служби України (http://treasury.gov.ua) та річних
звітів Національного банку України (http://www.bank.gov.ua)
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Остаточний висновок щодо ефективності боргового менеджменту можна
зробити лише дослідивши показники чистого залучення кредитних ресурсів для
фінансування Державного бюджету України (Табл. 2).
Починаючи з 2008 роки уряду вдалося стабілізувати ситуацію у сфері
управління державним боргом і припинити практику його рефінансування за
рахунок нових позик. З 2008 по 2010 роки частка чистого залучення коштів у
залучених кредитних ресурсах до державного бюджету перебувала на рівні майже
70%. Однак через фінансову кризу та необхідність збільшення державним
видатків для фінансування антикризових програм відбулося різке зростання
витрат на обслуговування та погашення боргових зобов’язань держави, що були
здійснені протягом 2009-2010 років, тим самим скоротивши частку чистого
залучення коштів до бюджету майже до 15%. Ситуація вдалося частково
покращити у 2013 році, збільшивши питому вагу чистого залучення коштів у
двічі, однак інституціональні трансформації у середині країни, що спровокували
різке падіння обсягів виробництва та скорочення ВВП, повернули у 2014 році
знов показник чистого залучення коштів на попередній рівень (біля 15%). При
цьому у структурі виплат з погашення та обслуговування державного боргу
протягом останніх років зберігається тенденція, коли майже третина коштів йде
на обслуговування боргу, решта – на його погашення.
Враховуючи, що різке зростання державного боргу під час глобальної
фінансової кризи 2008-2009 років відбулося в більшості країн, як з розвиненою
економікою, так і з економікою, що формується, а також збереження тренду щодо
його зростання до 2014-2015 років, це дає підстави стверджувати про
недосконалість існуючої моделі регулювання та нагляду за фінансовим сектором
та помилковість заходів антикризової стимулюючої політики урядів окремих
держав через негативні наслідки фінансової експансії для економіки та
порушення боргової стійкості держаних фінансів. Зокрема, експерти МВФ
звертають увагу, що швидке накопичення державних боргів і нарощування
бюджетних дефіцитів змінили характер глобальних ризиків; фактори вразливості
тепер все більше пов’язують зі стійкістю балансів органів державного управління
[3].
Сьогодні все більше науковців та практиків звертає увагу на те , що однією
з основних причин зростання державного боргу є домінування в світі підходів до
збалансування бюджету протягом економічного циклу або на основі
функціонування фінансів, які не передбачають обов’язковості збалансування
бюджету на щорічній основі. Враховуючи, що в умовах глобалізації (відкритої
економіки) зростає щільність економічних циклів та уразливість економіки країни
від зовнішніх чинників, уряду проблематично точно розрахувати періоди підйому
й спаду економічної активності та глибину цих коливань, тому й неможливо
визначити обсяги допустимих дефіцитів та можливих профіцитів бюджету з
метою їх взаємної компенсації.
В умовах інтеграції України в європейський простір актуальним є питання
запровадження спеціальних бюджетних правил “другого покоління”, які існують
141

у більшості країн ЄС та передбачають спеціальні норми, що поєднують
обмеження розміру дефіциту бюджету та державного боргу. Зокрема, мова йде
про використання в якості додаткового індикатора бюджетної безпеки держави
нового показника – процентного відношення структурного дефіциту (профіциту)
державного боргу до ВВП, тобто дефіциту, який був можливим в умовах повної
або високої зайнятості потенційних виробничих і трудових ресурсів та за
існуючого рівня державних видатків і податкових ставок.
Таким чином, в сучасних умовах через взаємозалежність бюджетної та
боргової політики держави неможливо реалізувати ефективний борговий
менеджмент без урахування фіскальних (бюджетних) обмежень. Для
запровадження ефективної системи управління державним боргом та оптимізації
боргового портфелю в Україні необхідна розробка комплексної довгострокової
бюджетної стратегії, спрямованої на забезпечення економічного зростання та
стійкості бюджету. Оскільки за своєю суттю бюджетна стратегія складається з
трьох складових: стратегії стосовно доходів, стратегії стосовно видатків та
стратегії з управління боргом. Тому необхідно розробити довгострокові прогнози
базових фіскальних показників (доходів та видатків бюджету, бюджетного
дефіциту, рівня державного боргу) для узгодження пріоритетів і параметрів
боргової та бюджетної стратегії з основними векторами розвитку економічної
стратегії держави.
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СУЩНОСТЬ И ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ
В современной экономической литературе существуют две трактовки
термина «фондовый рынок». Некоторые авторы рассматривают его как синоним
понятия «рынок ценных бумаг», другие – как рынок классических долгосрочных
биржевых ценных бумаг: акций и облигаций. В последней трактовке «рынок
ценных бумаг» – более широкое понятие, чем «фондовый рынок». Термин
«фондовый рынок» происходит от французского fonds или английского funds,
одно из значений которого – «денежный капитал». В XVIII в. в английском языке
слово stocks использовалось именно в этом значении. Отсюда, очевидно, и
понятие stocks exchange (т.е. биржа денежного капитала), впервые появившееся в
Англии в 1773 г. (London Stocks Exchange), которое привычно переводится как
«фондовая биржа». На первых фондовых биржах торговали главным образом
облигациями, т.е. денежный капитал был выражен преимущественно в долговых
инструментах, акций до середины XIX в. и в Англии, и в США, не говоря о
других странах, выпускалось немного.
В настоящее время в Англии под термином stocks подразумеваются
долговые ценные бумаги, в США – акции. Соответственно термин stocks market в
США обычно употребляется в значении «рынок акций». Учитывая, что на долю
США приходится примерно половина мирового финансового рынка и в этой
стране издается большинство престижных экономических журналов,
использование и неамериканскими авторами (в том числе британскими
специалистами) данного термина в значении «рынок акций» вполне объяснимо.
Однако при его употреблении нужно все же применять исторический
подход и исходить из семантики слова, а не из современного американского
словоупотребления. Тем более что нет основания считать, что, когда в XIX в.
появилось понятие «Нью-Йоркская фондовая биржа» (New York Stocks Exchange),
американцы имели в виду только рынок акций: речь шла о бирже денежного
капитала.
На современной Нью-Йоркской фондовой бирже торгуют в основном
акциями, рынок облигаций в США внебиржевой, тем не менее, многие эмитенты
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облигаций имеют листинг на бирже и, пусть относительно небольшое, но какое-то
количество сделок с ними все же совершается. На Лондонской фондовой бирже
торговали и продолжают торговать и акциями, и облигациями [1].Таким образом,
под фондовым рынком следует понимать как минимум рынок акций и облигаций.
Под денежным капиталом (fonds, funds, stocks) в XVIII-XIX вв. понимался
долгосрочный капитал, воплощенный в облигациях и акциях. Кроме этих ценных
бумаг широкое распространение имели, как их определял К. Маркс, «торговые
бумаги» – векселя, которыми, однако, на бирже не торговали (векселями
торговали на биржах на самых ранних этапах развития биржевого дела, к XIX в.
подобной практики уже не существовало).
Таким образом, не все ценные бумаги рассматривались как фондовые
ценности. Возможно, не случайно, в английском переводе названий некоторых
бирж встречается не Stocks Exchange, а Securities Exchange, т.е. биржа ценных
бумаг (например, JSE Securities Exchange, Osaka Securities Exchange). Иными
словами, вполне обоснован подход к фондовому рынку как к части рынка ценных
бумаг, на котором обращаются долгосрочные ценные бумаги.
Приведем аргументы в пользу расширительного толкования понятия
«фондовый рынок», рассматривая его как синоним рынка ценных бумаг.
В XIX в. облигации и акции обеспечивали накопление капитала, векселя
обслуживали торговый оборот или, первые обслуживали оборот основного
капитала, вторые – оборотного.
В современных условиях границы между долгосрочными и краткосрочными
инструментами стираются. Так, облигации со встроенным опционом на продажу
(право инвестора продать облигацию эмитенту в определенные моменты времени
до истечения срока ее обращения) приближают этот инструмент к
краткосрочному.
Вместе с тем такие краткосрочные инструменты, как коммерческие бумаги,
выпускаемые на постоянной основе в рамках программы, фактически могут
рассматриваться как долгосрочные и обслуживать оборот основного капитала.
Если в прошлом на фондовых биржах действительно торговали почти
исключительно акциями и облигациями, то в настоящее время круг торгуемых
инструментов необычайно расширен и включает также инструменты денежного
рынка (краткосрочные государственные долговые обязательства, реже –
коммерческие бумаги) и производные финансовые инструменты (английский
термин derivatives). Это и дает нам основание ставить знак равенства между
фондовым рынком и рынком ценных бумаг.
Отчасти различия в толковании связаны с неодинаковой трактовкой
дефиниций юристами и экономистами, отчасти просто сложностью и
многообразием инструментов фондового рынка (рынка ценных бумаг).
В настоящее время понятиям «рынок ценных бумаг», «фондовый рынок»
ученые дают различное определение. Приведем некоторые из них в таблице 1.
Исходя из анализа мнений ученых, можно определить и уточнить понятие
фондового рынка – рынок ценных бумаг; часть финансового рынка, включающая
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первичный (формируемый за счет эмиссии ценных бумаг) и вторичный (на
котором осуществляется купля-продажа ценных бумаг) рынки,
Таблица 1
Определения терминов «рынок ценных бумаг», «фондовый рынок»,
сформулированные различными авторами
Термин
Определение
Финансовый рынок

Рынок фондовый

Рынок ценных бумаг

«…– совокупность рыночных форм торговли финансовыми
активами: иностранной валютой, ценными бумагами, кредитами,
депозитами,
производными
финансовыми
инструментами.
Включает фондовый рынок (фондовые биржи), кредитный рынок
(банки, инвестиционные и дилерские компании, пенсионные
фонды),
рынки
капитала
(страхового,
ипотечного,
межбанковского), мировой финансовый рынок» [2].
«…– совокупность отношений, связанных с оказанием и
потреблением финансовых услуг и обращением финансовых
инструментов» [3].
«…– рыночные институты, являющиеся каналами «перелива»,
перераспределения денежных средств, в частности, фондовые
биржи.
(Артемова Л.В. Инвестиции и инновации. Словарь-справочник от
А до Я.)
«…– рынок ценных бумаг; часть финансового рынка, связанная с
эмиссией и куплей-продажей титулов собственности и долговых
обязательств. На первичном рынке размещаются впервые
выпускаемые ценные бумаги, на вторичном рынке происходит их
обращение
в
форме
перепродажи.
Основной
формой
организованного, регулярно функционирующего рынка ценных
бумаг и других финансовых инструментов служат фондовые
биржи» [2].
«…– составная часть финансового рынка, на котором
осуществляются операции с ценными бумагами. Первичное
размещение ценных бумаг эмитентами относится к первичному
Ф.р., последующие операции по купле-продаже ценных бумаг
образуют вторичный Ф.р. Различают биржевой Ф.р., участниками
которого являются фондовые биржи, фондовые отделы товарных и
валютных бирж, и внебиржевой Ф.р. с участием инвестиционных
фондов, банков, брокерских фирм и других организаций,
совершающих операции с ценными бумагами» [4].
«…- рынок ценных бумаг (фондов), отличается от товарных
рынков большей устойчивостью цен (курсов), операции часто
носят спекулятивный характер»
(Бункина М.К., Семенов А.М. Макроэкономика.)
«…– часть финансового рынка, на котором обращаются ценные
бумаги. Различают: рынок первичный, формируемый за счет
эмиссии ценных бумаг; рынок вторичный, на котором
осуществляется купля-продажа ценных бумаг, в т.ч. долговых
обязательств. Организован в виде фондовых бирж, финансовых
учреждений и как неорганизованный («уличный») рынок» [4].
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«…– часть рынка ссудных капиталов, где осуществляется эмиссия,
купля-продажа ценных бумаг».
(Макаревич Л.М. 200 правил бизнеса. – М.: Дело и Сервис.)
Фондовая биржа

«…– юридическое лицо, созданное в организационно-правовой
форме акционерного общества, осуществляющее организационное
и техническое обеспечение торгов путем их непосредственного
проведения с использованием торговых систем данного
организатора торгов» [3].
«…– организационно оформленный, регулярно функционирующий
рынок ценных бумаг. Фондовые биржи призваны: мобилизовать
временно свободные денежные средства предприятий и населения
посредством продажи им ценных бумаг, способствовать
перемещению
денежного
капитала
между
разными
экономическими субъектами. На фондовых биржах формируется
курс ценных бумаг. Крупнейшие фондовые биржи функционируют
в Нью-Йорке, Лондоне, Токио, Париже, Базеле, Франкфурте-наМайне» [2].

*Примечание: составлено авторами на которых осуществляются
операции с ценными бумагами.
По мнению Миркина Я.М. ценные бумаги – это права на ресурсы,
обособившиеся от своей основы и даже имеющие собственную материальную
форму (например, в виде бумажного сертификата, записи по счетам и т.п.).
Основные различия в подходах к понятию «ценные бумаги» заключаются в
том, относить ли к ним производные финансовые инструменты. В данной работе
будем исходить из того, что последние являются ценными бумагами. Несмотря на
принципиальные отличия экономической природы и условий появления акций,
облигаций, векселей и прочих классических ценных бумаг, с одной стороны, и
биржевых фьючерсов, опционов , последние тоже обладают свойствами ценных
бумаг.
В то же время вполне обоснованно можно рассматривать производные
финансовые инструменты и как самостоятельную категорию, что и делает целый
ряд весьма авторитетных российских авторов.
В России юридическое определение ценной бумаги дано в Гражданском
кодексе Российской Федерации (РФ): «Ценной бумагой является документ,
удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных
реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых
возможны только при его предъявлении». К ценным бумагам отнесены:
«государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и
сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на
предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие
документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими
порядке отнесены к числу ценных бумаг». В Законе РФ о рынке ценных бумаг
введено понятие «эмиссионные ценные бумаги», которое в целом соответствует
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понятию investment securities в американском UCC. Статус производных
финансовых инструментов в российском законодательстве не определен.
Предложенный К. Марксом применительно к ценным бумагам удачный, на
наш взгляд, термин «фиктивный капитал» как капитал, воплощенный в ценных
бумагах (в отличие от денежного капитала, товарного и производительного), не
получил распространения у зарубежных экономистов.
В Казахстане в законе Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» под
ценной бумагой подразумевается совокупность определенных записей и других
обозначений, удостоверяющих имущественные права.
В сентябре 2011 года Постановлением Правительства Республики
Казахстан была утверждена программа «Народное IPO». Цель народного IPO –
развитие фондового рынка Казахстана. Участие клиентов в «Народном IPO» – это
только первое знакомство с фондовым рынком. Программы повышения
финансовой грамотности населения направлены на то, чтобы граждане могли
хранить свои сбережения не только в коммерческих банках на депозитах, но и
размещать свои свободные денежные средства в ценные бумаги с тем, чтобы
улучшить свое финансовое благосостояние.
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЄЮ
БАНКІВ В УКРАЇНІ
Світова фінансова криза виявила високу концентрацію ризиків та суттєві
дисбаланси у банківських системах багатьох країн. Навідновлення стабільності
банків з бюджетів низки держав було виділено значні кошти, а також на перебудову системи регулювання і нагляду з метою нейтралізації ймовірних збурень у
майбутньому. Проведені заходи з рекапіталізації фінансових установ за рахунок
бюджетних коштів призвели до збільшення частки державного капіталу, що
спостерігається вперше за багато років лібералізації та заохочення приватної
власності.
Незважаючи на те, нині процеси капіталізації банків в Україні відбуваються
повільніше, ніж того потребують тенденції міжнародного ринку капіталу й
доводиться констатувати вельми низький рівень капіталізації вітчизняної
банківської системи. Більше того, сучасні міжнародні вимоги до капіталу і
ліквідності банків (Базель III) передбачають подальше підвищення загального
рівня капіталізації, якості та структури капіталу банків з метою покриття ризиків
банківської діяльності, запровадження яких є необхідним для стабільного
функціонування фінансового ринку України та умовою для європейської
інтеграції держави. Важливим водночас є також питання щодо виходу держави зі
статутного капіталу вітчизняних банків як тимчасової, а не довготермінової
антикризової дії й пошук способів фінансування докапіталізації банків. На наш
погляд, процеси адекватного нарощення обсягу, оптимізації структури та
вдосконалення управління капіталом банків набули особливої актуальності в
умовах сьогодення.
У вітчизняних банках проблеми з недостатністю капіталу розпочались у
2008 р. Так, за оцінками експертів, до початку 2009 р. провідні банки мали потребу
в капіталі близько 22 млрд грн. [2, с. 38].Перший етап антикризових дій передбачав
рефінансування банківських установ на суму близько 36,94 млрд грн [5]. Держава
провела рефінансування установ без чіткого дотримання стандартів щодо
прозорості, рівності доступу банків, операційної незалежності, наявності
заставного забезпечення та низького рівня ризику. Деякі з рефінансованих установ
уже через рік заявили про нестачу капіталу для забезпечення свого стабільного
функціонування. Хоча на міжнародному рівні прийнята практика, що банк, який
відчуває проблеми платоспроможності, повинен спочатку хоча б частково
вирішити проблему недостатності капіталу і тільки потім претендувати на
виділення нових кредитних ресурсів від центрального банку.
В Україні другий етап характеризувався рекапіталізацією вітчизняних
банків. Фахівці МВФ відзначають, що витрати на рекапіталізацію та інші заходи з
реструктуризації упродовж 2008-2011 рр. сягнули 4,5% ВВП [8, с. 17]. Держава не
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тільки стимулювала банки проводити рекапіталізацію, а й стала безпосереднім
учасником процесу – націоналізувавши найпроблемніші з них. Відбір банків для
оздоровлення за рахунок державних коштів проводився за двома критеріями –
обсяг депозитів населення і частка активів банку в сукупних активах усієї
банківської системи України. Було прийнято рішення, що банки, які потребують
державної підтримки, повинні відповідати таким вимогами: або сума депозитів
населення в банку має становити більш як 1% депозитів усієї банківської системи,
або активи – більш як 2% суми її активів.
Водночас відсутність достатнього обсягу бюджетних ресурсів для ре
капіталізації вітчизняних банків змусила звернутись до залучення кредитів МВФ.
Попередній транш було надано для проведення рефінансування проблемних
банків. Однак його використання виявилося нераціональним, оскільки банки
спрямували отримані кошти іноземним кредиторам, а вкладникам-резидентам
повертати депозити не поспішали. Конвертація у валюту і ведення банками
отриманих від держави коштів за межі України посилили труднощі з проведенням
рефінансування банків. Необхідно зауважити, що вкладення ж капіталу у статутні
фонди передбачає прийняття на себе боргів банку, тобто приватні борги
перетворюються на державні. Необхідно також врахувати, що проведення
рекапіталізації банків з боку уряду може супроводжуватися низкою негативних
ефектів – корупцією, зниженням ефективності менеджменту тощо. Зважаючи на
це, нині вкрай актуальним є питання щодо виходу держави з капіталу цих банків,
оскільки відповідно до світової практики, якщо такий захід і використовувався
серед антикризових дій, то лише тимчасово.
Сьогодні голова НБУ зазначає, що реформування вітчизняної банківської
системи триватиме до 2020 р. і відповідатиме європейським стандартам.
Національний банк країни вважає, що майже200банків для України занадто
багато,
і
готується
відносно
стабільні
об’єднати,
а
проблемні
ліквідувати[9].Зазначимо, що нині в банківській системі України тимчасова
адміністрація та ліквідація здійснюється у 50 вітчизняних банках. Від початку
2014 р. НБУ визнав неплатоспроможними 25 банків [6] і за цей же період з банків
вивели 110 млрдгрн вкладів [1].У 2014 р. стрес-тестування проведено у
35 банківських установах(на які припадає 82% активів вітчизняної банківської
системи) у два етапи: перший – 15, а другий – 20 банків. Перший етап успішно
пройшли лише 5 банків –ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, Альфа-банк
Україна, Сбербанк Росії та ПУМБ. Сума необхідної докапіталізації банків першої
групи становила 56 млрд грн, з них 12,5 млрд грн для державних банків,
20,5 млрд грн – для банків з іноземним капіталом, а другої – 10 млрд грн.
Фактично ж упродовж 2014 р. та січня-лютого 2015 р. було надано кредитів
рефінансування на 200млрдгрн. більше [5].
Крім того, для системно важливих банків НБУ планує встановити
жорсткіші вимоги до нормативів капіталу та ліквідності, але вони водночас
зможуть сподіватися на більш системну і якнайшвидшу стабілізаційну допомогу з
боку центрального банку у разі потреби. Проте найпріоритетнішим механізмом
капіталізації у регулятора розглядають процес злиття і поглинання банків. НБУ
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також ставить за мету нарощення частки іноземного капіталу в банківській
системі до 50% і зменшення ролі держави в банківському секторі до рівня нижче
10% до 2020 р. [4]. Таким чином у перспективі в державі буде незначна кількість
великих та середніх (приблизно 5 і 15 відповідно) та близько 50 малих банків[7,
с.76], що сприятиме підвищенню ефективності функціонування банківської сфери
в цілому.
Зважаючи на ці стратегічні орієнтири НБУ щодо реформування банківської
системи та на нестабільну політичну ситуацію в Україні, її перебування у
військовому конфлікті, що в свою чергу має вплив на зростання інфляції,
знецінення національної валюти та панічне вилучення депозитів, можемо
спрогнозувати поглиблення банківської кризи, підтвердженням чого ниніє
проблеми з ліквідністю та банкрутство численної групи вітчизняних банків
починаючи з початку 2014 р. Тому, на наш погляд, доцільним є розроблення
алгоритму оптимізації рівня капіталізації банків, що полягає у виокремленні за
результатами стрес-тестування 4 груп банків, зокрема: 1) фінансово стійких та
надійних; 2) проблемних; 3) неплатоспроможних та 4) «мертвих» банків й
застосування до них заходів обов’язкового характеру.
До 1 групи доцільно віднести банківські установи, показники фінансової
стійкості та надійності яких відповідають рекомендованим значенням і
відображають позитивну динаміку. Банки 2 групи необхідно докапіталізувати за
рахунок коштів власників на суму певного відсоткового рівня від обов’язкового
капіталу (щонайменше 25%), а решта (не більше 75%) обсягу необхідної
докапіталізації банків за рахунок конвертації депозитів у привілейовані акції цих
банківських установ у порядку спадання сум депозитних коштів. Власники
банківських установ 3 групи, оцінені як неплатоспроможні, повинні б
докапіталізовувати їх на 100% або ці банки будуть проходити процеси злиття та
поглинання з іншим учасником за рішенням НБУ. Водночас до капіталізація
власниками комерційних банків 4 групи недоцільна, і їх необхідно найближчим
часом ліквідувати. На нашу думку, до переваг методу до капіталізації банків
шляхом акціювання можна віднести наступне:
привілейовані акції є джерелом реальних коштів для банків, а власникам
депозитів вони забезпечать отримання дивідендів незалежно від результату
діяльності банку ів разі банкрутства гарантують першочергову виплату коштів;
для фізичних осіб – це фактично довгостроковий депозит (без сплати
прибуткового податку);
НБУ не здійснює емісії грошей і рефінансування, в результаті чого не
створюються умови для девальвації гривні;
це зупинить відтік коштів з банківських установ, і банки зможуть
виконувати свої зобов’язання з ліквідності;
фондовий ринок отримає ліквідність у десятки мільярдів гривень, що дасть
поштовх до його цивілізованого розвитку, адже дохідні привілейовані акції
стануть реальними ліквідними ринковими цінними паперами.
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Необхідно підкреслити, що проблеми повернення депозитів та погашення
заборгованості перед кредиторами банків доцільно вирішувати шляхом
рефінансування і реструктуризації їхніх зобов’язань, а не рекапіталізації, яка у
деяких випадках набула форми націоналізації. Застосування механізму
фінансування участі держави в рекапіталізації проблемних банків, який
використовують в Україні (залучення ресурсів шляхом збільшення дефіциту
державного бюджету, вкладення до статутного капіталу активів у формі
державних облігацій тощо) призводить до зростання державного боргу,
фіскальних дисбалансів, порушення стабільності державних фінансів та може
перетворитися на чинник прискорення інфляції. Крім того, державні гарантії
фінансової підтримки знижують стимули учасників банківського ринку щодо
моніторингу платоспроможності, а відтак це посилює ризик системних кризв
умовах фінансової нестабільності.
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ВИМІР ФІСКАЛЬНОЇ ГНУЧКОСТІ
В УМОВАХ ЦИКЛІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Антициклічність фіскальній політиці передбачає формування фіскального
потенціалу маневреності в умовах кардинальної та тривалої зміни економічної
кон’юнктури та негативного зовнішнього впливу на економіку країни. Україна
згідно останніх досліджень належить до країн, фіскальна політика яких збільшує
волатильність ВВП та відповідно посилює циклічну динаміку розвитку[].
Проциклічність фіскальної політиці характерна, як для економічного підйому, так
і для економічної рецесії, що виражається у значних коефіцієнтах кореляції із
циклічною компонентною ВВП – 0,56 протягом економічних бумів та 0,36
протягом падінь.
Оцінка фіскальної гнучкості базується на оцінці трьох характеристик:
фіскального простору, функціонального простору та компоненти невизначеності
тенденції. Якщо перша та третя компоненти визначають оперативний аналітичний
зріз, то друга – є характеристикою накопичених структурних дисбалансів,
наявність яких потребує проведення стратегічних реформ.
В основу оцінки фіскальної гнучкості покладено наступні передумови:
- врахування величини «фіскального простору», який визначається
основними параметрами фіскальної стійкості держави – величиною державного
боргу і дефіциту бюджету, що впливають на можливу тривалість та вартість
фіскального регулювання, диференціал відсотка та зростання ВВП, поточна
потреба у фінансуванні, необхідний розмір корегування сальдо державного
бюджету до ВВП, величина стабілізаційного фонду. Виходячи із нормативних
показників фіскальний простір мав позитивні значення у 2005-2007 рр. (у 2004 р.
до від’ємного значення призвели значний вплив негативного сальдо бюджету та
відсутність механізму накопичення стабілізаційного фонду). У 2008 р. фіскальна
спроможність до майбутнього стимулювання економіки знизилася майже у 2 рази
до -0,52, чому сприяли поступове: збільшення диференціалу відсотка та темпу
зростання ВВП, зростання поточної потреби у фінансуванні і відповідне
збільшення необхідного корегування сальдо балансу для збереження фіскальної
стійкості. Глибоке падіння рівня фіскального простору закономірно відбулося у
2009 р. в період економічної кризи. У посткризовому періоді найкращими
умовами із позиції фіскального простору для можливого фіскального маневру був
2011 р. (значення склало -0,32). Надалі він поступово тільки знижувався до
значень -1,13 та -1,28.
- врахування факторів ефективності фіскальної політиці – таких, що
визначають ступінь реакції об’єктів фіскального регулювання (функціональний
простір). До показників функціонального простору віднесемо еластичність
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автоматичних стабілізаторів; якість інституційного забезпечення, що визначається
на основі рівнів верховенства права та порядку, контролю корупції, політичної
стабільності; структура фіскального пакета стимулювання; сила ефекту
витіснення, що визначається на основі показників граничної схильності до
споживання та граничної схильності до імпортування; розмір держави; фіскальні
мультиплікатори поточних витрат держави, державних інвестицій та податків; в
якості додаткових - розвиток фінансового сектору, спроможний полегшити
доступ до фінансових ресурсів, режим курсоутворення (фіксований або гнучкий)
та розмір розриву ВВП, збільшення якого зменшує ефективність фіскальних дій.
Розрахований синтетичний індикатор функціонального простору вказує на
стабільно негативні його значення для України. Негативним чином на рівень
фіскального простору при цьому у період його найбільшої потреби справляли:
низька якість інституційного середовища, неадекватний відповідно до ступеня
економічного розвитку розмір держави, від’ємні значення фіскальних
мультиплікаторів, значна сила ефекту витіснення;
-врахування факторів невизначеності, що визначають стабільність
збереження відповідного рівня фіскального простору. Більшість показників цієї
компоненти визначають боргову стійкість держави. Необхідною сферою для
оцінки також виступає надійність прогнозу зростання ВВП та вартості
зобов’язань держави. Стабільність фіскальної позиції визначається і ризиками
виникнення фінансових потреб та відповідної допомоги з боку фіскальних органів
держави в разі банківської кризи або суттєвого погіршення фінансового стану
великих банків. Врахування умовних зобов’язань держави є важливим
компонентом в оцінці, як боргової стійкості, так і величини фіскального простору.
.Синтез трьох характеристик фіскальної гнучкості до стимулювання
економіки Україні вказав на те, що протягом всього періоду після кризових 20082009 рр., Україна мала низький (негативний) рівень маневреності. Основною
причиною в цьому, з нашої точки зору, є проциклічність фіскальної політиці, яка
не дозволила накопичити адекватний запас фіскальної гнучкості, проте
накопичила суттєві фінансово-економічні дисбаланси. Між тим, найкращими в
рамках розглянутого періоду кризи та рецесії, найбільшу спроможність до
фіскального маневрування країна мала у 2011-2012 рр., але не застосувала його
для проведення ефективних структурних реформ.
Список використаних джерел:
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РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ФІНАНСОВОГО ОМБУДСМЕНА
НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
Глобалізація фінансових відносин та інтеграція фінансового ринку України
в світовий економічний простір зумовлює безперервний рух масштабного обсягу
капіталу, більшість з якого є короткостроковим та має спекулятивний характер. У
результаті цього світові ринкові сили обмежують заходи регулювання
економічних процесів державою і її наміри захистити власні господарські системи
від циклічних коливань кон’юнктури і зовнішніх чинників. Враховуючи значне
економічне значення лібералізації фондового ринку, це безумовно несе в собі
загрозу стабільності ринку та економічній безпеці держави загалом. Сьогодні
особливо роль державного управління зростає в умовах економічної кризи, вихід з
якої можливий лише за мови жорсткої централізованої влади та реалізації
відповідних заходів в напрямі забезпечення економічного зростання. І хоча існує
думка, що фондовий ринок здатен динамічно розвиватись лише за умови
незначного державного втручання в процес трансформації приватних інвестицій в
економіку, проте, практично, ефективно він може функціонувати лише в тому
випадку, коли ніхто не втручається в процес вільного прийняття рішень
учасниками фондового ринку. За інших умов – це призводить до дисбалансу та
появи кризових явищ, про що свідчить світова фінансова криза 2008 року.
Вважаємо, що лише державне регулювання має можливість забезпечити
оптимальний рівень впливу держави на фондовий ринок. Сьогодні державна
політика в напрямі розвитку фондового ринку має певні цілі й завдання та
відповідні методи їх досягнення в конкретних умовах, розв’язуючи методологічні
та організаційні проблеми. Актуальним та дискусійним постає саме питання щодо
того, як вийти на даний оптимум.
Розвиток фондового ринку України протягом 2009-2014 рр. був
ускладнений відсутністю ефективного законодавства, систем регулювання та
пруденційного нагляду, що призвело до появи значної кількості кептивних
фінансових установ та «фінансових пірамід», стримувало розвиток ринку
фінансових послуг і призводило до поглиблення кризи недовіри до фінансового
сектору в цілому. Внутрішні шоки, головним чином військовий конфлікт на сході,
негативно вплинули на розвиток економіки, знизивши довіру споживачів
фінансових послуг небанківського сектору та розбалансували фондовий ринок.
Скорочення економічної активності, торговельні дисбаланси спричинили
девальвацію та прискорення інфляції до 30% річних. Ці події призвели до
погіршення якості інвестиційних портфелів фінансових установ. Ситуація з
проблемними балансами інвестиційний установ ускладнюється внаслідок
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відсутності ефективних систем захисту прав споживачів, насамперед гарантій
прав власності та неупередженого судочинства. Стабільний фондовий ринок, який
забезпечує ефективну акумуляцію і оптимальний перерозподіл фінансових
ресурсів, їх подальшу трансформацію в інвестиційний капітал є основою
збалансованого перебігу економічних процесів у будь-якій країні. Глибина і
системність кризових процесів, які розгорнулися на світових фінансових ринках,
засвідчили про недосконалість чинних підходів і системи державного
регулювання фондового ринку. Виникнення „мильних бульбашок” і хвиля
банкрутств актуалізували завдання кардинального перегляду підходів до його
регулювання.
У контексті захисту прав споживачів фінансових послуг на фондовому
ринку законодавство України було і продовжує залишатись слабо орієнтованим
на забезпечення належного їх захисту. В Україні відсутні ефективні заходи
захисту прав цієї категорії громадян, оскільки їх впровадження зумовлює
наявність додаткових цивільно-правових механізмів охорони та захисту прав
учасників фондового ринку. Зокрема фінансова криза 2008 року засвідчила
слабкість вітчизняної моделі захисту прав споживачів фінансових послуг
фондового ринку. Загалом втрати споживачів від дій фінансової установи на
фондовому ринку можуть становити від кілька десятків до сотень тисяч гривень.
Наприклад, передавши в управління КУА інтервального ПІФу 100 тис. грн. у
середині 2014 року при первинному розміщенні інвестиційних сертифікатів
інвестор одержав 100 інвестиційних сертифікатів номінальною вартістю 1000 грн.
На кінець 2014 року через падіння фондового ринку, вартість портфеля ПІФу
знизилась, а вартість інвестиційного сертифікату інвестора зменшилась нижче
його номінальної вартості на 30% внаслідок порушення КУА вимог законів щодо
диверсифікації портфеля, оскільки КУА намагалась протягом 2014 року
наростити приріст активів та інвестувала в ризикові акції. При цьому, ми
опускаємо ще негативний вплив девальвації гривні відносно іноземних валют на
кінець 2014 року на 34%. Проте, учаснику ІДПІФ буде досить складно довести у
суді свою правоту на відшкодування завданих йому майнових збитків.
Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року
[1] передбачає створення інституту фінансового омбудсмена, з метою досудового
вирішення суперечок та скарг між фінансовими установами та їх клієнтами фізичними особами. Омбудсмен (від шведського ombudsman – представник
чиїхось інтересів) – є незалежною публічною посадовою особою, яка розслідує
скарги громадян на дії урядових органів і захищає інтереси громадян від
порушень з боку урядових органів. Сьогодні інститут фінансового омбудсмена в
тій чи іншій формі існує більше ніж в 40 країнах, широко застосовується на Заході
і дозволяє не доводити до суду великий обсяг дрібних справ, що в кінцевому
підсумку вигідно і споживачам, і фінансовим установам, які не хочуть псувати
репутацію і нести витрати, пов’язані з судом [2, с. 70].
В основі діяльності інституту фінансового омбудсмена лежить захист прав
клієнтів фінансових установ. Ініціатором звернення до нього може бути тільки
фізична особа. Інститут фінансового омбудсмена є зручнішим традиційного
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судового розгляду: по-перше, для клієнтів-фізичних осіб послуги омбудсмена
абсолютно безкоштовні. Часто суд економічно невигідний, оскільки сума спору
виявляється менше можливих судових витрат, по-друге, фінансовий омбудсмен
може розглянути конфлікт набагато швидше судді, по-третє, він не залежить ні
від кредитних організацій, ні від держави, тобто діє максимально об’єктивно [3].
Тому, вважаємо, що запровадження інституту фінансового омбудсмена в
Україні, як методу системи захисту прав фізичних осіб, є необхідним і важливим
кроком на шляху до європейських стандартів роботи фінансових установ і
цивілізованого фондового ринку в Україні, який сприятиме формуванню
ефективної взаємодії фінансових установ та їх клієнтів, а також підвищенню
довіри до суб’єктів фондового ринку.
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО
КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
За даними Рейтингу бюджетної прозорості, що здійснювався всесвітньою
мережею International Budget Partnership, Україна посіла 56 місце зі 102 країн. В
порівнянні з попереднім роками Україна показала гірший результат.
Протягом 2000-2014 рр. було прийнято законодавчі та нормативно-правові
акти з питань здійснення державного фінансового контролю в Україні1. Серед
останніх кроків, розроблених урядом, є наступні. По-перше, внесені позитивні
зміни до Закону України «Про здійснення державних закупівель» в частині
передачі Державній фінансовій інспекції України функції моніторингу та
обмеження «перевірочних» повноважень Державної казначейської служби
України.Крім того,Міністерство економічного розвитку і торгівлі України планує
до кінця 2016 року перевести усі державні закупівлі у електронний формат.
По-друге, Міністерство фінансів України представило офіційний портал, на
якому у відкритому доступі розміщується інформація про транзакції на Єдиному
казначейському рахунку. З 01.01.2016 року будуть доступні транзакції не тільки
державного казначейства, але і всі дані за держбюджетом. Перелічені заходи
сприятимуть покращенню механізму контролю за використанням державних
коштів. Це дозволить зробити більш прозорим використання державних коштів.
Разом з тим, світовий досвід містить наступні особливості здійснення державного
фінансового контролю.
1. Вищі органи державного фінансового контролю відіграють провідну
роль в аудиті державних фінансів. У більшості розвинутих країн світу
фінансовий контроль здійснює Рахункова палата та урядові контрольно-ревізійні
служби. В Україні функції державного фінансового контролю здійснює Рахункова
палата в частині контролю за використанням коштів Державного бюджету
України та Державна фінансова інспекція України у межах її повноважень,
визначених законодавством. Разом з тим, Рахункова палата України не виконує
превентивні функції, а лише фіксує та реєструє порушення бюджетного
законодавства та інформує правоохоронні органи щодо допущених порушень [1].
Світовий досвід свідчить, що у випадку, коли орган зовнішнього контролю не
виконує судових функцій (США, Італія, Чехія), ефективність контролю
знижується через наявність у ланцюгу додаткової ланки – правоохоронного
органу. Позитивний ефект має наділення контрольно-ревізійних органів
квазісудовими функціями (Франція, Угорщина).
1

Концепція розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2017 року; Методичні
рекомендації з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у
підвідомчих бюджетних установах; Кодекс етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту.
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2. У розвинутих країнах фінансовий контроль вважається частиною
державного регулювання з метою виявлення відхилень від положень і
порушень принципів законності та ефективності використання ресурсів. Він
здійснюється перш за все у формі попереднього контролю для вжиття певних
коригуючих заходів і недопущення таких порушень у майбутньому, і навіть
отримання компенсації за заподіяні збитки.
Сучасне державне управління у розвинених країнах удосконалюється з
метою децентралізації систем контролю, інтегрованих з управлінням програмами
та діяльністю. Так, системи державного внутрішнього фінансового контролю
країн Західної Європи включають різний рівень централізації – від
централізованого попереднього контролю на рівні казначейства до розподілення
відповідальності здійснення контролю між керівниками органів державного і
комунального сектору з одночасним залученням підрозділів внутрішнього аудиту
в кожному з таких органів. На відміну від розвинутих країн, в Україні, як і в
окремих країнах Східної Європи, на сьогодні переважає централізована модель
державного внутрішнього фінансового контролю та лише з елементами
децентралізованої – в частині здійснення попереднього контролю [2].
3. Зарубіжний досвід свідчить про переважання тенденції
децентралізації та виділення аудиту і його елементів у самостійний напрям
контрольної діяльності. У розвинутих країнах світу система державного та
муніципального контролю побудована як єдина система та включає спільні
стандарти та принципи. Зокрема, у Австрії Рахункова палата спільно з
федеральним міністерством регламентує правила фінансової звітності на
федеральному рівні. Крім того, Рахункова палата Австрії перевіряє не лише
державне господарство федерації, а й діяльність місцевих органів влади [1].
4. Важливою умовою готовності країн до вступу до ЄС є встановлення
процедури відшкодування втрачених фінансів. Але на сьогодні законодавство
України не передбачає ефективний механізм відшкодування втрачених
бюджетних коштів та відповідальність посадових осіб за порушення фінансової
дисципліни. Досвід інших країн свідчить, що для боротьби з випадками
зловживання податковими службовцями своїми правами існує поширена практика
стягнення судових витрат з податкового органу. В Російській Федерації
встановлено відповідальність податкових органів за збитки, завдані платникам
податків внаслідок своїх неправомірних дій (рішень) [3]. У Польщі існує
дисциплінарна і фінансова відповідальність службових осіб: якщо в суді платник
податків довів свою правоту, податковий орган повертає сплачену суму, при
цьому сплачуючи платникові податків 13% річних [4].
5. Створення центрального підрозділу з гармонізації внутрішнього
аудиту (ЦПГ). Зокрема, у Грузії ЦПГ виконує наступні функції: гармонізація
внутрішнього аудиту (методологія, створення програми з навчання та
сертифікації) та гармонізація фінансового управління і контролю (сприяння в
створенні системи фінансового управління та контролю, розробка методології,
навчання) [5].
158

