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МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Аннотация: Рассмотрены основные мировые тенденции, которые имеют
место в развитии фискальной политики. Перечень тенденций ограничен
налоговой политикой, которая считается ее стержнем. Показано, что
поощрение инвестиционной активности во всех сферах производственной,
коммерческой и научно-технической деятельности достигается созданием
благоприятного инвестиционного климата, главным образом, через снижение
налогов и установление налоговых льгот. Рассмотрена такая тенденция как
международная налоговая координация.
Ключевые слова: фискальная политика, тенденции, налоговая политика,
электронный бизнес, стимулирование, инвестиционная деятельность,
уклонение, План BEPS
В современном мире стержнем фискальной политики является налоговая
политика государства. От того, насколько эффективно она осуществляется,
зависит наполняемость бюджета и решение важных социальных и
экономических проблем страны. Американские профессора экономики К.Р.
Макконнелл и С.Л. Брю определяют фискальную политику как
«манипулирование государственным бюджетом - производственными
расходами и налогообложением - для достижения поставленных целей
увеличения производства и занятости или снижения инфляции» [1]. Иными
словами, фискальная политика соединяет в себе целый спектр форм
финансовой политики - бюджетную, налоговую, политику расходов и доходов.
Однако остановимся лишь на таком аспекте, как налоговая политика, поскольку
в рамках тезисного изложения доклада охватить все стороны вопроса
достаточно сложно.
Основные тенденции в налоговой политики в мире можно определить, по
нашему мнению, следующим образом:
- стимулирование инновационно-инвестиционной деятельности с помощью
налогового механизма;
- развитие налогообложения электронного бизнеса;
- объединение международных усилий в борьбе с уклонением от налогов
(международная налоговая координация);
- совершенствование национальных законодательств относительно налога на
добавленную стоимость;
- изменения в международном налоговом планировании.
Поощрение инвестиционной активности во всех сферах производственной,
научно-технической и коммерческой деятельности является важной целью
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налоговой реформы во многих странах. Мировой опыт налоговых реформ
последнего десятилетия наглядно демонстрирует, что именно политика
снижения ставок подоходного налога и объемов обложения корпораций, фирм
и предпринимателей, т. е. предоставления плательщикам большей свободы в
распоряжении своими доходами, стала в последние годы важнейшим стимулом
инвестиционной активности в рыночной экономике.
В мировой практике стимулирующая фискальная политика реализуется через
ускоренную амортизацию; снижение ставок налогов на доходы юридических
лиц; налоговый кредит, что создает дополнительные стимулы для компаний,
инвестирующих в инновации и научные разработки; изменения в системе
косвенного налогообложения для поддержания спроса путем снижения
стоимости товаров и услуг; изменения в системе прямого налогообложения
доходов физических лиц с целью роста совокупного спроса путем увеличения
зарплаты после налогообложения, особенно налогоплательщиков с низким и
средним уровнем доходов [2].
Важным является снижение ставок налога на прибыль инновационных
предприятий и организаций, выполняющих научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы (НИОКР). В частности, полное освобождение
предприятий и организаций от налогообложения прибыли от НИОКР без
ограничения времени действия этой льготы применяется в Турции. В Греции от
налога на прибыль полностью освобождены проектные и конструкторские
фирмы, выполняющие проекты за пределами страны Во Франции льгота для
инновационных предприятий является вполне логичным продолжением
«налоговых каникул»: в течение двух последующих лет налог уплачивается по
половинной ставке. В Люксембурге ставка налога снижена до 25% для доходов
нового бизнеса и новой деятельности в течение восьми лет, причем размер
ставки определяется объемами инвестиций в основные фонды [3, с. 14].
Конечно, каждая страна использует те фискальные инструменты и
направления стимулирования, которые в большей степени являются
приемлемыми с точки зрения решения стратегических задач современного
этапа ее развития.
На момент 2016 года список 29 стран с самым низким уровнем налога в мире
возглавляет Македония с показателем 7,4 %. И замыкает список Болгария с
уровнем налогов 27 %. Болгария входит в пятерку стран Европы с самым
низким налогом на прибыль, он составляет 10 %. Столько же платят и
физические лица [4]. И хотя эти страны не являются лидерами в НТП, но они
демонстрируют значительные результаты социально-экономического прогресса.
А Болгария стала членом ЕС. Отмеченная тенденция подтверждается налоговой
практикой других стран, таких, например, как Сингапур, где уровень налогов 18,4
%. Поэтому многие компании со всего мира выбирают Сингапур в качестве
своей резиденции в Азии [там же].
Украина с налогом на прибыль 18% не вошла в этот список. И вот, почему.
Ежегодно в рамках Всемирного экономического форума выходит отчет о
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глобальной конкурентоспособности, который демонстрирует потенциал всех
мировых экономик. В этом рейтинге анализируются различные показатели – от
состояния банковской системы до сложности ведения бизнеса. Затем все
данные суммируются и создается четкая картина экономического потенциала
страны. Одним из показателей Индекса глобальной конкурентоспособности
является размер налогов. Чем он выше, тем ниже конкурентоспособность
экономики. Для измерения уровня налогов используется рейтинг налоговых
ставок Всемирного банка. Он создается на основании суммы пяти разных видов
налогов с учетом всех вычетов и льгот: налога на прибыль предприятий,
социальных взносов, налога на имущество, налога с оборота и других менее
значительных выплат [4].
В условиях глобализации возникла юрисдикция Интернет, как особого