З огляду на вищерозглянутий світовий досвід, напрямами розвитку
державного фінансового контролю в Україні є наступні:
- запровадження нових форм контролю, що відповідають вимогам сучасної
ринкової економіки;
- надання вищим органам державного фінансового контролю права
розробки методології якості внутрішніх перевірок в міністерствах та відомствах;
- надання Рахунковій Палаті України права представляти інтереси держави
у судочинстві;
- запровадження механізму відповідальності посадових осіб за порушення
фінансової дисципліни;
- створення центрального підрозділу з гармонізації внутрішнього аудиту.
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РОЛЬ КОНВЕРГЕНЦІЇ ОБЛІКОВИХ СИСТЕМ
В АКТИВІЗАЦІЇ СВІТОВОГО ФОНДОВОГО РИНКУ
У 2007 році, напередодні світової фінансової кризи, Комісія з цінних
паперів та фондового ринку США (SEC – SecuritiesandExchangeCommission)
скасувала вимогу до неамериканських компаній, зареєстрованих у США,
узгоджувати свою фінансову звітність з Принципами бухгалтерського обліку
США (US GAAP – Generally Accepted Accounting Principles)у разі, якщо вона
узгоджена з Міжнародними стандартам фінансової звітності (МСФЗ). Загалом же
в планах співпраці Ради з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
(InternationalAccounting Standards Board (IASB)) та Ради зі стандартів фінансового
обліку США (US Financial Accounting Standards Board (FASB)) було досягнення
повної конвергенції глобальних стандартів бухгалтерського обліку до червня 2011
року.
Фінансова криза втрутилася не лише в перебіг процесів, що відбувалися на
світових фондових біржах, а й опосередковано залишила помітний вплив на
суміжних з ними сферах, та визначила тенденції їх подальшого розвитку.
Спричинена кризовими явищами нестача вільного капіталу в економічно
розвинутих країнах спровокувала їх посилений відтік з слабо розвинутих
економік з подальшим загостренням боротьби за кошти потенційних інвесторів,
які, з урахуванням нещодавно пережитих втрат, не поспішають вкладати свої
гроші, ретельно вивчаючи та зважуючи наявні пропозиції.
За таких умов відкладена у своєму остаточному розв’язанні проблема
розкриття інформації емітентами цінних паперів та використовуваних ними
стандартів оцінки показників фінансової звітності набуває подальшого розвитку.
При цьому очевидною стає наступна закономірність: перевагу в «змаганні» за
вибір загальносвітової бази стандартів обліку й звітності отримає та система, якій
довіряють найбільш потужні інвестори. Питання ж довіри є одвічним питанням
розуміння та звичності використання. І хоча система МСФЗ безумовно домінує за
кількістю країн, що їх застосовують тією чи іншою мірою, відчутну перевагу
системіUSGAAP надають фінансові та політичні чинники.
Незважаючи на те, що обсяги ринкової капіталізації Нью-Йоркської
фондової біржі у серпні 2015 р. скоротилися у порівнянні з аналогічними
показниками 2014 р. на 7%, вони все одно у більш ніж 1,5 рази (17,93 проти
11,97трлн. дол. США) перевищують сумарну капіталізацію європейських,
африканських та близькосхідних фондових ринків. Увесь же обсяг капіталізації
бірж, які вимагають застосування GAAP для складання звітності компаній при
проходженні ними процедури лістингу, становить на сьогодні понад 60%
загальної ринкової капіталізації у світі. [1]
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Водночас стала очевидною політизація питання вибору єдиної,
загальноприйнятої у всьому світі системи формування фінансової звітності.Два
провідні органи бухгалтерської глобалізації – IASBта FASB – опинилися під
тиском політиків США та Європейського Союзу, причому істотним важелем
впливу є питання джерел фінансування IASB. Внаслідок тієї самої світової
фінансової кризи більшість компаній, які субсидували діяльність IASB, наразі
неспроможні виділяти кошти, необхідні для інтенсивної роботи над
конвергенцією стандартів фінансової звітності в рамках проектів, запланованих
Норволкською угодою. [2] Необхідні кошти є в США, проте Конгрес не
виділятиме їх структурі, що знаходиться радше під впливом європейських
інституцій. Крім того, американський бізнес відверто не бажає переходити на
МСФЗ, оскільки не має довіри до них та прагне уникнути зайвих витрат. За
теперішньої економічної ситуації політики навряд чи надто тиснутимуть на
бізнес, і тому не лише терміни конвергенції стандартів, а й сама її ідея
залишаються відкритим питанням. Оскільки в реальності проголошуване
наближення GAAP до МСФЗ обертається наближенням МСФЗ до GAAP. Навіть у
Великобританії, де МСФЗ вже прийняті як база стандартизації звітів англійських
корпорацій, експерти нещодавно публічно звернулися до уряду з вимогою
відмовитися від МСФЗ.[3]
Крім політичних та фінансових аргументів на користь відмови від пакетної
конвергенції представники облікової школи США, що завжди вирізнялася своїми
традиціями та ґрунтовністю підходів, висловлюють доволі обґрунтовані
зауваження щодо якісного переважання US GAAP над МСФЗ.[4, с.10]Дійсно, US
GAAP, будучи стандартами, які регламентують ведення обліку, є більш
детальними порівняно з МСФЗ, що регламентують зміст показників фінансової
звітності. Так, загальний обсяг US GAAP майже у три рази перевищує обсяг
МСФЗ. Тому в рамках заходів гармонізації цих облікових систем навіть в країнах
ЄС у разі недостатності висвітлення якогось аспекту міжнародними стандартами
практикувалося звернення до US GAAP за роз’ясненням та подальшим
застосуванням відповідної норми.
Таким чином, у ситуації, що склалася, з боку США варто очікувати
максимум на двосторонню постандартну конвергенцію, яка передбачає, що кожен
з органів регулювання замінюватимесвій чинний стандарт одним спільним
стандартом. Питання ж щодо співвідношення часток вмісту US GAAP та МСФЗ в
кожному з таких спільних стандартів, які до того ж не поспішають затверджувати,
залишається наразі відкритим.
Тим часом світовий фондовий ринок залишається в очікуванні на
запровадження єдиних правил формування показників фінансової звітності
емітентами цінних паперів, що, безумовно, сприятиме спрощенню проведення
порівняльного аналізу та прискоренню процесів прийняття рішень інвесторами.
Визнання ж професійними організаціями загальносвітового статусу таких
стандартів підсилить рівень довіри до сформованих на їх основі звітних даних
незалежно від країни, з якої походить емітент цінних паперів, що склав таку
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фінансову звітність, та активізуватиме процеси руху капіталу за допомогою
фондових ринків в світових масштабах.
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ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ НЕДІЮЧИХ КРЕДИТІВ:
СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА РЕАЛІЇ УКРАЇНИ
Наявність недіючих кредитів на балансах банків України негативно впливає
на їх регулятивний капітал. Це, у свою чергу, є суттєвою перешкодою
стимулювання економічного зростання. Разом з цим, зауважимо, що проблема
таких кредитів в Україні була спричинена не тільки кризою. Криза лише зумовила
прояв тих ризиків, до яких була схильною кредитна політика більшості банків.
Банки у гонитві за прибутками досить часто нехтували вихідними принципами
кредитування, забезпечуючи у такий спосіб доступність кредитних ресурсів для
позичальників. Ризики до уваги не брались, вважалось, що фаза економічного
зростання триватиме завжди. Як наслідок, суттєве збільшення обсягів та частки
недіючих кредитів в Україні у кризовий та посткризовий періоди.
На сьогодні, враховуючи проблемність питання недіючих кредитів, з боку
науковців та практиків приділяється значна увага даній проблемі. Так, питання
недіючих кредитів розглядається в працях вітчизняних науковців: В.І.Міщенка,
В.В.Крилової, С.В.Науменкової, І.Ю.Таранухи. Проте не дивлячись на наявність
значної науково-методичної бази, на даний час доводиться констатувати
відсутність єдиного підходу до визначення недіючих кредитів в Україні.
З огляду на викладене вище, актуальним є обґрунтування основних засад
визначення недіючих кредитів в Україні, що у свою чергу, дозволить більш точно
визначати обсяг та частку таких кредитів у портфелі банку та банківського
сектору в цілому, відповідно наблизити вітчизняну практику визначення
недіючих кредитів до світової, а також дозволить зробити більш співставним
аналіз щодо недіючих кредитів в Україні та світі.
Одним з визначальних критеріїв віднесення кредиту до недіючих (nonperformingloan, далі – NPL) згідно з рекомендаціями ЄЦБ, МВФ, є кількість днів
прострочення - понад 90 днів. Проте ця «гранична межа» не виключає можливості
застосування органами регулювання та нагляду більш жорстких підходів:
віднесення до NPL кредитів із кількістю днів прострочення понад 61 день або 31
день.
Підтвердженням зазначеного вище є те, що у більшості випадків в якості
NPL визнаються три категорії кредитів: «субстандартні», «сумнівні» та
«безнадійні» кредити (Боснія, Грузія, Молдова, Малайзія, Польща, Румунія,
Сербія, Словаччина, Сінгапур, Таїланд, Угорщина, Філіппіни, Чехія), тоді як
окремі країни(наприклад, Росія, Україна) до NPL відносять лише «сумнівні» та
«безнадійні» кредити.
Слід зауважити, що у міжнародних стандартах фінансової звітності (МСФЗ,
U.S.-GAAP) поняття «NPL» не є регламентованим. Стосовно проблемних
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кредитів застосовується термін «impaired loan» («знецінений кредит»), основним
критерієм якого є ймовірність не отримання кредитором всіх платежів за
кредитом в повному обсязі.
Крім того, існують різні підходи до визначення обсягу NPL, відомі як «gross
NPL» та «net NPL» [2, с. 11]. Відмінність між цими підходами зводиться до того,
що «net NPL» - це «gross NPL» зменшені на обсяги резервів.З огляду на це, дані
щодо NPL, розраховані за різними підходами, суттєво різняться [3] (табл.1).
Таблиця 1
Відмінності між «grossNPL» та «NetNPL» на прикладі Таїланду (англ. мовою)
as a % of total loans
Thai registred 200 200
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
banks
0
1
Gross NPL
35,8 16,6 11,33 16,55 12,98 11,73 8,95 7,14 7,14 5,63
5
2
Net NPL
4,665 3,93 3,22
NPL for
7,90 6,85 7,60
SME, %
Note: Net NPLs not available prior 2007, SME NPLs not available prior 2007. These NPL rates are lower than the Gross
NPL rates because NPLs include an allowance for provision for the expected loss.Source: Bank of Thailand and OECD
(2011), OECD Scoreboard on SME and Entrepreneurship Finance.

При цьому OECD наголошує на важливості розрахунку насамперед
показника «gross NPL» [1].
Слід також зазначити, що у випадку допущення прострочення платежу(ів)
за кредитом вся заборгованість (тіло кредиту та відсотки), а не виключно обсяг
простроченого платежу, має відноситись до NPL (рекомендація МВФ, ЄЦБ).
Прикладом відмінностей підходів до визначення NPL є практика
Центрального банку Росії, яка є несумісною з практикою розвинених країн.
Відповідно до російської практики до NPL відносять лише обсяги прострочених
платежів(у), тобто суми основної заборгованості та/або прострочених процентів, а
не загальний обсяг заборгованості за кредитом. Це спричиняє суттєве заниження
значень показників щодо NPL [частки та обсягів], які оприлюднюються [2].
Відповідно до чинної нормативно-правової бази України під кредитною
операцією слід розуміти вид активних банківських операцій, пов’язаних із
розміщенням залучених банком коштів шляхом їх надання в тимчасове
користування або прийняттям зобов’язань про надання коштів у тимчасове
користування за певних умов, а також надання гарантій, поручительств,
акредитивів, акцептів, авалів, розміщення депозитів, проведення факторингових
операцій, фінансового лізингу, видача кредитів у формі врахування векселів, у
формі операцій репо, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в
обмін на зобов’язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на
зобов’язання щодо сплати процентів та інших зборів із такої суми (відстрочення
платежу) [5].
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При цьому в Україні доводиться констатувати відсутність чіткого
визначення поняття NPL. Однак саме пособі поняття NPL доволі активно
використовується в фінансовій (банківській) термінології. Наприклад,, у звіті
«Індикатори фінансової стійкості та довідкові дані» до NPL відносять [4]:
1) «недіючі кредити. які включають негативно класифіковані кредити IV та
V категорій якості, відображені в балансі, та не включають депозити,
позабалансові зобов’язання за гарантіями та з кредитування, за якими оцінюється
кредитний ризик.» (І3 «Співвідношення недіючих кредитів без урахування
резервів до капіталу»);
2) «кредитні операції, класифіковані за IV та V категоріями якості, до
сукупних валових кредитів – заборгованість за кредитними операціями, що
включає кредити, надані клієнтам, і міжбанківські кредити та депозити,
позабалансові зобов'язання за гарантіями та з кредитування, що надані банкам та
клієнтам, за якими оцінюється кредитний ризик (І4 «Співвідношення недіючих
кредитів до сукупних валових кредитів»).
Таким чином, якщо в світовій практиці загальноприйнятим є включення до
складу NPL субстандартних, сумнівних та безнадійних кредитів. В Україні лише
дві категорії якості кредитних операцій – сумнівні та безнадійні (український
аналог ІV та V категорія якості) відносять до NPL.
Також
слід
зазначити,
що
згідно
зі
світовою
практикою
замінені/реструктуризовані кредити (replacement loan/restructured loan) також
належать до NPL (Болгарія, Угорщина, Франція, Італія, Словаччина), як правило,
протягом певного, заздалегідь визначеного строку (досвід Чехії, Польщі). В
Україні віднесення таких кредитів до NPL, насамперед, визначається категорією
якості кредиту, яка цим кредитам присвоюється2.
Висновки. З огляду на світовий досвід, в Україні доцільним є віднесення до
NPL, поряд з кредитними операціями IV та V категорії якості (світовий аналог «сумнівні» та «безнадійні» кредити відповідно), також кредитних операцій ІІІ
категорії якості (світовий аналог - «субстандартні» кредити).
Доцільним також, на наш погляд, є запровадження в Україні практики
оприлюднення даних щодо NPL: на «валовій» («grossNPL») та «чистій» основі
(«netNPL»); у розрізі секторів економіки та коефіцієнтів ( «grossNPLratio»,
«netNPLratio»).
Це дозволить більш об’єктивно визначати обсяги та частку недіючих
кредитів, а отже зробить даний показник більш достовірним, а головне –
співставним із аналогічними показниками інших країн.
Крім того, замінені/реструктуризовані кредити повинні визнаватись у якості
NPL, тобто відноситись до однієї з категорій якості кредиту (ІІІ, IV, V), яка
визнається як NPL. При цьому визнання замінених/реструктуризованих кредитів
у якості NPL має відбуватись, щонайменше, протягом певного періоду (досвід
2

Банкуразізміниумовдоговору,пов’язанихізреструктуризацієюборгузаактивами,абощодозбільшеннястроківкористуванняактивами,непов’язанихізреструктуризацією
боргу,немаєправакласифікуватитакіактивизакатегорієюякостівищою,ніжкатегорія,щобулавизначеназацимиактиваминадатувнесеннязмін.Банкуразізаміниактиву
здійснюєкласифікаціюактиву,щовизнається,таактиву,визнанняякогоприпиняється,завідповіднимикатегоріямиякості.Банккласифікуєактив,щовизнається,занижчоюз
цихкатегорійякості.

165

Чехії, Польщі), після якого можливим є підвищення категорії якості такого
кредиту.
З огляду на викладене вище, першочерговим завданням має стати
розроблення відповідної законодавчої бази, зокрема в частині чіткої регламентації
основних понять, зокрема з урахуванням наведених вище рекомендацій
(замінений кредит, реструктуризований кредит, недіючий кредит) та
особливостей визначення недіючих кредитів в Україні.
Список використаних джерел:
1. Credit Risk and Credit Access in Asia// OECD, March 2006. – 410 p. –
Режим доступу: http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/credit-risk-andcredit-access-in-asia_9789264035980-en
2. Non-performing loans. What matters in addition to the economic cycle
//Ronald Beck, Petr Jakubik, Anamaria Piloiu. Working paper series No 1515/ February
2013. – Режим доступу: http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1515.pdf
3. OECDStudiesonSMEsandEntrepreneurshipThailand: KeyIssuesandPolicies//
OECD.
November
2011.
–156
p.
156
p.https://books.google.com.ua/books?id=xFlIAd2mKVgC&pg=PA63&lpg=PA63&dq=gross+npl+n
et+npl&source=bl&ots=4pcJrAsbdS&sig=vGOcwmoPXrJL2no0TmfYpdFJqw&hl=ru&sa=X&ei=QmEaVaLBCcbxUtC_g3g&ved=0CD8Q6AEwBjgK#v=onepage&q=gross
%20npl%20net%20npl&f=false
4. Офіційний сайт Національного банку України – Режим доступу:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44575
5. Положення про порядок формування та використання банками України
резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими
операціями: Постанова Правління Національного банку України від 25.01.2012 №
23.
–
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z023112/print1387877299242845

166

Носова Євгенія Анатоліївна
к.е.н., доцент
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ЯК НАПРЯМОК
ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Починаючи з 2010 року в Україні триває процес реформування податкової
системи, який було запроваджено шляхом прийняття Податкового кодексу
України (далі - ПКУ), в якому було закладена докорінна зміна сукупності
існуючих у країні податків і зборів. Протягом неповних п’яти років після набуття
чинності ПКУ в нього більше 100 разів вносились зміни, що свідчить про його
недосконалість, а також створює складнощі суб’єктам господарювання у
застосуванні його положень на практиці через їх нестабільність. Це призводить до
витрачання значних ресурсів на вивчення змін у законодавстві, їх відстеження, а
також призводить до помилок у податковій звітності через неправильне
трактування тих чи інших норм ПКУ або відсутність роз’яснень з приводу їх
застосування. Крім того, суб’єкти господарювання перебувають в постійному
очікуванні запровадження нових змін, що призводить до неможливості
планування своєї діяльності, особливо в частині податкових платежів та побудови
платіжного календаря.
Для того, щоб бізнес працював у правовому полі, йому потрібно створити
сприятливі умови, які, в тому числі, включають прозорість, чіткість та постійність
податкового законодавства. У п. 4.1 ПКУ закладені такі принципи оподаткування
як загальність, рівність усіх платників перед законом, невідворотність настання
відповідальності, презумпція правомірності рішень платника податків, фіскальна
достатність,
соціальна
справедливість,
економічність
оподаткування,
нейтральність оподаткування, стабільність, рівномірність та зручність сплати,
єдиний підхід до встановлення податків та зборів. Але проблема полягає в тому,
що більшість з них не виконуються. Зміни до ПКУ приймаються пізніше ніж за 6
місяців до початку нового бюджетного року, зміни у порядку адміністрування
податків та зборів призводить до погіршення конкурентоздатності платників
податків, є появи податкової дискримінації платників податків, які полягають у
різному тлумаченні однієї і тієї ж норми ПКУ. Також податкова система має бути
передбачуваною і крім фіскальної функції виконувати також і стимулюючу, але ці
принципи взагалі не закладені у ПКУ.
Найбільш суттєві зміни були внесені до ПКУ Законом Українивід
28.12.2014 [2], в результаті прийняття якого кількість податків та зборів була
скорочена з 22 до 10 шляхом об’єднання одних та скасування інших. Це
дозволило спростити адміністрування податків, але не зменшило податкового
навантаження на їх платників. Суттєвим кроком до вдосконалення системи
оподаткування став дозвіл визначати податкові зобов’язання за даними
фінансової звітності суб’єктам, річний дохід яких від будь-якої діяльності (за
вирахуванням непрямих податків) не перевищує 20 млн грн. Інші суб’єкти
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господарювання мають коригувати фінансовий результат на податкові різниці, які
виникають внаслідок нарахування амортизації, формування резервів та
здійснення фінансових операцій. Для порівняння, за попередньою редакцією ПКУ
податкових різниць було 49 [3].
Було запроваджено механізм трансфертного ціноутворення, який
спрямовано на мінімізацію ухилення від оподаткування шляхом використання
офшорних зон та податкових ям, електронні рахунки з ПДВ з метою зменшення
зловживань щодо ухилення від сплати цього податку.
Зараз Міністерство фінансів України працює над розробкою нового пакету
реформ, який ґрунтується на принципі «20-20-20-20», тобто запровадженні єдиної
ставки по 20% для кожного з чотирьох основних податків, а саме податку на
прибуток, податку на доходи фізичних осіб, податку на додану вартість та
єдиного соціального внеску, а з січня 2018 року пропонується взагалі об’єднати
ПДФО та ЄСВ та запровадити загальну ставку 20%. Наразі середня ставка ЄСВ по
країні складає 36%, а сама ставка варіює від 36,76% до 49,7% залежно від класу
професійного ризику виробництва страхувальника, тобто такі зміни дозволять
зменшити навантаження на зарплату майже вдвічі. А запровадження єдиної
ставки по чотирьох податках замість 90 існуючих скоротить можливості щодо їх
оптимізації і зменшить зловживання при адмініструванні [5].
Також передбачено внесення змін до спрощеної системи оподаткування, а
саме за проектом вона має залишитись тільки для фізичних осіб та
сільгоспвиробників з виручкою до 2 млн грн (зараз, для порівняння, ця сума
складає 20 млн без обмеження кількості зайнятих осіб). Позбавлення юридичних
осіб права використовувати спрощену систему та сплачувати певний відсоток від
виручки, на нашу думку, не матиме позитивного ефекту, оскільки це ускладнить
ведення обліку на таких підприємствах і, зважаючи на можливість сплати
податків за даними фінансової звітності, не сприятиме збільшенню податкових
надходжень до бюджету, тільки створить додаткові проблеми для суб’єктів
господарювання, пов’язані з можливими помилками у їх фінансовому обліку і до
додаткових витрат, пов’язаних з його веденням.
Але, незважаючи на реформування, проблемними питаннями є:
- значний обсяг тіньової економіки, який за оцінками експертів складає
приблизно 50% (за оцінками Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України 42%, Світового банку – 49,7% [4]) і має тенденцію до зростання через
рецесію в економіці, мораторій на проведення перевірок та занадто високе
податкове навантаження на заробітні плати;
- занадто зарегульованй процес адміністрування податкових платежів;
- несправедливий розподіл податкового тягаря між різними соціальними
групами платників податків;
- криміналізація податкових органів, яка проявляється у хабарництві,
вимаганні та недотриманні норм податкового законодавства.
На думку експертів та місії МВФ в Україні основною причиною існування
чорних та сірих зарплат, а також використання спрощеної системи оподаткування
є високе навантаження на фонд оплати праці. Але усунути цю проблему досить
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складно, оскільки це призведе до збільшення дефіциту бюджету Пенсійного
фонду України. Підприємства будуть поступово піднімати заробітну плату своїм
найманим працівникам, що призведе до виникнення часового розриву між
періодом зниження ставок ЄСВ та збільшенням надходжень до бюджету ПФУ
мінімум у 2-3 роки. Для того, щоб фізичні особи – підприємці почали сплачувати
ЄСВ у більшому розмірі потрібно змінювати існуючу спрощену систему
оподаткування шляхом запровадження сплати ЄСВ у розмірі певного відсотку від
чистого доходу, але такий підхід спричинить зростання податкового тиску на
зазначену категорію платників податків і призведе до того, що підприємці з
низьким доходом підуть в тінь, а з високим, які переважно використовують
спрощену систему для мінімізації податків (наприклад, програмісти), будуть
шукати інші лазівки у законодавстві або взагалі залишать країну.
Детінізації економіки буде сприяти:
- максимальне спрощення податкової системи та викладення норм ПКУ
таким чином, щоб вони не вимагали роз’яснення у підзаконних актах, що
дозволить уникнути неправильного тлумачення та протиріч;
- зниження ставки єдиного соціального внеску, який нараховується на фонд
оплати праці, що з певним часовим лагом буде сприяти виведенню заробітних
плат з тіні і, як наслідок, збільшенню надходжень до державного бюджету від
податку на доходи фізичних осіб завдяки збільшенню бази оподаткування;
- закриття всіх можливих лазівок, які дозволяють більш-менш законними
шляхами мінімізувати податкове навантаження, але призводять до порушення
принципу привалювання сутності над формою та податкової дискримінації
платників податків.
Але ці всі заходи не будуть дієвими, якщо не буде реалізований:
- принцип прозорості державних витрат, коли кожен платник зможе
перевірити напрямок витрачання коштів, сплачених ним у вигляді податків;
- принцип еквівалентності, який передбачає отримання адекватної
компенсації за кожну гривню сплачених податків у вигляді колективних та
суспільних благ, а також виконанням державою покладених на неї функцій.
Отже, рівень тінізації економіки в Україні буде зростати доти, поки
платники податків не відчують, що сплата податків є їх обов’язком не тільки
відповідно до Конституції України, але і обумовлена моральними зобов’язаннями
перед незахищеними верствами населення та необхідністю виконання державою
покладених на неї функцій. Це не може бути реалізоване без встановлення довіри
між платниками податків та представниками державної влади, а також
відповідальності кожного чиновника за цільове використання коштів. Подолати
одвічне бажання віддавати менше у вигляді податків можна тільки шляхом
побудови суспільства, яке дотримується принципів моралі та етики на кожному
рівні, а для цього потрібні десятки років. Крім цього, повинен існувати
ефективний контроль за правильність нарахування та сплати податків, а це
вимагає подолання таких явищ як «кумівство», хабарництво, лобіювання інтересів
та допущення зловживань посадовими особами при виконанні своїх обов’язків.
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АНАЛІЗ РІВНЯ БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
В сучасних умовах однією із найважливіших економічних проблем в
Україні, починаючи з років її незалежності, є зростання загроз фінансовій і,
зокрема, бюджетній безпеці України. Це зумовлено негативною динамікою
розвитку процесів у соціально-економічній сфері, зокрема, розладом системи
державних фінансів та фінансів господарюючих суб’єктів, що останніми роками
все більш посилюється і проявляється в хронічному дефіциті державного
бюджету.
Актуальність дослідження проблематики бюджетної безпеки на сучасному
етапі пояснюється тим, що протягом багатьох років Україна має дефіцитний
державний бюджет, що потребує залучення додаткових ресурсів у вигляді
зовнішніх та внутрішніх запозичень, грошової емісії та інших заходів, які
негативно впливають на рівень фінансової безпеки держави в цілому.
Бюджетна безпека є передумовою реалізації ефективної державної
фінансово-економічної політики як основи досягнення національних економічних
інтересів держави.
Аналіз бюджетної безпеки відображає рівень спроможності бюджетної
системи забезпечити платоспроможність держави під час збалансування доходів і
видатків та ефективне використання бюджетних коштів і виступає своєрідним
індикатором й критерієм ефективності бюджетної політики та організації
бюджетного процесу. Інтегральний показник бюджетної безпеки держави є дуже
важливим і займає вагому місце серед показників, що визначають її фінансову та
економічну безпеку держави.
Результати розрахунку показників бюджетної безпеки України за 20042014рр., відповідно до Методичних рекомендацій Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України щодо розрахунку рівня економічної безпеки, наведено
у таблиці 1.
В ході аналізу рівня перерозподілу ВВП через зведений бюджет було
виявлено, що даний показник не мав стабільної динаміки і коливався в межах 2632 % (рис. 1) і перебуває в межах оптимального та граничного значень (28 % та
37% відповідно),що є ознакою існування тіньового сектору економіки та
неефективності роботи уряду. Період зменшення спостерігається після світової
економічної кризи 2008-2009 рр., внаслідок якої спостерігався загальний спад
виробництва та економіки в цілому, а це в свою чергу привело до зменшення
надходжень до бюджету. Також слід відзначити, що у зв’язку з нестабільною
політичною ситуацією в країні протягом 2013-2014 рр. та зменшення території
України простежується негативна тенденція до зменшення даного показника і
свідчить про погіршення стану бюджетної безпеки держави.
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Таблиця 1
Динаміка індикаторів бюджетної безпеки України за 2009-2014 рр. [8]

Рік

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Оптимальне
значення
показника
Критичне
значення
показника

Дефіцит бюджетних
Відношення
Рівень
та позабюджетних
дефіциту
перерозподілу
фондів сектору
Державного
ВВП через
загальнодержавного
бюджету до
зведений
управління, % до
ВВП, %
бюджет, %
ВВП
2,96
0,54
26,52
1,80
-0,37
30,40
0,70
0,37
31,60
1,38
-0,26
30,50
1,32
0,43
31,36
3,90
2,02
29,90
5,95
0,71
29,14
1,81
0,87
30,66
3,80
0,53
31,72
4,42
-0,05
30,22
4,98
0,06
29,10

Відношення обсягу
сукупних платежів з
обслуговування та
погашення державного
боргу до доходів
державного бюджету, %
19,31
16,03
9,33
6,38
4,02
19,24
17,54
21,86
26,95
33,32
47,68

3

0

28

6

10

-3;5

37

16

Поступове і системне зниження фіскального навантаження могло б
збільшити доходи державного бюджету шляхом зменшення тіньового сектору
економіки та надати підґрунтя для забезпечення оновлення основних виробничих
фондів, технічного переоснащення, запровадження новітніх інноваційних
технологій.
Відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування та погашення
державного боргу до доходів державного бюджету протягом аналізованого
періоду має тенденцію, яка спадає до 2008 р. (4,02%), а вже починаючи з
2009 р. збільшується і з кожним наступним роком має негативну динаміку до
зростання і на кінець досліджуваного періоду складає 47,68 % (рис. 1), що
перевищує критичне значення у 3 рази, це показує збільшення боргового
навантаження на державний бюджет, оскільки значна частина коштів, які могли
бути направлені на потреби держави, відволікаються і направляються на
високооплачуване обслуговування богу та погашення основної його суми, а це в
свою чергу негативно відображається на стані економіки держави, уповільнює
інноваційний розвиток та несприятливо впливає на соціальну сферу [2].
172

Показник дефіциту бюджетних та позабюджетних фондів сектору
загальнодержавного управління значно коливається протягом 2000-2014 рр., тому
прослідкувати чітку тенденцію неможливо. Оскільки найефективнішим
значенням даного показника є його наближення до 0, то у зв’язку з цим можна
відзначити, що найбільш раціонально проводилась бюджетна політика у 2013 та
2014 рр., коли дефіцит бюджетних та позабюджетних фондів сектору
загальнодержавного управління склав -0,05 та 0,06 % до ВВП відповідно.
Найменше значення даного показника було зафіксоване у 2005 р. (-0,37 % до
ВВП), а найбільше – у 2009 р. (2,02 % до ВВП), а це негативно впливає на стан
бюджетної безпеки країни. Такий значний відрив від оптимального значення
даного показника у 2009 р. пояснюється наслідками світової економічної кризи
2008-2009 рр., яка негативно вплинула на ефективність управління державними
фінансами. Слід відмітити, що протягом останніх років (2011-2014 рр.)
прослідковується позитивна динаміка до наближення дефіциту бюджетних та
позабюджетних фондів сектору загальнодержавного управління до оптимального
значення, що свідчить про виважену, раціональну та ефективну бюджетну
політику України та покращує на рівень бюджетної безпеки.

Рис. 1. Динаміка показників бюджетної безпеки України за 2004-2014 рр.
Одним із найвагоміших показників бюджетної безпеки держави є показник
відношення дефіциту Державного бюджету до ВВП, який протягом 2004-2010 рр.
мав негативну динаміку до зростання, що пояснюється перевищенням темпів
приросту дефіциту державного бюджету над темпами приросту валового
внутрішнього продукту, проте у 2011 р. був зафіксований спад даного показника
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більше ніж удвічі ( з 5,95 % у 2010 р., до 1,81 % у 2011 р.), що пояснюється
подоланням наслідків світової економічної кризи та стабілізацією політичної
ситуації в країні. Виходячи з дослідження показників бюджетної безпеки можна
зробити висновки щодо її незадовільного, але не критичного стану. За 2009-2014
рр. відбулося погіршення даної ситуації, зокрема за рахунок значного
перевищення показника відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування
та погашення державного боргу до доходів державного бюджету над його
оптимальним та критичним значеннями.
Незважаючи на те що, в ході аналізу була визначена невідповідність певних
показників бюджетної безпеки оптимальним значенням в цілому можна
стверджувати, що стан бюджетної безпеки України є низьким, проте не
критичним. Рівень бюджетної безпеки прямо пропорційно залежить від
показників стійкості фінансової системи країни.Власне фінансова система являє
собою сукупність відокремлених, але взаємопов’язаних між собою сфер і ланок
фінансових відносин, які відображають специфічні форми й методи обміну,
розподілу і перерозподілу ВВП, відповідну систему фінансових органів та
інститутів.
До основних показників, що характеризують стійкість фінансової системи
держави відноситься ВВП та інфляція (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка основних показників стійкості фінансової системи держави
та індексу бюджетної безпеки
Відповідно до проведеного аналізу було виявлено, що починаючи з 2009
року як темп зростання ВВП, так і індекс бюджетної безпеки мали негативну
динаміку до зменшення, а темп інфляції на кінець періоду зріс, що дозволяє
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говорити про погіршення стану бюджетної безпеки України та стійкості
фінансової системи України протягом останніх років.
Таким чином, сучасний стан бюджетної безпеки в умовах прискорення
глобалізації світового господарства доводить низьку ефективність класичних
підходів до її гарантування та необхідність розробки нового інструментарію її
аналізу і напрямів її забезпечення, оскільки бюджетна безпека є гарантом
державної незалежності України, умовою її прогресивного економічного розвитку
і зростання добробуту громадян. Для цього потрібно продовжувати роботу з
реформування податкової системи, зменшивши податковий тягар для
товаровиробників, що провокує несплату податків до бюджету та збільшує
тіньовий сектор економіки, внаслідок чого недоотримується значна частина
коштів до бюджету, що збільшує його дефіцит та негативно відображається на
розвитку економіки та рівні життя населення.
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КВАЗІФІСКАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ
ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІСКАЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ В УКРАЇНІ
Посилення уваги міжнародних фінансових інститутів до проблем
ефективності фіскальної консолідації зумовлює необхідність переосмислення ролі
квазіфіскальних операцій та їх деструктивного впливу на стійкість державних
фінансів.
Під фіскальною консолідацією в даній роботі розумітимемо цілеспрямовані заходи держави щодо оптимізації державних доходів і видатків з
метою зниження бюджетного дефіциту та державного боргу. Важливою умовою
фіскальної консолідації є її ефективність, що досягається шляхом запровадження
прозорості діяльності уряду у фіскальній (бюджетно-податковій) сфері.
Запровадження фіскальної прозорості – одна з головних вимог МВФ, що
регламентується «Кодексомфіскальної прозорості (The Fiscal Transparency
Code)»[1].
Досягнення фіскальної прозорості потребує врегулювання квазіфіскальної
діяльності уряду, шляхом нормування та стандартизації відносин, що склалися
внаслідок незавершеного переходу від адміністративно-командної до ринкової
економіки. Основними ознаками незавершеності трансформації економіки
України є неформальні норми фінансових взаємовідносин між різними суб’єктами
фінансової системи, що носять локально-індивідуальний характер [2, с. 97], що
дістали назву квазіфіскальних операцій.
Узагальнюючи робочі матеріали МВФ, представлені у відкритому доступі,
можемо визначити квазіфіскальні операції, як операції недержавних корпорацій
підконтрольні уряду, що встановлюють закріплені законодавством особливі
(пільгові, першочергові, пріоритетні) умови функціонування, субсидіювання
та\або кредитування, і впливають на формування їхніх тарифів і цін. До таких
операцій можна віднести [2, с. 97]: стримування тарифів, пільгові кредити,
перехресне субсидування, субсидування обмінного курсу через валютну систему,
кредити центрального банку комерційним банкам на реструктуризацію
зобов’язань державних підприємств тощо.
Серед праць вітчизняних науковців існує вже чимало робіт присвячених
дослідженню квазіфіскальних операцій, зокрема їх сутність досліджувалась у
працях Вдовика К. та Кудряшовим В. [3, 6], Колодій С. та Філюк С., вивчали
сутність, види та приклади застосування[4], вплив квазіфіскальних операцій на
збалансованість фінансових ресурсів держави[5], Богдан Т. визначила
макроекономічні наслідки таких операцій, провела кількісну оцінку їх вартості[6].
Разом з тим, вплив квазіфіскальних операцій на фіскальну консолідацію розкрито
недостатньо.
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Метою нашого дослідження є визначення впливу квазіфіскальних операцій
на ефективність фіскальної консолідації.
Методологічна база даного емпіричного дослідження є економікоматематична модель грошового потоку державного підприємства (E) за умовний
період, що має наступний вигляд:
де (1)
– виробничі затрати на одиницю виробленої продукції ;
q-кількість виробленої продукції ;
– прибуток державного підприємства;
Р– ринкова ціна виробленої продукції;
S–прямі субсидії з бюджету;
B–бюджетні позики, або позика під державну гарантію.
Якщо S і B, дорівнюють 0, то Р відображає рівень ринкових цін, що
повністю покривають витрати державного підприємства (E), оскільки для даного
q, акумулюється достатньо коштів, а z і R дозволяють створити достатній
грошовий потік для покриття виробничих витрат, сплати податків, виплатити
дивіденди акціонерам, акумуляції прибутку для розширення виробництва. Тому
можемо представити розподіл прибутку державного підприємства (R) наступним
рівнянням:
,де
(2),
T – сума податку на прибуток;
I– сума реінвестованого прибутку, що забезпечує інвестиційні потреби
підприємства;
D– сума прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів акціонерам, або
вилучається до державного бюджету, коли відсутні інші рішення і державі
належить 100% у статуті підприємства.
Якщо ринкова ціна виробленої продукції-Р, то державне підприємство не
потребує додаткових бюджетних витрат і забезпечує повну самоокупність.
Разом з тим, рівень цін (Р)може не задовольняти споживачів. В такому
випадку держава може різними інструментами регулювати ціни: надання цільових
субсидій; пільгових кредитів, компенсувати відсотки по кредитах; надавати
гарантії третім особам під позики з низькими відсотками тощо.
Таким чином, регулювання ціни (Р) досягається завдяки збільшенню або
зменшенню S і .
Також, підприємство може зазнати цілої низки втрат квазіфіскального
характеру, що історично склалися на практиці у формі співфінансуванні
різноманітних соціально-економічних проектів державного і місцевого рівнів, як
наприклад, придбання канцелярських, паливно-мастильних матеріалів, надання
безоплатних послуг та шефської (спонсорської) допомоги бюджетним установам.
Крім того державні підприємства можуть залучатися урядом чи місцевими
органами влади до виконання наказів виборців. У такому випадку, ціни та
тарифи(Р) на вироблену продукцію (q) можуть додатково знижуватися, в
результаті державне підприємство несе додаткові витрати:
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, де
(3)
– квазіфіскальна ціна, т.т. ринкова ціна з урахуванням додаткових
витрат не пов’язані з конрактними зобов’язаннями:
Pk–вартість квазіфіскальних втрат підприємства.
Тоді, рівняння (1) з урахуванням рівнянь (2) та (3) набуде вигляду:
(4)
при цьому

,

(5)

Якщо держава не відшкодовує у повному обсязі квазіфіскальні витрати
підприємству, це позначиться на зниженні рівня його прибутку ( ), і як наслідок,
-бюджет не доотримає доходів у сумі податку на прибуток (Т) та доходів від
управління державним майном(D), крім того підприємство не забезпечить у
достатньому обсязі свої інвестиційні потреби (I) на поповнення оборотного
капіталу та не створить достатнього грошового потоку для майбутніх інвестицій у
відновлення основних засобів.
У дослідженні Вдовика К.[3], відзначено, що у періоди криз уряд нарощує
обсяг квазіфіскальних операції саме з причини обмеження можливостей
антикризового стимулювання переважно через трансформацію частини прямих
(більш прозорих) зобов’язань в непрямі –менш прозорі.
Як випливає з рівняння (4) державні підприємства можуть прискорювати
власний розвиток шляхом непрозорого завищення прибутку(
), або затрат
(
z) та очікування відповідних субсидіарних компенсації з бюджету:
, чи
, де
(5)
- сума завищення рентабельності чи затрат відповідно.
Зрозуміло, що це впливає на зростання ціни продукції:
,
(6).
Як показує досвід завищення вартості продукції відбувається через
завищення вартості виробничих витрат, завдяки існуванню тіньових
взаємовідносин між владою та підприємницькими структурами різних форм
власності, включаючи рух грошових коштів і через офшорні зони.
Все це дозволяє виділити два фактори фіскальних втрат :
1) не виконання доходної частини бюджету, від зниження рівня
податків;
2) завищення рівня державних видатків через створення непрозорої
системи державних закупівель, додаткових поточних та капітальних субсидій
для підтримки діяльності підприємства.
За умови дії хоча б одного із зазначених факторів можна говорити про
підстави формування квазіфіскального бюджетного дефіциту, що утворюється
внаслідок розбалансування функціональних повноважень державних органів
влади та послуг державних підприємств, і відповідного розподілу бюджетних
асигнувань. Квазіфіскальний бюджетний дефіцит потребує відповідних джерел
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фінансування, що врешті решт позначається на зростанні державного боргу та
витратах пов’язаних з його обслуговуванням.
Отже, обмеженість фінансування різних ланок державних фінансів
породжує практику створення спеціальних фондів за рахунок неформальних
відносин, як з державними підприємствами, так і підприємствами інших форм
власності та фізичними особами. Розвиток неформального спів-фінансування є
підставою для непрозорості та корупції, ускладнює перерозподільні відносини в
державі.
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ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІНИЙ ПРОЦЕСІВ НА ФІНАНСОВУ СИСТЕМУ
УКРАЇНИ
Участь України в процесах фінансової та політичної інтеграції спричиняє як
позитивні, так і негативні наслідки на розвиток економіку, у зв’язку з цим,
вивчення та розв’язання проблем функціонування та розвитку фінансової системи
України набувають особливої значення.
Процес глобалізації міжнародної економічної співпраці полягає в
поглибленні взаємодії національних фінансових систем, який за останні 10-ть
років набув міжконтинентальних масштабів. Взаємозалежність національних
фінансових систем, основною цінністю якої є розвиток та стабільність дозволяє
говорити про систему міжнародних фінансових відносин та зв’язків,
встановлених між державними та приватними секторами, які відображають зміст,
характер та масштаб господарських, економічних, політичних та соціокультурних
відносин між ними.
Оскільки фінансова глобалізація – це процес формування міжнародного
ринку фінансових активів на основі зростання обсягів транскордонного руху
капіталів, її сьогоднішній розвиток також можна розглядати з точки зору інтересів
державного та приватного секторів. Фінансова глобалізація перебуває в площині
зовнішньополітичних відносин та є однією з детермінант політичних
інтеграційних процесів. Крім того, уряди є суб’єктами фінансових відносин як
кредитори, позичальники, контрагенти, інвестори, тощо. У зв’язку з тим, що
фінансова інтеграція охоплює широке коло суб’єктів відносин, розглянемо
розвиток окремих складових фінансової системи України з метою оцінки ступеню
їх залучення в міжнародну фінансову співпрацю.
Фінансова інтеграція у бюджетній сфері – це відносини, що виникають в
процесі здійснення запозичень у суб’єктів міжнародного фінансового ринку (або
ж надання позик). Тенденція до зростання державного боргу України
простежується упродовж вже декількох останніх років, її визначають високі
валютні ризики зовнішньої заборгованості, нестабільна ситуація з
рефінансуванням боргів попередніх років, а також тиск боргових виплат на
державні фінанси. Впродовж 2014 року обсяг державного та гарантованого
державою боргу зріс з 584,4 млрд грн (40,2 % ВВП) у 2013 році до 1100,8 млрд
грн (70,7 % ВВП) у 2014 році, перетнувши граничний рівень 3 індикатора
боргової безпеки держави в 60 % ВВП. а державного боргу − з 480,2 млрд грн
(33,0 % ВВП) до 947,0 млрд грн (60,8 % ВВП) відповідно.
Значна девальвація національної валюти у 2014 р. та протягом 2015 року
призвела до зростання тієї частини боргу, яка номінована в іноземній валюті, та
відповідних платежів за ним. Відбулось зростання державного та гарантованого
державою зовнішнього боргу з 300,3 млрд грн або 37,6 млрд дол. США (51,4 %
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від загальної суми державного та гарантованого 5 державою боргу) в 2013 році до
612,97 млрд грн (55,6 % від загальної суми державного та гарантованого
державою боргу) або 38,8 млрд дол. США в 2014 році. Ці процеси посилюють
ризики залежності України від іноземного фінансування [1].
Стабільність фінансової системи у грошово-кредитній сфері оцінюється за
таким показниками як динаміка інфляції та рівень монетизації економіки.
За аналізований період спостерігається зниження темпів приросту інфляції.
Так, якщо у 2008 р. індекс споживчих цін до грудня попереднього року становив
122,3%, то за підсумками 2013 р. знизився до 100,5%. Проте в же у 2014 р.
спотерігалося зростання до 124,9%. У вересні 2015 року порівняно із серпнем
становив 102,3%, за період січень-вересень 2015 року – 141,4%. Зростання базової
інфляції відбувається під впливом підвищення цін на продукти харчування з
високим ступенем оброблення та подорожчання непродовольчих товарів, значна
частка яких є [4].
Показник монетизації економіки відображає обсяг грошової маси, що
перебуває в обігу та ступінь забезпеченості економіки готівкою. На кінець 2014 р.
показник монетизації економіки України, (розрахований автором) сягнув 60,98%,
а станом на березень 2015 р. 56,54%. Зіставлення з результатами 2013 р., коли
рівень монетизації досягав лише 62,3% свідчить про погіршення стабільності
фінансової системи [3].
Результати аналізу національної приналежності банків України свідчить про
те, що 2008-2013 рр. загальна кількість банків, що мають ліцензію НБУ
коливалася з 175 на початок 2008 р. до 184 на початок 2009 р., та до 176 у початок
2013 р., а на кінець року кількість іноземних банків зросла до 180-ти. Дещо іншу
динаміку демонструє присутність банків з 100%-во іноземним капіталом: їх
кількість зросла з 17 на початок 2008 р. до 22 на початок 2013 р., проте за його
підсумками знизилася до 19. Одним із основних недоліків, які загрожують
стабільності банківської системи України є недостатня капіталізація. Так, на
кінець 2013 р. показник достатності регулятивного капіталу склав 18,26%,
демонструючи приріст проти 2007 р. на 4,34%, та зниження проти 2010 р. на
2,57%.[3].
Протягом січня-вересня 2015 року порівняно з даними аналогічного періоду
2014 року обсяг біржових контрактів з цінними паперами на організаторах
торгівлі зменшився на 49,17% (або на 228,84 млрд грн) (січень-вересень 2014 року
– 465,45 млрд грн).
Обсяг ОВДП у власності нерезидентів протягом 2014 року збільшився на 9
616,72 млн. грн. і на 01.01.2015 становив 21 586,67 млн. грн., або 4,71% від
загальної суми ОВДП, які перебувають в обігу. Упродовж аналогічного періоду
2013 року обсяг ОВДП у власності нерезидентів збільшився на 6 527,08 млн. грн. і
на 01.01.2014 становив 11 969,95 млн. грн. [2].
Відзначимо, що процесу фінансової інтеграції України, на сучасному етапі
розвитку, притаманні наступні особливості:
 спостерігається незначна участь населення в операціях на внутрішньому
та міжнародному ринках фінансових активів.
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 небанківський сектор фінансових послуг значно поступається
банківському за обсягами та кількістю операцій з фінансовими активами;
 активи банківського та небанківського секторів фінансових послуг через
низький рівень капіталізації не в змозі забезпечити фінансування реалізації
проектів розвитку вітчизняного бізнесу.
Кожна із наведених особливостей на тлі соціально-економічної та
політичної ситуації в Україні відповідним чином позначається на прогнозах
стосовно розвитку вітчизняної фінансової системи на короткострокову
перспективу, основними тенденціями якого є:
 зростання потенціалу дестабілізації державних фінансів та фінансової
системи;
 зниження інвестиційної привабливості, високої ринкової вартості
залучення фінансових ресурсів;
 збільшення дефіциту платіжного балансу;
 зниження інтенсивності інтернаціоналізації банківського сектору.
До числа основних внутрішніх та зовнішніх загроз, на нашу думку,
відносяться:
 недостатній рівень капіталізації банків, що загрожує їх банкрутством;
 зростання зовнішнього боргу банківської системи;
 негативні тенденції в реальному секторі економіці;
 існування суперечностей між рівнем доходів населення, як основи для
стабільності ресурсної бази, та рівнем соціального навантаження на бюджет.
На нашу думку, для мобілізації факторів позитивного впливу від фінансової
інтеграції в Україні, вплив яких виявлятиметься в зростанні обсягів притоку
іноземного капіталу, розширенні кредитних та інвестиційних можливостей, в
Україні необхідно здійснити наступні кроки:
 здійснити реструктуризацію фінансового ринку з метою підвищення
інвестиційного потенціалу фінансових установ та забезпечення умов для його
реалізації, відповідно до потреб реального сектору економіки;
 спонукати до консолідації фінансовий сектор з метою підвищення
фінансової стійкості банків та інших фінансових установ;
 впровадити ряд рішень, спрямованих на підвищення інвестиційної
привабливості, зокрема, подолання корупції, зниження розміру тіньового сектору
економіки, бюрократії, а також створення інших сприятливих умов для розвитку
малого та середнього бізнесу;
 гармонізувати фінансове законодавство відповідно до вимог та
рекомендацій міжнародних стандартів та угод;
 удосконалити організаційне забезпечення співпраці на внутрішньому та
зовнішньому фінансових ринках між резидентами та іноземними суб’єктами.
Узагальнення вищенаведеного дозволяє нам охарактеризувати становище
фінансової системи України в контексті глобалізації та поглиблення міжнародної
фінансово-економічної економічної співпраці наступним чином. У зв’язку з
існуванням об’єктивних внутрішніх проблем, серед яких необхідно підкреслити:
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а) критичний стан реального сектору економіки, слабкий розвиток фінансового
ринку; б) невідповідність вітчизняного законодавства міжнародним стандартам;
в) наявність значного боргового навантаження та ін. – інтеграція України у
світовий фінансовий ринок є повільною та малопродуктивною.
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СТАБІЛІЗАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ
ФІНАНСОВИХ РИНКІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Інституційна незавершеність спільного економічного простору заклала
диспропорції в економічний розвиток держав Єврозони, адже для досягнення
спільних цілей об’єдналися економіки різного типу. Європейська боргова криза, в
основі якої лежить істотний приріст сукупної заборгованості країн Єврозони в
2008-2012 рр., завдала проблем для світової економіки. За умов масового
перенесення промислових виробництв в азійські країни, уряди країн Єврозони
отримали доступ до значних кредитних ресурсів, не маючи власних зобов’язань
щодо проведення структурних реформ в економіці та соціальній сфері. В той
самий час, інструменти впливу Європейської Комісії на бюджетну політику
держав-членів ЄС були досить обмежені. Таким чином, виникли додаткові умови
для формування кризи конкурентоздатності в Єврозоні.
Найбільш актуальними питаннями для європейської економіки є:
 вирішення проблеми боргових зобов’язань країн Єврозони;
 усунення недоліків функціонування Єврозони з метою недопущення в
майбутньому подібних криз.
Боргові кризи в деяких країнах Європейського Союзу досягли такого
розвитку, що самостійно уряди цих країн неспроможні вжити адекватних заходів
для їх подолання. Особливою рисою боротьби країн ЄС з борговою кризою є
співпраця цих країн з міжнародними фінансовими інститутами, утвореними в
рамках самого Європейського Союзу[1, с. 60].
Ратифікація країнами-учасницями ЄС умов функціонування Європейського
механізму стабільності (Europeanstabilitymechanism,ESM) поклала початок
вирішенню основної проблеми регіону, пов’язаної з неспроможністю
обслуговування державних боргів в умовах зростаючих відсоткових ставок за
облігаціями і векселями.
Договір про створення ESM було підписано міністрами фінансів 17 країн
Єврозони 11 липня 2011 року, а з 27 вересня 2012 року договір набрав чинності.
Європейський механізм стабільності був відкритий 8 жовтня 2012 р..
Починаючи з 1 липня 2013 року, ESM є єдиним інструментом для
фінансування нових програм кредитування країн. До нього ті ж самі функції
виконував Європейський фонд фінансової стабільності (European Financial
Stability Facility, EFSF) і Європейський механізм фінансової стабілізації (European
Financial Stabilization Mechanism, EFSM), які не могли забезпечити необхідну
підтримку борговому ринку Єврозони, не дивлячись на істотний обсяг ресурсів і
розширені кредитні можливості у вигляді частково захищених сертифікатів та
спільних інвестиційних фондів.
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Переслідуючи мету – гарантувати стабільність економіки Єврозони, ESM
буде надавати кредити країнам-учасницям, що зазнають серйозні фінансові
проблеми. Для цього Фонд має право залучати кошти шляхом випуску
фінансових інструментів або укладення угод з членами ESM, фінансовими
установами або іншими третіми особами. ESM став найбільшою у світі
фінансовою інституцією з первинним капіталом у 700 млрд. євро.
У циклічному процесі економічного регулювання у Європі можна виділити
дві фази: фазу сильного регулювання (з 1933 р. по 1979 р.) і фазу дерегулювання,
домінуючу з 1979 р. по 2008 р.. Після кризи 2008 р., на наш погляд, починається
своєрідний ренесанс регулювання і новий цикл.
Слід відмітити, що створення консолідованої наднаціональної системи
регулювання в ЄС почалося практично відразу зі створенням Єврозони. У 2000 р.
був запущений процес Ламфалюссі, названий по імені автора проекту (Alexandre
Lamfalussy) і націлений на інтеграцію фінансових ринків в ході виконання Плану
дій на ринку фінансових послуг (Financial Services Action Plan). В рамках процесу
Ламфалюссі вдалося досягти таких важливих результатів в інтеграції фінансових
ринків, як успішний запуск єдиної зони роздрібних платежів SEPA і реалізація
інтеграційного проекту Solvency II у страхуванні [2, с. 35].
На сучасному рівні суспільного розвитку стабілізаційна політика держави
має відповідати певним вимогам щодо ефективності. По-перше, стабілізаційна
політика держави впливає на очікування суб’єктів господарювання, а отже,
повинна мати передбачуваний характер. По-друге, враховуючи те, що
інвестиційний клімату країні – це один із найважливіших факторів стабільності
економічного розвитку, стабілізаційна політика держави має бути спрямована на
покращення інвестиційної привабливості економіки країни [3, с. 197].
ВВП Єврозони збільшився на 0,9% в порівнянні з показником 2014 року, що
відбулося, в основному, через зростання споживчих витрат, і, меншою мірою,
через збільшення видатків уряду. Загальний бюджетний дефіцит зменшився з
2,9% ВВП в 2013 році до 2,6% в 2014 р.. При зростанні економіки, інвестиції, як
очікується, зростатимуть, але це займе деякий час. Подальше поліпшення
інвестиційної активності залишається найважливішою умовою для забезпечення
стабільного довгострокового зростання Єврозони[5, с. 24].
У сучасних умовах глобалізації фінансова нестабільність і циклічність
кризових явищ негативно позначається на розвитку економічних систем. За цих
умов країни з недосконалими фінансовими ринками намагаються інтегруватися
до регіональних економічних та фінансових об’єднань з метою посилення свого
потенціалу щодо зовнішніх криз. Ефективність функціонування утвореного блоку
залежить від синхронізації економічного розвитку інтегрованих до нього держав.
Європейських Союз, який є прикладом послідовної економічної та грошовофінансової інтеграції, після останньої хвилі розширення за рахунок країн ЦСЄ
демонструє досвід економічної консолідації та поглиблення інтеграції в межах
Єврозони. Остання глобальна фінансова криза виявила ефективність
запроваджених стабілізаційних механізмів на грошово-кредитну систему на
глобальному, регіональному і національному рівнях.
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На формування і зміну динаміки макроекономічних коливань впливають
такі фактори, як синхронізована економічна політика, посилення торговельних
зв’язків і покращення перерозподілу ризиків внаслідок високо інтегрованих
фінансових ринків і урядових трансфертів.
Трансформаційні процеси в Європейському Союзі відкривають сьогодні
нові можливості для зовнішньої політики України. Трансформація ЄС актуалізує,
по-перше, зміщення центрів прийняття рішень в ЄС; по-друге, оновлення
форматів взаємодії між ЄС з одного боку та світовими організаціями з іншого.
Корисним для України може бути досвід європейських країн з підвищення
конкурентоздатності в умовах економічної інтеграції через реформування
соціально-економічної сфери[4].
Велика європейська рецесія виявила низку економічних і фінансових
ризиків, інституційних недоліків в організації валютно-фінансового союзу.
Національні і європейські регуляторні органи у процесі розробки рішень
достатньо швидко відреагували на кризу. Як видно з досягнень на середину 2015
року, фаза відновлення, яка ще повинна набирати темп, стикається з ризиками, які
мають в основному геополітичний характер. Незважаючи на проведені заходи,
країни Єврозони продовжують бути під впливом зовнішніх шоків, але подальші
реформи могли б скоротити тривалість і глибину фінансової кризи.
Список використаних джерел:
1. Данилюк В.О. Співробітництво Європейського союзу з міжнародними
фінансовими організаціями як метод боротьби з борговою кризою / В.О. Данилюк
// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні
науки. – 2014. – Вип. 6, ч. 1. – С. 56-60.
2. Мазило Т.В. Консолідація регулювання фінансових ринків у
Європейському Союзі в контексті досягнення фінансової стабільності / Т.В.
Мазило, Ю. Сейранов // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи:
збірник наукових праць. – Суми, 2014. – Вип. 38. – С. 31-41.
3. Савченко
К.В.
Транспарентність
функціонування
державних
стабілізаційних фондів: світова практика. / К.В.Савченко// Механізм регулювання
економіки. – 2011. – №4. – С. 196-201.
4. Снігир О. Політичні трансформації ЄС під впливом економічної кризи:
висновки для України / О. Снігир // [Електронний ресурс].– Режим
доступу:http://www.uaforeignaffairs.com/en/expert-opinion/view/article2544
5. European stability mechanism. Annual report 2014. [Електронний ресурс]. //
Офіційний сайт Європейського стабілізаційного механізму. – Режим доступу:
www.esm.europa.eu

186

Солодка Ольга Олегівна
к.е.н., доцент
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ОПЕРАЦІЇ ГРОШОВОГО ПОТОКУ ТА РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ
В УПРАВЛІННІ ПОРТФЕЛЕМ CDO
Глобальні тенденції світового розвитку з одночасним посиленням
нестабільності на світових фінансових ринках, кризові явища та недосконалість
інституційних перетворень в економіці України актуалізують дослідження
альтернативних способів мінімізації кредитних ризиків через використання
механізмів функціонування структурованих похідних фінансових інструментів, до
яких належать кредитні деривативи.
Сутність структурованості, в цілому, полягає у відокремленні самого
кредитного ризику від якісних і кількісних характеристик базового активу
похідного фінансового інструменту, тобто, можна стверджувати, що кредитний
дериватив є похідним фінансовим інструментом, базовим активом якого є
кредитний ризик. Таким чином, ціноутворення кредитного ризику є основою
механізму функціонування кредитних деривативів. При цьому, точність
визначення «ціни за кредитний ризик» збільшується в міру розвитку ринку
кредитних деривативів.
Кредитні деривативи (Credit Derivatives) є похідними фінансовими
інструментами, призначеними для передачі кредитного ризику від однієї особи до
іншої. Кредитні деривативи походять від позик, облігацій чи інших форм
кредитування [1, с.247].
Одним із видів кредитних деривативів є коллатералізовані боргові
зобов’язання, тобто облігації, забезпечені борговими зобов’язаннями
(Collateralized Debt Obligation− CDO), різновидами яких є: облігації, забезпечені
корпоративними або ринковими борговими зобов’язаннями (Collateralized Bond
Obligation− CBO); облігації, забезпечені іпотекою (Collateralized Mortgage
Obligation− CMO); облігації, забезпечені кредитами (Collateralized Loan
Obligation− CLO) [2, с.676].
Механізм функціонування CDO заснований на прагненні інвесторів
одержати експозицію на боргові зобов’язання з ненульовим ризиком дефолту,
оскільки вони характеризуються більш високою прибутковістю. Однак така
експозиція супроводжується кредитним ризиком. Для управління даною
ситуацією призначені CDO.
CDO є цінними паперами, забезпеченими диверсифікованим пулом активів,
що містить один або кілька типів боргових зобов’язань. До пулу можуть входити:
внутрішні облігації інвестиційного класу та високоприбуткові корпоративні
облігації; внутрішні банківські позики; облігації ринків, що розвиваються; позики
для особливих ситуацій і проблемні борги; кредити іноземних банків; цінні
папери, забезпечені активами; цінні папери, забезпечені житловими і
комерційними іпотечними кредитами.
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Слід зауважити, що вид угоди з CDO визначається цілями спонсору
операції. Якщо метою спонсора є одержання прибутку на спреді між
прибутковістю активів у базовому пулі та виплатами за різними траншами у
структурі портфелю, операція є арбітражною. Якщо спонсор бажає вивести з
балансу боргові інструменти, у першу чергу позики, операція є балансовою. У
випадку балансових операцій спонсорами зазвичай є фінансові інститути,
наприклад, банки, яким необхідно знизити вимоги до достатності капіталу, що
досягається шляхом виводу з балансу високоризикових позик, до яких
пред’являються підвищені вимоги до достатності капіталу.
Створення арбітражних CDO є економічно доцільним лише у випадку, якщо
структура портфелю може забезпечити конкурентоспроможну прибутковість за
субординованим / молодшим траншем. Арбітражні операції поділяють на два
типи залежно від основного джерела надходжень від базових активів, що
спрямовуються на виконання зобов’язань за траншами. Якщо основним джерелом
є процентні виплати і платежі за основною сумою, що надходять від базових
активів, то таку операцію називають операцією грошового потоку
(cashflowtransaction). Якщо виплати за зобов’язаннями суттєво залежать від
сукупного доходу, що генерується портфелем (тобто від процентного доходу,
капітального доходу та основної суми, що погашається), то таку операцію
називають операцією ринкової вартості (marketvaluetransaction) [3, с.490-510].
Таким чином, ефективність управління портфелем CDO визначається
ефективністю операцій грошового потоку та операцій ринкової вартості в угодах з
CDO.
В операціях грошового потоку метою управління активами є генерація
грошового потоку за старшим і мезонінним траншами, не вдаючись при цьому до
активної торгівлі облігаціями. Оскільки грошові потоки за структурою
проектують для кожного траншу, дії керуючого активами певної мірою є
обмеженими, зокрема, він не може вільно купувати і продавати облігації. Умови
вилучення випусків чітко визначено і, зазвичай, обумовлено факторами
кредитного ризику. Крім того, при формуванні портфеля CDO керуючий
активами повинен здійснювати регулярний моніторинг забезпечення на
відповідність критеріям якості та критеріям покриття.
При визначенні рейтингу угоди з CDO рейтингові агентства вивчають
ступінь диверсифікованості активів. Відповідно існують критерії визначення
ступеню диверсифікованості активів, які називають критеріями якості. Керуючий
активами не може укласти угоду з CDO, яка призведе до порушення хоча б одного
з критеріїв якості. До критеріїв якості відносять: мінімальний ступінь
диверсифікованості активів; мінімальний середньозважений рейтинг; обмеження
на термін погашення; обмеження на концентрацію облігацій у певних країнах і
географічних регіонах у випадку, якщо забезпечення складається з облігацій
ринків, що розвиваються.
Критеріями покриття дозволяють визначити наскільки забезпечення здатне
покрити потреби у виплатах за різними траншами. Розрізняють два типи критеріїв
покриття: критерії оцінки номінальної вартості і критерії оцінки процентного
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покриття. Слід зауважити, що при недотриманні критеріїв покриття дохід від
забезпечення спрямовується на погашення заборгованості за старшими траншами.
Для кожної облігації з рейтингом в угоді з CDO використовується окремий
критерій оцінки номінальної вартості. Критерій оцінки номінальної вартості
встановлює, що номінальна вартість портфеля забезпечення повинна становити не
менше певного відсотка від зобов’язань перед власниками облігацій [4, с.483502]. Отже, критерії оцінки номінальної вартості базуються на співвідношенні
ринкової вартості забезпечення та номінальної вартості випущених облігацій.
Водночас, критерії оцінки процентного покриття дозволяють визначити
можливість своєчасного здійснення процентних виплат.
Таким чином, ефективність операцій грошового потоку залежить від
можливості забезпечення генерувати поточний грошовий потік, достатній для
виплати відсотків і погашення основної суми боргу за траншами CDO з
рейтингом. Рейтинги визначаються виходячи із впливу потенційно можливих
дефолтів та відшкодування боргів за забезпеченням на своєчасність виплат за
відсотками і основною сумою боргу. Отже, ефективність управління портфелем
CDO залежить від систематичності контролю над виконанням зобов’язань і
відшкодуванням боргів. Зауважимо, що надлишкове забезпечення, у розрізі
номінальної вартості активів, надає власникам облігацій істотний структурний
захист.
Ефективність операцій ринкової вартості залежить від здатності керуючого
активами підтримувати та підвищувати ринкову вартість забезпечення. Засоби
для погашення основної суми боргу надходять від ліквідації забезпечення.
Виплати на погашення заборгованості за відсотками можуть здійснюватися за
рахунок процентних надходжень за забезпеченням, так само як і за рахунок
надходжень від ліквідації забезпечення. Рейтинги визначаються на основі оцінки
волатильності цін, ліквідності та ринкової вартості забезпечення.
Таким чином, ефективне управління портфелем CDO визначається
максимізацією сукупного доходу при одночасному зниженні волатильності,
регулярним моніторингом відповідності критеріям оцінки надлишкового
забезпечення. Однак, в операціях ринкової вартості критерії оцінки надлишкового
забезпечення засновані на ринковій, а не на номінальній вартості портфеля
забезпечення. Згідно з вимогами до надлишкового забезпечення добуток ринкової
вартості активів на їх «авансові співвідношення» повинен бути не нижчим за суму
непогашеного боргу. Інакше, досягнення необхідного рівня надлишкового
забезпечення буде можливим лише у разі продажу забезпечення і погашення
зобов’язань.
В угодах з CDO частка операції ринкової вартості менша за частку операцій
грошового потоку, проте, на наш погляд, для деяких особливих типів
забезпечення (таких, як проблемні борги), грошові потоки яких не можна
спрогнозувати із прийнятним ступенем визначеності, структури ринкової вартості
є більш придатними. Посилення нестабільності на фінансових ринках генерує
неможливість прогнозування грошових потоків, що робить недоцільним
використання структур грошового потоку в управлінні портфелем CDO. За таких
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умов актуальним є використання структури ринкової вартості через їх ринкову
гнучкість.
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ОЦЕНКА НЕРАВНОМЕРНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Экономическое развитие общества представляет собой многоплановый
процесс, охватывающий экономический рост, создание сектора инновационной
экономики и бизнеса, структурные сдвиги в экономике, рост производительности
труда и качества жизни населения.
Эффективность
процессов
развития
во
многом
определяется
эффективностью государственного регулирования экономики, эффективностью
самого государства и его институтов, выравниванием уровня экономического
развития регионов страны.
Основными показателями экономического развития страны считаются:
индикаторы качества жизни населения, конкурентоспособность экономики, ВВП,
ВНП, ВВП на душу населения, индекс экономической свободы (ИЭС) и другие.
В 2015 году Казахстан занял 69 место в рейтинге «Индекс экономической
свободы 2015 года» [2]. Всего в рейтинге были учтены 178 стран. В прошлом году
(2014) Казахстан в данном рейтинге занял 67 место, в 2013 – 68-е. Таким образом,
за последний год Казахстан сдал две позиции в рейтинге ИЭС.
Составители данного рейтинга причислили Казахстан к группе стран,
которые обладают «умеренно свободной экономикой». Подобной экономикой
обладают и многие страны ЕС. Что касается места Казахстана в АзиатскоТихоокеанском регионе, то страна находится на 11-ой позиции. Казахстан
принимает участие в рейтинге ИЭС уже 17 лет. За это время государству удалось
подняться вверх на 22 позиции.
В индексе глобальной конкурентоспособности (ИГК) ВЭФ (Всемирный
экономический форум) 2014-2015 Казахстан занял 50-е место, как и предыдущие
два года [1].
Все страны, участвующие в рейтинге распределяются по стадиям развития
экономики. Критерием распределения стран является показатель уровня ВВП на
душу населения. Однако для определения стадии развития стран с высокой
зависимостью от минеральных ресурсов, в том числе и для Казахстана,
применяется второй критерий, который измеряет степень зависимости развития
страны от основных факторов. Данный критерий определяется по доле экспорта
сырья в общей структуре экспорта (товаров и услуг) за последние пять лет.
Страны, в которых доля экспорта сырьевых ресурсов в общем экспорте
составляет 70% и более, относятся к 1-ой категории развития (стадия факторного
развития).
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В ИГК 2014-2015 Казахстан расположился на переходной от 2 стадии
(стадия эффективного развития) к 3 стадии (стадия инновационного развития).
Согласно методологии ИГК постепенно отдается больше удельного веса тем
составляющим, которые играют все большую роль в конкурентоспособности
страны по мере развития экономики. Составляющие сгруппированы в три
субиндекса, каждый из которых играет роль на определенной стадии развития
экономики: субиндекс "Базовые требования" – 37,7%, субиндекс «Факторы
эффективности» – 50,0%, субиндекс «Факторы инноваций и сложности» – 12,3%.
Конкурентными преимуществами Казахстана, по оценке экспертов ВЭФ,
остаются эффективность рынка труда (15, 2013 – 15) и макроэкономическая среда
(27 место, 2013 – 23).
Наиболее слабые позиции Казахстан демонстрирует по таким факторам, как
здравоохранение и начальное образование (96, 2013 – 97), развитие финансового
рынка (98, 2013 – 103), конкурентоспособность компаний (91, 2013 – 94) и
инновации (85, 2013 – 84).
Подняться выше Казахстану не удается по ряду причин. Среди них можно
выделить следующие: низкое качество политических институтов, высокий
коррупционный уровень, низкая защита прав собственности, а также сильная
зависимость экономики Казахстана от сырьевого сектора.
Указанные факторы носят системный характер и тормозят процесс
устойчивого развития не только страны в целом, но и всех её регионов.
Важнейшим индикатором экономического развития страны и регионов
является валовой внутренний продукт (англ. Gross Domestic Product),
общепринятое сокращение — ВВП (англ. GDP).
Для анализа и прогнозирования макроэкономических процессов в течение
продолжительного периода разрабатываются динамические ряды реального ВВП
в постоянных ценах базового периода (года).
Следует отметить, что показатель ВВП учитывается не только в
общегосударственном масштабе, но и областном разрезе. Это дает возможность
провести детальный динамический и сравнительный анализ.
В настоящей публикации используется динамический ряд «ВВП методом
производства» по РК в целом и ее 16 территориальных образований
республиканского значения за период 2010-2014 годы. Статистическая
информация базируется на официальных данных, полученных на основе изучения
отчетов Комитета по статистике РК, информационно-аналитической системы
«Талдау» [3;4].
Данная информация позволяет решить две задачи:
- определить вклад каждого региона, в национальную экономику;
- оценить уровень неравномерности экономического развития отдельных
регионов в динамике.
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Разброс значений ВВП по регионам оценим коэффициентом вариации (V),
который рассчитывается по формуле:
V=σ/Хср,

(1)

где σ - среднее квадратическое отклонение;
Хср – средняя арифметическая вариационного ряда.
Если данный показатель не превышает 0,333, вариация признака считается
слабой, а если больше 0,333 - сильной. В случае сильной вариации изучаемая
статистическая совокупность считается неоднородной,
Расчеты проведены с применением ППП EXCEL и сведены таблицу 1.
Таблица 1
Статистические параметры ряда «Удельный вес регионов в валовом
внутреннем продукте, %»
Параметры
Дисперсия
Средняя
Среднеквадратическое отклонение
Коэффициент вариации

2010 г.
17,048
6,25
4,13
0,661

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
17,264
15,98 16,610 19,224
6,25
6,25
6,25
6,25
4,15
4,00
4,08
4,38
0,665
0,640
0,652
0,702

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что за весь анализируемой период
наблюдается высокий уровень различий в экономическом развитии регионов РК,
при этом величина различий превышает допустимый уровень, равный 0,333.
Кроме того, за последние три года этот уровень растет, что противоречит
принципам устойчивого развития страны в целом и ее отдельных регионов.
Более качественно оценить уровень неравномерности экономического
развития регионов предлагается на основе кривой Лоренца и коэффициента
Джини.
Кривая Лоренца (lorenz curve) — график, демонстрирующий степень
неравенства в распределении дохода в обществе, отрасли, а также степени
неравенства в распределении богатства.
Коэффициент Джини (Gini coefficient) – это количественный показатель,
показывающий степень неравенства различных вариантов распределения
доходов, разработанный итальянским экономистом, статистиком и демографом
Коррадо Джини (1884-1965 г.г.).
Формула расчета коэффициента Джини имеет вид:

,

(2)

где di - фактическая доля i-ого региона в ВВП страны, %;
dj – накопленная фактическая доля, соответствующая j-ому интервалу;
hi – шаг равномерного распределения ВВП, равен 6,25% (100/16);
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hj – шаг доли каждого региона в общем количестве регионов – 6,25%.
Рассчитываемый в подобном случае коэффициент Джини назовем
коэффициентом неравномерности экономического развития регионов (Кнэр).
Ввиду ограниченности объёма настоящей публикации, приведен только
итог расчета значений Кнэр по каждому году (таблица 2).
Таблица 2
Уровень неравномерности экономического развития регионов РК
Показатели
Коэффициент
неравномерности
экономического развития
регионов РК

2010 г.

2011 г.

0,302

0,297

2012 г.

2013 г.

0,295

0,305

2014 г.

0,314

Как известно, наилучшие значения данного коэффициента должны
приближаться к нулю. В нашем случае они далеки от нуля, что ещё раз
подтверждает неравномерный характер экономического развития регионов.
Предложенный подход позволяет оценить уровень неравномерности
экономического развития регионов
по любому набору факторов и дать
интегральную оценку этого явления на основе приемлемых методов
агрегирования показателей, что, в свою очередь, даст возможность более
объективно разрабатывать программно-целевые задачи развития регионов.
Список использованных источников:
1. The GlobalCompetitiveness Report2014–2015, World Economic Forum –
Geneva, 2014
2. Рейтинг экономической свободы стран мира 2015 года
3. Статистический сборник Агентства статистики РК «Регионы Казахстана
в 2014 году». – Астана, 2015
4. Агентство статистики РК. Информационно-аналитическая система
«Талдау» - Версия 2.0
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ПОБУДОВА НОВІТНІХ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН:
РЕАЛІЇ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Функціонування в Україні інституту самоврядування з відповідними
органами управління та самодостатніми місцевими бюджетами, практика передачі
державних повноважень місцевим органам влади створюють надійну основу для
переходу на європейські стандарти організації суспільного життя і водночас зумовлюють
пошук нових шляхів забезпечення стабільності бюджетної системи, стійкості
міжбюджетних відносин та підвищення ефективності бюджетного регулювання.
У цих умовах питання використання місцевих бюджетів як дієвого
інструменту управління економікою та важливої основи фінансового забезпечення
повноважень державних та місцевих органів влади у процесі виконання
конституційних обов’язків набувають дедалі важливішого значення.
Загальновідомо, що метою міжбюджетних відносин є визначення єдиних
правових і організаційних норм та фінансово-бюджетних механізмів формування
доходів і видатків бюджетів адміністративно-територіальних одиниць країни, їх
вирівнювання за критерієм відповідності повноважень та фінансових ресурсів, що
здійснюється перерозподілом коштів у системі міжбюджетних відносин за
допомогою трансфертів.
Міжбюдженті відносини базуються на міжбюджетному перерозподілі
коштів – вертикальному та горизонтальному (з позиції адміністративнотериторіального устрою державної влади).
Так, міжбюджетні відносини на рівні міського бюджету Тернополя у 2014 р.
ілюструють дані табл. 1 [3].
Як свідчать показники міжбюджетних трансфертів між міським бюджетом
Тернополя та іншими бюджетами міжбюджетні відносини відбуваються тільки
між бюджетом м. Тернополя та обласним бюджетом Тернопільської області в
контексті надання субвенцій на утримання об’єктів спільного користування у
2014 р. у розмірі 2851,6 тис. грн. та іншої субвенції обсягом 20,0 тис. грн. по
загальному фонду.
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Таблиця 1
Показники міжбюджетних трансфертів між міським бюджетом
Тернополя та іншими бюджетами на 2014 р. [116]
Міжбюджетні трансферти
Спеціальний
Загальний фонд
фонд
Найменування
Субвенції
АТО
Разом
на утримання
інша
об"єктів
субвенція
спільного
користування
Разом по
бюджетах
Обласний
бюджет
20000
2851600
2871600
Тернопільської
області
ВСЬОГО

20000

2851600

2871600

Міжбюджетні відносини можуть функціонувати у трьох формах:
1. Міжбюджетні трансферти відповідно до змін, внесених до Бюджетного
кодексу України зі змінами 2015 р. [1] – це:
- базова дотація;
- субвенції;
- реверсна дотація;
- додаткові дотації.
2. Взаємозаліки і взаєморозрахунки:
- між бюджетами окремих рівнів і видів;
- між бюджетами і суб’єктами господарювання.
3. Об’єднання коштів бюджетів. Здійснюється з метою виконання спільних
проектів і програм.
Відповідно до внесення змін в Україні починаючи із 2015 року здійснюється
перехід від триступеневої до двоступеневої бюджетної моделі, у рамках якої
відбувається запровадження прямих міжбюджетних відносини на двох рівнях: І
рівень – область; ІІ рівень - міста обласного значення/об’єднані громади/райони.
Перелік нових трансфертів зображено на рис. 1.
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Державний Бюджет

Базова дотація

Нові трансферти

Реверсна дотація з місцевих бюджетів державному бюджету
Стабілізаційна дотація
Освітня субвенція
Субвенція на підготовку робочих кадрів
Медична субвенція
Субвенції на забезпечення медичних заходів окремих державних програм

Рис. 1. Нові види міжбюджетних трансфертів [1].
Отже, структура міжбюджетних трансфертів дещо змінилась в порівнянні
з минулими роками. Для розуміння того, якою ця структура була раніше та якою
стала тепер, наведемо таблицю 2.
Таблиця 2
Структура міжбюджетних трансфертів до і після змін (2014 – 2015 рр.)
По 31 грудня 2014 року (попередня
редакція БКУ)

Після 1 січня 2015 року (діюча
редакція БКУ)
Базова дотація

Дотація вирівнювання
Кошти, що передаються до
Держбюджету та місцевих бюджетів
з інших бюджетів
Субвенція
Додаткові дотації