виртуального пространства, где осуществляются различные виды электронного
бизнеса (инновационное предпринимательство, электронные финансовые
операции), формируются новые секторы экономики. Из-за появления
виртуальных государственных границ возникает проблема в налогообложении
субъектов электронного бизнеса, которые могут осуществлять минимизацию
своих доходов. Органам фискальной службы сложно практически
контролировать деятельность налогоплательщиков, занимающихся бизнесом в
Интернет. Это обусловливает необходимость совершенствования фискальной
политики. Поэтому возникают и новые элементы национального и
международного
налогообложения,
касающиеся
инновационного
предпринимательства и электронной коммерции.
Появление современных электронных технологий получения доходов и форм
осуществления финансовых операций приводит к трансформации
инструментов налогообложения и процедур проведения налогового
администрирования, которое выражается, например, в заполнении электронных
налоговых деклараций, внедрении электронных систем уплаты налогов, сдачи
налоговой отчетности и сверки ее с помощью Интернет. Любые изменения
национального законодательства в сфере налогообложения (изменения
размеров налогов, режимов налогообложения) мгновенно становятся
известными налогоплательщикам, что обеспечивается путем размещения
необходимой информации на официальных сайтах в Интернет.
Уклонение от уплаты налогов и налоговое мошенничество в цивилизованных
странах считаются весьма серьезными преступлениями против общества и
государства. Мировым опытом разработан значительный комплекс мер
противодействия налоговому мошенничеству. В последнее время ведется
активная борьба, которая сопровождается объединением международных
усилий. Эта тенденция привела к международной налоговой координации.
Мир неуклонно движется в сторону большей прозрачности, которая
проявляется
в
установлении
единых
стандартов
противодействия
«оптимизационным» налоговым практикам; внедрении новых механизмов
налогового регулирования; раскрытии информации и ее обмене. В 2013 г. в
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рамках ОЭСР при содействии G 20 был принят План действий по
противодействию размыванию налогооблагаемой базы и перемещению
прибыли (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS). Он определил 15 Действий,
осуществлять которые предполагается как на национальном, так и на
международном уровне. План BEPS активно совершенствуется и внедряется в
жизнь. 2016 год ознаменовался стартом взаимодействия между членами ОЭСР
в формате инклюзивной группы (inclusive framework), нацеленным на усиление
сотрудничества в борьбе с размыванием налогооблагаемой базы и
перемещением прибыли. С 30 июня по 1 июля 2016 г. в Киото прошла первая
рабочая встреча, участники которой постановили, что необходимо установить
стандарты в сфере трансфертного ценообразования и вычета процентов.
Взаимодействие в инклюзивном формате будет акцентироваться на вопросах
имплементации четырех минимальных стандартов Плана BEPS в национальные
законодательства и соглашения об избежании двойного налогообложения.
Минимальные стандарты включают в себя:
- противодействие вредным налоговым практикам;
- противодействие злоупотреблению условиями налоговых соглашений;
- внедрение сводного отчета по странам;
- внедрение эффективных механизмов разрешения споров.
С присоединением в 2017 году к Плану BEPS, Украина взяла на себя
обязательства внедрить «минимальный пакет». Последствия такого шага активно
обсуждаются в украинских научных, политических и предпринимательских кругах.
Налог на добавленную стоимость (НДС) сегодня представляет собой
ключевой элемент украинской налоговой системы. НДС - один из наиболее
распространенных в мировой практике налогов уже с 60-70-х гг. ХХ в. Сейчас этот
налог используется налоговыми системами более чем ста стран мира.
Исторически первыми странами, которые ввели НДС, были Франция, Дания и
Германия. Во многих странах ставка НДС не превышает 20 %. Также в этих
странах существуют одна или более льготных налоговых ставок, за
исключением Японии, где ставка по этому налогу достаточно низка. Масштаб
применения льготных ставок в Германии, Франции и Швейцарии практически
одинаковый. В большинстве стран используется система реверсивного
взимания НДС, то есть налог уплачивает налоговый агент за
налогоплательщика. Налоговый агент (налоговый резидент) уплачивает налог
за налогоплательщика (нерезидента), когда нерезидент оказывает услуги на
территории этой страны. Исключением из значительного перечня
экономически развитых стран в данном случае являются США и Австралия, не
использующие НДС в своих налоговых системах. С 2003 г. в ЕС вступили в
действие новые правила налогообложения электронной коммерции налогом на
добавленную стоимость. Налоговый комитет ОЭСР разработал правила
распределения налоговых сборов от электронной коммерции. Опубликованы
«Комментарии к модели налоговой конвенции ОЭСР», направленные на
гармонизацию международного налогового режима в сфере электронной
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коммерции. Правительство США предоставляет особые налоговые льготы
инновационным фирмам для стимулирования развития электронной
коммерции.
Следует отметить и некоторые другие тенденции. В условиях глобализации
происходит взаимозависимость национальных налоговых систем, а также
обострение международной налоговой конкуренции как на уровне государств,
так и на уровне отдельных крупных хозяйствующих субъектов. Поэтому
тенденции международного налогового планирования на ближайшие несколько
лет будут определяться и предопределяться усилением сотрудничества в борьбе
с размыванием налогооблагаемой базы и перемещением прибыли. Для этого
будут приниматься и совершенствоваться конвенции о раскрытии информации
об использовании схем агрессивного налогового планирования; повышении
эффективности механизмов разрешения споров по применению договоров об
избежании двойного налогообложения между странами.
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WORLD TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF FISCAL POLICY