Реверсна дотація
Субвенція
Додаткові дотації

Як бачимо, новими видами міжбюджетних трансфертів з 01.01.2015 р. є
базова та реверсна дотації. Хоча, за своєю суттю ці міжбюджетні трансферти
не дуже то й змінились. Так, базова дотація – це трансферт, що надається
з державного бюджету місцевим бюджетам для горизонтального вирівнювання
податкоспроможності територій [1].
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Реверсна дотація – це кошти, що передаються до державного бюджету
з місцевих бюджетів для горизонтального вирівнювання податкоспроможності
територій.
Цікавим моментом є те, що базова дотація бюджетам міст районного
значення, селищним, сільським бюджетам надаватиметься лише у разі їх
об’єднання та створення об’єднаних територіальних громад.
З державного бюджету можуть надаватись місцевим бюджетам такі види
трансфертів [1]:
- базова дотація;
- субвенції на здійснення державних програм соціального захисту;
- додаткова дотація на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок
надання пільг, встановлених державою;
- субвенція на виконання інвестиційних програм (проектів);
- освітня субвенція;
- субвенція на підготовку робітничих кадрів;
- медична субвенція;
- субвенція на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та
комплексних заходів програмного характеру;
- субвенція на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику
населення, яке проживає на території зони спостереження;
- субвенція на проекти ліквідації підприємств вугільної і торфодобувної
промисловості та утримання водовідливних комплексів у безпечному
режимі на умовах співфінансування (50 %);
- інші додаткові дотації та інші субвенції.
Хоча поняття субвенції і не стало новим, але, як бачимо, з’явились нові її
види.
Субвенція – це міжбюджетні трансферти для використання на певну мету
в порядку, визначеному органом, який прийняв рішення про надання субвенції.
В оновленій редакції БКУ визначено, що видатки на утримання медичних
установ, загальноосвітніх закладів та закладів, які здійснюють підготовку
робітничих кадрів, здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів та
субвенцій з державного бюджету [1].
Зміна системи фінансування лікарень та шкіл викликана необхідністю
забезпечення рівного фінансування всіх медичних та навчальних закладів
незалежно від регіону. Тобто навчальні та медичні заклади незалежно від регіону
будуть у рівних умовах.
В свою чергу, головним розпорядником медичної субвенції є Міністерство
охорони здоров’я. Обсяг медичної субвенції визначається на основі формульних
розрахунків за єдиними підходами для усіх територій, виходячи з фінансового
нормативу бюджетної забезпеченості та коригуючих коефіцієнтів у розрахунку на
одну особу. Субвенція спрямовується на оплату поточних видатків закладів
охорони здоров’я в частині первинної медико-санітарної, амбулаторнополіклінічної та стаціонарної допомоги; програм медико-санітарної освіти;
консультативної та спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної
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допомоги; санаторно-курортної допомоги та інших державних програм медичної
та санітарної допомоги.
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
спрямовується на оплату поточних видатків таких типів навчальних закладів [1]
як загальноосвітні навчальні заклади усіх ступенів; спеціалізовані школи (школиінтернати), вечірні (змінні) школи; загальноосвітні навчальні заклади для
громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації.
Субвенція на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим
бюджетам спрямовується на оплату поточних видатків професійно-технічних
навчальних закладів.
Варто наголосити, що кошти освітньої, медичної субвенцій та субвенцій на
підготовку робітничих кадрів можуть спрямовуватися на реалізацію заходів з
оптимізації мережі відповідних закладів.
Залишки коштів субвенцій зберігаються на рахунках місцевих бюджетів і
використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового
призначення субвенції та на оновлення матеріально-технічної бази відповідних
закладів.
Отже, головними напрямками змін Бюджетного кодексу в контексті
врегулювання міжбюджетних відносин є бюджетна та фінансова самостійність
місцевих бюджетів, закріплення за ними стабільних джерел доходів та
розширення їх дохідної бази.
Список використаних джерел:
1. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи
міжбюджетних відносин: Закон України // Відомості Верховної Ради України. –
2015. – № 12.
2. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо податкової реформи: Закон України //Відомості
Верховної Ради України. – 2015. – № 7-8, № 9.
3. Офіційний сайт Тернопільської міської ради [Електронний ресурс]. –
Режим доступу із http://www. rada. te. ua.
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СУПЕРЕЧНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРАКТИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ
ЗАСТАВИ
В умовах сьогодення суттєвою проблемою, що ускладнює нормальне
функціонування банківської системи України, є наявність на балансах
банківзначних обсягів проблемних активів. Якщо на початку 2014 року частка
проблемних кредитів у банківському секторі становила 12,89%, то у червні
2015 року ― 24,27% [1, с. 134]. Це фактично 252,2 млрд. грн., або приблизно одна
четверта кредитного портфелю вітчизняної банківської системи. При цьому
одним із шляхів часткового покриття збитків банківських установ від проблемних
кредитних активів може бути продаж заставного майна боржників банків. З
огляду на важливість зазначеної вище проблеми, розглянемо особливості сучасної
практики реалізації банківської застави в Україні.
Як відомо, учасниками кредитних відносин, між якими передбачається
укладення договору застави (або іпотеки, якщо в заставу передається нерухоме
майно), можуть бути дві особи (позичальник-заставодавець і банк ― кредиторзаставодержатель) або три особи (позичальник, банк ― кредиторзаставодержатель і третя особа ― заставодавець).
У свою чергу, продаж предметів застави може відбуватися як за спільною
згодою всіх сторін кредитно-заставної угоди, так і в примусовому порядку (через
механізм конфіскату). Водночас слід зазначити, що до недавнього часу в Україні
процедура реалізації заставного майна (особливо конфіскованого ― того, на яке
було звернено кредитором стягнення) була доволі непрозорою, ускладненою й
неефективною. Це було обумовлено наступними чинниками [2]:
 порушення у сфері оцінки арештованого заставного майна (заниження
початкової вартості арештованих предметів застави; максимальна уцінка майна
(до 50%) тощо);
 порушення щодо розголошення інформації про продаж арештованого
майна (неповна інформація в оголошенні про продаж предметів застави; друк
оголошення в маловідомому виданні; знищення тиражу видання) і, як наслідок,
відсутність інформації про торги для широкого загалу потенційних покупців;
 порушення щодо особливостей проведення торгів арештованим
заставним майном (непрозорість вибору як організаторів торгів, так і процедури
торгів ―зокрема, недоступне для широкого загалу місце проведення торгів,
обмежений допуск до торгів потенційних учасників; можливість зміни процедури
торгів їх організатором тощо).
Для подолання вище зазначених труднощів на протязі останніх двох років
органами державної влади проводиться робота щодо популяризації практики
продажу такого майна на електронних торгівельних майданчиках (далі ЕТМ).
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Так, у травні 2014 року Департаментом державної виконавчої служби
Міністерства юстиції України розпочато пілотний проект по реалізації
конфіскованого майна (у т.ч. й предметів застави) за допомогою електронних
онлайн-торгів. Даний проект отримав назву СЕТАМ ―система електронних
торгів арештованим майном [3].
На сьогоднішній день у СЕТАМ найбільший попит спостерігається на таке
майно, як побутові речі та малоцінне майно, які відносяться до категорії «інше».
Водночас нерухоме майно та транспортні засоби, що, переважним чином,
використовуються у банківській практиці як предмети застави за
довгостроковими кредитами, не користуються особливою популярністю на торгах
СЕТАМ.З огляду на це, половину проданих лотів складає майно вартістю до 1 000
грн., а вартість 90% проданих лотів не перевищує 100 000 грн[4]. Це свідчить про
поки що низьку ефективність платформи СЕТАМ для реалізації банківської
застави.
Разом із тим, СЕТАМ ― це не єдиний вітчизняний ЕТМ, де можна
реалізувати заставне майно. У січні 2015 року з ініціативи Української
універсальної біржі розпочала свою роботу Біржа банківської застави (далі ББЗ).
На відміну від СЕТАМ на сайті ББЗ заставне майно банків може бути реалізовано
як у примусовому, так і в добровільному порядку (табл.1).
Наразі недоліком вітчизняних ЕТМ, де можна реалізувати заставне майно, є
суттєва різниця вартості лотів у порівнянні з ринковим рівнем цін на аналогічне
майно. Так, на сайті ББЗ різниця в ціні у порівнянні з середніми ринковими
становить від 4,5% до 33,2%[6].Таке суттєве відхилення ціни можна пояснити
тим, що на сайті ББЗ рівень цін визначає позичальник-продавець, який
зацікавлений продати свою нерухомість якнайдорожче, щоб вистачило коштів не
лише покрити свій борг перед банком, а й отримати певний спекулятивний дохід.
У той же час, купівля квартири на сайті конфіскату може виявитися для
покупця більш вигідною, ніж на ринку. Зокрема, на сайті СЕТАМ стартова ціна
однокімнатної квартири, як у новому, так і в старому будинках, в середньому є на
37% нижчою від середнього ринкового рівня цін [6].
Безумовно ціна конфіскованого майна повинна бути нижчою від середнього
рівня цін на аналогічне майно, адже, по-перше, таке майно повинно бути
реалізовано за коротший проміжок часу, ніж стандартний період експозиції
подібного товару на ринку. По-друге, в цій ситуації значно вищим, у порівнянні із
добровільним сценарієм продажу предметів застави їх власниками, є ризик
подання заставодавцему майбутньому позову до суду щодо визнання даної угоди
купівлі-продажу недійсною. Однак, на наш погляд, відхилення у ціні на 30-50% є
не зовсім адекватним і потребує перевірки на корупційну складову даних угод
купівлі-продажу банківського заставного конфіскату.
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Таблиця 1
Порівняльна характеристика умов реалізації заставного майна
у СЕТАМ та на Біржі банківської застави
Біржа банківської
№
Ознака
СЕТАМ
застави
1. Порядок
Примусово
Примусово /
відчуження майна
Добровільно
у заставодавця
2. Участь покупців
Платна
Безкоштовна
у торгах
(Гарантійний внесок у
розмірі 5% від стартової
ціни)
3. Оцінка вартості
Здійснюється
Якщо оцінку вартості
предмета застави, незалежним оцінювачем, предмета застави
що виставляється як правило, нижче
здійснює позичальникна торги
ринкової вартості
заставодавець, то вона
аналогічного майна
може бути вище, або
дорівнювати ринковій
вартості аналогічного
майна
4. Ризики покупця
Майно конфіскується,
Як правило, майно
тому в майбутньому
продається за згодою
колишній власник
позичальника, тому
(заставодавець) може
ризики мінімізовані
подати позов до суду
щодо незаконності угоди
купівлі-продажу даного
майна через аукціон
*Примітка. Складено автором за даними СЕТАМ та ББЗ [4, 5]
Таким чином, проведене дослідження показало, що наразі в Україні
реалізація майна боржників банків може здійснюватися як на добровільних
засадах, так і в примусовому порядку. Крім того, останнім часом було спрощено
процедуру продажу майна проблемних позичальників банків шляхом
запровадження он-лайн аукціонів. Такі заходи дозволили значно розширити коло
потенційних покупців, скоротити строки реалізації заставного майна і в
подальшому сприятимуть зменшенню обсягів збитків банків, що пов’язані з
формуванням надлишкових резервів за недіючими кредитами та з утриманням і
зберіганням конфіскованого заставного майна.
Однак, на нашу думку, в найближчій перспективі необхідно подолати
суттєву диференціацію цін на заставну нерухомість, що виставлена до продажу на
СЕТАМ і ББЗ, у порівнянні із середньоринковим рівнем цін. Важливо також
забезпечити, щоб потенційний покупець чітко усвідомлював, на які ризики він
може себе наразити в майбутньому у зв’язку з придбанням банківського
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конфіскату. Крім того, доречно збільшити й обсяги інформації про виставлені на
онлайн-аукціонах предмети застави, оскільки досить часто спостерігається
відсутність навіть фотографії лота.
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НЕСТАБІЛЬНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
ТА РИЗИКИ КОРПОРАТИВНИХ ФІНАНСІВ
В Україні відбуваються кризові процеси та нестабільність в сферах безпеки,
економіки, фінансової та банківської систем. Основними чинниками цього є
іноземна військово-політична агресія, втрата контролю над частиною території,
відторгнення частини економічного потенціалу, значне падіння темпів ВВП,
скорочення обсягів експорту та імпорту. Економіка та банківська система
втратили доступ до зовнішніх джерел фінансування. В результати стрімкої
девальвації економіка отримала конкурентні переваги, але такий стан можна буде
використовувати лише в середньостроковій перспективі. Загальний стан можна
охарактеризувати як нестабільність економічна, фінансова та банківська.
Відновлення економічного зростання країни залежить від міжнародної
макрофінансової допомоги, ре-капіталізації банків та залучення інвестицій.
Розгортання банківської кризи характеризується нерівномірністю, а
застосування додаткового державного регулювання є непослідовним.
Багатовимірність фінансової та банківської нестабільності в Україні в
сучасних умовах, на наш погляд, визначається хаотичним взаємовпливом
внутрішніх та зовнішніх шоків.
Сьогочасними внутрішніми шоками, що впливають на банківську кризу
нестабільність в Україні, можна визначити наступні:
- шоки пропозиції: скорочення ВВП внаслідок зменшення економічної
території;
- шоки попиту: зниження реальних доходів і споживання населення в
результаті інфляції та значної девальвації гривні;
- внутрішні фінансові шоки: екстремальні витрати бюджету на ведення
військових дій, фіскальний дисбаланс.
В сучасній Україні на банківські кризові процеси поряд з внутрішніми
чинниками суттєво вплинули зовнішні шоки:
- шоки скорочення експорту та імпорту у 2014-2015 роках;
- валютні шоки: значна та хаотична девальвація гривні;
- зовнішні фінансові шоки: зростання зовнішнього боргу та обмеження
можливостей його обслуговування, скорочення зовнішніх залучень;
- зовнішні інвестиційні шоки: різке скорочення притоку, відтік іноземного
капіталу, погіршення інвестиційного клімату в країні.
Зовнішні та внутрішні шоки обумовили кризу банківської системи України
у 2014-15 роках. ЇЇ основними рисами є:
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- зменшення ліквідності в результаті зростання проблемних та
прострочених кредитів, рівень яких в кінці 2014 року досягнув 28% всіх активів, а
в окремих банках доходить до 40% [1].
- падіння довіри до банків та відток депозитів в силу економічної депресії,
інфляції та девальвації. Так, протягом 2014 року депозити в національній валюті
скоротилися на 23%, в іноземній валюті – на 40,3 % [1].
-скорочення активних операцій банків, зниження кредитування економіки ;
-величезні збитки від руйнування філій українських банків у Криму та
окупованій частині Донбасу;
-недостатня капіталізація.
Багатовимірність сучасної банківської системи проявляються практично
одночасно у більшості банків:
- суттєве зростання прострочених та безнадійних кредитів банків, в силу
чого необхідність збільшення резервів на погашення втрат;
- зменшення вартості капіталу банків;
- падіння ліквідності, збитковість банків та їх нестійкість;;
- зростання реальних процентних ставок по кредитам;
- зменшення довіри до банків та відтік депозитів;
- відтік іноземного капіталу.
Стабілізація банківської системи України залежить в першу чергу від
макроекономічних чинників, відновлення економічного зростання, нарощування
експорту, бюджетного збалансування та підтримання курсу гривні.
Основні шляхи стабілізації ситуації в банківській системі, на наш погляд,
такі:
- проведення капіталізації банків на солідарній основі, коли додатковий
капітал вкладається державою та акціонерами;
- поетапне скасування обмежень на зняття депозитів з метою підвищення
довіри до банків;
- збільшення максимального розміру депозиту, що підлягає поверненню за
рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, з 200 тис до 300-400 тис
гривень;
- замороження оподаткування доходів від депозитів до кінця 2015 року;
- запровадження заходів щодо стимулювання заощаджень населення та їх
інвестування у банки;
- розробка та запровадження гармонізованих з міжнародними стандартами
форматів деривативів для управління валютними ризиками;
- концентрація проблемних активів різних банків в одній фінансовій
інституції і таким чином оздоровлення балансів банків.
Капіталізація банків здійснюється не повною мірою в силудорожнечі
ресурсів рефінансування НБУ, обмеження доступу до міжнародних фінансових
ринків, відсутності гнучких методів інвестування для акціонерів банків.
Стрибкоподібність, нестійкість та неупорядкованість економічних та
фінансових процесів звужують горизонт прогнозування та планування
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корпоративної діяльності, що збільшує ризики банківського фінансування та
обмежує його залучення.
Основними ризиками впливу банківської нестабільності на корпоративні
фінанси в сучасних умовах, на наш погляд, можна розглядати:
- Платіжні ризики розрахункового банківського обслуговування;
- Кредитні ризики – отримання та умови кредиту;
- Ризики неплатоспроможності – нездатність корпорації обслуговувати
кредити;
- Валютні ризики – зміни вартості валютної виручки та витрат,
обслуговування валютних кредитів;
- Фінансові ризики – зміни вартості зовнішніх корпоративних запозичень,
ціни акцій та облігацій;
- Інвестиційні ризики – зміни фінансових результатів інвестиційних
проектів з іноземними інвесторами.
Підтримання та посилення конкурентоспроможності українських
підприємств потребує цільового банківського кредитування, проведення політики
компенсації високих процентних ставок (пільгового рефінансування) в
пріоритетних сферах (експорт, імпортозаміщення, енергозбереження, аграрний
сектор), хеджування валютних ризиків,
Значна
девальвація
гривні
не
впливає
автоматично
на
конкурентоспроможність підприємств В умовах економічної та банківської
нестабільності необхідний комплексний підхід до посилення конкурентних
позицій підприємств включаючи:
1)здійснення політики імпортозаміщення, зниження частки імпортованих
товарів, сировини та матеріалів, особливо енергоресурсів, підвищення частки
харчових та споживчих товарі власного виробництва;
2)Раціоналізація моделі споживання, зростання виробництва та доступності
недорогих товарі українського виробництва;
3)Стимулювання та фінансування модернізації виробництва для збільшення
експорту товарів високого ступеню переробки з вітчизняної сировини;
4)Стимулювання енергозбереження для скорочення витрат та застосування
альтернативних джерел.
5)Раціоналізація інвестування з концентрацією на середніх підприємствах з
високою доданою вартістю;
6)Розвиток сектору послуг - медицина, туризм, відпочинок та інші.
Стабілізація економіки та банківської системи потребує досягнення
макроекономічної та фіскальної збалансованості, відновлення інвестиційного
клімату, проведення структурних реформ, поліпшення умов ведення бізнесу.
фінансового забезпечення конкурентоспроможності підприємств та зростання
продуктивності праці.
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THE IMPACT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT ON THE
ECONOMIC GROWTH: EVIDENCE FROM UNITED ARAB EMIRATES
Under the globalization impacts on the financial markets, the volume and value of
Foreign Direct Investment FDI had been significantly increased, it is also strengths the
connections between the different financial markets either it is developed or developing
markets. Seenivasan (2014), Lordina et al. (2011) indicate the effect of financial
stability on economic growth in Africa by using a dynamic fixed-effect model, and they
found that the financial stability, which has been representative in capital adequacy,
liquidity, and asset quality, and the results shows that financial stability have a positive
effect on the economic growth in Africa.
Recently in Gulf Countries Council (GCC) markets become more open for the
FDI, those countries try to increase the inflow of FDI, in order to achieve that they start
improve their policies and regulations, establish excellent infrastructure, beside to the
availability of raw material as petrol and gas, that’s proved by Hussein (2009) when she
stated that the FDI inflows increased in recent years to GCC due to many factors such as
the country’s economy is strong, reduction of tax rates and trade barriers, improve
policy to attract FDI, and expediting the issuance of visas.
Such a significant expansion of foreign capital flows has captured the attention of
both policymakers and researchers. So this thesis it aims to investigate whether FDI and
financial stability have impact on the economic growth or not in United Arab Emirates.
The importance of this thesis comes from the critical rules that UAE plays in the
economy of middle east and gulf region, according to United Nations Conference on
Trade and Development (UNCTAD) report of (2012) has indicated that the UAE is the
largest Arab capital importer, it has attracting nearly $85.4 Billion, which put the UAE
in the second recipient of FDI in the region.
In the same time due to the visionary leadership’s in the UAE, it becomes
economically sustainable, politically stable and socially dynamic and united, since it
independence it achieve unprecedented economic and social growth, and the stupendous
is that all sectors participate in this growth. That mean the UAE doesn’t depend on the
petroleum industry to achieve this huge economic growth, so I believe there is others
factors that strongly participate in accomplishing this economic growth, which I think
that the implemented financial policy works in attracting foreign capital, in addition to
suitable infrastructure and financial stability provided by the UAE.
This thesis argues that the development of economic growth in host country is
associated and affected by the volume of FDI inflows, in particular, more FDI inflows
could mean more economy growth, this positive effect could be direct as increase the
Gross Domestic Product (GDP)
or indirect as technology transfer, improve
management and labor skills.
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United Arab Emirates considered as attractive market for the foreign direct
investment due to many factors, Groh and Wich (2009) concluded that the UAE is best
fourth economic performing countries beside to Singapore, Hong Kong, Luxembourg,
they also indicates that the UAE is very attractive market size and potential and
outstanding profit and gains taxes. That supported from the report issued in (2008) from
the Business Intelligence Unit which says that the UAE has a huge surpluses mainly due
to the oil and gas production, this surpluses lead UAE up to has a vast sovereign wealth
funds, this economic situation could be floats UAE in beside to other factors as good
and attractive market to directly invest in.
This paper explores the relationship of FDI and economic growth by examining
the role FDI inflows play in promoting host country economic growth. Consequently,
the research objectives include first, establishing a relationship between the inflow of
FDI and the economic development in economic growth framework for the research,
then the researcher will describe the UAE economic resources, including human, natural
and other related aspects, third will discuss the FDI in general and particularly for UAE
investment climate by assessing the literature review related to the UAE market and
economy, then I will investigate and explorer the effect of FDI on economic growth in
UAE, even its direct or indirect effect. Finally, will evaluating the results and discuss it
and provide recommendations regard the results and the investigation.
The methodology for this study will use economic models to evaluate and answer
the main question which is the effect of FDI on the economic growth of the host
country, based on analysis of data will be collected from international organization such
as World Bank, World Investment Reports of UNCTAD, the GCC governments official
publications and reports, ESCWA (United Nations Economic and Social Commission
for Western Asia), and Central banks publications.
As I noticed from the literature review and previous studies, the effect of FDI
could be direct to the GDP or indirect as technology transfer, employment increase,
improve management and labor skills. The main question is broken into three questions.
First question is - does FDI contribute positively to economic growth, and will be
measured with the effect of FDI on the GDP of host country which is UAE. This effect
will be measured by using panel data, the regression tools in SPSS for time series will
be from 2000 to 2013.
Second question is - does FDI affect positively to management skills, final
question is does FDI contribute positively in technology transfer to UAE, the second
and third question represent the indirect effect of FDI on the hosing country economy,
the answer for question two and three will be obtained by using the qualitative research
techniques, and consist of questionnaire modes of data collection. According to the
newest statistics from the UAE economic ministry the total of foreign companies
registered in UAE in 2011 is 2212 companies, the questionnaire will be distributed to
the study sample which is chosen by using random sampling technique as a total of 10
% (221 companies).
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ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ
ЗВІТНОСТІ КОМПАНІЯМИ УКРАЇНИ
Для українських компаній в умовах економічної нестабільності та
несприятливій кон’юнктурі ринку зазвичай досить важко подолати всі фактори
які заважають їй здобути визнання серед міжнародних інвесторів та залучити
фінансові ресурси на закордонних ринках капіталу.
Найбільш ефективним методом повернути інтерес до українських компаній
є приведення фінансової звітності підприємств України до міжнародних
стандартів та проведення щорічного аудиту визнаними аудиторськими
компаніями.
Останнім часом, в Україні багато компаній починають переходити на
міжнародні стандарти фінансової звітності. Хоча більшість тільки починає
освоювати досить об’ємні для сприйняття стандарти. На відміну від прийнятих в
Україні Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО), які є дуже
обмежені для прийняття управлінських рішень, Міжнародні стандарти фінансової
звітності (МСФЗ) спрямовані на відображення реальної і об’єктивної інформації
про поточний фінансовий стан підприємства. Міжнародні стандарти майже не
змінюються, доповнюються лише поясненнями та незначними корегуваннями,
спрямованими на зниження ризиків необ’єктивного відображення фінансового
стану підприємства. Таким чином застосування таких стандартів стає більш
вигідним для українських підприємств, перш за все, для підвищення інвестиційної
привабливості.
Розглядаючи процес переходу та підготовки компанії до впровадження
загально признаних міжнародних стандартів слід звернути увагу на наступні
питання:
 перехід на МСФЗ буде реалізовано тільки в розрізі бухгалтерського
обліку чи буде трансформовано та реалізовано системні зміни як в обліковій
політиці так і в управлінській;
 чи достатньо ресурсів, як фінансових так і людських для здійснення
суттєвих змін. Чи достатньо персоналу вже існуючих знань, чи необхідно
залучати спеціалістів які мають відповідний досвід;
 визначення основних розбіжностей між національними стандартами
та міжнародними. Необхідно розробити чіткий план реалізації переходу та
виокремити основні напрямки де існують різниці;
 наскільки суттєвими мають бути зроблені зміни до основних систем
які використовуються на підприємстві;

211

 які сфери діяльності будуть трансформовані та чи необхідно
додатково проводити підготовку окремих підрозділів та структур[1, c. 32].
На етапі першого впровадження МСФЗ компанія має керуватися МСФЗ
(IFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності».
Цей стандарт також був прийнятий в Україні та діє з січня 2012 року.
Принцип, що лежить в основі МСФЗ (IFRS) №1, полягає в тому, що
компанія, вперше застосовує МСФЗ повинна складати фінансову звітність
базуючись на припущенні, що вона завжди застосовувала міжнародні стандарти.
Однак існує ряд винятків, що допускають або потребують, щоб компанія, що
застосовує МСФЗ вперше, відступала від цього основного правила.
Основною метою цього стандарту є забезпечення подання компанією
фінансової звітності згідно з МСФЗ, високоякісної фінансової інформації, яка:
1) є прозорою для користувачів і забезпечує порівнянність всіх
представлених у звітності періодів;
2) може стати базою для ведення обліку відповідно до МСФЗ;
3) може бути отримана за рахунок витрат, які не перевищують вигоди.
Стандарт визначає фінансову звітність, вперше складену згідно МСФЗ, як
перша річну фінансову звітність компанії, в якій є чітка та беззастережна заява
про відповідність МСФЗ. Отже, вирішальним фактором є те, чи зробила компанія
повідомлення у фінансовій звітності про її відповідність нормам МСФЗ.
Провівши аналіз міжнародних стандартів було визначено, що перша
фінансова звітність компанії, складена відповідно до МСФЗ, повинна включати як
мінімум три звіти про фінансовий стан (баланси), два звіту про сукупний дохід,
два окремі звіти про прибутки і збитки (у разі, якщо вони представляються), два
звіти про рух грошових кошті , два звіти про зміни в капіталі і відповідні
примітки, включаючи порівняльну інформацію.
Якщо компанія яка трансформує свою фінансову звітність до міжнародних
стандартів облікова політика повинна бути переглянутою також, оскільки саме в
ній визначаються основні принципи звітності та ті припущення які робить
менеджмент при підготовці фінансової інформації. Наслідки цих змін необхідно
визнавати на дату переходу на МСФЗ.
Слід зауважити, що в Україні розкриття за національними стандартами не є
обов’язковим, якщо компанія є публічно вона може розкривати тільки звітність за
міжнародними стандартами. Це в свою чергу створює можливість до спекуляцій,
оскільки навіть якщо компанія є збитковою за податковим обліком (з ціллю
зменшення або уникнення оподаткування), за міжнародними стандартами вона
може бути прибутковою (з ціллю залучення інвесторів). Таким чином перехід
компанії на МСФЗ без зміни законодавства в Україні може бути одним із
інструментів маніпулювання.
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Випуск державних цінних паперів на внутрішньому ринку є найбільш
ефективним способом фінансування державних потреб. Історично склалося, що
уряди для задоволення своїх потреб у фінансових ресурсах здійснювали
запозичення в центральних банків, через пряме кредитування або через емісію
спеціальних цінних паперів.
Уряди країн повинні забезпечувати коротко- і довгострокові потреби у
фінансуванні, які випливають з прогалин у строках та розмірах доходів та витрат.
Зокрема, такі прогалини виникають, коли витрати уряду перевищують його
доходи протягом певного періоду. В таких ситуаціях державні цінні папери
виступають стійким джерелом фінансування державних потреб. Вони дозволяють
здійснити добровільну передачу надлишкових заощаджень від населення до
уряду, і їх подальше обслуговування та погашення. З точки зору обсягу ресурсів,
що залучаються, і наслідків для суспільного добробуту, цей обмін виступає дуже
важливою фінансовою операцією в економіці.
Тому, важливою умовою для ефективного функціонування ринку
державних цінних паперів є наявність взаємоузгодженої системи відповідних
фінансових установ та управлінських органів влади, які повинні забезпечити чітку
ієрархію стосунків між основними учасниками ринку. Однією з головних рис, яка
характеризує організацію сучасного ринку державних облігацій, є розвиток
цивілізованої взаємодії адміністративних і ринкових структур з метою
удосконалення і зміцнення цього ринку.
З даної позиції варто розглядати первинний та вторинний ринок державних
цінних паперів. Первинне розміщення облігацій внутрішньої державної позики
здійснюється, виходячи з поточних потреб фінансування Державного бюджету
України. Шляхом первинного розміщення розповсюджуються нові облігації, які
за умовами випуску та обсягом прав, що надаються їх власникам, ще не були в
обігу. Шляхом дорозміщення розповсюджуються облігації, які за термінами
погашення, розміром купонних сплат, якщо вони є, та обсягом прав, що
надаються їх власникам, відповідають умовам випуску облігацій, які вже
перебувають в обігу[1]. Натомість на вторинному ринку державних цінних
паперів відбувається купівля-продаж раніше випущених інструментів. А
головною метою його створення є забезпечення ліквідності цінних паперів, тобто
створення умов для можливості торгівлі ними.
Таким чином, у структурі первинного ринку внутрішніх боргових
зобов’язань уряду можна виокремити три сектори, що функціонують між
собою[2, c. 230-231], а саме: сектор організаторів ринку, сектор функціонального
забезпечення розміщення державних цінних паперів, сектор учасників
ринку.Функції, що виконуються на кожному рівні, чітко розмежовані, що є
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однією з найважливіших передумов успішного розвитку ринку внутрішньої
державної позики.
Окрім законодавчо визначеного переліку основних учасників первинного
розміщення державних облігацій, що емітуються для внутрішнього ринку, існує
також встановлений порядок розміщення таких інструментів. Він закріплений у
Постанові
Правління
НБУ
«Про
затвердження
Положення
про
порядокпроведення операцій, пов'язанихз розміщенням облігацій внутрішніх
державних позик» №248[3]. З часу прийняття Постанови зміни до неї практично
не вносились, і лише в останні кілька років спостерігається тенденція до
вдосконалення вітчизняного законодавства щодо державного боргу. Загалом, весь
процес розміщення ОВДП можна представити як сім послідовних етапів (рис. 1).

Рис. 1 Порядок розміщення ОВДП на первинному ринку в Україні
Джерело: розроблено автором

Розглянемо більш детально кожен етап розміщення державних цінних
паперів [3]:
1. Повідомлення про розміщення ОВДП формує Міністерство фінансів і
передає НБУ не пізніше одного робочого дня до дати його проведення. В
повідомленні зазначаються час та основні умови розміщення цінних паперів.
2. Учасники розміщення облігацій надсилають до НБУ за допомогою
задачі «ЛІГА» системи «ОВДП-online» (призначена для обслуговування операцій
з розміщення облігацій) заявки на придбання ОВДП. Заявка виступає офіційною
пропозицією учасника розміщення облігацій щодо їх придбання, а також є
зобов'язанням (у разі задоволення її задоволення) перерахувати в установлений
термін кошти за облігації.
Загалом заявки поділяються на два види: конкурентні (з визначенням
кількості облігацій та рівня дохідності їх придбання) та неконкурентні (з
визначенням лише кількості облігацій).
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3. Усі заявки перевіряються за допомогою задачі «ЛІГА» системи «ОВДПonline» щодо виконання учасниками вимог, визначених законодавством. За
результатами такої перевірки формується перелік учасників, заявки яких не
допускаються та допускаються до участі в розміщенні облігацій. На основі заявок,
які відповідають встановленим вимогам, формується ряд документів, що
передаються МФУ. До них належать: зведені відомості конкурентних та
неконкурентних заявок, а також аналітична таблиця, що характеризує можливі
варіанти задоволення заявок учасників розміщення облігацій.
4. На основі отриманої від НБУ інформації МФУвстановлює попередні
умови розміщення ОВДП, а саме граничний рівень дохідності облігацій та
обмеження на обсяг розміщення облігацій у разі їх уведення або зміни. НБУ
поширює дані умови серед учасників розміщення облігацій.
5. За умови прийняття рішення щодо здійснення розміщення облігацій
МФУ надсилає до НБУ засобами електронної пошти доручення на задоволення
заявок. У разі прийняття рішення не здійснювати розміщення облігацій МФУ
оформляє доручення щодо нездійснення розміщення і надсилає його доНБУ.На
підставі цього доручення НБУ інформує про рішення МФУ учасників розміщення
ОВДП.
6. НБУ за допомогою задачі «ЛІГА» системи «ОВДП-online» в
автоматизованому режимі формує: а) повідомлення про обмеження обсягу
розміщення облігацій у разі встановлення, зміни або скасування і надсилає його
учасникам розміщення облігацій; б) зведену відомість розподілу облігацій між
учасниками їх розміщення; в) інформацію про результати розміщення ОВДП і
надсилає її учасникам розміщення облігацій, які набули права на придбання цих
цінних паперів, у захищеному вигляді; г) попередню інформацію про результати
розміщення облігацій (граничний та середньозважений рівень дохідності
облігацій, обсяг залучених коштів) і надсилає її всім учасникам розміщення
облігацій.
Угода про купівлю/продаж облігацій між МФУ та учасником розміщення
облігацій вважається укладеною з часу отримання учасником розміщення
облігацій інформації про задоволення своїх заявок.
7. Розрахунки за результатами розміщення облігацій здійснюються в
безготівковій формі на клірингових засадах. НБУ в дні здійснення розрахунків за
результатами розміщення облігацій визначає шляхом взаємозаліку обсяги
грошових зобов'язань учасників розміщення ОВДП та формує відповідні
клірингові відомості.
НБУ перераховує ДКС кошти, що надійшли за придбані облігації, у день їх
надходження до Операційного управління НБУ. Якщо кошти від учасників
розміщення облігацій надійшли у повному обсязі, НБУ зараховує на відповідні
рахунки у цінних паперах учасників визначену кількість облігацій.
8. На підставі інформації про грошові розрахунки за результатами
розміщення облігацій МФУ заповнює глобальні сертифікати випуску ОВДП і
разом із супровідним листом передає їх до НБУ, де вони надалі зберігаються.
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Таким чином, первинне розміщення державних цінних паперів вимагає
чіткого розподілу функцій між основними його суб’єктами для їх злагодженої
взаємодії. Це також пов’язано з тим, що, окрім необхідності узгодження дій усіх
учасників розміщення, існує встановлений порядок, дотримання якого є
важливою умовою регулювання ринку державних цінних паперів.
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Currently Ukraine is strongly affected by political turbulence, which creates
demand for reforms in the public finance sector brining improvements in the legal,
regulatory and institutional framework of budgeting. Considering the complexity
problems that Ukrainian economy has recently faced with (legislative, administrative,
fiscal, and decentralization tendencies), the main attention is foremost paid to the
overall economic situation in the country and the changes in general legislative norms
and laws concerning the budgeting process (budgeting norms) in particular.
Since achieving its independence in 1991, Ukraine faced difficulties in moving
from a Soviet budgeting system to new Western practices inherited ultra-centralized
administrative planning of USSR and since then has been gravely challenged by
numerous transitions. According to the Ukrainian fundamental law, the Constitution of
1996, Ukraine is a sovereign and independent, democratic, social, legal republic (Article
1 of the Constitution). Currently Ukraine is subdivided into tree main administrative
levels [1]. On higher level: 24 oblasts (regions), two cities that carry “special status”; on
middle level 490 rayons (districts); and on lower level numerous settlements (cities,
urban, and rural). Ukrainian local governance is composed on a basis of dual
authorities’ system: state administration and a self-governance. However, a precise
division of administrative bodies at different levels is not outlined in Ukrainian
fundamental law, including such lover-level bodies as urban communities, councils of
village and township.
For over 24 years of independence reforming Constitution lets observe the
confrontations between different bodies of executive power at the local level and the
conflict between the locally elected self-governance authorities and local
administrations appointed by the central government [6]. As a result, the regional
government budgeting is highly controlled by state local administrations that de facto
represent the interests of central government. Local governments become poor and
unstable due to increasing deficit in financial resources, continuous conflicts between
upper- and lower-level governments and increasing competence gap among civil
servants, which hinder the development of advanced budgeting system resulting in
deterioration of all Ukrainian economy.
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Table 1
Central bodies of budgeting process regulation [7]
Central
body

Tasks

Ministry of
Finance

Budget Formulation and
Execution Debt
Management Revenue
Policy

State
Financial
Inspection

Internal Inspection
Service

Treasury
Service

Treasury servicing of the
budget expenditures and
revenues as well as extra
budgetary funds

Cash management function not developed

Tax collection

Administers tax policy while Ministry of Finance
central apparatus sets policy

Customs enforcement and
collection

Administers customs policy while Ministry of
Finance central apparatus sets policy

Macroeconomic
forecasting
National economic policy
Multi-year planning
Capital project selection
Procurement (monitoring
and regulatory)
SOE efficiency review
Public Private Partnership

Multiyear planning is not integrated into the
budgeting process
SOE review not developed

External Audit

Supreme Audit Institution
Can only audit expenditures of the State Budget.
State revenues, extra-budgetary funds, state owned
enterprises and local governments are outside its
remit.

State Tax
Service
State
Customs
Service

Ministry of
Economy

Accounting
Chamber

Comments on Key Functions
Following Presidential Decrees in December 2010
and early 2011, the State Financial Inspection,
Treasury Service, State Tax Service and State
Customs Service are subordinated to the Ministry
of Finance
Centralized, government wide internal inspection
focusing on compliance
Each ministry has an internal inspection unit
The performance audit function is being developed
and performance audits of budget programs are
carried out

Therefore, now several major steps should be made by Ukrainian government in
developing normative base in order to meet new requirements of the EU. The main
goals of current reforms are described in the “Strategy 2020”, which according to
President of Ukraine Petro Poroshenko consists of three vectors: sustainable
development of the country; security of the governments, business and citizens;
responsibility and social justice [2; 4]. These changes in legislation will also touch the
legislature regarding the local government budgeting. Several amendments of the
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Budget Code were introduced, where the main emphasis is made on assuring more
rights for local governments and municipalities in budgeting process.
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ПОДАТКОВА СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Необхідність реформування податкової системи на сьогодні є надзвичайно
актуальною для економіки України. У сучасному світі вага податкової складової
як економічної, так і фінансової безпеки настільки велика, що неможливо при
розгляді змісту завдань податкової політики не розглядати її взаємозв’язок з
економічною безпекою, бо інакше це призведе до непослідовності та
неефективності стратегії податкової політики.
Стан соціального та економічного життя України залежить від безпеки всіх
сфер життєдіяльності держави. Дисбаланси у фінансовій системі України
пов’язані з високими ризиками та загрозами у податковій системі. Основними
ризиками є значне податкове навантаження на суб’єктів господарювання, дефіцит
місцевих бюджетів, низький рівень податкових надходжень, проблеми при
формуванні податкового боргу тощо [4, c.150-151]. Для вирішення цих та інших
проблем податкової системи слід дослідити сутність податкової безпеки та її
вплив на фінансову безпеку.
Певні питання фінансової та податкової безпеки висвітлені у значній
кількості досліджень та роботах вітчизняних та зарубіжних науковців, таких як О.
Барановський, В. Білостоцька, В. Геєць, В. Дорош, В. Іщенко, В. Мартинюк, Ю.
Полянська, А. Соколовька, серед зарубіжних авторів – О. Ареф’єв, В.
Пономарьов, І. Тимофєєв та Д. Тихонов.
На сьогоднішній день приділяється значна увага проблемі гарантування
податкової безпеки, розробці методів управління податками, що обумовлено
змінами у державі. Проте, не зважаючи на це, вони є лише теоретичними
порадами як не допустити зниження податкового навантаження, суб’єктів
підприємницької діяльності.
Податкова безпека є найголовнішою складовою фінансової безпеки
держави, адже без податкових надходжень неможливо було б забезпечити
державу фінансовими ресурсами, які необхідні для задоволення необхідних
суспільству потреб. Значення податкової безпеки настільки велике, що необхідно
розглядати її завдання з позиції взаємного зв’язку з фінансовою безпекою, бо
інакше можна втратити ефективність та послідовність податкової стратегії.
Податкова безпека є формою безпеки, що має забезпечити такі умови
взаємодії держави, підприємницьких структур та осіб, для досягнення принципу
взаємної відповідальності суб’єктів господарювання [2, c. 6-8]. Податкова безпека
характеризує стан захисту інтересів платників та тих, хто розподіляє ВВП через
систему оподаткування; є здатністю системи вчасно виконувати покладені на неї
зміни та реагувати на зміни в коньюнктурі; є вмінням та спроможністю реагувати
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на ризики та небезпеки, ліквідовувати, мінімізувати, приймати чи ігнорувати їх
вплив на учасників податкової безпеки.
Наявна система оподаткування чинить прямий вплив на податкову безпеку
держави, що є складовою податкової системи держави та є сукупністю податків,
зборів та механізмів їх збору [3, c.278, 281-283]. Визначальною складовою
досягнення економічного зростання країни є ефективно функціонуюча система
оподаткування. Саме від існуючих механізмів оподаткування залежить чи буде
забезпечена країна достатньою кількістю фінансових ресурсів та чи будуть
розвиватися суб’єкти господарювання.
В разі неефективної податкової політики можуть виникнути дисбаланси в
економіці та це буде поштовхом до розвитку тіньової економіка, яка в свою чергу
є прямою загрозою податковій безпеці, адже в результаті неоподаткованої
діяльності суб’єктів господарювання держава не в змозі буде в повній мірі
фінансувати власні програми внаслідок значних недоотриманих коштів до
дохідної частини бюджету. Це в свою чергу сформує загрозу забезпечення
соціально-економічної стабільності суспільства.
Податки та податкова система є складовими не тільки фінансової безпеки,
але й економічної, адже вони є ресурсами держави, засобом впливу на соціальноекономічні процеси та взаємозворотньої залежності платників податків від
держави, і у разі порушення балансу можуть виникнути суттєві загрози
ефективного функціонування держави [1, c. 74-75].
Таким чином, податки як ресурсний фактор є засобом забезпечення не
тільки податкової, але й фінансової безпеки. Проте в разі дисбалансів в
податковій політиці податки здатні посилити загрози та ризики забезпечення
податкової безпеки держави.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ
Висока фінансова залежність країни від економічно розвинутих країн світу,
проблеми внутрішнього характеру й будь-які інші дестабілізуючі фактори можуть
спричинити зниження економічної безпеки країни. Зростання постійної
заборгованості породжує зміни у фінансово-економічному житті країни. За умови
ефективного використання, залучені ресурси можуть бути потужним фактором
економічного зростання. А здатність країни своєчасно виконувати свої боргові
зобов’язання позитивним чином впливає на довіру кредиторів до держави, і, як
наслідок, відкриває нові можливості для міжнародної інтеграції країни. Водночас
неконтрольоване накопичення зовнішнього боргу поруч із неефективним
використанням позикових коштів може призвести до фінансової кризи, порушити
макроекономічну стабільність.
Саме тому сучасні тенденції у світі визначають актуальність проблеми
державної заборгованості та допустимі її межі. Адже ситуація в нашій країні
обумовлюється складною воєнно-політичною ситуацію розвитку, саме боргова
безпека є невід’ємним атрибутом суверенності держави, а побудова її ефективної
системи забезпечує сталий соціально-економічний розвиток.
Проблеми боргової безпеки широко розглядаються як зарубіжним, так і
вітчизняними вченими. Серед українських науковців, які здійснювали ґрунтовні
дослідження питань боргової безпеки України, та провели її аналіз на основі
відповідних індикаторі, варто відзначити О. Барановського, Т. Вахненко,В.
Козюка, Н. Кравчука, С. Марченко, О. Царука. Необхідність подальшого аналізу
даної сфери, обумовлено взаємопов’язаність економік світу, посилення
глобалізаційних тенденцій, збільшення заборгованості країн світу, удосконалення
правової оцінки боргової безпеки країни.
В Україні діє методика оцінки рівня економічної безпеки, яка була
затверджена в 2013 році Наказам Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України. Дана методика передбачає оцінку рівня економічної безпеки та її
складових, у тому числі й боргової безпеки України. На наш погляд поряд із цими
показниками слід використовувати індикатори, які запропонували міжнародні
організації.
Майже всі показники ґрунтується на співвідношенні між державним
боргом, витратами на його погашення і обслуговування та такими показниками,
як: ВВП, експорт товарів і послуг, доходи державного бюджету тощо.
Індикатори боргової безпеки прийнято обмежувати пороговими або
граничними значеннями, оскільки до певних меж ситуація із впливом боргу на
223

економіку і фінансово-кредитну сферу країни загалом може перебувати під
контролем держави, однак перевищення цих меж призводить до виникнення і
поглиблення кризових явищ у країні.
Відтак порогові значення боргових показників не потрібно сприймати як
догму, тому що, як свідчить світова практика, задовільні значення боргових
індикаторів ще не гарантують відсутності у позичальника боргових проблем [2, с.
101].
Одним із головних узагальнюючих показників стану заборгованості країни є
відношення загального обсягу державного боргу до ВВП. Він дає змогу оцінити
рівень боргового навантаження на економіку держави, а також відображає її
можливості розрахуватися з кредиторами, виходячи з економічного потенціалу
країни. Існують різні погляди на визначення граничного значення відношення
державного боргу до ВВП. Відповідно до Методики розрахунку рівня економічної
безпеки критичним рівнем показника вважається 55% [3], проте в Бюджетному
Кодексі України це значення на рівні 60%. Таке значення було взято із досвіду
країн членів Європейського Союзу (ЄС), проте для України воно є трохи
завищеним. Адже, ЄС до державного боргу відносить ширше коло боргових
зобов’язань ніж Україна. По-друге, економіка країн-членів Союзу більше
розвинута ніж нашої держави. І на останок, в них краще розвинутий внутрішній
ринок цінних паперів ніж в Україні. Тому деякі науковці на основі своїх
досліджень, стверджують що державний борг України не повинен перевищувати
40-50% від ВВП. Зокрема, МВФ стверджував, що до 2015 року в Україні
державний борг повинен був зменшитися до 35% від ВВП, але фактичні дані
свідчать про його невпинне зростання в останні два роки. Це пов’язано як із
політичною ситуацією, так з економічною та загостренням ситуації на сході
країни. Ці проблеми потребують великих фінансових затрат.

Рис. 1. Динаміка відношення державного боргу до ВВП
за 2000 -2014 рр.[4; 5].
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Проаналізувавши статистичні дані за період з 2000 по 2014 роки
заборгованості та динаміки ВВП, можна констатувати факт, що з 2012 року
розпочалося зростання заборгованості України (рис. 1). У досліджуваному періоді
піковим є 2014 рік. Якщо брати офіційно встановлену допустиму межу в 55-60%,
то розрахований індикатор свідчить про присутність загрози борговій безпеці.
Як індикатори боргової безпеки, також окреморозраховуються відношення
державногозовнішнього та внутрішнього боргу до ВВП.
Відношення зовнішнього державного боргу доВВП характеризує ступінь
боргової залежностінаціональної економіки від зовнішньогофінансування. Дане
співвідношеннядозволяє
отримати
певне
уявлення
проможливості
обслуговування боргу за рахунокресурсів які виробляються длявнутрішнього
споживання на виробництвоекспортних товарів. Існують різніметодики
визначення граничного значення цьогопоказника. Так Світовий банк вважає
критичнимзначення у 80-100%, Міжнародний валютний фонд - 50%,
Європейський Союз - 40% (Маастрихтськийкритерій), а Міністерство економіки
України - 25%[3]. Протягом останніх років зовнішній борг був у допустимих
межах, проте в 2014 році його величина різко збільшилася. Перевищення
граничного значення свідчить про серйозні проблеми у валютно-фінансовій сфері
країни і потенційні загрози борговій безпеці[1, с. 76]. Тому таке стрімке
збільшення обсягів зовнішніх зобов’язань призводить до зростання платежів з
його обслуговування та погашення, і як наслідок до суттєвого збільшення витрат
Держбюджету в найближчі часи. Це у свою чергу свідчить про негативний вплив
на боргову безпеку крани, що може призвести до дефолту.
Критичним рівнем відношення державного внутрішнього боргу до ВВП є
30%. У 2014 р. цейкоефіцієнт становив31, 20% (рис. 1). І хоча відношення
внутрішнього боргу до ВВП більш ніжудвічі менше за допустиму межу, слід
звернути увагу на негативну динаміку яка склалася в 2014 році, адже значення
цього показника у 2014 р. є найбільшим за останні десять років.
Вирішення боргової проблеми має важливе значення для України в плані
підтримки макроекономічної стабільності та забезпечення економічного
зростання в країні, а також визначення її місця у світовому економічному
просторі. Розрахунок боргових коефіцієнтів має на меті виявлення потенційних
ризиків, пов’язаних іззаборгованістю, адже що далі значення розрахованих
показників від критичних рівнів, то більша вірогідність того, що держава зможе
вчасно і в повному обсязі погашати і обслуговувати накопичений борг.
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ОРГАНІЗАЦІЯ СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ В АГРАРНОМУ
ПІДПРИЄМНИЦТВІ – ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Унікальною є кожна система страхування, що застосовується у різних
країнах. В першу чергу це пов’язано з тим, що дані системи формуються тривалий
час з урахуванням багатьох специфічних факторів. Узагальнюючи досвід, що
напрацьований в міжнародній практиці, можна виділити найбільш вживані моделі
страхування в сільському господарстві – американська та європейська.
Особливість американської моделі - широка участь держави в підтримці
страхування сільськогосподарських ризиків, товаровиробників, продукції.
Головним елементом підтримки є надання субсидій та компенсацій на оплату
частини страхової премії, що дозволяє зменшити вартість страхування для
виробників сільськогосподарської продукції, а відтак, і забезпечити масовий
характер сільськогосподарського страхування.
Європейська модель характеризується як приватна, в якій рівень втручання
держави мінімальний. Страхувальники купують страховий поліс за повною
ціною. Страхові компанії реалізують страхові продукти високої якості, які можуть
бути продані. До таких страхових продуктів відносяться продукти та програми по
страхуванню окремих ризиків, а мультиризикове страхування не користується
попитом широкого загалу страхувальників через його високу ціну. Винятковою є
модель побудови системи страхування сільськогосподарських культур в Іспанії.
Дана модель поєднує риси американської та європейської, є змішаною. В її основу
покладено узгодженість інтересів страховика, страхувальника та державного
адміністратора [2].
Провідні позиції в світі за рівнем розвитку сільськогосподарського
виробництва займають США. Стабільність забезпечує вдала державна політика,
спрямована на підтримку аграріїв, а також ефективна співпраця державного і
приватного секторів. Прикладом успішного партнерства може послужити досвід
агрострахування, який не тільки орієнтується на довготривалий успіх, а й
забезпечує його. Перші спроби участі держави в у підтримці
сільськогосподарського виробництва розпочалися 30 років тому. Місцеві фермери
однозначно визнають, що агрострахування має для них величезне значення [3].
Страховий захист від ризиків пов’язаних зі змінами природних умов дозволяє
вберегти господарство від фінансової катастрофи і відновити бізнес.
У
Канаді,
країні,
що
має
велику
кількість
розвинених
сільськогосподарських підприємств, агрострахування існує понад 60 років.
Агрострахування є добровільним видом страхування для виробників. Уряд
Канади здійснює фінансування кількох програм у рамках комплексної масштабної
програми з управління ризиками в аграрному секторі. Частиною загальної
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програми з управління ризиками є субсидії з агрострахування, що виплачуються
федеральним урядом і урядами провінцій. На основі п’яти провінцій були
засновані так звані «королівські корпорації» з агрострахування, що працюють як
звичайні приватні компанії (на ринкових засадах). Королівські корпорації при
виникненні надзвичайних ситуацій можуть одержувати фінансову підтримку від
урядів. Підтримка надається на поворотній основі. Інші провінції запустили
програми субсидованого страхування порівняно нещодавно, а послуги надаються
спеціальними підрозділами міністерств сільського господарства провінцій [2].
У Португалії впроваджена ефективно працююча система, що покликана
забезпечити тісний зв’язок держави та приватного сектору у страхуванні.
Ключову роль відіграє держава, здійснюючи субсидії страхових премій та
перестрахування. У Португалії агрострахування здійснюється 22 приватними
страховиками, а урядова підтримка включає [1]:
розробка страхового законодавства;
впровадження єдиних типових полісів;
встановлення обов’язкового базового покриття для таких страхових
випадків як град та пожежа;
встановлення комбінованого покриття (за певним переліком);
встановлення нормативних тарифів для розрахунку дотацій та премій;
державні компенсації на частину страхових премій;
державне перестрахування на умовах ексцеденту збитковості.
Приватне страхування сільськогосподарських ризиків переважає в Італії,
Франції, Австрії. Кожна країна має свою систему надання субсидій страхових
премій. Також, по-різному відбувається державне адміністрування страхування в
сільськогосподарській галузі економіки. У Німеччині переважає приватний сектор
в системі сільськогосподарського страхування, при цьому взагалі не
передбачається ніяких державних субсидій в агрострахування. Але держава бере
участь у розвитку системи агрострахування через: ефективне управління
системою через розробку стандартних страхових продуктів, введення низки
обмежень та встановлення технічних рамок роботи системи.
Система аграрного страхування в Іспанії побудована на зацікавленості і,
відповідно, взаємодії трьох основних учасників - сільськогосподарських
виробників, страхових компаній та уряду.
Сільськогосподарські виробники зацікавлені в тому, щоб отримати
страховий захист але, по-можливості, знизити її вартість. Страхові компанії
хочуть надати страховий захист, але відчувають брак необхідної інформації та
методологічних розробок для роботи з аграрним сектором. Зі свого боку, уряд,
який переслідує державний інтерес, бажає створити умови для стабільної роботи
аграрного сектора, тобто захистити виробника, але витратити на це якомога
менше державних коштів. У такій ситуації виникає потреба в державній підтримці
страхування, адже саме підтримка страхування, на противагу прямим
катастрофічним виплат з бюджету, дозволяє більш ефективно використовувати
бюджетні кошти, тобто досягти більшого ефекту при менших витратах. Державна
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підтримка страхування спрямована на подолання тих обмежень, які заважають
розвиватися аграрному страхуванню в чисто ринкових умовах, отже, зосереджена
на здешевлення страхування для сільськогосподарських виробників через
механізм субсидування страхової премії та на надання інформаційної та
методологічної підтримки страховим компаніям.
У Центральній та Східній Європі агрострахування залишається слабо
розвиненим. Проте, найбільшого розвитку агрострахування набуло у Польщі.
Польські страхові компанії застосовують найновіші фінансові технології,
сучасний менеджмент і маркетинг. За чинним законодавством підлягають
обов'язковому особистому соціальному страхуванню у касі громадського
сільськогосподарського страхування. За ухилення від обов'язкового страхування
польський рільник сплачує невеликі обов'язкові платежі: за відсутності
страхового полісу цивільної відповідальності 60 злотих, за страхування будівель 400 злотих. Обов'язковому страхуванню підлягають будівлі, що входять до складу
господарства. Предметом страхування є врожай, багаторічні насадження в пору їх
плодоношення і молоді насадження.
Аналіз досвіду страхування сільськогосподарських ризиків в зарубіжних
країнах показує, що на всіх розглянутих страхових ринках держава виступає
партнером страховим компаніям та здійснює фінансову підтримку, через
субсидування страхових премій та у деяких випадках – покриває частину
страхових виплат. На основі викладеного досвіду, існують дві моделі страхування
сільськогосподарських ризиків: американська та європейська. Відповідно, вони
сформовані за специфікою страхових ринків в кожній з країн, проте, Іспанія діє за
змішаною моделлю, застосовуючи методи як і з американської, так і європейської
моделей. Для України можна запропонувати наступні позиції, що використані в
розглянутих країнах:
1. Приватно-державне партнерство (згідно європейської моделі) з
мінімальним рівнем державного втручання;
2. Створити експертний центр (наприклад, на базі Міністерства аграрної
політики та продовольства України), що дозволить розвивати і розширювати
масштаби сільськогосподарського страхування, надаючи поглиблену інформацію
щодо програм страхування;
3. Створити централізовану базу даних сільськогосподарської та погодної
статистики, забезпечити її доступність для фахівців;
4. Забезпечити подальше зростання рівня перестрахування закордоном та
ін.
Напрацьовані методи в цих країнах потрібно успішно застосовувати на
страховому ринку України, що дасть змогу розвинути сільське господарство та
створити умови для інвестування в агропромисловість.
Таким чином, в ході вивчення зарубіжного страхового ринку
сільськогосподарського страхування була виявлена переважна форма участі
держави у вигляді надання підтримки сільськогосподарським товаровиробникам
за сільськогосподарським страхуванням.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ
ІНТЕРНЕТ-СТРАХУВАННЯ
ЯК ЧАСТИНИ РЕІНЖИНІРИНГУ СТРАХОВИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
Тематика реінжинірингу страхових бізнес процесів загалом майже не
досліджувалася вітчизняними вченими, оскільки законодавство України чинить
значні перепони його розвитку. Зміни у чинному законодавстві створюють
підґрунтя для переосмислення бізнес-процесів та використання інтернет аквізиції.
Поштовхом до розробки систем реінжинірингу стали плани МТСБУ щодо
спрощення системи адміністрування ОСЦПВВНТЗ та переходу на електронну
систему аквізиції та обігу полісів.
Переважну кількість праць з даної тематики розробили зарубіжні фахівці:
Г. Каприо, С.Кол, А. Деміргус-Кант, І. Кірцнер, А. Оперкент. Їх дослідження є
основою для розуміння реінжинірингу бізнес процесів в окремих країнах або
галузях, кожна із яких характеризується певним рівнем розвитку та власними
історичними аспектами функціонування
Дуже важливою складовою організації взаємодії на фінансовому ринку є
своєчасність отримання клієнтом інформації про зміни в умовах як безпосередньо
його обслуговування, так і функціонування ринку в цілому. Впровадження
реінжинірингу бізнес-процесів вимагає розробки відповідних шляхів комунікації
із клієнтом для забезпечення своєчасного та повного надання інформації про всі
зміни, як приклад- надавати такі документи через мережу Інтернет.
Вимоги щодо обов’язкової наявності письмового варіанту більшості
документів, особливо договорів страхування та всіх документів системи
урегулювання мають бути переглянуті для впровадження нових бізнес-процесів.
При переосмислені страхових бізнес-процесів необхідно автоматизувати окремі
етапи проходження потоку документів та замінити підпис та мокру печатку на
аналогічні засоби захисту, але в електронному варіанті, створюючи можливість
для клієнтів контролювати процес проходження процесів урегулювання та інших.
Концепція реінжинірингу бізнес-процесів зародилася більше 20 років тому
в Японії, для оптимізації діяльності підприємств виробничої галузі, разом із
принципом «just-in-time». Протягом 90-х років успішному реінжинірингу
піддалися багато різноманітних підприємств різних форм власності та організації.
Проте більшість успішних історій запровадження новітніх бізнес-процесів після
процесу реінжинірингу відносяться до виробничих та збутових підприємств, що
часто було пов’язано із управлінням запасами. Для отримання інформації щодо
можливості та доцільності реінжинірингу страхових бізнес-процесів необхідно
розглянути приклади бізнес-процесів виробничої та збутової галузі, порівняти
основні концепції побудови та реінжинірингу.
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Основним процесом будь якого виробничого підприємства отримання від
постачальників матеріалів, що беруть участь у процесі виробництва. Дуже
важливим є забезпечення відповідної кількості та якості матеріалів, а також вибір
каналів постачання, що матимуть найнижчі ціни та вчасно зможуть задовольнити
попит підприємства. Важливим для відділу постачання є підтримання відносин із
постачальниками для їх мотивації виконувати поставлені умов в найкоротші
строки та за найменшу можливу ціну [2].
Після отримання матеріалів відділом управління запасами постає проблема
правильного зберігання та використання отриманих ресурсів. На цьому етапі
розробляють механізми найбільш ефективного використання сировини та
матеріалів, що дозволяє зменшити кількість відходів та зіпсованої сировини. Ще
одним завданням відділів виробництва та управління запасами є забезпечення
необхідної гнучкості виробництва та загальної структури підприємства. Це є
важливим завданням, особливо в умовах швидкоплинних економічних процесів,
що можуть сильно змінювати кон’юнктуру ринку, змінюючи значення попиту та
пропозиції на ринку.
Відділ продажів має взаємодіяти із існуючими та можливими клієнтами з
метою продати якомога більшу кількість продукції, що її виробляє підприємство.
В процесі продажу продукції клієнтам необхідно чітку слідкувати на
правильністю та вчасністю проведення усіх операцій, контролювати якісні та
кількісні показники продукції, що їх отримає покупець.
Останнім етапом бізнес-процесу виробничого підприємства є контроль за
оплатою клієнтом товарів, що були відвантажені.
Окрім наведених вище основних процесів, у виробничому секторі є ще
низка другорядних, проте саме наведені є основними ланками, що потребують
реінжинірингу у першу чергу. Реінжиніринг бізнес процесів може значно
підвищити частку доходів за рахунок імплементації наступних принципів:
- Організацією постачання сировини та матеріалів має займатися стала
команда, що складається з спеціаліста з боку постачальника та спеціаліста з боку
виробника. Такий підхід дозволяє цим двом особам контактувати по всіх
можливих питаннях, тобто оплата, доставка, комплектація, заміна товарів тощо;
- Організація процесу продажу таким чином, щоб із клієнтом мав справу
лише один спеціаліст компанії, що буде вести клієнта від моменту його появи
через всі етапи замовлення, комплектування, доставки, оплати та обслуговування
обраних товарів, так само як і при роботі з постачальниками[1].
Збутові організації мають схожий кістяк бізнес-процесів. Основною
відмінністю є те, що збутові підприємства не виробляють продукцію самостійно.
Основними відмінностями цих видів діяльності, з точки зору побудови
бізнес-процесів, є наступні:
Порядок процесів, що виникають у виробничій та збутовій сферах є
інвертованим по відношенню до процесів у страховій сфері.Виробництво/збут
спочатку купують у постачальника, а вже потім надає клієнтові готовий продукт
та, після цього, отримує відповідні платежі. Страховик спочатку отримує грошові
ресурси у вигляді премій та, можливо, на більш пізніх етапах змушений купувати
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у постачальників певні товари для забезпечення ними клієнта;
Різниця безпосередньо у продукті, а саме той факт що страховики беруть
на себе певні ризики та відповідним чином оцінюють вартість їх утримання.
Виробники та збутові компанії продають товари матеріального характеру;
У страхових компаній завжди існує потреба у висококваліфікованих
кадрах, особливо відділи андерайтингу, оцінки ризиків та урегулювання. Менше
професійних вимог до працівників двох інших досліджуваних галузей;
В процесі страхування існує значний часовий лаг між продажем
страхового покриття та можливим відшкодуванням збитків за ним;
Купівля товарів у постачальника є одним із процесів, що формують кістяк
загального бізнес-процесу виробничих та збутових структур, в той час як для
страхових організацій це є другорядним процесом. Для страхової справи взагалі
немає жодної необхідності самостійно займатися купівлею запасних частин та
матеріалів, оскільки можна провести відшкодування у цілковито грошовій формі.
Для компаній що самостійно забезпечують запасні частини та необхідні матеріали
існує можливість передання цього процесу на аутсорсинг, оскільки він не є
критичним для діяльності організації;
Перестрахування характерно лише для страхової діяльності та не має
аналогів у інших видах діяльності. Перестрахування є критичним для підтримки
платоспроможності страхової організації[3].
Оцінка можливості впровадження реінжинірингу страхових бізнес-процесів
є дуже специфічною та вимагає глибокого розуміння страхової галузі в цілому.
Основною відмінністю страхування та виробництва чи збуту є
невизначений часовий лаг між процесом заключення договору та процесом
урегулювання збитків. При використанні прямих продажів, як основного каналу
збуту страхової послуги, виникає можливість передання клієнта різним фахівцям,
залежно від необхідного варіанту обслуговування. Співробітники все ще можуть
працювати визначеними групами, проте немає необхідності, та практичної
користі, одному працівнику повністю вести клієнта від моменту надходження
заяви про страхування до кінця строку дії договору страхування, враховуючи усі
можливі процеси урегулювання та змін. При використанні прямих продажів
постійний контакт клієнта з одним і тим самим співробітником не є необхідним.
Проте процес урегулювання, що починається із подачі заяви про страховий
випадок, більш комфортно для клієнта проходить при контактуванні з однією
особою з боку страховика, а не з численними спеціалістами з різних відділів.
На основі визначення подібностей та відмінних рис між обраними галузями
було зроблено висновок про значну їх схожість. Виходячи із виявлених
подібностей реінжиніринг страхових бізнес-процесів може бути запроваджений
до короткострокового ризикового страхування. Виходячи із отриманих
відмінностей, окремі принципи реінжинірингу мають бути скориговані,
відповідно до особливостей страхової діяльності.
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Отже Інтернет-страхування може бути впроваджене як система
реінжинірингу бізнес-процесів, проте слід враховувати специфіку страхової галузі
використовуючи досвід реінжинірингу з традиційних для нього галузей.
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CУЧАСНІ СКОРІНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ
В СТРАХОВОМУ БІЗНЕСІ
Учасники страхового ринку України перебувають у постійній жорсткій
конкуренції.Маючи багаторічний досвід створення та застосування інноваційних
процесів, Лідируючи позиції на вітчизняному страховому ринку займають
іноземні компанії.
Для вітчизняних страхових компаній основними проблемами управління
інноваційними процесами в страховій діяльності пов'язані з розвитком
інфраструктури вітчизняного страхового ринку, обмеженістю страхових резервів і
можливістю їх подальшого інвестування, відсутністю довгострокових програм
розвитку та відсутності довіри у населення.
Досвід функціонування страхових компаній зарубіжних країн свідчить про
те, що ефективність страхової діяльності забезпечується завдяки формуванню в
страховій компанії цілісної системи управління інноваціями.Одним з таких
інноваційних методів можна виділити застосуванння скорингових моделей. Але
спочатку потрібно розібрати що таке скоринг ?Класичний скоринг - це
математична модель, яка будується на історичних даних про поведінку
позичальників в минулому з метою формалізувати поняття "прагнення до оплати
кредиту" і "можливості в майбутньому погашати борг".Кредитний скоринг - це
оцінка прагнення клієнта до оплати кредиту і можливості в майбутньому
погашати борг. Скорингова модель базується на таких соціо-демографічних
параметрах клієнта, як вік, стать, освіта, посада, трудовий стаж, термін
проживання в регіоні.Останнім часом під скоринг розуміють всю процедуру
оцінки кредитоспроможності, але це не зовсім коректно.
Скоринг (банківський) - це високоефективний спосіб оцінки клієнтів який
базується на статистичних даних .Як Як правило, це комп'ютерна програма, куди
вводяться дані потенційного позичальника.Результат на запит - чи варто надавати
клієнту кредит.Назва скоринг походить від англійського слова score, тобто
«рахунок».Страховий скоринг являє собою аналітичний інструмент для оцінки
можливої майбутньої збитковості власника страхового поліса КАСКО на підставі
даних з його кредитної історії.
При використанні скорингових сервісів автоматична обробка даних з різних
інформаційних систем дозволяє швидко і оперативно скоротити ризики
приховування або спотворення інформації за короткий час в режимі рольного
часу. Автоматизування процесу страхування, що використовує скорингові
системи,та не допускає некоректне використання даних.
Ключові функції автоматизації які може виконувати скоринговий сервіс:
1. Виявлення шахрайства;
2. Прийняття рішень про страхуванні або відмову у страхуванні;
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3. Аналіз страхових ризиків;
4. Визначення оптимально страхового тарифу без втручання страхового
агента;
5. Визначення умов страхового покриття за ризиками;
6. Ефективна організація крос-продажів.
Застосування скорингових моделей дає можливість страховим компаніям
скоротити витрати на покриття шахрайських операцій до 10 відсотків, а так само
підвищити якість прийняття рішень про видачу полюса до 70 відсотків.У світовій
практиці зарубіжній страхові компанії вже давно використовують скорингові
системи з метою автоматизації процесу оцінки, а також з метою зниження ризиків
шахрайства.
Використання скорингових моделей дають можливість страховим
компаніям скоротити витрати на покриття шахрайських операцій до 10 відсотків,
а так само підвищити якість прийняття рішень про видачу полюса практично до
70 відсотків.Також скорингові системи використовуються для прогнозування
настання страхових випадків. Світові страхові гіганти, як AXA, Grange Insurance,
Liberty Seguros, та ін., Вже давно використовують скорингові системи.
Застосування скорингових систем в страховому бізнесі дозволить мінімізувати
кількість помилок і спотворення даних при затвердженні страхових договорів, а
також знизить ризики шахрайства як на етапі укладання договору так і на етапі
врегулювання збитків.
Cкорингові системи виключають механічні та технічні помилки при
розрахунку параметрів договору.Застосування скорингових систем в страховому
бізнесі дозволить мінімізувати кількість помилок і спотворення даних при
затвердженні страхових договорів, а також знизить ризики шахрайства як на етапі
укладання договору так і на етапі врегулювання збитків.
Отже, використання скорингу підвищить якість прийняття рішень з
оформлення страхового поліса, та буде сприяти подальшому розвитку страхової
компанії
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РИНОК АКЦІЙ ПІД ВПЛИВОМ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Глобалізація виступає основною рисою розвитку фінансових систем
сьогодення,
що
характеризується
складністю
і
розвиненістю
інтернаціоналізаційних процесів, які, в свою чергу, виступають результатом
поглиблення фінансових зв’язків між країнами. Глобалізаційні процеси в сучасній
фінансовій системі мають відношення до всіх її учасників, а також взаємодії між
ними. В умовах активної транскордонної співпраці актуальності набуває питання
впливу фінансової глобалізації на фондові ринки країн світу.
Найяскравіше вплив глобалізації спостерігається саме через ринок акцій,
який руйнує межі між країнами, прямуючи до світового глобального рівня, де
здійснюється перерозподіл масштабних світових фінансових ресурсів та їх
потоків. За таких умов ефективним є розвиток ринку акцій, який поряд з
банківським кредитуванням створюватиме ефективний механізм перерозподілу
фінансових ресурсів.
Глобалізації фондових ринків сприяли ряд факторів, дія яких значно
посилилась у середині ХХ ст.:
‒ перехід до системи плаваючих валютних курсів в умовах Ямайської
валютної системи;
‒ бурхливий розвиток сучасних телекомунікаційних та електронних
систем, що дають змогу поєднати відносини всіх секторів фінансового ринку, а
саме: на фондовому ринку США у 1971 р. з'являється позабіржова електронна
система торгівлі цінними паперами NASDAQ; на валютному ринку – поява у 1977
р. ринку FOREX – міжбанківського міжнародного валютного ринку; поява
британського агентства новин і провайдера даних фінансових ринків Reuters та
американського провайдера фінансової інформації для професійних учасників
фінансових ринків Bloomberg; на банківському ринку – створення у 1973 р.
міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів
SWIFT;
‒ об’єднання у світову фінансову мережу провідних фінансових центрів
різних країн: Нью-Йорк і Чикаго в США; Лондон, Цюрих, Франкфурт, Париж,
Амстердам в Європі; Гонконг, Токіо, Багамські й Кайманові острови, Сінгапур,
Бахрейн в Азії;
‒ зростання обсягів та структури інвестиційних потреб національних
економік, транснаціональних корпорацій та приватного бізнесу. Швидкі темпи
росту високотехнологічних галузей і сфер послуг, які складають базу
інформаційної економіки, викликають потребу у значних тимчасово вільних
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інвестиційних ресурсах, які національні фінансові ринки не в змозі надати. Для
цього необхідні ресурси світових фінансових ринків.
Не зважаючи на значні темпи глобалізації ринків, національні особливості
кожної країни продовжують впливати на розвиток фондових ринків. Етика,
мораль і принципи взаємовідносин бізнесу з інвестиційним співтовариством
формально не у всіх країнах однакові і те, що прийнято, наприклад, на
японському ринку акцій, вважається поганим тоном на ринку акцій США.
Найбільш узагальнюючим показником масштабів глобалізації фондового
ринку є капіталізація ринку акцій – їх сукупна курсова вартість акцій. За 19902010 pp. капіталізація світового ринку акцій збільшилася більше ніж у шість разів,
тоді як сукупний ВВП збільшився за той самий період лише у 2,8 рази. У
результаті співвідношення капіталізації та ВВП у світі в цілому підвищилось із 40
до 88% [1]. Загальна ціна акцій на фондових ринках світу станом на 30 квітня
2015 року досягла рекордно високого за всю історію людства рівня – приблизно в
74,7 трлн. дол. США і трохи перевищила обсяг світового ВВП (за розрахунками
Міжнародного валютного фонду сукупний ВВП всіх країн світу становить 74,5
трлн. дол. США). Про це свідчать опубліковані розрахунки, проведені експертами
провідної японської ділової газети Nikkei [2]. Вжиті в провідних країнах світу
заходи щодо пом'якшення фінансової політики призвели до насичення ринку
готівкою і підвищенню цін на акції в Японії, США, Німеччині до історичних
максимумів. Це викликає побоювання з приводу загрози «перегріву» глобальної
кон'юнктури, пов'язаної з тим, що збільшення кількості грошей на фондових
ринках перевищує розміри реальної економіки планети [3]. Тому відношення
загальної ринкової капіталізації до світового ВВП називають ще «індикатором
ринкового перегріву» або «індексом Баффета», названого в честь відомого
американського фінансиста Уоррена Баффета.
Однією із суперечностей розвитку ринку акцій в умовах фінансової
глобалізації є нерівномірність розподілу джерел фінансування. Найбільшим
світовим джерелом інвестиційних ресурсів є США, Китай, Японія та Велика
Британія. Значну частку (близько 58 %) світової капіталізації ринку акцій у 2014
році забезпечували саме ці країни. При чому абсолютним лідером за рівнем
капіталізації ринку акцій протягом 1990-2014 рр. є США – близько 30 % світової
капіталізації. Тобто центрами прийняття основних фінансових рішень у
сучасному глобалізованому світі є країни так званої Тріади (США, Європейський
Союз та Японія). Інші країни (у т.ч. і Україна) повинні враховувати та діяти у
відповідності з правилами, які створені «країнами-гігантами».
Основною тенденцією розвитку ринку акцій залишається інтеграція
фінансових систем. Особливо яскраво ця тенденція виявляється у країнах
Європейського Союзу, де введення спільної валюти – євро дало поштовх до
стрімкого зближення економік та до поступового зближення ринків акцій
європейських країн. При цьому, в кожній країні ринок акцій має свої унікальні
риси та особливості розвитку. Фінансова глобалізація потужно вплинула на
розвиток національних ринків акцій країн Європи, таких як: Великобританія,
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Італія, Франція, Німеччина, а також дала поштовх для більш динамічного
розвитку фінансового сектору США, Канади та Японії.
Отже, фінансова глобалізація має значний вплив на ринки акцій світу, в
тому числі і на ринок акцій України. Цей вплив пов'язаний із рухом світових
фінансових ресурсів без яких жодна країна не в змозі обійтися, так як це є
основою її економічного розвитку. Посилення глобалізації ринків акцій
проявляється в процесі руху фінансових ресурсів між країнами, що є основою до
виникнення потужних фондових бірж, фінансових центрів, сприяє налагодженню
тісних фінансових відносин між фондовими ринками різних континентів.
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УГЛЕВОДОРОДНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА
Наличие в Азербайджане значительных углеводородных ресурсов
обязывает Правительство страны тщательно отслеживать влияние нефтяного
сектора на национальную экономику. Вместе с впечатляющими успехами в
экономике Азербайджана связанными с нефтяным сектором, имеют место и
некоторые негативные последствия ускоренного развития нефтегазо-добычи.
Нам представляется необходимым проанализировать данные процессы,
сопровождающие экономический рост.
Одним из важных показателей вызывающих тревогу является экспорт
Азербайджана. Как видно из Рисунка 1на протяжении последних летподавляющая часть экспорта страны - 92,4 %, это углеводороды [1].

Рис. 1.Доля углеводородов в экспорте Азербайджана (в %)
Доля нефтегазового сектора в промышленном производстве в целом,
возросла с 53,4% в 2000 году до 69,6% в 2014 году. Этот весьма негативный
процесс,
достигший наибольшей величины в 2011 году – 78%, и
свидетельствующий о сырьевой направленности развития промышленнос-ти,
несколько нивелируется в последние годы.
В 2014 году более 57% иностранных инвестиций - 6,7 млрд. долл. США было
направлено в нефтяной сектор экономики.
Нефтяной сектор вносит значительный вклад и в формирование
государственного бюджета страны. Акционеры АМОК, оператора по разработке
месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", в 2006 году приступили к выплате в
госбюджет Азербайджана налога на прибыль. Согласно контракту на разработку
"Азери-Чираг-Гюнешли", АМОК выплачивает налог по ставке 25%.С 2006 года
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по состоянию до 1 января 2015 года подрядчики, субподрядчики и операционные
компании, осуществляющие деятельность в рамках соглашений о разделе
продукции, обеспечили поступления в государственный бюджет Азербайджана в
размере 15,6 млрд. манатов, или 19,88 млрд. долларов США. При этом
поступления по налогу на прибыль подрядных компаний составили 11,6 млрд.
манатов.
Налоговые поступления из нефтяного сектора в 2014 году составили 2,827
млрд. манатов, что составило 39,7% общих налоговых поступлений
государственного бюджета [2].
Выше приведенные данные свидетельствуют о зависимости экономики
страны от нефтегазовой составляющей, колебания мировых цен на углеводородыи
возможности проявления в национальной экономике «голландской болезни».
Однако изучение имеющегося зарубежного опыта и применение его в
национальной экономике позволяет, на наш взгляд, избежать «голландской
болезни».
Правительство страны реализует последовательную политику по
диверсификации экономики – развитию ненефтяного сектора, осуществляются
другие меры по нивелированию влияния нефтяного сектора на показатели
социально-экономического развития.
С этой целью в 1999 году
Указом Президента страны создан
Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (ГНФАР)в
котором аккумулируются средства от нефтедобычи. Основной философией
создания фонда является справедливое распределение между поколениями
азербайджанского народа доходов от углеводородных запасов. Таким образом,
создан
институт, призванный рыночными
методами содействовать
недопущению «голландской болезни» в экономике страны.
При создании Фонда азербайджанское правительство активно сотрудничало
с международными финансовыми организациями. В качестве оптимальной
модели был принят опыт Нефтяного Фонда Норвегии.
Азербайджанская модель фонда выполняет стабилизационные функции и
функции накопления для будущих поколений. С первых дней создания,
ГНФАР была поставлена задача – обеспечить прозрачность его деятельности, в
частности, предоставление ежеквартальных
данных о
средствах фонда,
проводить ежегодный аудит, осуществляемый известной в мире аудиторской
компанией.
В 2004 году Правительством страны была принята «Долгосрочная стратегия
управления нефтегазовыми доходами на период 2005-2025 годы». Средства,
аккумулирующиеся в Фонде, планируется использовать в трех основных
направлениях:
улучшение
экономической
инфраструктуры
страны
(строительство дорог, систем водоснабжения, газоснабжения, ирригации и т.д.);
развитие систем образования и здравоохранения; снижение налогов для
ненефтяного сектора. Не менее 25% от доходов Фонда планируется сохранить
будущим поколениям.
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На 1 апреля 2015 года текущие активы фонда составляют 34,9 млрд.
долларов. В 2014 году большая часть использованных средств фонда была
направлена на финансирование государственного бюджета страны, далее идут
расходы на улучшение социально-бытового положения беженцев и вынужденных
переселенцев, финансирование проекта строительства нефтеперерабатывающего
комплекса «Star», и др.
Опыт решения проблем, порождаемых нестабильностью сырьевых рынков,
не позволяет давать простые рецепты того, как справляться с проблемами
связанными с зависимостью страны от экспорта углеводородов. Что он
показывает,то, несомненно –значимость готовности политической элиты к
изменениям мировой конъюнктуры, понимания ею того, что с ними связана
реальная угроза безопасности собственной страны.
Уверенность в решении возникающих перед экономикой страны проблем
придают следующие слова Президента Азербайджана И.Г.Алиева: «Нам хорошо
известна нефтяная история. Мы также изучили опыт различных стран. К
сожалению, в некоторых случаях нефть приносит стране, народам не
благосостояние, а
трудности, социальную
несправедливость, проблемы,
напряженность. Мы же хотим, чтобы нефть несла Азербайджану мир, развитие,
сотрудничество, чтобы улучшилось благосостояние нашего народа» [3].
Список использованных источников:
1. http://www.stat.gov.az/menu/6/statistical_yearbooks/
2. http://www.biznesinfo.az/news/economy/params/ln/ru/article/-103315
3. http://azertag.az/ru/xeber/13_IYULYA_DEN_OFICIALNOGO_OTKRYTIY
A_TRUBOPROVODA_BAKU_TBILISI_DZHEIXAN___ETO_TORZHESTVO_NEF
TYANOI_STRATEGII_GEIDARA_ALIEVA_PREVRASHCHENIE_V_REALNOST
_LEGENDY_TREX_MOREI__RECH_PREZIDENTA_AZERBAIDZHANA_ILXAM
A_ALIEVA_NA_CEREMONII_TORZHESTVENNOGO_OTKRYTIYA_OSNOVNO
GO_EKSPORTNOGO_TRUBOPROVODA_BAKU_TBILISI_DZHEIXAN_IMENI_
GEIDARA_ALIEVA-649955
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РОЛЬ МЕХАНІЗМУДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У
ФІНАНСУВАННІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ПРОЕКТІВ
Енергоефективність є невід'ємною частиною сталого енергетичного
майбутнього. Це допомагає знизити споживання енергії, призводить до
економічного зростання, створюючи робочі місця та інвестиційні можливості,
знижує викиди парникових газів і забруднюючих повітря речовин, знижує
витрати на паливо і підвищує енергетичну безпеку. Хоча ринок
енергоефективності визначений не чітко,можливості для підвищення
енергоефективності широко розповсюдились та охоплюють багатосекторів
кінцевого енергоспоживання. Тим не менш, зацікавлені сторони державного та
приватного секторів все більше усвідомлюють масштаби невикористаних
можливостей для підвищення енергоефективності та шукають оптимальні шляхи
їх використання.
В останнє десятиліття в наукових колах та державних структурах дуже
активно обговорюється питання зниження енергоємності економіки за допомогою
використання механізмів державно-приватного партнерства. Важливий внесок у
розробку цієї проблеми внесли численні зарубіжні (Ліімайє Д. (Limaye, D.),
Хендерсон Б. (HendersonB.), Ші (ShiX.)) та українські дослідники (В. Геєць,
І. Запатріна, І. Іголкін, А.А. Чухно, та ін.)
Розглядаючи ринок енергоефективності слід зазначити, що енергоефективні
інвестиціїдуже важко оцінити, оскільки вониздійснюються безліччю агентів,
такими як домашнігосподарства і фірми, яків більшості випадків не користуються
зовнішнім фінансуванням.Часто такі інвестиції являють собою лише
частинубільш загальних інвестицій і не враховуються в явному вигляді. Оцінка
ефективності інвестицій ускладнюється визначенням і наявністю якісних даних
щодо інвестицій пов'язаних зі споживанням енергії різними кінцевими
користувачами.В той час як неухильно зростає зацікавленість фінансових установ
та споживачів енергії щодовпровадження енергоефективних проектів,
існуєвідсутність систематичного, стандартизованого відстеження інвестицій в
енергоефективність.
Так, Міжнародна енергетична агенція (InternationalEnergyAgency) оцінює
щорічні інвестиції в енергоефективність близько $ 130 млрд. Деякі інші джерела
оцінили розмір світового ринку енергоефективності від $ 124 млрд до $ 712 млрд
на рік (таблиця 1). Дані оцінки можна порівняти з інвестиціями 2013 року в
нафтовій і газовій промисловості, що становили приблизно $ 900 млрд і близько
$650млрд в енергетичному секторі, з яких $ 240 млрд були інвестованів
поновлювані джерела енергії. На основі оцінки Міжнародної енергетичної агенції,
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енергоефективні інвестиціїстановлять 15% розміру інвестицій в нафтово-газовий
секктор, а також близько половини інвестицій в поновлювальну енергетику[1].
Таблиця 1
Оцінка сучасного розміру енергоефективного ринку
Оцінка
Джерело
Коментарі
$130 млрд IEA (2014)
Оцінка
посилається
на
енергоефективне
інвестування кінцевих споживачів у 2013
збільшуючи ефективність пристроїв до рівня 2012
року
$147IEA (2013)
Оцінка посилається до 2011 року, яка базується на
300млрд
огляді та опитуванні державних та приватних
банків, використовуючи частку позикових коштів
для приватного капіталу дані яких були
недоступні. Енергетичний огляд 2012 року (IEA
2012)вказував 180 млрд як найкраща оцінка.
$365млрд HSBC (2014) Оцінка посилається до 2012 року та включає
($330капітальні витрати на оновлення обладнання в
410млрд)
транспорті, будівництві та виробництві, що
класифікуються як енергоефективні.
$298млрд Grubler, etal. Оцінка посилається до 2012 року та включає
($124(2012)
інвестиції в «відбір енерговикористовуваних
712млрд)
компонентів» серед технологій для кінцевих
користувачів у транспорті, будівництві та
виробництві.
$200 млрд BCC
Оцінка посилається до 2010 року та включає
Research
енергоефективні інвестиції і поєднує теплову та
(2011)
електроенергію, енергію зі сміття та розумних
лічильників.
Джерело: складено автором на основі [1].
Протягом останньої чверті століття уряди та міжнародні організації почали
розвивати використання механізмів державно-приватного партнерства для
фінансування енергоефективних проектів. Державні ініціативи сприяють
створенню сприятливого середовища для залучення коштів під енергоефективні
проекти, але активна участь у фінансуванні таких проектів стоїть за фінансовими
установами та міжнародними донорами, для яких важливе довгострокове
зростання економіки і розвитку енергоефективного ринку, забезпечуючи таким
чином енергоефективне фінансування та реалізацію послуг [3].
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Роль уряду