Annotation: The main world tendencies that take place in the development of
fiscal policy are considered. The list of trends is limited by tax policy, which is
considered its core. It is shown that the promotion of investment activity in all
spheres of industrial, commercial and scientific and technical activity is achieved by
creating a favorable investment climate, mainly through tax cuts and the
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establishment of tax incentives. Such trend as international tax coordination is
considered.
Keywords: fiscal policy, trends, tax policy, e-business, incentives, investment
activities, evasion, the BEPS Plan
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THE FINANCIAL MARKET AND THE COUNTRY'S SOCIOECONOMIC
DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION: VIEW FOR
GEORGIA
Abstract. Author discusses the necessity of transformation of financial market
in Georgia and deficiency of stock market – its segment. Modernization of
financial system of country and accordingly of general European and global
tendency, the establishment of financial system close to English-American model
based on market is importantly necessary.
Key World: financial market, socio-economic development, globalization
In the context of market economy and the globalization, socio-economic development
of any country is determined by the level of financial market development within the
country and its inclusion in global financial markets, which does not raise any
questions.
Everybody knows that the financial market of the country is the unity of relations
that arise in the process of exchange of ecotourism within the state when using
money as a mediator. As we know, capital mobilization, cash transaction operations
and monetary funds are placed on the financial market. While the demand for supply
and supply of capital, credit and loans of different countries creates a global financial
market.
On the other hand, the financial market itself includes equity markets (equity
capital - shares, debt equity - bonds and bonds markets), money market, derivative
market (derivative) market and currency market.
Economic theory is also known to have historically established two major models
of financial markets: the first focused on the banking financing (e.g. continental
model), the second on securities and institutional investors markets - Insurance
Compensations, Investment and Pension Funds (e.g. Indoor-American model). If the
English-American model is characterized by the public placement of securities and
the high level of secondary market development, the continental model is
characterized by high level of share capital concentration (small shareholders) and
non-disclosure of securities (low market development). In the modern conditions, it
may be characterized by the tendency to approximation of financial markets to the
English-American model of European countries.
It should be noted that only monetary and currency markets have been developed
in Georgia, which means the continental model of the financial market (mainly bankbased financial system).
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At the same time, capital market is weak and there is no derivatives market at all.
What are the negative consequences for this country? Let's consider some of them:
The socio-economic development of the country depends only on foreign direct
investments and foreign loans. This, of course, is unstable for the functioning and
dynamics of the economy. It is natural that sources of direct investment (subjects) are
always restricted and are likely to be more difficult in transitional stages (in terms of
increasing the risks).
Banks are in a monopolized state of the real economy. The interest rates are
usually higher, which makes the business hard, especially at its initial stage. Getting
credit for business development is possible only for large companies. Obviously, the
medium and small business can’t be established under the existing high interest rates
of credit resources.
Georgia is excluded from the borders of foreign countries and globally from the
world of foreign investments (foreign banks, investment, pension funds and hedge
funds), which, of course, does not allow us to fully utilize the country's investment
potential. In particular, because of this additional environment, the desire for direct
investments is also difficult for investors, as in most cases the flow of portfolio
investments in some countries is considered by investors as an investment indicator
of the relevant region.
The above-mentioned problem in Georgia is focused on the problem of existence
of the country's securities market (the stock market) in the problem of existence (we
share the position according to which the securities market is the segment as the
money and capital markets, and identical to the stock market concept). Why did this
happen, first of all, to look at the question of Georgia in the long-term history of its
development.
As it is known, the only representative of the securities market organized by us is
the Georgian Stock Exchange (GSE), which was formed in 1999 (with USAID
assistance), but has actually started functioning since 2000. From the same year our
stock is a member of the Eurasian Federation (FEAS) of Stock Exchanges. It should
also be noted that the Eurasian federation of stock exchanges was established in 1995
and today comprises the largest 33 member exchanges of Europe and Asia, such as
the Abu Dhabi Stock Exchange [1], Istanbul Stock Exchange [2], Turkish Derivatives
Exchange [3], Baku Stock Exchange [4], Egypt Exchange [5], Georgian Stock
Exchange [6], Armenia Stock Exchange [7] and others. (See more about the
Federations Federation [8]).
Obviously, the level of development of the stock market is clearly dependent on
the privatization process (its forms, state policy, etc.), especially at the initial stages
of its formation [9;10].
The figures and the general situation in the financial market clearly show the low
level of stock market development in Georgia. According to recent research in the
context of determining the competitiveness of the countries of the world, [11]
according to the indicators of financial market development, such as financing by the
local stock exchange, Georgia (2.4), for example Azerbaijan (3.4) and Turkey (3.8).
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Georgia at the same time is significantly behind Hong Kong (5.6), the United States
(5.7), Estonia (4.1), Lithuania (3.4), Latvia (3.2). From the neighboring neighbors
Ukraine (2.5), the Russian Federation (3.1), and Armenia (2.6).
Considering that the strategic course of the country is integration into the Euro and
Euro Atlantic structures (including the European financial markets), it is necessary
first of all to modernize the financial system of the country and in accordance with
the common European tendency to the financial system closer to the market-based
financial system, the English-American model to establish.
The transition to the quality market of the financial market with the predecessor of
its segment - securities market development will benefit the country directly in the
effective solution of today's problems, such as attracting long-term investment
resources from abroad through the mechanisms of secured and secured securities
markets for all. It is important to create a real competitive environment on the credit
market in the country, to create a means for the population to participate in the
market organized by the acquisition of their shares in the investment of enterprises of
one or another sector (estimates of various experts in the banks of the Georgian banks
in the amount of term deposits of up to 2 billion GEL- for example, [12]) according
to dividend and the stock price increases interest.
On the other hand, the market of derivatives (derivative financial instruments) will
enable the business to effectively manage risks associated with economic activity.
There is a possibility to create a regional market with coordinated development
and activities on the bilateral markets of Georgia and Armenia (in the future may also
be involved in Azerbaijan). The "supplier" of the required technologies is known and
is one of the largest stock in the world NASDAQ OMX (Armenia is already quite
effective in accordance with NASDAQ OMX Armenia). A good example is the
Baltic Regional Stock Exchange (NASDAQ OMX Baltic Stock Exchanges) [13],
which incorporates Latvia (NASDAQ OMX Riga), Lithuania (NASDAQ OMX
Vilnius) and Estonia (NASDAQ OMX Tallinn) exchanges.
Due to the actuality of the issues discussed, I think that it will be very important to
reflect the adequate systematic ways of solving the above-mentioned problems and
measures in the country's long-term socio-economic development strategy. First of all
it involves the formation of institutional structures necessary for the effective stock
market, the preparation of relevant professional staff of the world level (including for
this purpose through substantial reinforcement of university education and research),
active involvement of economic subjects in the capital market technologies in the
business of functioning in the state Stimulation and so forth. [14].
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БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА: ДОВГОСТРОКОВА СТІЙКІСТЬ І
СТРУКТУРНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІКИ
Анотація. У статті досліджено основні складові умови стійкості і
структурної трансформації економіки – бюджетної політики. Обґрунтовано
необхідність формування бюджетних правил. Показано як зміцнення
податкової системи впливають на стимулювання сталого розвитку економіки.
Запропоновано напрямки зниження ризиків незбалансованості бюджетної
системи, що забезпечить стійкість і структурну трансформацію економіки.
Ключові слова: бюджетні правила, фінансові умови, пріоритети
бюджетної політики, стимулювання сталого росту економіки.
Бюджетна політика забезпечує стійкість і структурну трансформацію
економіки. Важливо, щоб бюджетна політика розвивалась на основі
«бюджетних правил». «Бюджетні правила» будуть ефективними за умови
довгострокового бюджетного прогнозу, який буде орієнтований на
забезпечення структурних економічних перетворень [3, c. 59].
Важливою умовою стійкості бюджетної системи являється стійка податкова
система, спрямована на стимулювання сталого росту економіки і створення
конкурентних умов для розвитку підприємств.
Важливим є також зниження залежності економіки і державних фінансів від
динаміки цін на газ, нафту, вугілля, які країна весь час купувала в Російської
Федерації і ціни залежали від взаємовідносин країн, а зараз купує в Австрії і
ціни залежать від відстані перевезень.
Бюджетна політика повинна адаптуватися до нової зовнішньої реальності,
враховувати військові дії на Сході, постійно зростаючі потреби збройних
сил.
Адаптація бюджетної політики повинна відбуватися в умовах формування
«бюджетних правил», бюджетні витрати і бюджетні доходи не повинні носити
ручний характер управління.
Має бути розроблена нова конструкція бюджетних правил, що дозволить
забезпечити необхідний рівень передбачуваності економічних і фінансових
умов, а також задавати орієнтири по пріоритетам бюджетної політики у
середньостроковій і довгостроковій перспективі.
Бюджетна політика залежить від стійкості податкової системи, яка стимулює
сталий ріст економіки і створення конкурентних умов для розвитку
підприємств [4, c. 23]. Підвищення податкового навантаження, зміна структури
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податкової системи негативно впливає на розвиток галузей економіки,
зниження ризиків незбалансованості бюджетної системи.
Бюджетна політика залежить від адміністрування доходів, система
адміністрування має базуватися на єдиній методологічній основі.
Важливо також визначити принципи регулювання і підвищення
адміністрування неподаткових платежів і як результат:

скорочення частини тіньового сектору і створення умов для чесної
конкуренції;

росту сплати податків і покращення умов ведення бізнесу;

ріст об’ємів податкових надходжень до бюджету;

підвищення передбаченості ведення бізнесу;

важливо вивести із тіні алкогольний і тютюновий бізнес;

змінити умови митних платежів;

покращити умови збору страхових внесків;

розробити «дорожну карту» із адміністрування неподаткових платежів.
Важливими у зміцненні бюджетної системи мають стати неподаткові
платежі. В частині неподаткових доходів бюджетної системи в рамках
реалізації міроприємств «дорожньої карти» з підвищення ефективності
адміністрування неподаткових платежів належить виробити підходи до
регулювання принципів встановлення і змін неподаткових платежів, це
дозволить, з однієї сторони зробити систему платежів більш прозорою і
простою для бізнесу, а з іншої – підвищити збір платежів.
Потрібно глибоко проаналізувати ключові завдання в частині управління
дебіторською заборгованістю по доходах: удосконалення механізмів
адміністрування і інформаційної взаємодії; стимулювання швидкої сплати
платежів і заходи із попередження порушень; урегулювання окремих питань
списання безнадійної заборгованості [6, c. 12].
З метою підвищення довіри користувачів до фінансової інформації про
економічні суб’єкти планується:

запровадити лізингову систему у галузях національної економіки;

підвищити якість процедури експертизи бюджетної політики;

удосконалити систему зовнішнього контролю якості роботи
аудиторських організацій.
Важливим напрямком діяльності має стати формування гнучкої і комплексної
системи управління бюджетним витратами, яка буде пов’язана із системою
державного стратегічного управління [5, c. 42].
Результатом вирішення цього важливого завдання має стати формування
конкурентної моделі надання державних (місцевих) послуг, яка забезпечує
підвищення їх якості; підвищення ефективності і оперативності виконання
бюджету по видатках; підвищення ефективності державного фінансового
контролю; підвищення якості фінансового менеджменту головних
адміністраторів коштів державного бюджету.
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Підвищення ефективності управління бюджетними витратами передбачає
необхідність прийняття ряду заходів із підвищення стратегічної ефективності
управління витратами, а також заходів із підвищення підзвітності
(підконтрольності) бюджетних витрат [10, c. 31].
Підвищення стратегічної ефективності передбачає:

спрощення процедури розробки і реалізації державних програм,
втілення проектних методів при управлінні їх реалізацією (на прикладі
«пілотних» державних програм із подальшим поширенням на всі державні
програми);

формування і затвердження переліку податкових і неподаткових пільг
(витрат), а також нормативної бази для втілення прогнозування пільг і оцінки їх
ефективності в регульований бюджетний процес як частину комплексної
системи управління бюджетними ресурсами;

формування нормативно-правової бази надання державних (місцевих)
послуг на конкурсній основі.
Забезпечення операційної ефективності передбачає:

удосконалення порядку казначейського супроводу коштів, які надаються
із державного бюджету, а також розширення практики застосування
казначейських акредитивів;

впровадження і апробація системи доведення лімітів бюджетних
зобов’язань на основі обгунтувань бюджетних асигнувань;

перехід від сплати внесків до статутних капіталів юридичних осіб до
надання субсидій.
Підвищення підзвітності (підконтрольності) бюджетних витрат передбачає:

встановлення стандартів підготовки до проведення внутрішнього
фінансового контролю і планування внутрішнього фінансового аудиту;

створення і апробацію системи оцінки програм і практик ініціативного
бюджетування в Україні;