Забезпечення
стимулів та
субсидій

Політика
розвитку та
держпрограми

Стимулювання
розвитку ринку

Довготривалий
ріст ринку та
розвиток

Стійкий проектний розвиток
та приватне фінансування

Активна участь
комерційних
фінансових
інститутів

Потреба в фінансуванні механізмами ДПП

Рис. 1. Державний сектор разом із ринковою роллю у розвитку
енергоефективних інвестицій
Джерело: складено автором на основі [3]
Таким чином, прослідковується пріоретизація енергоефективних проектів
урядами, усвідомлюючи специфічність бар’єрів пов’язаних із розвитком,
впровадженням та фінансуванням таких проектів. Органи державного управління,
міжнародні фінансові організації та організації-донори розробляють і
впроваджують значну кількість політичних та нормативних документів з
подолання різного роду бар’єрів і сприяння розширенню масштабів інвестицій в
енергоефективні проекти. Використовувані підходи в загальному зосереджені на
розробці політики розвитку та держпрограм, забезпечення стимулів та/або
субсидій та стимулюванні розвитку ринку для забезпечення енергоефективних
послуг.
Більше того, починаючи з 80-х років ХХ століття уряди на законодавчому
рівні стимулюють розвиток енергозберігаючого ринку, залучаючи таким чином
додаткові приватні фінансові ресурси для інвестування в енергоефективне
обладнання, розвиток альтернативних джерел виробництва енергоресурсів,
модернізацію каналів доставки енергоресурсів та ін (Таблиця 2).
Отже, ринок енергоефективності являється дуже важливим у розвитку
економіки країни. Такий ринок є складним для оцінки його масштабів, але це не
заважає оцінити його перспективність та стратегічну важливість для держави.
Враховуючи, що енергоефективні проекти є специфічними по своїй суті та часто
мають негативний грошовий потік протягом їх реалізації уряди сприяють
розвитку даного напряму та, разом з приватними партнерами, створюють гнучкі
механізми державно-приватного партнерства.
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Таблиця 2
Заохочення інвестицій в енергоефективне промислове обладнання
Термін
Країна
Назва програми
Стимулюючі деталі
програми
Податкові
Податкова пільга, 15%
відрахування
для
Бельгія
вартості
інвестицій 1983-по т.ч.
енергозберігаючих
підлягає відрахуванню
інвестицій
Норма
прискореної
податкової
амортизації
для
енергоефективних
Прискорена амортизація,
Канада
впроваджень
та
1996-по т.ч.
30-50% амортизації в рік
проектів виробництва
енергії
з
відновлювальних
джерел
Амортизаційний
Прискорена амортизація,
закон
щодо
Франція
100%
амортизації
в 1991-по т.ч.
енергозберігаючих
перший рік придбання
технологій
Схема
норми Прискорена амортизація,
10.2008Ірландія
прискореної
100%
амортизації
в
12.2012
амортизації
перший рік придбання
Податкова пільга, 44%
Норма
Нідерланди
вартості
інвестицій 1997-по т.ч.
енергоінвестицій
вираховується із доходу
Схема
норми Прискорена амортизація,
Великобританія прискореної
100%
амортизації
в 2001-по т.ч.
амортизації
перший рік придбання
Джерело: складено автором на основі [4]
Список використаних джерел:
1. IEA. World energy investment outlook. Special report. 2014. Режим
доступу: https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEIO2014.pdf
2. IEA, WorldEnergyInvestmentOutlook 2014 SpecialReport Режим доступу:
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КЛАСИФІКАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО БОРГУ
В КОНЦЕПЦІЇ ВНУТРІШНЬОЇ БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
Забезпечення стабільності фінансової системи України, за умови
необхідності здійснення ефективних економічних реформ, суттєво залежить від
боргового фінансування, яке дозволяє мобілізувати грошові ресурси для
подальшого використання залученого капіталу у реалізації інвестиційних та
інноваційних програм соціально-економічного розвитку країни.
Внутрішні державні боргові зобов’язання є ефективним інвестиційним
інструментом, який надає можливість приватним інвесторам тримати кошти в
низько ризикових і високоліквідних активах, які приносять стабільний дохід, а
інституційним інвесторам – оптимізувати портфелі. Проте, зазначене стає
можливим лише за умови розвиненого ринку внутрішніх державних запозичень і
наявності еталонних боргових інструментів.
Згідно нашої наукової позиції, проявом ефективності реалізації внутрішньої
боргової політики держави є: можливість фінансування державних потреб за
рахунок внутрішніх джерел без додаткової грошово-кредитної емісії; наявність
фінансової інфраструктури і цінових орієнтирів для інших емітентів та інвесторів;
наявність фінансових інструментів для надійного інвестування коштів пенсійних
фондів; наявність домогосподарств в якості інвесторів на ринку внутрішніх
державних запозичень.
При цьому, на наш погляд, ефективність реалізації внутрішньої боргової
політики України суттєво залежить від рівня продуктивності внутрішнього
державного боргу, який визначається напрямами використання залучених
грошових ресурсів у якості продуктивних бюджетних витрат.
У зв’язку з цим, вважаємо, що розробка концепції внутрішньої боргової
політики держави, потребує класифікації внутрішнього державного боргу з метою
вибору цільових орієнтирів управління внутрішнім державним боргом та
оптимізації структури внутрішніх державних запозичень.
Основою найпоширеніших класифікацій внутрішнього державного боргу,
які закріплено бюджетним законодавством, є: валюта і місцезнаходження
кредитора; організаційно-правовий статус кредитора; терміни надання і
погашення позик; рівень державної влади, від імені якого здійснюються
запозичення; документарне відображення в управлінській і бухгалтерській
звітності [2; 4; 5]. Такі класифікації дозволяють визначити специфіку внутрішніх
запозичень і проаналізувати внутрішню державну заборгованість, виходячи з її
впливу на економічну активність окремих суб’єктів господарювання та окремих
секторів економіки.
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На наш погляд, у розрізі розробки концепції внутрішньої боргової політики
держави, метою реалізації якої є ефективне управління внутрішнім державним
боргом та оптимізація структури внутрішніх державних запозичень, науковий
інтерес представляють класифікації внутрішнього державного боргу за обсягами
непогашених боргових зобов’язань та за ефективністю використання залучених
грошових ресурсів.
За обсягами непогашених боргових зобов’язань внутрішній державний борг
поділяють на капітальний, основний і поточний. Капітальний внутрішній
державний борг є сумою усіх випущених і непогашених на певну дату боргових
зобов’язань із урахуванням прогнозних показників і нарахованих за ними
відсотків станом на звітну дату. Сума внутрішніх боргових зобов’язань без
урахування нарахованих за ними відсотків формує основний внутрішній
державний борг. Поточний внутрішній державний борг визначається як сума
боргових зобов’язань, термін виконання яких настав на певну дату, включаючи
нараховані до сплати відсотки.
За ефективністю використання залучених грошових ресурсів розрізняють
продуктивний внутрішній борг, тобто ту частину залучених коштів, яка
використовується для фінансування технічних і технологічних процесів у
пріоритетних галузях економіки, реалізації виробничого потенціалу та створення
сприятливого інвестиційного клімату, ліквідації наслідків стихійних лих,
структурної перебудови економіки; непродуктивний внутрішній борг, тобто ту
частину залучених коштів, яка використовується для фінансування соціального
розвитку [1; 3].
Вважаємо, що класифікація внутрішнього державного боргу за обсягами
непогашених боргових зобов’язань дозволяє визначити загальний рівень
боргового навантаження на державний бюджет, включаючи прогнозні зміни,
горизонт яких визначається термінами непогашених боргових зобов’язань. В
свою чергу, класифікація внутрішнього державного боргу за ефективністю
використання залучених грошових ресурсів дозволяє визначити рівень
продуктивних бюджетних витрат, що засвідчує ефективність реалізації
внутрішньої боргової політики держави.
Разом з тим, враховуючи функціональну природу механізму внутрішніх
державних запозичень в Україні, доцільно доповнити класифікації внутрішнього
державного боргу критеріями, які характеризують стан і особливості формування
портфелю фінансових інструментів внутрішньої боргової політики. На нашу
думку, внутрішній державний борг слід класифікувати за характером внутрішніх
боргових інструментів на: внутрішній державний борг ринкового характеру:
характеризується перевагою (більше, ніж 50%) у структурі внутрішніх державних
запозичень внутрішніх державних цінних паперів – ринкових інструментів;
внутрішній державний борг адміністративного характеру: характеризується
перевагою (більше, ніж 50%) у структурі внутрішніх державних запозичень
бюджетних кредитів і державних гарантій.
Запропонована класифікація внутрішнього державного боргу має практичне
застосування у розрізі прогнозування вартості внутрішніх державних
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запозичень.За наявності внутрішнього державного боргу ринкового характеру
моделі прогнозування вартості внутрішніх державних запозичень мають
стохастичну природу, передбачають сценарний аналіз, точність прогнозів суттєво
залежить від волатильності фондового ринку.
За наявності внутрішнього державного боргу адміністративного характеру
доцільно використовувати моделі прогнозування вартості внутрішніх державних
запозичень двох типів – детерміновані і стохастичні, оскільки в структурі
внутрішніх державних запозичень наявні бюджетні кредити і державні гарантії.
Вартість бюджетних кредитів піддається детермінованому фінансовому
моделюванню, оскільки вона чітко визначена і здатна змінюватися під впливом
лише одного фактору – ставки рефінансування Національного банку України. У
цьому випадку помилка прогнозування мінімальна, точність прогнозу висока.
Державні гарантії мають стохастичну природу, оскільки являють собою
забезпечувальний захід: держава як гарант зобов’язується, при настанні
гарантійного випадку, виконати, повністю або частково, зобов’язання кредитора
відповідно до умов наданої гарантії. Відповідно виникає закономірна необхідність
у відображенні даних сум у якості одного з видів внутрішнього державного боргу,
тобто формується своєрідний резерв. Обсяг даного резерву може змінюватися при
зміні якості гарантії та при зміні обсягу гарантованих зобов’язань. Незважаючи на
те, що надана державою гарантія не припускає однозначну необхідність її
виконання, у майбутньому така необхідність може виникнути. Таким чином,
прогнози обсягу даної складової внутрішнього державного боргу
адміністративного характеру мають найменшу точність.
Слід зауважити, що, на відміну від інших видів внутрішніх боргових
зобов’язань, державна гарантія не може бути використана для покриття дефіциту
бюджету, а також для фінансування бюджетних витрат.
На нашу думку, класифікація внутрішнього державного боргу за
характером внутрішніх боргових інструментів дозволить чітко визначити модель
прогнозування вартості внутрішніх державних запозичень, що оптимізує точність
прогнозу для заданих умов розвитку ринку внутрішніх державних запозичень,
дозволить розробити дієві інструменти внутрішньої боргової політики держави,
сприятиме підвищенню ефективності управління внутрішнім державним боргом у
розрізі мінімізації вартості його обслуговування та оптимізації обсягу.
Таким чином, запропонована класифікація внутрішнього державного боргу
дозволить підвищити точність і предметність оцінки боргового навантаження на
економіку країни, визначити пріоритети внутрішньої боргової політики в межах
основних принципів її ефективної реалізації, підвищити ефективність цільового
використання залучених бюджетних коштів.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
В умовах ринкових відносин освіта виступає важливою складовою і
визначальним фактором людського розвитку та відіграє особливу роль у
формуванні інтелектуального, духовного, економічного потенціалів держави.
Удосконалення системи освіти – один із заходів, який необхідний для подолання
кризових процесів, поліпшення життя людей, утвердження національних
інтересів, зміцнення держави. Можна стверджувати, що без потрібної освіти люди
не можуть забезпечити собі належних умов життя та реалізуватися як особистості.
Відповідно, повинен бути зумовлений зростаючий інтерес суспільства й держави
до питань розвитку галузі освіти та визнання її загальнонаціональним
пріоритетом.
Дослідженню фінансування системи вищої освіти приділяли увагу такі
зарубіжні вчені, як: Г. Беккер, А. Ватер, Дж. Вейзе, Є. Деннісов, П. Друкер,
К. Ерроу, Дж. Кейнс, П. Самуельсон, А. Анчишкин, В. Єрошин, В. Жамін та ін.
Проблеми фінансового забезпечення вищої освіти розглядають в своїх
працях
відомі
вітчизняні
вчені,
зокрема:В. Базилевич,
Т. Боголіб,
С. Буковинський, О. Василик, З. Варналій, В. Геєць, В. Глущенко, О. Грішнова,
А. Даниленко, Т. Єфименко, А. Криклій, В. Кудряшов, В. Куценко, Е. Лібанова,
І. Лук’яненко, І. Лютий, Н. Новіков, Т. Оболенська, К. Павлюк, Д. Полозенко,
Г. П’ятаченко, П. Саблук, В. Федосов, О. Чубукова, І. Чугунов, С. Юрій та інші.
Сучасна вища освіта в Україні являє собою складний процес, якому
властиві збільшення кількості державних та приватних ВНЗ, освітніх програм та
спеціальностей, студентів, які навчаються за даними програмами та
спеціальностями, а також трансформація вищої освіти України у світовий та
європейський освітній простір. Сьогодні в Україні налічується більше 800 ВНЗ IIV рівнів акредитації, причому з них більше 470 – ВНЗ I-II рівнів акредитації.
Якщо орієнтуватися на країни Європи, то це великий показник (понад 7 ВНЗ IIIIVрівнів акредитації на 1 млн. населення). В Італії, наприклад, на 60 млн.
населення припадає 65 університетів; у Франції на 63 млн. – 41 університет; в
Іспанії на 45 млн. – 60; у Великобританії на 61 млн. – 142; а в Україні на 46 млн. –
198 університетів[2]. Вирішення проблем, пов’язаних із бюджетним
фінансуванням вищої освіти, обмежений обсяг та неефективне використання
наявних фінансових ресурсів, зростання кількості недержавних вищих навчальних
закладів, демографічна криза, вимагають розробки нових підходів до організації
фінансового забезпечення ВНЗ.
На сучасному етапі розвитку суспільства однією із болючих проблем вищої
освіти є недостатність фінансування ВНЗ, без чого неможливе їх функціонування
та забезпечення високої якості надання освітніх послуг.
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комп’ютери
на 100 осіб, од.

8 666

25 634

54 640

44 788

38 858

36 485

34 356

11874

5 844

24 510

5,1

4,1

5,4

4,6

5,9

3,8

5,0

4,0

3,2

5,1

0,2

1,2

1,0

1,1

1,3

0,5

0,7

-

1,3

205,4

813,1

2 515,7

1 721,8

2 021,1

1 283, 3

1 439, 8

300,8

106,8

1 015,3

4250

7 749

29 201

15 711

14 642

15 957

9 513

-

-

19 269

803

689

3 301

250

586

721

394

1 135

579

286

42, 9

143

314

82

64

128

50

1 377

1 237

39

0

2

146

39

22

18

12

44

1

2

13,3

80,6

65,6

63,1

40,7

57,6

5,7

3,2

16,9

Користувачі
Інтернету на
100 осіб, од.

44,6

74,2

82,5

77,5

77,6

82,5

34,4

7,5

62,5

Показники

4,5

43,4

Індія

США

Японія

Франція

Німеччина

Росія

Україна

Обсяг фінансування освіти в різних країнах встановлюють у відсотках від
ВВП, що означає їх пряму залежність від рівня розвитку економіки. У тому числі
спостерігаються наступні тенденції: чим вище є рівень розвитку економіки
(величина ВВП), тим більший обсяг фінансових ресурсів має вища освіта.
Основні показники, які характеризують розвиток вищої освіти та її фінансового
забезпечення у різних країнах світу наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Основні показники рівня фінансування освіти в різних країнах

1,1

Джерело: Складено автором на основі [1, 2, 3].

За представленими у таблиці показниками можна зробити наступні
висновки:
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1) Частка ВВП, яка витрачається на освіту у більшості країн коливається
від 3 до 5,9%. Відносний показник України складає 5,1% і відповідає
загальносвітовій тенденції.
2) За показниками загальнодержавних витрат на освіту є певні відмінності
між країнами: за відсотками вони відповідають середньосвітовому значенню, а в
абсолютному виміру відрізняються, оскільки ВВП з розрахунком на душу
населення в розвинених європейських країнах значно більший.
3) Суттєво відрізняються показники витрат з розрахунку на одного
студента: в Україні вони складають лише 4 250 дол. США, а в розвинутих країнах
коливаються від 9 до 30 тис. дол. США.
4) Відзначаємо суттєве перевищення кількості ВНЗ в Україні з
урахуванням чисельності населення.
5) Незважаючи на кількість ВНЗ, Україна не є конкурентоспроможною в
глобально-освітньому просторі, тому що жоден ВНЗ не входить до топ-500
ARWU 2015.
6) За показниками ПК на 100 осіб і користувачами Інтернету на 100 осіб,
Україна знаходиться нижче середньосвітових тенденцій.
У скандинавських країнах переважає державне фінансування системи
освіти, а в розвинутих країнах інших регіонів світу велика частка інших джерел
фінансування вищої освіти. Згідно даних Організації економічної співпраці і
розвитку (ОЕСР) у США, Японії, Австралії, Ізраїлі приватні кошти складають
більше половини усіх джерел фінансування вищої освіти, а в Південній Кореї і в
Чилі досягають 75%. Тому, в цих державах спостерігається високий рівень цін на
вищу освіту, а в Європі плата за навчання одного студента складає 1 100 дол.
США, а в США сягає 5 500 дол. США.
Висновки.Беручи до уваги викладене вище, слід зазначити, що існуючі
методи фінансового забезпечення вищої освіти потребують подальшого
покращення і напрямами його вдосконалення можуть бути:
 пріоритетне фінансове забезпечення стратегічно важливих для розвитку
економіки країни галузей системи вищої освіти, оскільки останні не тільки
забезпечать її висококваліфікованими фахівцями, але й допоможуть Україні
здійснити інноваційний прорив. Це стане можливим лише за умови стабільної
фінансової підтримки нових визначених спеціальностей;
 врахування при визначенні обсягів фінансування ВНЗ його рейтингових
показників, що має стимулювати заклади досягати високого рівня та якості
підготовки фахівців. Високий рейтинговий показник навчального закладу
створить передумови для залучення додаткових фінансових ресурсів;
 урахування престижності і перспективності окремих напрямів підготовки
відповідно до потреб економіки країни, що сприятиме прискореному розвитку
наукомістких напрямків вищої освіти;
 захист тимчасово непопулярних спеціальностей: педагогічних,
математичних, природничих, гуманітарних;
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 раціональне використання бюджетних коштів при фінансуванні освітньої
галузі: запровадження науково обґрунтованої методики фінансування. Економія
включатиме оптимізацію системи закладів вищої освіти, напрямів підготовки
фахівців, встановлення оптимальних норм і нормативів для ВНЗ України;
 створення організаційних та фінансових умов для того, щоб ВНЗ могли
реалізувати перспективні наукові розробки та інновації. Це дасть можливість
отримати додаткові джерела фінансування, пов’язані з виконанням програм
дослідження «на замовлення».
Зважаючи на досвід зарубіжних країн, в Україні варто, на нашу думку,
ширше застосовувати прямі методи фінансування, застосування грантів та знижок
в оплаті, як заохочення для обдарованих студентів і забезпечення їм
стовідсоткової гарантії здобуття якісної вищої освіти.
Для формування ефективного фінансового забезпечення ВНЗ необхідно
здійснювати постійний моніторинг діяльності ВНЗ, який дозволить виявити
кількісні оцінки соціально-економічних наслідків здійснених державою заходів в
освітній сфері та визначити перспективний розвиток держаних ВНЗ.
Список використаних джерел:
1. Академічний рейтинг університетів світу [Електронний ресурс] //
Академічний рейтинг університетів світу: [сайт]. - Режим доступу:
http://www.shanghairanking.com/index.html. – Назва з екрана.
2. Дані Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD)
[Електронний ресурс] // Організація економічного співробітництва та розвитку:
[сайт]. - Режим доступу: http://www.oecd.org. – Назва з екрана.
3. Касич А.О., Циган В.А. Особливості фінансування вищої освіти в
Україні та інших країнах світу [Електронний ресурс] / А.О. Касич, В.А. Циган //
Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» – Режим доступу:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2587. – Назва з екрана.
4. Лободіна З. Перспективи удосконалення управління фінансовими
ресурсами галузі освіти [текст] / З.Лободіна // Світ фінансів. – 2012. – №1. – с. 1725
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ИНВЕСТИЦИИ В ТРАНСПОРТНЫЙ СЕКТОР АЗЕРБАЙДЖАНА
Инвестиции представляют собой важнейшую экономическую категорию
расширенного воспроизводства, играющую ключевую роль в реализации
структурных сдвигов в экономике и формировании на макроуровне пропорций,
адекватных рыночным формам хозяйствования. Либерализация национальной
экономики и развитие предпринимательства, стремление к интеграции в мировую
экономику, открытость для иностранных инвесторов способствовали
активизации инвестиционной деятельности в Азербайджане.
За период с 2005 по 2014 годы в национальную экономику было вложено
142,8 млрд. манат инвестиций, или 176,9 млрд. долларов США. Анализируя
инвестиционные процессы в экономике страны за период 2005-2014 годы, следует
отметить их стабильный рост по годам, исключение составляет 2009 год, когда в
мировой экономике разразился финансовый кризис, который не обошел стороной
и Азербайджан. За рассматриваемый период, большая часть инвестиций была
направлена в нефтяной сектор национальной экономики. Вместе с тем, в
транспортный сектор в этот период было вложено 18,9 млрд. манат, или 13,2% от
общего объема инвестиций.
В Таблице 1 представлены показатели характеризующие объем инвестиций,
направленных в отрасли транспортного сектора страны. В 2014 году их величина
в целом по стране составила более 2,4 млрд. манат. Наибольший объем
инвестиций был направлен в автомобильный – 358,2 млн. манат и водный
транспорт – 142,6 млн. манат. Вместе с тем, следует отметить, что в стадии
завершения находится железнодорожная магистраль «Баку-Тбилиси-Карс»,
которая призвана соединить кратчайшим путем Азию с Европой. Также начато
строительство
трансанатолийского трубопровода TANAP,по доставке
азербайджанского газа в Европу.
В странах с высокоразвитой транспортной инфраструктурой (США, Канада,
Западная Европа) инвестиции в развитие транспортного комплекса составляют
порядка 3% от ВВП, в Китае – более 6%, в России – 2,2%. В Азербайджане этот
показатель в 2012 году составил 4,1% от ВВП. То есть межстрановое сравнение
свидетельствует об интенсивном развитии национального транспортного сектора.
Эта тенденция связана в первую очередь с тем, что в транспортном секторе
страны реализуются весьма крупные инфраструктурные проекты (строительство
международных транспортных коридоров, портов, аэропортов и др.), а во-вторых
осуществляется модернизация и обновление самих транспортных средств.
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Таблица 1
Инвестиции в транспортный сектор Азербайджана
(млн. манат)[1]
Годы
Показатели
Всеготранспортный
сектор
Железнодорожный
Автомобильный
Трубопроводный
Водный
Воздушный
Складское и подсобное хозяйство

2005

2010

2011

2012

2013

515,5

2434,8

2509,4

2610,3 3559,7

2432,4

22,5
17,2
225,9
30,7
118,1
101,1

3,4
162,9
344,8
13,2
214,1
1696,4

3,1
228,0
253,5
83,5
180,4
1760,9

2,8
433,3
174,5
67,3
280,5
1651,9

4,3
358,2
53,7
142,6
82,2
1791,4

5,9
453,1
218,3
9,7
281,9
2590,8

2014

Инвестиции, направляемые в транспортный сектор в конечном итоге
отражаются во введенных в строй основных фондах. В 2014 году в транспортном
секторе было введено в строй основных фондов в объеме 1,4 млрд. манат.
Весьма интересными являются данные приведенные Всемирным банком. В
одном из недавно проведенных исследований было установлено, что каждый
миллион долларов США, инвестированный в сектор дорожного строительства на
Ямайке, позволил создать 81 рабочее место и обеспечить экономический рост в
объеме 1,5 млн. долл. США. [2]
Устойчивое функционирование транспортного комплекса Азербайджана
возможно лишь при реализации научно обоснованной государственной
инвестиционной политики, направленной на активизацию инвестиционной
деятельности. Следует отметить и то, что, как показывает опыт развитых стран,
транспорт не может обойтись без программ государственных расходов.
Основными направлениями активизации инвестиционной деятельности в
транспортном секторе страны являются:
- стимулирование инвестиционной активности транспортных предприятий.
Условия для этого складываются благоприятные: экономический рост объективно
повышает спрос на услуги транспорта и привлекательность транспортных
проектов;
- привлечение грузоотправителей или пользователей инфраструктуры в
проекты по модернизации отдельных ее объектов;
- обеспечение государственными гарантиями проектов с длительными
сроками реализации и непривлекательными вследствие этого для коммерческих
инвестиций. Государственные гарантии при этом не столько обеспечивают
финансовые риски, сколько убеждают инвесторов и других участников проекта в
его общественной важности и заключаются в заинтересованности государства
обеспечить его успешную реализацию;
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- создание свободных экономических зон и технопарков в крупнейших
транспортных узлах для привлечения целевых инвесторов к их развитию.
В
заключение
отметим,
что
в стране
необходимо продолжать
целенаправленно
проводить
мероприятия направленные на дальнейшее
улучшение инвестиционного климата. Речь идет не об единовременных актах
власти, а о кропотливой повседневной работе, как государства, так и
предприятий, общественных институтов. Только улучшение инвестиционного
климата позволит последовательно привлекать в транспортный сектор
Азербайджана инвестиции, как внутренние, так и иностранные.
Список использованных источников:
1. http://www.stat.gov.az/menu/6/statistical_yearbooks/
2. http://go.worldbank. org/Y3FZO20DE0
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД МОНІТОРИНГУ ПОДАТКОВОГО
СТИМУЛЯТОРА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ
СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В Україні проблема моніторингу та критичної оцінки впливу
бюджетоутворюючих податків на основні економічні показники діяльності
підприємств набуває особливо важливого значення в умовах всебічних соціальноекономічних та політичних перетворень, які направлені, серед іншого, на
зростання обсягів прямих іноземних інвестицій.Тому серед важливих науковопрактичних завдань у вітчизняних дослідженнях ставиться аналіз, зокрема
компаративний, структури та динаміки основних бюджетоутворюючих податків в
Україні та ЄС, ОЕСР та інших країн, який дозволяє здійснити ранжування країн за
номінальними та відносними показниками оподаткування, однак недоліком якого
є його низька інформативність з точки зору оцінки податкового впливу на
інвестиційну поведінку. Так, основні дослідження у даному напрямі констатують
вирівнювання часток прямих і непрямих податків в структурі податкових
надходжень як України, так і країн ОЕСР: в країнах ОЕСР (в середньому) 36,5%
податкових надходжень (без урахування соціальних платежів) складають непрямі
податки та 44,1% – податки на прибутки, доходи та приріст капіталу при цьому, в
Україні частка прямих податків, з яких сформувалась доходна частина зведеного
бюджету у 2014 р., склала 39,8%, а непрямих – 46,5%. Щодо країн-членів ЄС, то
тут спостерігається певна розрізненість у структурі податкових надходжень країнстарих та нових членів Союзу, зокрема, якщо в країнах ЄС-15 стягуються в рівній
пропорції прямі податки, непрямі податки та соціальні внески (що відповідає
тенденційності розвинених країн), то для країн, які приєднались до ЄС після 2004
року, типовим є переважання частки непрямих податків (за виключенням Мальти)
[1, с. 20].Найнижчі частки прямих податків у структурі податкових надходжень
(куди включаються соціальні платежі) зафіксовані у Хорватії (17,1%), Литві (18%,
знизився з 30,3% у 2008 році), Болгарії (18,8%) Угорщині (19,2%), Словаччині
(19,7%). Вище вказані країни перейшли на системи фіксованих ставок, для яких
типовим є проведення політики зниження ставок прямих податків порівняно з
непрямими, виключенням є Угорщина, де ставка податку на прибуток зросла(рис.
1).
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Рис. 1. Зміна номінальних ставок податків на прибутки компаній в
деяких країнах ЄС та Україні у 2015 р. порівняно з 2000 р.
Джерело: побудовано автором на основі [2].
В Україні зниження номінальної ставки податку на прибуток підприємств
проводилось у 2004 р., 2010 р., 2011 р., 2012 р., 2013 р. та 2014 р., станом на 2015
р. ставка податку складає 18%, а загальне падіння номінальної ставки відносно
2000 р. склало 12 відсоткових пунктів або 40%.
Не дивлячись на те, що зниження номінальної ставки податку на прибуток є
популярним заходом, спрямованим на зростання інвестицій, оскільки він не
призводить до суттєвої економічної деструкції у розміщенні капіталу, виборі
технології виробництва, формі фінансування тощо, а також має ряд переваг
адміністративного характеру, він має суттєвий недолік – вплив на обсяг
податкових надходжень, адже зниження податку відноситься до всіх без
виключення прибуткових підприємств, незалежно від того, чи здійснюють вони
інвестиції. Тому, як правило, суттєве зниження ставки податку на прибуток
супроводжується введенням комплексу інших мір, спрямованих на підтримання
рівня доходів бюджету[3].
Водночас, структурно-динамічна характеристика номінальних показників
стандартних податкових ставок, а також часток прямих та непрямих
бюджетоутворюючих податків у структурі податкових надходжень, не дають
уявлення про вплив оподаткування на виробничі інвестиції.У даному контексті,
важливо зазначити, що світовизнаним методом оцінювання податкового ефекту
на виробничі інвестиції є застосування однофакторного підходу, що передбачає
модельну сегментацію виробничих факторів, які співпадають з податковими
базами– капіталом, працею,природними ресурсами. До найбільш важливих
переваг застосування однофакторних моделей оцінювання податкового впливу на
виробничі інвестиції є можливість здійснити міжкраїнні та міжгалузеві
порівняння, а до найбільш важливих висновків, –що податкові стратегії,
направлені на збільшення податкового навантаження на споживання
енергоресурсів та на одночасне зменшення податків на працю можуть мати своїм
наслідком суттєве зниження сукупних маржинальних витрат при зростанні
обсягів залучених факторів виробництва [4, с. 26].
Не дивлячись на те, що в Україні, як і в більшості країн ЄС, для капіталу, як
елемента виробничих витрат, характерне нижче податкове навантаження, ніж для
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праці та енергоресурсів, а також не зважаючи на відповідність вітчизняних реалій
у сфері бюджетоутворення тенденціям розвинених країн, рівень залучених в
Україну інвестицій залишається на низькому рівні, – частка іноземних інвестицій
в капіталовкладеннях мізерна – за різними підрахунками від 1,8 до 4,2%.
Зауважимо, що згідно Методики розрахунку рівня економічної безпеки України
[5], оптимальний розмір прямих іноземних інвестицій у загальному обсязі
капіталовкладень в Україні становить від 20 до 30%.Отже, жодним чином не
применшуючи значення однофакторних моделей при оцінці податкового
навантаження на виробничу діяльність підприємств, слід відзначити їх невисоку
інформативність з точки зору оцінки впливу оподаткування на інвестиційну
діяльність, яку найкращим чином відображають багатофакторні моделі оцінки
податкового навантаження, які агрегують всі елементи виробничих витрат.
Багатофакторні моделі широко застосовуються на практиці в країнах ЄС та ОЕСР,
зокрема результати розрахунків ефективних податкових ставок, які
характеризують рівень податкового навантаження на інвестиції, здійснювані
фахівцями Центру європейських економічних досліджень (ZEW), публікуються
для широкого кола користувачів, зокрема з метою виявлення тенденційності
рівнів інвестиційної привабливості різних країн світу.Авторський розрахунок на
основі методики ZEW[6] дозволяє виокреслити місце України в ранжуванні
європейських країн за показниками «ефективна середня податкова ставка»
(EATR) та «ефективна маржинальна податкова ставка» (EMTR), представленому
на рисунку 2.

Рис. 2. Міжнародне порівняння ефективних податкових ставокна
інвестиції, профінансовані з внутрішніх джерел у2014 році
З якого слідує, що номінальна ставка податку на прибуток підприємств в
Україні є однією з найнижчих, однак ефективна маржинальна ставка є найвищою
серед країн, що розглядаються, що свідчить про низьку податкову
конкурентоспроможність України у боротьбі за інвестиційні ресурси.
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Таким чином, застосування одно- і багатофакторних моделей для оцінки
ефективного податкового навантаження та порівняння отриманих показників за
економічними секторами (країнами) є, зокрема, корисним при аналізі потенційний
наслідків зміни податкової політики для економічної діяльності господарюючих
суб’єктів. Однак, існуючі дослідження переважно фокусуються на оподаткуванні
капіталу, залишаючи поза увагою вплив на інвестиційну та виробничу активність
змін в елементах податків, які відносяться до праці чи споживання. Тому до
перспективних напрямів досліджень належить вбудовування непрямих податків,
зокрема ПДВ, до системи аналізу, що дозволить розширити податковоінструментальну інтерпретацію отриманих результатів. Врахування ПДВ також
дозволить збагатити інформаційний базис для аналізу взаємодії між змінами в
непрямому оподаткуванні споживання та змінами в оподаткуванні праці як
виробничого фактору, що є одним із провідних напрямів податкових досліджень в
ЄС та ОЕСР.
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NECESSITY TO ACHIEVE FINANCIAL STABILITY OF THE STATE
IN THE CONDITIONS OF STRENGTHENING OF GLOBALIZATION
Over the past year, it is possible to trace some positive and negative
developments in the macroeconomic and financial sector resulting in the increase of
risks for financial stability.
But before describing and analyzing these events it is necessary to define
financial stability itself.
In specialized literature financial stability is clearly determined as preceding to
the Financial crisis [5, 31-33]. These sources also mention that financial stability has a
feedback, namely this concept is characterized by absence of financial crisis [4].
The researchers define financial stability as trouble-free and smooth functioning
of the financial system and resistance to shocks.
Tommaso Padua-Shioppa, a former member of Executive Advice of the European
Central Bank, suggested to define financial stability as a "state, at that the financial
system is able to resist shock, not giving to the way to the cumulative processes that in
turn worsen distribution of economies of investment possibilities and process of the
system of payments in an economy "[14].
William Allen and Jeffrey Wood offered the definition that financial stability is
determined by not only absence of crisis but also the ability to take (but not to
strengthen) shock [3, 943].
Determination of financial stability by IMF in years that preceded the financial
crisis describes it as the concept consisting of "institutional unit markets that co-operate
in a complex, as a rule, with the aim of mobilization of money for investment and grant
of money, including to the payment systems, for financing of commercial activity "[11].
It becomes obvious, that providing financial stability must be the primary concern
of economic policy of the government, because financial stability is characterized not
only by absence of crises, but also it facilitates effective allocation of economic
resources and state finance; it helps to estimate, to quote and distribute financial risks
and carry out their management; and it also helps to keep the ability to execute the
marked functions at external shocks and at strengthening of disproportion [7].
From the above-mentioned it is clear that Ukraine and other countries of the
world are presently in the state following the period of financial stability – that is, the
state of financial crisis. The following testify to it:
 The further search of yield and acceptance of financial risks continue to
support the certain asset cost artificially. For long-term investors, the situation of
subzero interest rates creates problems, in a greater degree for weak life-insurance
companies in Europe [12, 2].
263

 Increase of credit risk and decline of cost of small assets influence
countries and companies-exporters of oil and exchange commodities. The
companies in the sphere of energy development and exchange commodities of
countries with formed markets have been influenced most considerably [12, 2].
 Additional stress can be created for sovereign borrowers from countries
with emerging markets, where it is possible to see the increase of the combined open
positions after loans in foreign currency and volumes of debt in national currency,
that belong to the foreign investors. It can be caused by the fall-off of exchange
rates which causes growing pressure on firms with the high level of borrowing in
foreign currency and entails the outflow of capital from some countries with
emerging markets [12, 2].
 Changeability of exchange rates of basic currencies has increased greater
than in any similar period since the world financial crisis. It has become the
consequence of tension on global financial markets and caused the increase of
market risks and risks of liquidity making sudden bursts of changeability more
frequent and more noticeable [12, 2].
The accumulated consequences of confusion of recent years considerably
strengthen these factors of pressure and general risks for financial stability [12, 2].
To exit from the crisis and to achieve financial stability countries with the
developed economy need soft monetary policy supporting economic activity and
increase inflation, turning it to special purpose indices [8, 4]. Countries with budgetary
space3 need softening tax and fiscal policy in a short-term prospect leading to the
increase of investment in infrastructure. In countries with the high level of national debt,
like Ukraine, the rate of budgetary consolidation must provide the balance between
reduction of debt and breaking influence on economic activity. In developing countries
and in countries with emerging markets, support for demand is one of the most
important directions by re-orientation of fiscal policy to increase long-term growth
prospect by means of tax reform and revision of the priority direction of charges [8, 4].
Thus, we can conclude thatboth countries with developed economies and
countries with emerging and developing markets need to pay greater attention to their
budgetary system and reformation;they should estimate money risk management
efficiency as well, taking into account the role of industry management of assets in
formation of system risks.Furthemore, theyneed to analysethe processes of globalization
and economic turbulence in the world.