реалізацію Програми розробки державних стандартів бухгалтерського
обліку для організацій державного сектору.
Боргова політика держави для зміцнення бюджетної системи має
формуватися на надійних джерелах фінансування і розвитку національного
ринку позичкового капіталу [7, c. 23].
Розвиток механізмів позичкового фінансування дефіциту бюджету в
умовах обмежень на доступ до ринків зовнішніх запозичень.
Як результат потрібно очікувати планомірне збільшення об’єму запозичень
для фінансування дефіциту бюджету зі збереженням стійкості національного
боргового ринку. Розвиток нових сегментів фінансового ринку і його зв’язків з
ринками інших країн; підвищення доступності ринку державних облігацій для
населення, диверсифікація пропозицій боргових інструментів за типами і за
термінами їх погашення.
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В найближчий час боргова політика має реалізовуватися на принципово
нових умовах: державні запозичення повинні стати основним джерелом
фінансування дефіциту державного бюджету [8, c. 17].
На кожен рік державою має бути розроблено план запозичень на рік як на
зовнішньому так і на внутрішньому позичковому ринку.
Валовий об’єм державних зовнішніх запозичень для стабільності бюджетної
системи потрібно обмежувати.
Боргова політика на внутрішньому ринку капіталу повинна мати мету
залучення коштів для фінансування дефіциту бюджету і розвитку нових
сегментів внутрішнього фінансового ринку.
Стійкість бюджетної системи залежить від підвищення прозорості надання і
розподілу міжбюджетних трансфертів [9, c. 35]. Підвищення ефективності
міжбюджетних трансфертів забезпечує створення умов для забезпечення
довгострокової стійкості бюджетів регіонів України.
Це дуже важливо в плані оздоровлення регіональних фінансів.
Важливо провести інвентаризацію витратних повноважень органів державної
влади і органів місцевого самоуправління.
За результатами інвентаризації потрібно провести заходи, щодо надання
регіонам фінансової допомоги в формі дотацій, а також внести зміни до
податкового і бюджетного законодавства.
Для цього потрібно:
 розробити порядок функціонування системи ведення реєстрів витратних
повноважень;
 провести моніторинг надання субсидій, досягнень значень показника
результативності використання субсидій;
 підготувати пропозиції із підвищення рівня передбачуваності надання
міжбюджетних трансфертів і ефективності використання субсидій;
 створити умови для стабілізації боргового навантаження регіональних
бюджетів;
 методична підтримка підвищення якості управління регіональними і
місцевими фінансами.
Висновки. Вирішення визначених нами завдань дозволить зробити
стабільною бюджетну систему України, відповідно бюджетна політика
забезпечуватиме довгострокову стійкість і структурну трансформацію
економіки. Як результат будуть створені і стануть дієвими механізми, які
забезпечать прискорене формування довгострокових інвестиційних ресурсів у
бюджетній, банківській, страховій і пенсійній галузях. Це також призведе до
збільшення ємкості фінансового сектору і росту якості фінансових послуг, які
надаються. Важливе значення мають нові бюджетні правила і «дорожня карта»
адміністрування податкових і неподаткових надходжень.
Моніторинг видатків і доходів забезпечить їх ефективність і своєчасність
надходжень до бюджету, як результат можна досягти стабільності бюджетної
системи і розвитку економіки.
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Abstract. The article deals with the main components of the conditions of stability
and structural transformation of the economy – fiscal policy. The necessity of forming
budget rules is substantiated. It is shown how the strengthening of the tax system
affects the stimulation of sustainable economic development. The directions of
reduction of risks of imbalances of the budget system, which will provide stability and
structural transformation of the economy, are proposed.
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PECULIARITIES OF FINANCIAL BEHAVIOR OF THE
POPULATION IN GEORGIA
Annotation: In the article Georgian population is segmented according to
financial resources and a style of money management. The article is based on the
newest references and rich factual materials.
Six segments of Georgian population are represented according to financial
resources. These segments are grouped under three corresponding socioeconomic
statuses. Last three segments are grouped under the socioeconomic status of
financially adapted and it comprises 28.3% of Georgian population. Another two
segments are grouped under the socioeconomic status of more or less financially
adapted and it comprises 35.9% of Georgian population. The remaining segment, i.e.
32.4% of Georgian population, has socioeconomic status of being into financial
hardship.
We used 23 theses (related to a money management) for in-depth analysis of
techniques of money management that are widely-spread in Georgian population. We
analyzed conclusions of above-mentioned theses and identified the following 6
segments of Georgian population according to the style of money management:
financially responsible (34%); with financial fears (22%); with business thinking
(12%); burdened with debts (16%); wasteful (11%) and "shopaholic" (5%).
Key words: financial responsibility, financial fears, business thinking, burdened
with debts, wasteful, shopaholic.
Individual's reasonable financial activity determines his/her financial condition in a
short-term and a long-term perspective. Certain activities, such as delay of paying
taxes or buying financial product without preliminary comparison, may negatively
impact individual's financial condition and correspondingly, his/her financial welfare.
Therefore, it is important to study population's financial activities and segment it
according to financial resources and a style of money management.
The current article is based on a data gathered in Georgia with participation of
research organization "Sonari" [1] and with support from Development Facility of the
European Fund for Southeast Europe (EFSE DF). The initiative belongs to Georgian
National Bank. Data was gathered from a whole country by means of direct
interviewing of 1100 respondents (with age above 18). A stratified cluster selection
technique was used and selection was made according to types of regions and
settlements (city/village). Points of selection were established in direct proportion to
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population and respondents were selected randomly from households on the basis of
"principle of last birthday". Field works have been conducted from 1st April to 25th
April of 2016. Data is weighted according to region, age and gender.
Methodology of a study is based on 2015 year guideline of estimation of
financial education and financial participation. The guideline belongs to International
Network of Financial Education of Organization of Economic Cooperation and
Development (OECD/INFE) [2]. Survey of OECD/INFE includes questions of
several types and helps us determine positive and negative financial activities of a
population, such as consideration of several choices before buying a financial
product, payment of taxes on time, budgeting, money saving and loans. Data gathered
from Georgia is a part of a comparative international report of OECD/INFE from
2016 [3].
In the scope of the study, six segments of population of Georgia were selected on
the basis of financial resources: Barely live from month to month (32.4% of
population); Money is enough for food, but to buy clothes is a huge problem (28.2%);
It is hard to buy TV or refrigerator with our resources or credit (17.7%); Money is
enough to buy electric appliances, but we can't afford a new automobile (16.0%); We
can buy everything with our resources except country-house or flat (9.8%); We don't
have material difficulties and we can buy country-house or flat (2.5%).
Afterwards, the above-mentioned segments were combined under the
socioeconomic statuses:
The last three segments were grouped under the socioeconomic status of
financially adapted, because these people can satisfy the basic demands, such as
buying food or clothes. Besides, they have comparatively big consumer opportunities.
This segment comprises 28.3% of Georgian population.
Another two segments have relatively limited consumer opportunities, but these
people can also satisfy the basic demands somehow. So these two segments can be
grouped under socioeconomic status of more or less financially adapted. They
comprise 39.9% of Georgian population.
And finally, one third of Georgian population, i.e. 32.4% has financial difficulties.
This segment was grouped under the socioeconomic status of being in financial
hardship.
In the process of development of initiatives of financial education, interesting and
practical ideas can be generated by means of population's segmentation according to
a style of money management. For this purpose, our study used 23 theses related to
money management. These theses help us study popular techniques of money
management in details.
On the basis of analysis of conclusions of above-mentioned theses, we identified
the following 6 segments of Georgian population according to the style of money
management: financially responsible; with financial fears; with business thinking;
burdened with debts; wasteful; "shopaholic".
Interestingly, the lowest scores of financial education are associated with segments
of "shopaholic", wasteful and burdened with financial fears. Segment with financial
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fears has the most limited financial resources. Therefore, its experience (as consumer)
is scarce. On the other side, wasteful and "shopaholic" respondents have experience
of so-called "active expenses".
Financially responsible segment (34% of population) is the most prevalent in
Georgia. Then we have segments burdened with debts (16%) and with financial fears
(22%).
Below we describe each segment in details.
Financially responsible segment. Respondents from this segment agree to the
following theses: Pay taxes on time; Try to pay debt as soon as possible, because it
disturbs me; Carefully consider whether a product is affordable before buying; Loan
money only in the emergency situation; Money is hard to get, so it must be spent
carefully; Thoroughly control and plan my finances.
Financially responsible segment is the most prevalent in Georgia (34.3%).
Members of the corresponding segment are characterized with practical financial
activities. They carefully spend money, control their finances. Besides, they have
habit to meet their liabilities on time and skill to plan finances. This segment is less
inclined to buy financial products. Loan liabilities are too disturbing for them and
they try to free themselves from debts as soon as possible. 61% of this segment is
comprised with women, average age is 47.6, but most of them are above 65.
Probability to meet them in Guria, Adjaria and Shida Kartli is high. In Kakheti and
Qvemo Qartli, it is hard to find this segment and it is almost impossible in SamtskheJavakheti.
Financially responsible segment has a high score of financial education and it is
63.0 out of 100.
Segment with financial fears. Respondents of this segment agree to the following
theses: I'm often nervous whether I can meet the current, basic financial demands;
My financial condition doesn't allow me to make many things that are important for
me.
It is interesting that the segment with financial fears is on the second place (21.6%)
in Georgia. This segment is characterized with scarce financial resources and sense of
fear or insecurity towards the financial issues.
53.4% of this segment lives in villages and it is a quite large proportion if we take
into account that in reality only 43% of Georgian population lives in villages.
Average age of this segment is 46.1 and also most of respondents with age group 5665 belong to the same segment. Besides, majority of this segment is unemployed and
most of them live in Samtskhe-Javakheti, Kakheti and Qvemo Qartli. In Tbilisi and
Imereti, share of this segment is below average. Share of women is above average in
this segment, as well as in the financially responsible segment.
Score of financial education of segment with financial fears is below average and
comprises 56.2 out of 100.
Segment with business thinking. Respondents of this segment agree to the
following theses: I have long-term financial aims and I try to achieve them; I always
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distribute monthly income to make some saving even if it's not very big; I'm ready for
minor risks, when I gather money or make some investment.
Segment with business thinking comprises only 11.7% of population. Average age
of this segment is the lowest and comprises 41.1. Balance of age groups is disturbed
and inclined towards the age group 18-45. Therefore, probability to meet age group
18-45 in this segment is significantly higher than average. In this segment it is almost
impossible to meet individuals above 66.
Men with business thinking are more than women in the country. Most frequently
you will meet this segment in Tbilisi (37.7%), then we have Qvemo Qartli (12.3%)
and Samegrelo (11.5%). Probability to meet this segment in Qartli, Adjaria and
Mtskheta-Mtianeti is low and in Guria such probability is almost equal to zero.
Individual with business thinking distributes his/her income such that it is possible to
make some savings. His/her financial plans are long-term and he/she doesn't fear
reasonable risks. Correspondingly, this segment is the most stable financially.
Segment with business thinking has the biggest score of financial education,
particularly 65.5 out of 100.
Segment burdened with debts. Respondents of this segment agree to the following
theses: At this moment I have excessive debts; I need debts for self-support from
wage to the wage; I always try to distribute monthly income, but in spite of this, I
spent everything senselessly.
This segment is burdened with debts and barely lives from wage to wage. Besides,
it is hard to manage scarce financial resources in spite of repeated attempts. 80% of
this segment has the current loan. If we take into account a type of settlement and
gender, this group is close to average, but the main differences are age and regional
distribution. In this segment, number of individuals above 66 and from age group 1825 is significantly lower that average. However, share of age group 36-55 is more
than average. If we take into account a region, then this segment mainly lives in
Mtskheta-Mtianeti, Shida Qartli and Samtskhe-Javakheti.
The score of financial education of the segment burdened width debts is lower than
country's average and comprises 57.7 out of 100.
Wasteful segment. Respondents of this segment agree to the following theses: It is
more pleasant for me to spend money, than to save it for the long-term purposes; I
live for today and think less about tomorrow; Money is for spending.
Young people (from age group 18-25) are often representatives of this segment and
share of men is significantly higher than women. If we take into account a region,
then representatives of this segment often live in Tbilisi and Samegrelo. Probability
to meet this people in Shida Qartli or Samtskhe-Javakheti is almost equal to zero.
Wasteful segment thinks that it must live for pleasure and money is made for this
purpose. Representatives of this segment live for today, think less about tomorrow
and orient on short-term goals. Therefore, this segment seldom saves any money.
The score of financial education of wasteful segment is the lowest and comprises
49.2 out of 100.
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"Shopaholic" segment. Respondents of this segment agree to the following theses:
Sometimes I buy things spontaneously, unexpectedly and only lately I understand
that it wasn't affordable for me; It irritates me, when people constantly distribute and
count money; If I wish something too much, I will lend money.
"Shopaholic" segment is a wasteful in its nature. "Shopaholics" prefer consumer
needs over financial resources, lend money to satisfy their desires, make spontaneous
decisions when buying products and people, who always distribute and count money,
are irritating for them. Wasteful segment is oriented on spending money, but
"shopaholics" are concentrated on the particular consuming temptations. It is
interesting that share of men is once again higher in this segment. If we take into
account an age group, number of respondents from age group 18-35 is higher than
average, but number of respondents from age group 56-65 is small. Basically we can
meet this segment in Samtskhe-Javakheti, Samegrelo, Qvemo Qartli, Guria and
partially Imereti. Probability to find this segment in Mtskheta-Mtianeti and Shida
Qartli is almost equal to zero. In difference from wasteful segment, share of
"shopaholics" from Tbilisi is lower than in other segments.
The score of financial education of "shopaholics" is quite low and comprises 50.2
out of 110.
Data accumulated as a result of the study is important for development of certain
standards and indicators of population's financial activity, as well as for development
and implementation of particular programs in the scope of national strategy of
financial activity.
Responsible activities, such as paying taxes on time and consideration of financial
resources before buying any product, are widely-distributed in population, but often
we meet activities that have undesirable financial results.
Consumer must have habit to make private and household budget, as well as it is
important to make savings and develop long-term aims. Financial decisions must be
part of generalized financial plan and not spontaneous or unadvised activities.
There is positive dependence between healthy culture of saving and financial
welfare. Population without culture of saving often gets in a situation, when new loan
is necessary to redeem another one.
Special means are necessary to support beneficial financial activities and gather
reliable or comparative data. Such means may be resource centers, web portals and
mobile channels. Besides, it is recommended to launch campaigns about benefits of
savings, as well as develop and distribute mechanisms to support savings.
References
1. The report of study about financial education and participation / The report is
prepared by LTD "Sonari" by order of National Bank of Georgia/The methodology
of study is developed by International Network of Financial Education of
Organization of Economic Cooperation and Development (OECD/INFE)/The project
was implemented with support of Development Facility of the European Fund for
Southeast Europe (EFSE DF). [Electronic resource]. November, 2016. Georgia.
37