3

Budgetaryspaceis a "room" ofgovernmentin a budget, thatallowsittogiveresourcesfor a desirableaim,
notimperilingfirmnessofthefinancialstateorstabilityofeconomy. A
governmentcancreatethisspaceduetotheincreaseoftaxes, providingofexternalunderbacks, cutbackofspendingofpriority,
adoptingresources (fromcitizensorforeigncreditors), orborrowingfromthebankingsystem
(andextendingtheamountofmoneythesame) [11].
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ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
РОЛЬ БЮДЖЕТУ В ПРОЦЕСАХ НАГРОМАДЖЕННЯ
ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ
Важливу роль у розвитку будь-якої країни та забезпеченні економічного
зростання відіграє процес нагромадження. Нагромадження – це використання
частини додаткового продукту у складі національного доходу для забезпечення
розширеного відтворення. Величина додаткового продукту, що спрямовується на
цілі нагромадження в процесі розподілу та перерозподілу національного доходу,
становить фонд нагромадження. Величина фонду нагромадження змінюється і
залежить від пріоритетів державної політики; чинників, що визначають обсяги
утворення національного доходу; наявних пропорцій розподілу національного
доходу між фондом споживання та фондом нагромадження тощо. Основними
напрямами використання фонду нагромадження є: приріст знарядь праці,
нематеріальних активів, предметів праці, предметів споживання; створення
резервів та страхових запасів. В національній економіці у ролі суб’єктів
нагромадження виступають держава, державні підприємства, приватні суб’єкти
господарювання. Науковий та практичний інтерес викликає питання щодо
реального впливу держави на процеси нагромадження.
Нагромадження капіталу – це процес перетворення додаткової вартості у
капітал. В умовах розширеного відтворення частина додаткової вартості
спрямовується у фонд нагромадження, а інша — споживається як дохід. Від рівня
нагромадження капіталу напряму залежить розвиток продуктивних сил та
створення індустріальної основи для переходу до вищого технологічного укладу.
Процес нагромадження капіталу відбувається у двох основних формах:
концентрації капіталу та централізації. Форма централізації означає, що державі в
процесах нагромадження відводиться важлива роль. Варто підкреслити, що це
здійснюється не лише шляхом проведення політики прискореної амортизації,
надання податкових пільг, кредитів, а й прямої державної участі на основі
виділення необхідних ресурсів із бюджету[1; 3].Фонд нагромадження у формі
інвестицій (капіталовкладень) використовується для розширення сфери
виробництва та соціальної інфраструктури і тому вагома роль тут має належати
державі та її ресурсам.
Нагромадження в національній економіці здійснюється у формах:
а) виробничого нагромадження з метою розширення обсягів виробництва,
засобів виробництва та суттєвого покращання їх якості;
б) нагромадження споживчого призначення (невиробничого) для
розширення, реконструкції, оновлення житлового фонду, навчальних закладів,
об'єктів культури, спорту, науки, лікарень; а також збільшення обсягів
виробництва предметів суспільного та особистого споживання;
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в) приріст резервів і страхових запасів для збільшення засобів виробництва
та предметів споживання, призначених для забезпечення безперервності процесу
виробництва, а також у разі необхідності подолання незвичайних ситуацій.
У зв’язку із посиленням ролі інтелектуальної праці та технологій щодо
створення інноваційних продуктіву сучасному суспільстві, в окрему групу варто
виділити нагромадження нематеріальних активів.
В сфері наукових досліджень найбільша увага прикута до процесів валового
нагромадження основного капіталу. Згідно методичних пояснень Державної
служби статистики України [2] валове нагромадження основного капіталу – це
приріст нефінансових активів, які протягом тривалого часу використовуються в
процесі виробництва.
Валове нагромадження основного капіталу включає такі основні типи:
– придбання за виключенням вибуття матеріальних основних засобів:
(житлових будівель, інших будівель та споруд, машин та обладнання),
культивованих активів (поголів'я дорослої та продуктивної худоби, садів,
виноградників та інших багаторічних насаджень), а також інших матеріальних
основних засобів (бібліотечних фондів);
– придбання за виключенням вибуття нематеріальних основних засобів, що
включає витрати на розвідування корисних копалин, засоби програмного
забезпечення, розважальні програми, оригінали літературно-художніх творів, інші
нематеріальні активи, які відносяться до основних засобів;
– витрати на поліпшення невироблених матеріальних активів, до яких
належать капітальні витрати на поліпшення земель та підготовку їх до
використання;
– витрати, пов'язані з передачею прав власності на невироблені активи, які
включають матеріальні (природні активи, некультивовані біологічні ресурси,
водні ресурси під землею) та нематеріальні активи (авторські права, патенти,
ліцензії тощо).
Динаміка валового нагромадження основного капіталу в Україні показує,
що відносно ВВП цей показник в 2007 р. становив27,1%, але вже у 2009 році
знизився до 18,3%. За результатами ж 2014 р. валове нагромадження основного
капіталу знизилося до 14% ВВП (табл. 1).
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Таблиця 1
Стан нагромадження основного капіталу в економіці України
2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р.
Показники
751,1
990,8
947,0 1120,6 1349,2 1459,1 1522,6 1566,7
ВВП (за СНР-2008), млрд. грн.
Валове
нагромадження 203,7 256,7 173,5 201,9 247,6 283,1 263,7 219,3
основного капіталу, млрд. грн.
% до ВВП
27,1
25,9
18,3
18,0
18,3
19,4
17,3
14,0
Споживання
-73,07 -87,91 -107,2 -115,3 -125,8 -186,3 -200,9
н.д.
основного капіталу, млрд. грн
Чисте нагромадження основного
125,23 177,03 60,40
80,6
116,8
96,8
62,8
н.д.
капіталу, млрд. грн
Капітальні видатки Зведеного
38,69
41,15
20,05
30,65
41,95
40,75
29,38
20,20
бюджету, млрд. грн.
17,1
13,3
5,0
8,1
10,0
8,3
5,8
3,9
частка в структурі видатків, %
Капітальні видатки бюджету на
21,40
10,8
14,85
20,17
21,21
17,06
14,63
придбання основного капіталу, 17,9
млрд. грн.
61,2
60,0
74,9
75,9
76,7
77,3
н.д.
Знос
основних
засобів
в 52,6
економіці, %

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України та
Державної казначейської служби України
Слід підкреслити, що ці пропорції значно відстають від розвинених країн,
депоказник нагромадження знаходиться на рівні близько 27–30% ВВП. Чисте
нагромадження основного капіталу (різниця між валовим нагромадженням та
величиною споживання основного капіталу) є значно меншим, оскільки ресурсів
на нагромадження спрямовується недостатньо порівняно із величиною
споживання основного капіталу (тобто амортизації).
Нагромадження основного капіталу безпосередньо залежить від джерел та
обсягів фінансування капітальних інвестицій. З усіх джерел капітальних
інвестицій близько 55–60% – це власні кошти підприємств і організацій, близько
5–7% –кошти державного бюджету, близько 3% –кошти місцевих бюджетів, 13–
17% – кредити банків, 2–4% –ресурси іноземних інвесторів, 5–9% – заощадження
населення. Таким чином, нагромадження основного капіталу в Україні за рахунок
бюджету значно відстає від інвестування за рахунок інших джерел. Обмеженість
інвестицій з усіх джерел в основний капітал особлива помітна на тлі
надзвичайно високого рівня зношеності виробничих фондів, і в цілому
основного капіталу.
Необхідно звернути увагу, що обсяги спрямування коштів бюджету на
капітальні інвестиції безпосередньо залежать від структури видатків. Залежно від
економічного змісту операцій, бюджетні видатки класифікуються на поточні і
капітальні. Поточні видатки пов’язані із наданням бюджетних коштів з метою
закупівлі товарів і послуг для утримання економічної і соціальної інфраструктури,
оплати праці державних службовців, оплати транспортних і комунальних послуг
та ін.; трансферти населенню (пенсії, стипендії, допомоги, інші виплати); поточні
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субсидії державним і приватним підприємствам, органам влади; виплату
процентів за державним боргом та ін. На поточні видатки припадає основна
частина всіх бюджетних витрат.
Капітальні видатки пов’язані із інвестуванням держави в основні фонди і
нематеріальні активи, у формування державних запасів і резервів. Капітальні
видатки включають витрати на нове будівництво і розвиток діючих об’єктів
державної і комунальної власності (їх розширення, реконструкцію і технічне
переоснащення), інвестиційні субсидії, довгострокові бюджетні кредити і
державні гарантії інвесторам. Сукупність цих видатків формує бюджет розвитку.
Але на даний час в структурі видатків консолідованого бюджету України
переважають поточні видатки. При цьому частка капітальних видатків у структурі
видатків бюджету знижується. Якщо в 2007 році на капітальні видатки було
спрямовано 17% всіх видатків, то в 2014 – лише 3,9%.Капітальні видатки на
придбання основного капіталу в 2014 р. склали лише 14,6 млрд. грн. Варто
підкреслити, що низький рівень фінансування капітальних видатків свідчить про
споживчий характер бюджетного регулювання. Обсяги державних інвестицій у
придбання основного капіталу є обмеженими. На цілі придбання обладнання і
предметів довгострокового користування у різні роки було спрямовано 3-7 млрд
грн., що навіть не перевищує 2% від загальних видатків зведеного бюджету.
Таким чином на даному етапі вплив бюджету на нагромадження в економіці
України незначний. Частка ресурсів, яка спрямовується із зведеного бюджету на
капітальні видатки, має тенденцію до зниження. Протезбільшення частки
капітальних видатківспроможна позитивно вплинути на розвиток економіки,
інноваційну активність, модернізацію суспільства, а також посилити вплив
держави на процеси нагромадження основного капіталу в Україні.
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД І ПРАКТИКА РОЗВИТКУ
СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ВЛАСНИКІВ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Страхування відповідальності власників автотранспортних засобів є
найбільш відомим видом страхування цивільної відповідальності, що почав
бурхливо розвиватися в 20-і роки минулого століття, коли почала зростати
інтенсивність автомобільного руху і збільшився ризик дорожньо-транспортних
пригод. У більшості розвинених країн воно проводиться в даний час в
обов'язковій формі, як в багатьох європейських державах (Фінляндії, Норвегії,
Данії, Великобританії, Німеччини та ін.) була введена ще до Другої світової війни.
Це обумовлено прагненням органів влади надати потерпілим в дорожніх аваріях
гарантію відшкодування заподіяної ним шкоди.
Теоретичнi та практичнi аcпекти доcлiджувалиcь у роботах вiтчизняних
науковцiв В. Д. Базилевича, Р.В. Пiкуc, Н.Н. Внукової, О.Д. Вовчак, C.C. Оcадця,
О.Д. Заруби та iн. Данну проблематику досліджували також іноземні автори: А.В.
Бойков, А.Н. Аверін, В.А. Прокошин, B.C. Балабанов, H.A. Волгін, М.Л. Захаров,
А.А. Баширова, Л.М. Рейтман, Р.Т. Юлдашев та ін.
Умови
страхування
можуть
передбачати
встановлення
лімітів
відповідальності страховиків за розмірами страхових виплат, при цьому при
проведенні страхування в обов'язковій формі вони встановлюються державою.
Нерідко діють окремі ліміти по шкоді, заподіяній життю і здоров'ю, і збитку
майну.
Так, наприклад, ліміти страхової відповідальності за шкоду, заподіяну
особистості, складають: у Швеції - більше 36 млн. дол.; у Швейцарії - понад 10
млн. дол .; в Нідерландах - 1 млн. дол .; в Італії - 880 тис. дол .; у Німеччині - 580
тис. дол .; в Хорватії - більш 230 тис. дол .; у Словенії - понад 220 тис. дол .; в
Естонії - понад 150 тис. дол .; в Іспанії - понад 110 тис. дол .; в Болгарії - більш 15
тис. дол .; в Румунії - менше 9 тис. дол .; в Латвії - приблизно 3,5 тис. дол.[1].
У той же час у таких країнах, як Бельгія, Франція, Ірландія, Люксембург,
Великобританія, Фінляндія, Норвегія, розміри покриття збитків внаслідок
нанесення шкоди здоров'ю громадян або їх смерті необмежені.
Ліміти страхової відповідальності за шкоду, заподіяну майну, складають: 36
млн. Дол. - У Швеції; по 2 млн. дол. - у Данії та Швейцарії; 900 тис. Дол. - В
Австрії; більше 500 тис. дол. - у Франції; 370 тис. Дол. - У Великобританії; понад
230 тис. дол. - у Німеччині; близько 150 тис. дол. - у Словенії; більше 120 тис. дол.
- в Хорватії; менше 40 тис. дол. - в Естонії; більше 30 тис. дол. - в Іспанії; 9 тис.
Дол. - В Болгарії; 5 тис. Дол. - У Латвії. У Бельгії та Люксембурзі ліміти страхової
відповідальності не встановлені.
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У багатьох зарубіжних країнах (наприклад, у Бельгії, Іспанії, Франції, Італії,
Португалії) при дорожньо-транспортній пригоді, явівшемся результатом
зіткнення, за умови, що кошти транспорту встановлені, а аварія спричинила за
собою тільки збиток майну, величина якого не перевищує лімітів відповідальності
страховика, застосовується спрощена процедура врегулювання збитків на основі
Конвенції IDA (Конвенції про пряме відшкодування застрахованим). Суть цієї
процедури полягає в тому, що учасники дорожньої пригоди складають протокол
про випадок, а страхова виплата здійснюється на його основі безпосередньо
страховою компанією, в якій застрахований потерпілий, з подальшим
виставленням нею регресного позову до страхової організації, застрахувати
відповідальність заподіювача шкоди.
Особливо регламентується порядок розрахунку сум відшкодування збитку
при наявності взаємної вини учасників страхового випадку. При цьому можливе
використання декількох методів такого розрахунку:
- Принципу контрибуції, згідно з яким при взаємній вини учасників
страхового випадку виплати не проводяться нікому з них;
- Правила Міссісіпі (доктрини порівняльної недбалості), заснованого на
тому, що страхова виплата здійснюється у розмірі, пропорційному
відповідальності кожної зі сторін (наприклад, якщо при зіткненні двох
автомобілів частка провини власника першого автомобіля складає 60%, а другого
- 40%, то перший власнику відшкодовується за договором страхування другому
40% завданих йому збитків, а другому за договором страхування першого
власника - 60%);
- Правила «Вісконсін», відповідно до якого від страхових виплат
звільняється сторона, в найменшій мірі винна у страховому випадку;
- Концепції «без провини» - вона передбачає повне відшкодування кожної зі
сторін події своєї частини збитку, нанесеного іншій стороні.
Вибір конкретного методу з числа вищенаведених залежить від чинного
законодавства, що регламентує порядок відшкодування шкоди, а за відсутності
відповідних норм - від умов договору страхування.
У багатьох країнах, де даний вид страхування є обов'язковим, створені
додаткові фінансові гарантії отримання відшкодування для осіб, яким заподіяно
шкоду в результаті автотранспортних пригод. Такі гарантії полягають в освіті
спеціального гарантійного фонду, з якого потерпілі можуть отримати
відшкодування у випадках, коли воно не виплачується страховими організаціями.
До таких випадків, зокрема, можуть належати:
- Заподіяння шкоди невстановленим засобом транспорту;
- Заподіяння шкоди особою, яка не застрахувала свою відповідальність;
- Неможливість страховика виконати свої зобов'язання у зв'язку з його
неплатоспроможністю.
Джерелом формування такого фонду є відрахування, вироблені
страховиками від страхових премій, отриманих за договорами страхування
відповідальності власників засобів автотранспорту.
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У країнах Західної Європи розмір страхової премії становить приблизно 500
дол. На автомобіль, в Словенії - 300 дол., в Хорватії та Словаччині - близько 200
дол.[5].
Конкретна величина страхових премій залежить від великої кількості
факторів, що впливають на ступінь страхового ризику за договором. До них,
зокрема, відносяться:
- Вид транспортного засобу (легковий, вантажний автомобіль, автобус,
мотоцикл та ін.), його марка;
- Технічні характеристики транспортного засобу (потужність, максимальна
швидкість, вантажопідйомність, число пасажирських місць);
- Характеристика осіб, які керують засобом транспорту (їх число,
водійський стаж, вік);
- Територія експлуатації транспортного засобу;
- Характер використання транспортного засобу (в особистих цілях, в
службових цілях, для комерційних перевезень вантажів або людей);
- Число засобів транспорту, що підлягають страхуванню;
- Термін страхування. При коротких термінах страхування відносна
величина страхової премії підвищується, що пояснюється відносним зростанням
накладних витрат і підвищенням ризику дорожньо-транспортних пригод.
Наприклад, при страхуванні терміном на 10 днів величина страхової премії може
становити 10% від річної суми страхової премії, на 1 місяць - 20%, на 3 місяці 40%, на 6 місяців - 70% і т.д.
У ряді країн використовується також система пільг і санкцій в залежності
від числа аварій, скоєних страхувальником (застрахованою особою) у попередні
роки.
Отже, страхування цивільної відповідальності власників транспортних
засобів є, соціально значущою сферою, важливою для держави. Ця важливість
полягає в тому, що у зв'язку з збільшується з кожним роком числа транспортних
засобів і, як наслідок, збільшенням числа дорожньо-транспортних пригод,
кількість потерпілих в них зростає.
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БЮДЖЕТУ
Податкове політика є вагомою складовою системи регулювання
економічного розвитку, здійснює відповідний вплив на перерозподіл валового
внутрішнього продукту через податкову систему, забезпечує формування доходів
бюджету з урахуванням цілей та завдань економічної моделі держави,
зовнішнього та внутрішнього економічного середовища та інтересів суспільства.
Постійні трансформації вітчизняного механізму податкового регулювання, які
насамперед проявляються у вигляді зміни кількості податків, зміни їх ставок,
бази, регулювання обсягу податкових пільг, перегляду переліку і пропорцій
загальнодержавних податків і зборів між державним та місцевими бюджетами
свідчить про пошук моделі податкової системи, яка б врахувала інституційні
особливості розвитку економіки, суспільні та індивідуальні інтереси платників
податків. Формування механізму податкового регулювання потребує досягнення
компромісу між різними верствами суспільства, забезпечення достатніх обсягів
доходів бюджету для його збалансування та створення сприятливих умов для
стійкого економічного зростання на довгостроковій основі [3, c. 30].
Дослідження механізму податкового регулювання потребує ретельного
аналізу структури податкової системи, принципів, які покладені в основу її
функціонування. Стаття 67 Конституції України містить положення щодо
обов’язку населення сплачувати податки і збори в порядку і розмірах,
встановлених законом. Основні положення, які визначають порядок, правила,
форми сплати податків та зборів до бюджету є Податковий кодекс України та
Митний кодекс України, а також нормативно-правові акти центрального органу
виконавчої влади, який реалізує єдину державну податкову політику.
Разом з тим, слід констатувати, що хоча прийняття Податкового кодексу
стало важливим елементом розвитку системи податкового регулювання та
частково підвищило дієвість функціонування податкової системи країни, на
сьогодні є ряд питань у сфері податкової політики, які потребують вирішення, в
тому числі щодо розвитку інституційного середовища оподаткування.
Пріоритетними заходами податкового регулювання мають бути детінізація
економіки,
посилення
фіскальної
ефективності
податкової
системи,
удосконалення інституційних умов функціонування підприємництва, а саме
підвищення дієвості механізму захисту прав власності, дерегуляція дозвільних
процедур у відповідності до європейських стандартів, Грузії, Сінгапуру, зниження
рівня трансакційних витрат в процесі адміністрування податків та зборів.
Податкова система ґрунтується на принципах загальності оподаткування;
рівності платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової
дискримінації; невідворотності настання визначеної законом відповідальності у
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разі порушення податкового законодавства; презумпції правомірності рішень
платника податку; фіскальної достатності; соціальної справедливості;
економічності оподаткування; нейтральності оподаткування; рівномірності та
зручності сплати; єдиного підходу до встановлення податків та зборів. Слід
зауважити, що дані принципи враховують положення, сформовані ще А. Смітом
щодо формування податкової системи у частині загальності та рівності
оподаткування, зручності сплати для платника, а також економічності
оподаткування. Задекларовані принципи є напрямами розвитку податкового
законодавства, які потребують одночасного реформування системи державного
управління та структурних змін соціально-економічної моделі. В умовах
сьогодення, дані принципі виконуються частково, проте, варто констатувати, що
механізм податкового регулювання суттєво удосконалюється про що свідчить
покращення позицій держави у рейтингах, які сформовані Світовим Банком щодо
функціонування податкової системи.
Склад вітчизняної податкової системи відповідає будові податкових
систем країн з розвинутою економікою, а також країн з трансформаційною
економікою у складі Європейського Союзу, що свідчить про тенденцію уніфікації
оподаткування. В Податковому кодексі України визначено, що податкова система
включає 7 загальнодержавних податків та зборів, 2 місцеві податки та 2 місцеві
збори. Разом з тим, підрозділом 10 Перехідних положень ПКУ зазначено, що
тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про
завершення реформи Збройних Сил України, встановлюється військовий збір.
За період 2005-2014 років середнє значення частки податкових надходжень
у структурі доходної частини зведеного бюджету становило 77,21 відсотка,
неподаткових надходжень – 20,46 відсотка, доходів від операцій з капіталом –
1,35 відсотка, цільових фондів – 0,74 відсотка, офіційних трансфертів –
0,24 відсотка відповідно. У розрізі п’ятирічних періодів 2005-2009 та 2010-2014
років можна спостерігати певні зміни у структурі бюджетних доходів.
Насамперед відбулось зростання питомої ваги податкових надходжень на 5,58
відсоткових пункти до значення 80,0 відсотків, в значній мірі, за рахунок
віднесення рентної плати із неподаткових до податкових надходжень, прийняття
Податкового кодексу України поліпшило механізм адміністрування основних
податків, було зменшено кількість нецільових податкових пільг та «податкові
ями». В свою чергу, частка неподаткових надходжень знизилась на 3,51
відсоткових пункти, частка доходів від операцій з капіталом на 1,48 відсоткових
пункти, цільових фондів на 0,84 відсоткових пункти. Водночас, значення питомої
ваги офіційних трансфертів за останні п’ять років у середньому зросло на 0,25
відсоткових пункти, що пов’язано із суттєвим зростанням обсягів надходжень в
рамках програм допомоги Європейського Союзу, яка складає понад 90 відсотків
усіх наданих трансфертів у 2014 році та становить 1,09 відсотка доходної частини
зведеного бюджету України.
Аналіз структури податкової системи України свідчить, що Україна
належить до країн із середнім рівнем перерозподілу валового внутрішнього
продукту через податкову систему. За останнє десятиліття середнє значення
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частки податків у валовому внутрішньому продукті складало 23,52 відсотка, в
тому числі у розрізі п’ятирічних періодів 2005-2009 років – 22,90 відсотка, 20102014 років – 24,14 відсотка. До основних бюджетоутворюючих податків належать
податок на додану вартість, податок на доходи фізичних осіб, податок на
прибуток, акцизний податок.
У розрізі поділу податків на прямі та непрямі, можна стверджувати, що
непрямі податки переважають у складі вітчизняної податкової системи. Структура
податків за даною ознакою формується з урахуванням особливостей розвитку
економіки,
ступеню
розвитку
фінансово-економічних
відносин,
макроекономічних тенденцій та пріоритетів економічної політики [2, c. 75]. Прямі
податки є достатньо дієвим інструментом податкового регулювання і більш
ефективно впливають на стимулювання економічного зростання, створюючи
сприятливі умови для розвитку національного виробництва. При збільшенні
обсягу виробництва – зростають відрахування до бюджетів усіх рівнів. Крім того,
застосовуючи прогресивні ставки податку на прибуток підприємств, доходи
населення та майнові податки в певній мірі реалізується принцип соціальної
справедливості податкової системи. Водночас, непряме оподаткування має свої
переваги – більш ефективний механізм протидії ухиленню від сплати податків,
надходження від непрямих податків є більш стабільними та стійкими в умовах
трансформаційних перетворень.
Формування і реалізація відповідних заходів податкової політики
відбувається з урахуванням тенденцій макроекономічних показників, прогнозу
розвитку економіки, структурних перетворень фінансової системи [4, c. 71]. За
останнє десятиліття держава переживає другу хвилю економічної рецесії, що
потребує удосконалення фінансової політики, підвищення рівня адаптивності
механізму формування доходної частини бюджету до динамічних змін соціальноекономічної системи. З огляду на зазначене, у 2008-2009 та у 2014 роках було
сформовано та імплементовано в практичну площину компенсаторні заходи
податкового регулювання, які мали на меті мінімізувати втрати доходів бюджету
від зниження реального рівня валового внутрішнього продукту, промислового
виробництва, обсягів експорту товарів і послуг та мінімізувати рівень бюджетного
дефіциту. Необхідно зауважити, що компенсаторні заходи податкового
регулювання в умовах кризи чи економічної рецесії можуть застосовуватись
самостійно або з метою посилення дієвості стимулюючих заходів податкового
регулювання. Компенсаторні заходи податкового регулювання не мають
довготривалого економічного ефекту, проте надають можливість посилити
збалансованість бюджетної системи.
З урахуванням особливостей вітчизняної податкової системи визначено
доцільність подальшого розширення податкової бази, посилення фіскальної
ефективності податків, вдосконалення структури оподаткування, розвитку
фінансових інститутів, що здійснюють адміністрування податків, зменшення
рівня ухилень від оподаткування.
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НАГЛЯД ЗА СИСТЕМНО ВАЖЛИВИМИ БАНКАМИ
В КРАЇНАХ-ЧЛЕНАХ ЄС ТА УКРАЇНІ
Кризові явища в економіці, що виникли внаслідок світової фінансової
кризи, висвітлили важливість стабільної роботи великих взаємопов’язаних
кредитних інститутів, які спричинили негативний вплив на фінансовий ринок та
глобальну економіку. З метою забезпечення стабільності фінансової системи
світові фінансові організації спільно з Базельським комітетом із банківського
нагляду, Радою з фінансової стабільності й Міжнародним валютним фондом
запровадили розробку критеріїв ідентифікації та вимог до глобальних системно
важливих банків. Позитивний досвід регулювання глобальних системно важливих
банків створив основу для розробки законодавства на національному рівні й,
таким чином, запровадження вимог до національних системно важливих банків.
Проте, аналіз фінансової системи Європейського Союзу засвідчив надзвичайну
взаємопов’язаність кредитних установ, що підштовхнуло Європейський
центральний банк до створення більш жорсткого законодавства для системних
установ країн-членів Європейського Союзу. Враховуючи підписання Угоди про
асоціацію України з Європейським союзом, виникла необхідність уніфікації
законодавства в сфері регулювання діяльності національних системно важливих
банків.
Дослідженню проблем, пов’язаних із регулюванням діяльності системно
важливих банків країн-членів Європейського Союзу й України, присвячені праці
зарубіжних учених С. Гудхарта, Джу Еріка Енса, І. Мооса, Сан Ян Пака, Дж. Б.
Томпсона, Еріка Шуінарда, а також вітчизняних науковців: І. В. Бєлової, М.І.
Диби, В. В. Лавренюка, В. І. Міщенка, С. В. Міщенко, С. В. Науменкової, М. В.
Ніконової, К. В. Парипи, Л. О. Примостки, М. І. Савлука, К.Ю. Цицик та інших.
Віддаючи належне доробку вітчизняних вчених з питань нагляду за діяльністю
кредитних інститутів та їх впливу на фінансову систему й економіку, механізм
взаємодії макро- та мікропруденційних регуляторів, відповідальних за
регулювання системних інститутів, потребує більш детального дослідження.
Загострення уваги щодо діяльності системно важливих банків, обумовлено
впливом змін у механізмах регулювання фінансового сектору [1], реалізація яких
відбувається в умовах трансформації ролі та функцій центральних банків у
сучасний період [2]. Зважаючи на системний ризик, джерелом якого є системно
важливі банки, в країнах-членах ЄС й в Україні зокрема, почали виокремлення
системно важливих банків і запровадження політичних та економічних заходів
для регулювання діяльності цих фінансових установ [3].
Результатом досліджень Центрального банку ЄС стало розмежування:
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глобальних системно важливих інститутів(G-SIIs), аналогом яких є глобальні
системно важливі банки(G-SIBs); інших системно важливих інститутів(O-SIIs),
прототипом яких є національні системно важливі банки(D-SIBs) та менш
важливих системних інститутів.
Критеріями виокремлення для глобальних системно важливих інститутів(GSIIs) є: розмір групи (20%), взаємопов'язаність групи з фінансовою системою
(20%), взаємозамінність послуг або фінансової інфраструктури(20%), складність
групи(20%), закордонна діяльність групи, включаючи діяльність між державамичленами ЄС і між державою-членом ЄС і третьою країною(20%)[4]. Варто також
зазначити, що будь-яка банківська група, розмір активів якої перевищує 200 млрд.
€, є об’єктом нагляду ЄЦБ.
Критеріями виокремлення інших системно важливих інститутів стали
наступні: перевищення сукупних активів 30 млрд. €; сукупні активи більші ніж
20% ВВП країни, а сукупні активи кредитного інституту перевищують 5 млрд. €;
національний компетентний орган (NCAs) повідомив ЄЦБ(ECB), що конкретна
кредитна організація є системно важливою з точки зору національної економіки
країни та її значення підтверджено ЄЦБ(ECB); значна міжнародна діяльність;
отримання прямої допомоги від Європейської системи фінансового
нагляду(ESFS) та Європейського стабілізаційного механізму(ESM); у будь-якому
випадку 3 найбільших банки в країні-члені ЄС повинні бути класифіковані як
системно важливі(SIs). Механізм нагляду за системно важливими інститутами
представлено на рис.1.
В Україні Національний банк виокремлює національні системно важливі
банки, основними критеріями виділення яких є: загальний розмір активів (70%),
зобов'язань юридичних та фізичних осіб (15%), системні взаємозв'язки в
банківській системі (сумарний обсяг міжбанківського кредитування) та обсяги
кредитування найважливіших секторів економіки (15%) [6, С. 131].
Наступним етапом регулювання системних інститутів є застосування вимог
капіталу й ліквідності, розрахунок левериджу й створення буферів. Згідно з
законодавством ЄС передбачається створення наступних буферів: буферу
консервації капіталу (2,5%), контерциклічного буферу (від 0% до 2,5%), буферу
системного ризику (3%) та додаткового буферу для системно важливих банків
(2% для інших системно важливих інститутів і 3,5% - для глобальних системно
важливих інститутів). Період запровадження для країн ЄС – з 1 січня 2016 року. В
Україні також передбачено запровадження буферів капіталу, але з 1 січня 2020
року.
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Банківський союз (Banking Union)
Єдиний механізм рішень у критичних ситуаціях
(SRM)

Єдина рада (SRB), яка акумулює 5 млрд.
€ від країн-учасниць (SRF).
Рада для вирішення кризових ситуацій

Система гарантування вкладів
З метою запобігання панічного
зняття вкладів, система
гарантування вкладів забезпечує
повернення 100 000 €.

Єдиний механізм нагляду (SSM)
Європейський центральний банк (ECB)
Регулює системні інститути (SIs), керуючись
Basel III, CRD IV (Директивою EC 2013/36/EU),
узгодженими стандартами Базельського
комітету з банківського нагляду(BCBS) і
основами, розробленими Радою з фінансової
стабільності(FSB)

Глобальні системно
важливі інститути (G-SIIs)

Національні компетентні органи
країн-учасниць(NCAs) (ECB)
Регулюють менш
системно
важливі
інститути (LSIs)

Інші системно важливі
інститути (O-SIIs)

Європейський
банківський
орган(EBA)отримує
інформацію
від
банківських груп, розмір яких перевищує 200
млрд. € до 31.07 кожного року.
До 15.12 кожного року ЄБО(EBA) розраховує
бали цих банків і визначає глобальні системно
важливі банки(G-SIIs)з прив’язкою до під
категорії.
Цей документ набирає чинності 1 січня
кожного року.
До 28 лютого Європейський банківський
орган(EBA) публікує список глобальних системно
важливих банків(G-SIIs).

Керуючись
критеріями
виокремлення інших системно
важливих
інститутів,
національні компетентні органи
країн-учасниць(NCAs)
виокремлюють
системно
важливі інститути та надсилають
інформацію до Європейського
центрального банку(ECB), який і
регулює діяльність національних
системно важливих кредитних
інститутів.

Європейський банківський орган надсилає інформацію до Базельського комітету з
банківського нагляду з метою перевірки відповідності фінансових установ вимогам
виокремлення Глобальних системно важливих банків(G-SIBs).

Рис. 1. Система нагляду за системно важливими фінансовими інститутами в
країнах-членах ЄС
Джерело: складено автором на основі матеріалів [5].
Таким чином, регулювання діяльності інших системно важливих інститутів
і національних системно важливих банків складається з таких етапів:
виокремлення, відповідно до критеріїв, запровадження вимог і перевірки
відповідності вимогам. Механізм регулювання глобальних системно важливих
інститутів має такі самі етапи, проте ускладнюється надсиланням інформації до
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Базельського комітету з банківського нагляду для перевірки відповідності
критеріям виокремлення глобальних системно важливих банків. Також в ЄС діє
система органів регулювання діяльності системних інститутів, тоді як в Україні
функції регулювання та нагляду за системно важливими банками надані
Національному банку України.
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ПОДАТКОВІ МЕТОДИ ЗАПОБІГАННЯ ВІДПЛИВУ КАПІТАЛУ
В УМОВАХ ВІДКРИТОЇ ЕКОНОМІКИ
Відплив капіталу є серйозною проблемою для багатьох країн світу, в тому
числі для постсоціалістичних країн. В умовах сучасної глобалізованої економіки
виникають широкі можливості для розміщення капіталу в найбільш прибуткових
сферах, незалежно від місця його походження.
Разом із тим, проблема відтоку капіталу – це серйозний дестабілізуючий
чинник, перш за все, для країн із перехідною економікою та країн, що
розвиваються. Економіка саме цих країн відчуває нестачу капіталу, тому відтік
капіталу суттєво ускладнює внутрішні економічні проблеми. Обсяг відтоку
капіталу із великих країн із перехідною економікою досягає десятків мільярдів
доларів США на рік [6, с. 10-25]. Причини відпливу капіталу із країн із
перехідною економікою можуть бути різними. Наприклад В. Катасонов називає 8
основних причин [4, с. 123], тому і протидіяти відпливу капіталу доцільно
шляхом комбінування різних організаційних та економічних методів.
Одним із найбільш поширених способів виведення капіталів із економіки
країн є застосування у господарській практиці підприємств так званих
трансфертних цін, тобто цін, які не формуються в ринкових умовах, а
використовуються суб'єктами господарських операцій спеціально із метою
перерозподілу прибутку. Також трансфертні ціни застосовуються у
зовнішньоекономічній діяльності і можуть бути як заниженими (для експортних
операцій), так і завищеними (при імпортних операціях). Типові приклади
завищення цін в таких операціях наводить Д. Голубков [2, с. 10-25]. Зокрема,
транснаціональні корпорації широко використовують трансфертні ціни,
перерозподіляючи прибуток між структурними підрозділами в рамках єдиної
системи фінансового та корпоративного управління. Але така господарська
діяльність може привести до загрозливих макроекономічних наслідків, що має
місце, зокрема, в Україні [7, с. 83-90].
На нашу думку, відтоку капіталу із національної економіки сприяє
наявність значної кількості юрисдикцій із пільговою системою оподаткування
(так званих офшорів). Наявність офшорів дає змогу використовувати господарські
ланцюжки із операцій у різних країнах, виводячи капітал шляхом використання
трансфертних цін. Недоступність інформації із офшорів про фінансові операції
резидентів інших країн призвела до величезного зростання операцій із
офшорними територіями в останні 50 років. Економіка України отримує значні
втрати від завищених трансфертних цін при операціях імпорту товарів, на що
звертає увагу А. Вдовиченко [1, с. 64-92].
283

Проблема відтоку капіталу і використання трансфертних цін набула такого
масштабу, що в багатьох регіонах світу розроблено спеціальне законодавство по
боротьбі із використанням трансфертних цін і накопичено певний досвід
боротьби із цим явищем. Зокрема, О. Жукова проаналізувала досвід такої
практики у США, ЄС а також чине законодавство Російської Федерації та України
[3].
Головна проблема, із якою стикаються при намаганні боротися із
використанням трансфертних цін – відсутність єдиної методології ідентифікації
трансфертних цін. В умовах міжнародної торгівлі номенклатура товарів включає
мільйони найменувань, і лише невелика частина їх має однотипні ринки, де
формується ціна і де можна визначити відхилення трансфертної ціни від
ринкового рівня. Так, в Україні передбачено п’ять методів для визначення
трансфертних цін, що використовують відмінні методики [3, с. 59-60]. Також
досить проблемним є формування баз даних для визначення трансфертних цін [3,
с. 74-81]. Тому активне застосування методики спеціального визначення
трансфертних цін несе ризики як свавільних дій з боку податкових органів, так і
ризики низької ефективності такої діяльності, оскільки господарюючі суб’єкти
швидко пристосовуються до таких заходів [3, с. 91-120].
Однак існує інший підхід до зниження практики використання
трансфертних цін як каналу відпливу капіталу. Він полягає у створенні так званої
«саморегулюючої» податкової системи, коли зниження податкової бази по
одному із податків автоматично збільшує податкову базу по іншому податку [9, с.
141]. В даному випадку, оскільки трансфертні ціни штучно збільшують витрати і
зменшують прибуток підприємства, мова йде про впровадження, разом із
оподаткуванням прибутку, оподаткування витрат підприємства. Впровадження
оподаткування витрат підприємств обґрунтовував О. Філінков [8, с. 120-141],
також це питання розглядав О.Кундицький [5, с. 100]. На нашу думку, такий
податок у випадку його впровадження має оподатковувати як мінімум два види
витрат – витрати матеріальних оборотних активів та витрати на послуги сторонніх
організацій. Даний податок може використовуватися разом із існуючими
методами контролю трансфертних цін. Наукове та експертне середовище може
здійснити порівняння ефективності обох підходів і зробити відповідні висновки
щодо доцільності подальшого використання кожного з них.
В умовах проведення податкової реформи в Україні проблематика
трансфертного ціноутворення набуває ще більшої ваги, а впровадження дієвих
податкових методів запобігання відпливу капіталу в умовах відкритої економіки
може позитивно вплинути на стан економічного розвитку суб’єктів
господарювання провідних галузей.
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ЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНО ВАЖЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
В умовах інтеграції економіки України в світовий економічний простір
однією з найважливіших проблем залишається забезпечення її національних
інтересів і національної безпеки.
В Україні визначення стратегічно важливих підприємств (СВП) як окремих
об’єктів законодавчого врегулювання почалося ще у серпні 1997 року, коли була
прийнята Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку
підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави»
від 21 серпня 1997 р. № 9111. В ній було перераховано 1088 підприємств, які
підпорядковувалися 26 об’єктам управління в 24 областях України та АРК Крим.
До прийняття у 2004 році нової Постанови Кабінету Міністрів України «Про
затвердження переліку підприємств, які мають стратегічне значення для
економіки і безпеки держави» від 23 грудня 2004 р. № 1734 і скасування
попередньої, в ній відбулося 8 змін, які здебільшого виражалися у поступовому
зменшенні кількості стратегічно важливих підприємств8. Тоді в
новоприйнятому документі було перераховано 424 підприємства, які
підпорядковувалися 14 об’єктам управління в 24 областях України та АРК Крим.
В цій постанові станом на 23 лютого 2011 р. було внесено вже 8 змін з
наближеною періодичністю раз у 2 роки, що безпосередньо пов’язано з
оперативним коригуванням стратегії розвитку стратегічно важливих галузей
економіки України.
З прийняттям Постанови Кабінету Міністрів України «Про визначення
критеріїв віднесення об'єктів державної власності до таких, що мають стратегічне
значення для економіки і безпеки держави» від 3 листопада 2010 р. № 999,варто
наголосити, що цей нормативно-правовий акт обмежується лише наведенням
характеристик об'єктів державної власності, які можуть отримати особливий
статус, ігноруючи при цьому підприємства інших форм власності3. Дане
питання й дотепер залишається неврегульованим.Відповідно до чинного
законодавства до об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення
для економіки і безпеки держави, відносять об’єкти, вимоги до яких наведені на
рис. 1.
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Об'єкти державної власності, що
мають стратегічне значення для
економіки і безпеки держави
(СВП):
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про визначення критеріїв
віднесення об'єктів державної власності до таких, що мають стратегічне
значення для економіки і безпеки держави» від 3 листопада 2010 р. N 999
1.
Підприємства
паливноенергетичного
комплексу,
які
забезпечують
цілісність
об'єднаної
енергетичної системи України зокрема:
 диспетчерське
(оперативнотехнологічне) управління зазначеною
системою;
 експлуатують магістральні та
міждержавні електричні мережі, атомні
електростанції,
гідроакумулюючі
електростанції та гідроелектростанції (крім
малих гідроелектростанцій);
 державне
підприємство
"Енергоринок";
 інші підприємства галузі, якщо
частка їх продукції за основним видом
діяльності на загальнодержавному ринку
товару становить не менш як 20 відсотків.

2. Суб'єкти господарювання державного сектору
економіки, крім підприємств паливно-енергетичного
комплексу, які відповідають одному або кільком таким
критеріям:
 підприємства - суб'єкти природних монополій, які
провадять діяльність на загальнодержавному ринку товару;
 підприємства,
частка
продукції
яких
на
загальнодержавному ринку товару, що має важливе
соціально-економічне значення, перевищує 35 відсотків;
 підприємства, контроль за діяльністю яких з боку
держави гарантує захист громадян від наслідків впливу
неконтрольованого
виготовлення,
використання
або
реалізації небезпечної продукції, послуг або небезпечних
виробництв;
 підприємства, які забезпечують функціонування
інфраструктури загальнодержавного значення, зокрема у
сфері телекомунікацій та надання послуг поштового зв'язку,
залізничного, автомобільного, авіаційного та морського
транспорту, магістральних газо- та нафтопроводів,
магістрального трубопровідного транспорту, підземних
нафто- та газосховищ;
 підприємства, які здійснюють видобування та
переробку корисних копалин загальнодержавного значення;
 підприємства, які становлять науково-технічний
потенціал країни та є виконавцями загальнодержавних
цільових науково-технічних програм і державних замовлень;
 підприємства
авіаційної
та
ракетно-космічної
промисловості;
 підприємства, які мають значну питому вагу (понад
0,5 відсотка) в обсязі вартості експорту товарів, робіт і послуг
походженням з України;
 підприємства, середньооблікова кількість штатних
працівників яких перевищує 5 тис. осіб;
 підприємства, які зараховуються до категорії великих
платників податків за критеріями, затвердженимиДПА.