URL:
https://www.nbg.gov.ge/uploads/2016finganat/Financial%20Literacy%20
Study_GEO.pdf (Date of the application 30.05.2017).
2. OECD/INFE (2015), „2015 OECD/INFE Toolkit for Measuring Financial Literacy
and Financial Inclusion“, OECD, Paris. [Electronic resource]-URL: http://
www.oecd.org/daf/fin/financial-education/2015_OECD_INFE_Toolkit_ Measuring_
Financial_Literacy.pdf (Date of the application 30.05.2017).
3. OECD/INFE (2016), „OECD/INFE International Survey of Adult Financial
Literacy Competencies“. [Electronic resource]. URL: http://www.oecd.org/
daf/fin/financial-education/OECD-INFE-International-Survey-of-Adult-FInancialLiteracy-Competencies.pdf (Date of the application 29.05.2017).
4. The Legatum Prosperity Index [Electronic resource]. 2015. URL:
http://www.prosperity.com (Date of the application 30.05.2017).
5. Atkinson, A. and F. Messy (2012), „Measuring Financial Literacy: Results of the
OECD / International Network on Financial Education (INFE) Pilot Study“, OECD
Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 15, OECD
Publishing, Paris. [Electronic resource]. URL: http://dx.doi.org/10.1787/5k9csfs
90fr4-en (Date of the application 27.05.2017).
Ванишвили Мераб Михаилович,
д.э.н., профессор,
Грузинский Технический Университет, Тбилиси, Грузия
Ванишвили Нино Мерабовна,
д.э.н., асистент профессора,
Грузинский Технический Университет, Тбилиси, Грузия
ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В ГРУЗИИ
Аннотация: В статье представлены щесть сегментов грузинского
населения в соответствии с финансовыми ресурсами. Эти сегменты
сгруппированы по трем соответствующим социально-экономическим
статусам. Последние три сегмента сгруппированы по социальноэкономическому статусу финансово адаптированных и составляют 28,3%
населения Грузии. Еще два сегмента сгруппированы по социальноэкономическому статусу более или менее финансово адаптированы и
составляют 35,9% населения Грузии. Остающийся сегмент, т.е. 32,4%
населения Грузии, имеет социально-экономический статус в финансовых
трудностях.
Мы использовали 23 тезисов (связанных с управлением деньгами) для
углубленного анализа методов управления денежными средствами, которые
широко распространены у грузинского населения. Мы проанализировали
выводы вышеупомянутых тезисов и определили следующие 6 сегментов
грузинского населения по стилю управления денежными средствами:
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финансово ответственный (34%); с финансовыми страхами (22%); с деловым
мышлением (12%); обременены долгами (16%); расточительные (11%) и
«шопоголики» (5%).
Ключевые слова: финансовая ответственность, финансовые страхи,
бизнес-мышление, расточительность, шопоголик.
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ФІНАНСОВА АВТОНОМІЯ ЯК ЧИННИК МОДЕРНІЗАЦІЇ
ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
УКРАЇНИ
Анотація: Визначено основні чинники модернізації фінансування державних
вищих навчальних закладів України. Розкрито сутність, виявлено проблеми та
основні напрями розширення фінансової автономії державних вищих
навчальних закладів України.
Ключові слова: фінансування, державні вищі навчальні заклади, модернізація
фінансування, фінансова автономія, фонди фінансових ресурсів.
Обмежене фінансування державних ВНЗ негативно впливає на якість
освітніх послуг. Недостатність бюджетних асигнувань вимагає від вищої школи
пошуку додаткових джерел фінансування, і тут варто звернути увагу на такі
можливі шляхи розв’язання даної проблеми: вивчення передового світового
досвіду та його адаптація до діяльності державних ВНЗ; співфінансування
освіти державою та бізнесом; вдосконалення правового поля з метою
стимулювання розвитку меценатства, спонсорства; розробка механізму
кредитування вищої освіти; активізація науково-дослідної та інноваційної
діяльності; трансфер наукових розробок у реальний сектор економіки [1].
У цьому контексті слід зазначити, що могутній резерв поліпшення
вітчизняної освіти криється в університетській демократії, автономії та
академічної свободи. Автономія вищих навчальних закладів (ВНЗ) - веління
часу, необхідність, що продиктована важливістю орієнтації вищої освіти на
глобальному ринку праці.
Автономія ВНЗ (самоврядування ВНЗ) - самостійність ВНЗ в підборі та
розстановці кадрів, здійсненні навчальної, наукової, фінансово-господарської
та іншої діяльності відповідно до законодавства та статуту ВНЗ.
Приєднання України до Болонського процесу означає її згоду на ті зміни, які
пропонує Велика хартія університетів. У ній автономія названа одним з
фундаментальних принципів ВНЗ: університет є автономною установою, що
лежить в основі товариств, по-різному організованих відповідно до
особливостей географії та історичних традицій; він створює, вивчає, оцінює і
передає з покоління в покоління культуру за допомогою наукових досліджень і
навчання.
Щоб відповідати вимогам навколишнього світу, наукові дослідження і
навчання повинні бути морально та інтелектуально незалежні від усіх
політичних влад і економічного тиску. Дане визначення передбачає серйозні
зміни в системі вітчизняної освіти, адже воно передбачає перехід багатьох ВНЗ
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до нової організаційно-правової форми – автономної освітньої організації. Це