Рис. 1. Критерії віднесення об'єктів державної власності до таких,
що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави 3.
Підприємство вважається таким, що відповідає критеріям віднесення
об'єктів державної власності до таких, що мають стратегічне значення для
економіки і безпеки держави, якщо зазначені умови є основним видом його
діяльності і частка його продукції на ринку відповідних товарів Україні становить
не менш як 20 відсотків.
Порядок подання та розгляду пропозицій щодо формування переліку
об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і
безпеки держави регулюється Наказом Міністерства Економіки України «Про
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затвердження Порядку подання та розгляду пропозицій щодо формування
переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для
економіки і безпеки держави» від 03.12.2010 № 1546. Пропозиції щодо включення
(виключення) об'єктів до (з) переліку подаються уповноваженими органами
управління за підписом керівника з відповідними обґрунтуваннями щодо кожного
підприємства окремо. Обґрунтування щодо включення (виключення) об'єктів до
(з) переліку повинні містити інформацію уповноваженого органу управління про
відповідність (невідповідність) діяльності підприємства критеріям віднесення
об'єктів державної власності до таких, що мають стратегічне значення для
економіки і безпеки держави. Уповноважений орган управління зобов'язаний у
місячний строк подати Міністерству економіки України пропозиції щодо
внесення змін до переліку разом з копіями документів, на підставі яких були
виконані управлінські рішення та здійснені відповідні заходи щодо включених до
переліку об'єктів, у разі зміни параметрів діяльності підприємства. А у разі
невідповідності одержаних пропозицій вимогам порядку Міністерство економіки
України
в місячний
строк письмово повідомляє уповноважений орган
управління про відмову в унесенні запропонованих змін до переліку.
Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій, в яких започатковано
розв’язання проблеми визначення поняття «стратегічно важливі підприємства»
більшість вчених пов’язують діяльність СВП з забезпеченням безпечного та
незалежного функціонування країни, виробництвом значущої продукції (робіт,
послуг), видобутком виробничих та споживчих ресурсів, підтримкою експортно
орієнтованих галузей економіки. І лише Жалніна І.О. та Катрушин Б.М. згадують
про інноваційний потенціал країни5. На нашу думку, в рамках «Стратегії
інноваційного розвитку України на 2010 – 2020 роки в умовах глобалізаційних
викликів», саме цей напрям розвитку СВП є базовим. А враховуючи те, що левова
частка СВП здійснює науково-дослідну діяльність, даний напрямок є
пріоритетним і стикається з рядом проблем, які стосуються державного
фінансування та можливості самофінансування. Варто наголосити й на тому, що
під експортно орієнтованими галузями економіки слід розуміти ті, що в першу
чергу являються постачальниками готової продукції, а не тієї самої життєво
важливої виробничої та споживчої сировини для нашої країни. Крім того значної
підтримки держави у своєму розвитку потребують підприємства, які
розвиваються в рамках 5 та 6 технологічних укладів.
Таким чином, на наш погляд стратегічно важливими підприємствами слід
називати такі підприємства діяльність яких спрямована на забезпечення
національної безпеки, конкурентоспроможності та незалежності держави;
підвищення економічного (природного, трудового, наукового, технічного,
технологічного, інформаційного, інноваційного, експортного, інфраструктурного)
потенціалу країни на основі інноваційної моделі її розвитку; забезпечення країни
життєво необхідними товарами (роботами, послугами), сировинними,
енергетичними, іншими виробничими і споживчими ресурсами; виведення
української економіки на новий рівень науково-технічного розвитку.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ ПОЛЬСЬКОЇ БЮДЖЕТНОЇ
СИСТЕМИ ТА ЇЇ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
На сьогоднішній день, актуальним є питання реформування бюджетної
системи України під впливом фінансової глобалізації. Саме вплив фінансової
глобалізації показує нам те, що існує система взаємопов’язаних проблем в сфері
функціонування бюджетної системи. Слід зазначити, що головною проблемою у
бюджетній системі є нездатність у повній мірі підтримувати макроекономічну та
фінансову стабільність держави, проявляються різні підходи невизначеності при
затверджені низки економічних завдань у сфері дохідних і видаткових статей
державного бюджету, відсутність чіткої взаємодії міжбюджетних відносин. Всі
заходи у цьому напрямку продемонстрували свою неможливість запобіганні
кризи і не здатність швидко розробити і реалізувати адекватні кроки по її
усуненню.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.Дослідженням даної теми
займалися такі видатні зарубіжні вчені: Бальцерович Л., Бланкарт Ш., Б'юкенен
Дж., Вагнер Ф., Рікардно Д., Самуельсон П., Стігліц Дж. та інші.
Серед вітчизняних науковців найбільш ґрунтовні дослідження щодо
реформування бюджетної системи України здійснювали: Боринець С.Я.,
Варналій З.С., ГальчинськийА.С., Лютий І.О, В.І. Кравченко, Молдован О.О.,
Рожко О.Д., Опарін В.М., ЧугуновІ.Я, та інші.
Аналізуючи праці зарубіжних та вітчизняних вчених можна зазначити, що
одним з основних засад процвітання країни є стабілізація бюджетної системи.
Також при реформуванні бюджетної системи необхідно дотримуватись трьох
речей: лібералізації економіки, стабілізація валюти і обмеження видатків. Вчені
визначають на сьогодні існування слідуючої проблеми, яка полягає у
відсутності єдиного та системного документу. В цьому документі повинно бути
зазначено чіткий, послідовний план дій, який дозволить провести глибокі та
ефективні реформи в Україні. Вченні аналізують основні інституційні проблеми
моделі державних фінансів, а особливу увагу приділяють проблемам бюджетної
системи, податкової, а також боргової політики. Дисбаланс цих систем створює
загрози для розвитку української економіки[2].
Сьогодення показало, що економіка країни під час військових дій і в умовах
фінансової глобалізації є нестабільною і слабкою. Тому необхідно розробити і
запровадити нові концепції функціонування бюджетної системи, що можливе за
рахунок її реформування. Саме від правильності побудови бюджетної системи
залежить ефективність функціонування економіки України. Це дасть змогу
бюджетному механізму стати дієвим інструментом, який зможе покращити
соціально-економічний розвиток України[3].
В умовах фінансової глобалізації і демократизації українського суспільства
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особливу увагу потрібно звернути на польський досвід реформування бюджетної
системи і шляхи його впровадження в Україні.
На сьогоднішній день в розвинутих країнах існує всього дві форми
державного устрою, які можна поділити на: унітарну та федеративну. Бюджетні
системи унітарних держав (Франція, Італія, Японія) складаються із державного та
місцевих бюджетів, а бюджетні системи федеративних держав (США, Канада,
ФРН) – із федерального бюджету, бюджету членів федерації та місцевих
бюджетів. В економічно розвинених країнах однією з головних завдань є
організація бюджетних відносин у середині бюджетної системи, яка відбувається
між бюджетами центрального рівня і органами місцевого самоврядування.
Після правління комуністичної партії, економіка Польщі була не готова до
інтеграції в світовий ринок. Темпи інфляції постійно зростали, більшість
державних підприємств були збитковими, заробітна плата була низькою. В той
час у Польщі був величезний бюджетний дефіцит, який заповнювався емісією
грошей і це спричиняло гіперінфляцію. Тоді було цілком зрозуміло, що уряду
необхідно швидко обмежувати витрати.
Було вирішено створити комісію, в яку входили провідні економісти Європи
та Америки: Лешека Бальцеровича, Джордж Сорос, Джеффрі Сакс та інші.Тоді
комісія підготувала план реформ,який повинен був швидко перетворити застарілу
систему управління Польщі на процвітаючу. Було ухвалено пакет в який входило
7 головних пунктів:
1. Закон про фінансову економію в державних компаніях, що дозволило
державним підприємствам оголошувати себе банкрутом;
2. Заборонялось національному банку фінансувати дефіцит державного
бюджету і заборонили робити випуск нової валюти;
3. Скасували пільгове кредитування державних компаній.
4. Запровадження однакових правил оподаткування для всіх компаній та
скасування податкових пільг;
5. Прийняли сприятливі закони для іноземних інвесторів, шо дозволило їм
інвестувати в економіку Польщі і забирати свій прибуток за кордон;
6. Закон
про
іноземні
валюти,
покращив
внутрішнюконвертованість злотого і
скасував
державну
монополію
на
міжнародну торгівлю.
7. Запровадження єдиних ставок мита для всіх компаній;
Після прийняття таких рішень, міжнародні організації, виділили
стабілізаційні кредити для модернізації польських експортно-орієнтовних
підприємств[4].
Політика уряду була спрямована на запровадження жорстких бюджетних
обмежень. Це означало те, що державні підприємства можуть витрачати тільки те,
що заробили, на розраховуючи на одержання держави. Через декілька років
вдалося призупинити інфляцію і увійти в стадію економічного зростання.
Наприклад, Бальцерович вважає, що країни які пішли на швидкі та
комплексні реформи добилися кращого результату, чим ті країни які з різних
причин їх відклали. Адже реформа це є лікування певної проблеми у держави.
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Такі процеси отримали назву «Шокова терапія». У деяких Європейських
країн, такі як Польща, Естонія і Чехія - цей досвід був проведений успішно.Таким
чином, можна зазначити, що «шокова терапія» грунтується на швидкому,
широкому проведенні системних економічних реформ.
Отже, враховуючи зарубіжний досвід можна зробити такі висновки:
 Для економічного зростання економіки, державі необхідно стабілізувати
бюджет. Для стабілізації бюджету України потрібно скоротити витрати і
відповідно можна буде зменшити податкове навантаження;
 Потрібно провести децентралізацію влади в Україні, адже велика країна
не може функціонувати добре без неї. Міста і села повинні мати більші права і
функції з управлінням місцевих фінансових ресурсів. Необхідно розширити
дохідну базу цих бюджетів;
 Для зменшення бюджетних витрат, потрібно виставити на продаж
збиткові державні підприємства, де державний менеджмент не є ефективним і
використати ці кошти в інновації;
 Розробити єдиний підхід у якому би було зазначено стандарти за якими
повинно відбуватися фінансування соціальних послуг в Україні. Адже на
сьогоднішній день більше половини бюджету України іде на фінансування цих
послуг, а у розвинених країнах ця межа сягає 10 відсотків;
 Удоконалення бюджетного кодексу
України і внести зміни до
нормативно правових документів;
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ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ
В УМОВАХ КРИЗИ
Констатувати, що сучасний світ переживає кризу, на сьогоднішній день вже
банально. Наслідки останньої глобальної фінансово-економічної кризи до
сьогодні серйозно впливають на економічне, політичне життя окремих держав і
регіональних угруповань, стан цілих політичних систем і окремих індивідів,
поведінку транснаціональних корпорацій і стратегічні рішення урядів та
корпоративного керівництва. Можна сказати, що ми живемо в епоху
невизначеності – коли пануюча парадигма (мейнстримна економічна теорія, яка
не змогла ні передбачити, ні попередити, ні подолати глобальну економічну
кризу) вже втрачає свою актуальність, а нова знаходиться на стадії формування.
На думку Мануеля Монтеса4, причиною сучасної глобальної фінансовоекономічної кризи як і азійської кризи 1997 року стали: масова відстрочка
платежів, наданих фінансовому сектору з політичних та економічних міркувань і
нав’язування «жадібними» фінансистами непомірно великих кредитів [1, с.361]. З
часом надлишкове фінансування зупинилося і почалося повернення раніше
виданих кредитів. Ця пауза в кредитуванні призвела до кризи спочатку в
позичальників (корпорацій, а згодом і країн), а потім і в кредиторів. З метою
отримання легкого прибутку корпорації йшли на дуже ризиковані операції, стали
надмірно використовувати кредити, не прораховуючи ефективність подібних дій.
Як результат кредитна заборгованість компаній досягла свого історичного
максимуму і в I кварталі 2008 р склала для нефінансових корпорацій США 46% їх
річного обороту, перевищивши суму 6,47 трлн. дол.. США [2].У силу
непрозорості фінансових структур і використання складних сучасних фінансових
інструментів незалежні рейтингові агентства (S&P, Fitch, Moody’s)присвоювали
високі рейтинги надійності корпораціям, не здатним виконувати кредитні
зобов'язання, щоу майбутньому обернулося недовірою до перших і величезними
збитками – для других. Причиною поглиблення кризи стала глобальна
перекапіталізація фондових ринків як розвинених, так і країн, що розвиваються.
Глобальний характер кризи також пов'язаний з тим, що фінансові інститути
розвинули дуже складну, практично нерегульовану систему деривативів, що дало
можливість підтримувати вкрай ризиковані угоди, перекладаючи ризики на інших
агентів ринку. Але, не дивлячись на вищезазначене, улюбленою інтерпретацію
Уолт-Стріта і міністерства фінансів США (найрозвиненіша економіка світу де
розпочалася світова фінансово-економічна криза) і сьогодні зводяться до того, що
4

Мануель Монтес – старший радник з питань фінансів і розвитку в «Південному Центрі» (Женева, Швейцарія). До
цього очолював відділ стратегії розвитку і політичного аналізу ООН.
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в усьому винувате «погане управління з боку корпоративного сектора, який і
виступав основним позичальником» [1, c.363].
Сучасна криза в Іспанії розвивалася за наступним сценарієм: в той час як
іспанський державний сектор мав невеликий борг і низький бюджетний дефіцит,
приватний сектор багато позичав у Франції і Німеччини і коли економічний спад
ускладнив погашення кредитів, йому прийшлося звернутися за фінансовою
допомогою до державного сектора економіки. Сьогодні зовнішній борг Іспанії
значно виріс і склав 313% до ВВП станом на 2014 р., і для його обслуговування
вона знову змушена кредитуватися у приватного сектора. «FinancialTimes»
назвала такі відносини між приватним і державним сектором економіки
«смертельними обіймами» [1, c. 365]. Заради спасіння приватного сектора
державний повинен мати дефіцит, але це змушує його позичати у приватного
сектора і повертати назад, оскільки в іншому випадку приватний сектор не
виживе – і ця спіраль продовжує розкручуватися.
Отже, пануюча економічна модель призвела де-факто до того, що
державний сектор економіки покриває витрати, які виникають через прорахунки
приватного (корпоративного) сектора, а також бере на себе ризики соціалізації
інвестицій, хоча водночас фінансовий сектор, як ні парадоксально, залишається
ключем до відновлення економіки.
Як показує світовий досвід, у багатьох випадках заходи, прийняті для
запобігання, поглиблення та подолання сучасної фінансово-економічної кризи,
лише погіршили ситуацію, знизили ймовірність відновлення економік та
подолання кризи. Причиною цього, на нашу думку, є неузгоджений характер
прийнятих урядами рішень. Так, деякі з них носили виключно технічний, а деякі
переважно політичний характер. Наприклад, запропонована експертами
тимчасова націоналізація падаючих фінансових компаній хоча і виявилася самим
швидким способом відновлення фінансового сектора та недопущення
катастрофічного колапсу платіжної системи, проте, нажаль, даний підхід не
знайшов своєї практичної імплементації ні в США, ні в Великобританії, ні в
Німеччині і розглядався хіба що виключно з академічної точки зору [1, с. 363].
Для сучасної економіки особливо характерна прогресуюча глобалізація,
найважливішими напрямками якої є фінансова глобалізація, глобалізація
діяльності ТНК, інтенсифікація світової торгівлі, регіоналізація господарської
діяльності.Величезна і складна глобальна економічна мережа виявилася дуже
вразливою внаслідок високого ступеня інтеграції її елементів. Глобалізація
сформувала умови, що дозволили фінансовій кризі стрімко поширитися і різною
мірою торкнутися всіх учасників світової економіки.
Фінансова криза збіглася за часом із зростанням цін на нафту і
продовольство, з інфляцією і високою волатильністю валютних ринків.
Нашарування цих факторів призвело до звуження ринків капіталу і
загальносвітовому економічному спаду.Слід зазначити, що будучи глобально
інтегрованими корпоративними структурами активними учасниками світового
фінансового ринку (у першу чергу фондового ринку та ринку боргових цінних
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паперів) на конкурентоспроможність ТНК сьогодні значно зріс вплив світового
фінансового середовища.
Фундаментальні зміни, які відбулися у світовій банківській і фінансовій
системі насамперед прослідковуються у сфері державного регулювання та ролі
держави у фінансовому секторі. Тільки в США загальний обсяг запланованої
державної допомоги сьогодні вже перевищив 1,5 трлн. дол. США з перспективою
збільшення до 8,5 трлн. дол. США [4]. Головним результатом поточної кризи буде
завершення періоду легких прибутків і поступова зміна моделі економічного
розвитку, що передбачає зовсім іншу глобальну конкурентну стратегію ТНК.
Нинішня фінансова криза вже змінила макроекономічне середовище
діяльності ТНК, що, безсумнівно, вплинуло на їх фінансовий стан. Серед
загальних віддалених макроекономічних наслідків кризи, які позитивно
позначаться на глобальних ринках, можна виділити неминуче поліпшення
інфраструктури, здешевлення інформації та засобів комунікації. При цьому
загострення кризових явищ зменшить можливості лібералізації фінансових
ринків, заохочення прямих інвестицій та зняття торговельних бар'єрів [3].
Фінансова стійкість ТНК в умовах кризи багато в чому визначається
взаємодією з банками та іншими фінансовими інститутами. Величезне значення
набувають зустрічі з інвесторами, чітка і відкрита інформаційна політика, вміле
управління курсом акцій і коректна дивідендна політика. Прикладом дуже
професійної фінансової роботи з інвесторами є діяльність IBM, General Electric,
Arcelor Mittal, Boeing, Apple, Hewlett Packard, Microsoft, Google, Procter & Gamble
[3].
Останні події показали, що більшість топ-менеджерів корпорацій,
помилково вважаючи, що економіка і її майбутнє знаходяться під їх жорстким
контролем, здійснюваним за допомогою складних математичних моделей і
витончених систем управління ризиками,переоцінили власне розуміння
глобальних ринкових процесів, чому сприяли і зайві позитивні очікування
інвесторів. Тому, враховуючи особливості функціонування світових фінансових
ринків, які пов'язані насамперед з поглибленням кризи, сьогодні ТНК змінюють
свої підходи до управління корпоративними фінансами. Яскравим прикладом
цього є зміни у структурі активів корпорації. Так, за даними ЮНКТАД запаси
готівки 5000 найбільших ТНК збереглися в 2013 році на досить високому рівні і
склали більше 11% від їх сумарних активів. При цьому, слід зазначити, що запаси
готівки (включаючи короткострокові інвестиції) ТНК розвинених країн
оцінюються експертами у 3,5 трлн. дол. США, а аналогічний показник у ТНК з
країн, що розвиваються та країн з перехідною економікою склав 1,0 трлн. дол.
США. Протягом останніх п'яти років показник співвідношення готівки до активів
у ТНК країн, що розвиваються залишався порівняно стабільним на рівні близько
12%, тоді як у ТНК розвинених країн даний показник виріс в останні роки в
середньому з 9% до фінансової кризи до понад 11% у 2013 році, що у грошовому
еквіваленті складає на 670 млрд. дол. США й істотно стримує інвестиційну
діяльність [5, с.12].
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Таким чином, причини світової фінансово-економічної кризи криються в
характері і механізмах функціонування світової економіки в останні 15-20 років, в
її глобалізації, а також в системних проблемах національних економік.Криза
банківського кредитування призвела до того, що ТНК, які мали велику залежність
відбанківських кредитів, виявилися не в змозі рефінансувати свій борг. Поточні
події ще раз підтверджують, яке величезне значення відіграють ринкова вартість
компаній і підходи до формування системи фінансових показників діяльності
корпорацій. В контексті нещодавнього економічного спаду, на нашу думку,
урядам країн, топ-менеджменту корпорацій і світовому суспільству слід
приділяти більше уваги комплексу цілей направлених на реалізацію концепції
сталого розвитку.
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СУЧАСНІ ПРОТИРІЧЧЯ У БАНКІВСЬКОМУ КРЕДИТУВАННІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
В сучасних умовах розвитку національної економіки банківська система
залишається провідною ланкою ринку фінансових послуг та ключовим
кредитором національної економіки, хоча і відношення активів банків та
комерційних кредитів в економіці до ВВП залишаються суттєво нижчими ніж в
розвинутих країнах Європи. При цьому в умовах соціально-політичної кризи в
Україні, посиленої військовою агресією з боку сусідньої держави, та посиленням
кризових явищ в національній економіці обсяги кредитування комерційними
банками ще більше скорочуються. Проте окрім названих загальноекономічних
факторів скорочення банківського кредитування національної економіки, в
банківській системі України залишається ще суттєва кількість протиріч, що
стримують розвиток ефективного кредитного ринку в Україні.
Теоретичні основи та практичні аспекти банківського кредитування
знайшли широке відображення у міжнародних та вітчизняних наукових працях.
Сучасні погляди на сучасні тенденції банківському кредитуванні національної
економіки широко досліджені в роботах таких вітчизняних дослідників, як:
Алексеєнко Л., Васильченко З., Вовчак О., Вожжов А., Дзюблюк О., Диба М.,
Довгань Ж., Коваленко В., Криклій А., Лєонов С., Луців Б., Лютий І., Міщенко В.,
Науменкова С., Савлук М.та ін.
Досліджуючи структуру банківської системи України, альтернативним
підходом є групування банків відповідно до критерію походження їх капіталу та
виділення таких гомогенних груп, як державні комерційні банки, вітчизняні
комерційні банки, комерційні банки – дочірні структури банків країн СНД та
комерційні банки – дочірні структури банків країн Європи та США. Доведено, що
провідну роль у кредитуванні національної економіки відграють приватних банків
з вітчизняним капіталом – частка кредитів не фінансовим корпораціям в структурі
активів таких банків перевищує 50% їх загальної вартості, а сукупний обсяг
корпоративних кредитів таких банків становить 44% від загального обсягу
корпоративних кредитів в банківській системі України [4].
Серед причин, що пояснюють провідну роль вітчизняного капіталу у
кредитуванні реального сектору економіки України є інтегрованість
досліджуваних фінансових установ у фінансово-промислові групи.Так, серед
десяти найбільших українських банків, виділених нами в досліджувану групу,
вісім входять до фінансового-промислових груп (формалізованих або
неформалізованих), або акціонери таких банків залучені до управління іншими
промисловими підприємствами.
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*Складено та розраховано автором на основі даних НБУ
Рис. 1. Матриця групування банків відповідно до їх участі у
кредитуванні не фінансових корпорацій в Україні станом на 01.01.2014 року
(розмір кульки відображає частку групи банків у загальному обсязі кредитів
не фінансовим корпораціям) [3]
Незважаючи на те, що відповідно до офіційної звітності комерційні банки в
Україні виконують нормативи щодо кредитування інсайдерів, висновки
аналітиків та експертів ринку свідчать що фактичний рівень кредитування
комерційними банками пов’язаних осіб був значно вищим. З метою подолання
такого стану речей, НБУ вніс відповідні зміни до Інструкції про порядок
регулювання діяльності банків в Україні, встановивши єдиний норматив
максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком
особами (Н9) у розмірі 25%. Хоча зазначені зміни є вагомим кроком НБУ на
шляху подолання проблеми кредитування пов’язаних осіб та концентрації ризиків
в банківській системі України, реальною проблемою залишається приховане
порушення банками такого регулювання. Подолання даної проблематики лежить
у площині забезпечення прозорості функціонування банківського сектору
України, покращення рівня корпоративного управління, та забезпечення
функціонування ефективної системи покарань за порушення нормативів НБУ
щодо кредитування інсайдерів.
Тому на сьогодні врегулювання ситуації щодо кредитування комерційними
банками пов’язаних осіб є особливо актуальним завданням. Його виконання не
тільки забезпечить очищення банківської системи України від проблемних
активів, проте і забезпечить розвиток банківського кредитування на ринкових
умовах.
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СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ТА КОМЕРЦІЙНОГО МЕДИЧНОГО
СТРАХУВАННЯ
При зростанні ризику в усіх сферах життєдіяльності людини виникає
потреба у знаходженні дієвих механізмів захисту майнових інтересів громадян.
Особливого значення набуло страхування – предмет якого чітко визначений у
страховому законодавстві, зокрема, як майнові інтереси, що пов’язані з настанням
чітко окресленого переліку ризиків.Як стверджує В. Д. Базилевич, «економічна
природа будь-якого явища криється в економічних інтересах учасників певного
процесу чи явища» [1, с.29]. Наявність майнових інтересів страхувальника
(застрахованого) у соціальному страхуванні пов’язане з імовірністю втрати
трудового доходу чи заробітку, інших доходів для покриття витрат за
соціальними страховими ризиками.
Предметом для медичного страхування у соціальному і комерційному
страхуванні є одне і те ж, а саме, – це майнові інтереси страхувальників
(застрахованих), пов’язані з витратами на отримання медичної допомоги
внаслідок настанням ризиків втрати здоров’я і життя. Діалектичний взаємозв’язок
між майновими інтересами страхувальника (застрахованого) і ризиком загрози
цим інтересам, що може призвести до збитків, породжує особливі економічні
відносини щодо забезпечення страхового захисту у галузі медичного страхування.
Відповідно, страховий ризик і майнові (страхові) інтереси страхувальника є
об’єктом страхових відносин в соціальному й комерційному медичному
страхуванні.
Використання в якості ознаки соціального страхування поєднання
колективних та індивідуальних інтересів держави, страховиків, страхувальників
(застрахованих) є особливо правомірним, адже “в соціально орієнтованій
економіці враховується…відповідність індивідуальних параметрів рівня життя
людини суспільним нормам і стандартам ” [2, с.17], а «проблеми взаємозв’язку
держави, суспільства й індивідуума є базовими для кожного соціуму» [3, с.12].
Характерною ознакою страхових відносин є наявність спеціалізованих
організацій, створених з метою страхування. Проте варто відзначити, що ця
ознака визначає переважно особливості організаційних структур у сфері
страхування, як соціального, так і комерційного. Для соціального медичного
страхування такими організаційними структурами можуть виступати страхові
медичні організації, територіальні фонди соціального медичного страхування,
комерційні страхові компанії. В комерційному медичному страхуванні таким
спеціалізованими організаціями є страхові компанії, що функціонують на
страховому ринку України.
Отже, погляди більшості дослідників природи соціального і комерційного
страхування розділяються за двома напрямами: одні науковці ототожнюють
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економічний характер страхових відносин у цих сферах страхування, а відтак
досліджують соціальне страхування у системі функціонування економічної
категорії страхування, інші – наділяють ці дві страхові сфери відмінними
ознаками, тому розглядають соціальне страхування як окремий вид економічних
відносин в страховій системі.
На нашу думку, для соціального страхування характерні всі ознаки
економічної категорії страхування, однак єдина економічна природа страхових
відносин у сфері соціального і комерційного страхування не означає їхньої
тотожності.
Комерційне медичне страхування має низку особливостей, що відрізняють
його від соціального страхування (табл. 1): здійснюється на добровільних
договірних засадах, на основі гармонійного поєднання інтересів страховика і
страхувальника; передбачає наявність страхового ризику та покриття значно
ширшого їх переліку; відрізняється організаційно-правовим механізмом;
джерелами формування страхових фондів; незалежне від трудової діяльності
людини.
Таблиця 1
Відмінні ознаки між соціальним і комерційним медичним страхування
Ознаки
Ступінь
централізації
економічних відносин
Законодавча
і
нормативно-правова база

Види ризиків
Залежність від трудової
діяльності людини
Ступінь
свободи
волевиявлення
Джерела
формування
страхових фондів

Соціальне медичне
страхування
Складова
інституту
соціального страхування
у контексті державних
фінансів
Регламентується
Законом України «Про
загальнообов’язкове
державне
соціальне
страхування» (публічноправовий характер)
Пов’язане з настанням
соціальних ризиків
Залежне

Комерційне медичне
страхування
Складова
страхового
ринку в контексті ринку
фінансових послуг

Обов’язкове
(всеохоплююче)
Обов’язкові
страхові
внески роботодавців та
працівників з нарахувань
на заробітну плату

Добровільне
(індивідуальне)
Добровільні
страхові
внески юридичних та
фізичних
осіб
з
отриманого доходу чи
прибутку

301

Регламентується
Законом України “Про
страхування” (цивільноправовий характер)
Пов’язане з настанням
страхових ризиків
Незалежне

Ознаки
Учасники:
Страховики

Страхувальники
Застраховані

Терміни страхування

Продовження таблиці 1
Соціальне медичне
Комерційне медичне
страхування
страхування
Некомерційні страхові Страхові компанії різних
організації
–
Фонд форм власності
соціального медичного
страхування;
страхові
компанії
Органи
Державного Юридичні
і
фізичні
управління
і
влади, особи
роботодавці
Усі громадяни
Обмежена
кількість
громадян, що виявила
бажання у придбані
такого виду страхового
захисту
Безстрокове
Обмежені
договором
страхування (до одного
року)

Зазначені вище розбіжності між комерційним і соціальним медичним
страхуванням підтверджують належність медичного страхування до різних
організаційно-правових сфер страхових відносин. Однак незаперечним є той факт,
що поряд з розбіжностями комерційне і соціальне страхування мають спільну
економічну природу та належать до сфери економічних відносин. Як справедливо
зазначає О. О. Гаманкова, «ці дві сфери страхових відносин не доцільно
розглядати безальтернативно відокремлено, як це відбувається зараз. Такий
відокремлений теоретичний підхід виливається в штучне протиставлення
соціального і комерційного страхування, позначається на якості законодавчого
регулювання страхових відносин у суспільстві, призводить до неоднакового
тлумачення одних й тих самих понять, заважає взаємній інтеграції цих двох
страхових сфер» [4, с.38].
Отже, в процесі дослідження ми дійшли висновку про єдину економічну
природу соціального медичного і комерційного медичного страхування, відтак
про належність їх до системи страхових відносин. Однак, незважаючи на спільну
природу цих страхових відносин, вони мають певні економічні, організаційні та
правові розбіжності. Охарактеризовано певні особливості, властиві кожній з сфер
страхування, що унеможливлюють їх тотожність.
Відсутність серед науковців єдиного підходу до характеристики
економічної природи страхових відносин у сфері медичного страхування –
основна причина дискусій і стосовно висвітлення його сутності та
функціонального призначення.
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ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ЕТИЧНИХ, СОЦІАЛЬНО-СВІДОМИХ
МОТИВІВ У ПРИЙНЯТТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ НА РИНКУ
ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ
Фундаментальні зміщення у поведінці людей у новому тисячоліття
пов’язані з більш етичним і соціально-відповідальним ставленням до наслідків
своїх рішень. Особливо проявлений цей тренд серед так званого покоління
“міленіалів” (народились в період з 1981 по 1996 роки) та покоління Z
(народились після 1996 року).
Соціалізація економіки, як один з проявів сучасної трансформації
суспільства, проявляється і у фінансовій сфері. Зростає взаємозалежність
фінансових ринків; збільшуються “розміри” гравців, підвищується ціна, яку
платить суспільство за порушення ринкового еквілібріуму. Так, за період 1970 р. –
2007 р., відхилення середніх темпів зростання реального ВВП після банківських
криз від екстраполяції його трендового значення складало в середньому 20 %.
При цьому, коливання для різних епізодів криз відбувалось в широких межах від
0 до 98 % [1].
Це наводить на думку, що ефективність ринків фінансових активів не може
розглядатися тільки з погляду формальних критеріїв досягнення оптимальної
алокації фінансових ресурсів. Побудова ефективної соціальної ринкової моделі,
коли основною метою суспільного розвитку стає підвищення рівня життя
населення, проведення реформ, що трансформують всі соціальні інститути
суспільного життя, спричиняють появу як нових контекстів вже відомих понять,
так і неологізмів (соціальна ринкова економіка, податкова соціологія, соціальний
капітал, соціальні фінанси тощо). Зміна парадигми соціально-економічного
розвитку країни, пріоритетність вирішення соціальних проблем зумовлюють
еволюційну модернізацію економічних відносин і викликають новий дискурс у
трактуванні фінансів, у рамках соціального контексту, який потребує нового
понятійного апарату.
Таким неологізмом виступає поняття “соціальні фінанси”. Це поняття надає
новий змістовний нюанс сучасним фінансам, переносячи наголос у трактування
зазначеної фінансово-економічної категорії на її соціальну складову. Соціалізація
фінансів полягає, зокрема, у розгляді більш широкого набору цілей –
ефективності розподілу фінансових ресурсів, доступності до фінансових ресурсів
домашніх господарств і фірм, підтримання фінансової стабільності тощо.
Концептуалізація фінансів як соціальної категорії передбачає, що соціальний
характер має бути притаманний усім підсистемам фінансових відносин,
включаючи фінансовий ринок.
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Соціальний інститут – усталений комплекс найбільш загальних соціальних
норм, правил, принципів, що визначають сутність і стійкість соціальних явищ,
обумовлює і регулює соціальні відносини, діяльність людини у різних її галузях
[1]. У філософському трактуванні (теорія обміну) соціальний інститут являє
собою відносно стабільні загальні норми, що регулюють відносини непрямого і
складного обміну між соціальними одиницями [2]. У сучасних умовах фінансові
ринки виступають одним із вагомих соціальних інститутів, ефективність яких
відбивається не тільки у загальноекономічних показниках, але і у соціальних
показниках розвитку суспільства, рівні та якості життя громадян.
Ринок фінансових активів – це соціальний інститут, що має дуалістичну
природу: з одного боку, їх призначення як механізму інвестування і фінансування
передбачає переслідування тільки економічного інтересу, з іншого – вони
формують структуру доходів економічних суб’єктів, бюджетів різних рівнів, що
визначає рівень життя населення. Соціальна справедливість – це сприйняття у
масовій свідомості характеру розподілу доходів та життєвих благ у суспільстві,
наявність рівних можливостей для реалізації власних інтересів громадян [2].
У останні роки більшість професіоналів відмічає зміни у фундаментальних
інвестиційних мотивах населення. Особливо це стосується молодого покоління,
яке ставить завдання отримання довгострокової віддачі від інвестицій базуючись
на факторах, які виходять за межі традиційних ризик-доходність. Цьому сприяє
розширення доступу до інформації про діяльність потенційних об’єктів
інвестування.
Практика надання особливої цінності екологічним, соціальним та
управлінським питанням (environmental, social and governance – ESG factors) при
інвестуванні істотно еволюціонувала від свого витоку в межах відбору цінних
паперів на основі моральних цінностей. Зараз питання ESG враховуються як
індивідуальними, так і професійними інвесторами при розгляді інвестиційної
якості різних класах активів разом з традиційними фінансовими показниками, як
такі, що також впливають на ризик та віддачу інвестицій.
У минулому питання управління вважалися актуальними головним чином
для мотивованих персональними цінностями інвесторів, проте сьогодні зростає
усвідомлення того, що питання ESG є актуальними для всіх довгострокових
інвесторів.
Інвестиційні компанії пропонують широкий спектр таких інвестицій. Так
компанія Merrill Lynch пропонує наступну градацію імпакт-інвестицій (інвестиції
з соціальним впливом):
- соціально-відповідальні інвестиції (Socially Responsible Investments – SRI)
– не виключають як об’єкти інвестування компанії, корпоративна культура яких
заснована на релігійних, особистих упередженнях, виробників зброї. SRI як
індустрія розвинулась відносно недавно – на початку 2000-х років і було
направлена підтримку набору цінностей екологічного розвитку;
- інвестиції стійкого розвитку (Sustainable Investments). Цей підхід
ґрунтується на пошуку компаній які відповідають екологічним, соціальним і
управлінським критеріям якості. Наприклад, екологічними критеріями можуть
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виступати – викиди вуглецю, забруднення води, біо-різноманіття, управління
відходами; соціальними – захист персональної інформації, дотримання прав
людини, умови праці, гендерна рівність; управлінскими – склад правління,
ревізійної комісії, боротьба з корупцією, практика лобіювання тощо;
- тематичні інвестиції (Thematic Investments) інвестують в об’єкти, що
відповідає вирішенню певної соціальної чи екологічної пролеми, таку як гендерна
рівність і різноманітність, охорона здоров'я;
- інвестиції прямого впливу (Impact First Investments) передбачають пряме
фінансування проекту направленого на вирішення соціально-екологічних
проблем. Логіка полягає в тому, що купівля на вторинних ринках не передбачає
безпосереднього фінансування емітента, а тільки перехід прав власності.
Попит з боку інвесторів на інвестиції у компанії з високими ESG
показниками стимулює фірми враховувати ці фактори в процесі прийняття
рішень: до увари приймаються не тільки очікувані прибутки, а й соціальні ефекти
що їх супроводжують.
Питання ESG часто висвітлюються в засобах масової інформації, коли
інвестори зазнають раптових і значних втрат на фондових біржах – втрати, які
пов'язані з поганим управлінням, ризиками, спричиненими одним або кількома
ESG - факторами. Що стосується екологічних ризиків, то показники охорони
здоров’я та безпеки British Petroleum напередодні розливу нафти в Мексиканській
затокі в 2010 році були гіршими, ніж показники аналогічних компаній. Коли цей
факт був висунутий на перший план після падіння ціни акцій British Petroleum, це
посилило необхідність аналізу показників ефективності ESG в галузі. Посуха в
Каліфорнії також виявила необхідність врахування водної кризи, важливого
питання ESG, при аналізі інвестицій для відповідних підприємств, від сільського
господарства до виробництва напівпровідників. Побоювання щодо зміни клімату
та втрати активів знаходять своє вираження в резолюціях акціонерів на щорічних
зборах великих нафтових компаній, таких як Shell. Крім того, соціальні проблеми
(наприклад, трудові відносини) можуть мати значний і прямий вплив на фінансові
показники компанії або опосередкований вплив через репутацію - наприклад,
Walmart часто критикують за їх умови праці.
Хоча питання ESG часто привертають увагу через екстремальні події, які
спричиняють різке падіння цін на акції відносно великих компаній, що
котируються на біржі, вони не обмежуються лише акціями, екстремальними
подіями чи великими компаніями. Проблеми ESG та пов'язані з ними тренди, такі
як дефіцит природного ресурсу (наприклад, питної води) та демографічна
ситуація, мають значення для інвестиційного ризику та прибутковості між
різними класами активів.
Не існує жодного вичерпного переліку питань ESG. Проблеми ESG часто
взаємопов’язані, і може бути складно класифікувати проблему ESG як лише
екологічну, соціальну чи управлінську, як показано в таблиці 1.
Однією із головних проблем при врахуванні екологічних, соціальних та
управлінських факторів є складність їх виміру в грошовому вираженні. Так,
фактори ESG часто можна виміряти (наприклад, плинність працівників у
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компанії), але важко визначити їх грошову оцінку (вартість плинності працівників
для компанії).
Таблиця 1.
Приклади екологічних, соціальних та управлінських питань (ESG)
Екологічні проблеми
Зміна клімату та викиди
вуглецю
Забруднення повітря та
води
Біо-різноманіття

Соціальні проблеми
Задоволеність клієнтів

Питання управління
Склад управління
Структура
ревізійної
комісії
Хабарництво та корупція

Знищення лісів

Захист даних та
конфіденційність
Стать
та
різноманітність
Залучення працівників

Енергоефективність
Поводження з відходами

Громадські відносини
Права людини

Нестача води

Трудові норми

Компенсаційні
керівництву
Лобіювання
Політичні
взаємовідносини
Можливості
доповідачів

пакети

для

Для учасників фінансової галузі ключовою ідеєю є те, що питання ESG,
особливо екологічні та соціальні, не отримують достатньої уваги при прийнятті
інвестиційних рішень, при чому систематичний розгляд питань ESG, швидше за
все, призведе до більш повного аналізу та більш обґрунтованих інвестиційних
рішень. Для пояснення того, чому це так, існує ряд причин, серед яких можна
виділити головні:
 важко присвоїти грошову оцінку питанням ESG та інтегрувати їх у
кількісні моделі;
 розкриття інформації, пов’язане з ESG, компаніями може бути
обмеженим, неперевіреним та нестандартним;
 питання ESG, як правило, впливають на фінансові показники в
довгостроковій перспективі, тоді як багато інвесторів, мають відносно
короткострокові горизонти.
Незважаючи на це, розгляд питань ESG стає все більш поширеним, а
результати досліджень вказують на зростаючу обізнаність щодо питань ESG при
інвестуванні: лише 27% учасників фінансової галузі не розглядають питання ESG,
тоді як 73% враховують екологічні, соціальні та управлінські проблеми, або їх
поєднання, в інвестиційних рішеннях (рис. 1).
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Рис. 1. Питання ESG, які беруть до уваги при прийнятті рішень
учасники фінансової галузі
Джерело:
складено
на
основі:
https://www.cfainstitute.org//media/documents/article/position-paper/esg-issues-in-investing-a-guide-forinvestment-professionals.ashx
Інтерес до питань ESG з боку суспільства, політиків і засобів масової
інформації підвищується через значний вплив глобальних корпорацій на світову
економіку, велику частку корпоративних цінних паперів, що належать довірчим
фондам, а також проблему довіри до фінансової галузі.
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