викликало й викликає неоднозначне ставлення до цієї проблеми, і тому питання
розвитку автономії ВНЗ сьогодні активно обговорюються.
Загальна тенденція розвитку університетів - їх укрупнення - привела до
перетворення ВНЗ у великі поліструктурні комплекси, управління якими є
неефективним без широкого делегування повноважень і відповідальності.
Особливо це актуально в умовах децентралізації управління.
Зарубіжні концепції вважають автономію та академічні свободи необхідними
умовами існування ВНЗ, незалежно ні від їх статусу, ні від економічної, ні від
політичної влади. Посилюючи автономію ВНЗ, створюються сприятливі умови
для підвищення якості освіти, розвитку здатності студентів до творення і
творчості. Саме незалежність ВНЗ, їх фінансова автономія, економічна
самостійність і свобода у формуванні змісту освіти створять умови, що
позитивно вплинуть на якість підготовки фахівців, їх творчий потенціал і
об'єктивно перетворять ВНЗ в суб'єкти ринків освітніх послуг, де їх
рівноправними партнерами виступлять держава, інші освітні установи,
студенти, їхні батьки, роботодавці тощо.
Сучасні ВНЗ приймають виклики функціонування в конкурентному
середовищі в середині країни, Європи та світу, але для цього вони потребують
необхідної організаційної свободи, не дуже жорстких допоміжних програм і
достатнього фінансування; в іншому випадку ВНЗ будуть поставлені у
невигідне становище відносно потенційних партнерів і конкурентів. Динаміка,
необхідна для завершення формування Європейського простору вищої освіти,
не буде реалізована або призведе до нечесної конкуренції, якщо збережеться
надмірне регулювання та суворий адміністративний і фінансовий контроль
вищої освіти. Тому уряди повинні розширити повноваження установ і зміцнити
необхідну їм автономію, забезпечуючи стабільне правове та фінансове
середовище. Університети беруть на себе відповідальність за звітність і
реалізацію реформи у тісній співпраці зі студентами та зацікавленими
сторонами, підвищуючи якість діяльності установи та стратегічний
управлінський потенціал.
Під фінансовою автономією розуміємо більш широкі можливості отримання
та розподілу фінансування, перспектив позичати кошти, а також залишати у
розпорядженні невикористані бюджетні кошти.
Українські університети отримують державне фінансування у формі
однорічного постатейного бюджету, тому їх фінансова автономія є обмеженою.
Їм не дозволяється зберігати надлишок та відсутня можливість позичати гроші
на фінансовому ринку. Майбутні законодавчі реформи повинні надати ВНЗ
можливість залучати додаткові надходження на фінансових ринках. Таким
чином, і держава, і влада, і університети можуть визначити інноваційні шляхи
диверсифікації та збільшення фінансових потоків ВНЗ.
Разом з тим, пропонуються ключові заходи по вдосконаленню та
запровадженню фінансової автономії ВНЗ (табл. 1).
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Таблиця 1
Перспективні заходи фінансової автономії ВНЗ
Запропоноване рішення
Проблема
Системний рівень
Інституційний рівень
Фінансова автономія
Замінити постатейний бюджет Розробляти
стратегії
на блокові гранти
фінансового планування та
складання
бюджету
з
1) Невідповідні
додаткової
Враховувати невелику кількість урахуванням
способи
критеріїв
діяльності
при автономії,
а
також
фінансування
обчисленні блокових грантів принципів,
формул
і
задля стимулювання діяльності коштів, доступних для
внутрішнього розподілу
Надати ВНЗ більше автономії у
необхідне
2) Встановлення
встановленні плати за навчання, Забезпечити
плати за навчання в тому числі, для іноземних фінансове планування
студентів
рекомендації
Запровадити податкові стимули Розробити
для залучення комерційних щодо
диверсифікації
3) Незбалансовані інвестицій
джерел фінансування ВНЗ
сть
джерел Створити
стимули
для
доходів ВНЗ і залучення ВНЗ доходів з інших
Забезпечити
набір
чи
низький
рівень джерел (гранти)
підготовку кадрів для
доходу з інших Сприяти
підвищенню
розвитку
фінансового
джерел
кваліфікації персоналу для
потенціалу
більш ефективного залучення
коштів
4) Відсутність у
Розробити план заходів
ВНЗ
служб Виділити цільове фінансування
для
забезпечення
комплекс-ного
для вдосконалення функцій
фінансування
функцій
фінансового
фінансового управління
даного управління
управління
Передати право власності на
майно
5) Обмежена
Надати
ВНЗ
цілковитий
можливість ВНЗ контроль над питаннями оренди
Забезпечити
набір
чи
управляти
та продажу власності та право
підготовку кадрів для
власними
залишати доходи, отримані від
розвитку
необхідної
активами
та оренди
фінансової автономії
вирішувати
Забезпечити фінансування для
фінансові питання підвищення
кваліфікації
персоналу в адміністративногосподарському управлінні
Джерело: складено на основі [2,4]
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Для фінансової автономії ВНЗ важливе значення має благодійне
фінансування, яке ставатиме ще важливішим у майбутньому. Під ним
розуміють широкий спектр типів фінансування: фінанси надані приватними
особами; надходження отримані від благодійних організацій (фондів), зазвичай
спрямованих на досягнення визначених цілей і, нарешті, надходження,
отримані від фондів, що фінансують наукові дослідження.
Такі фундації відіграють важливу роль у підтримці навчальної та
науково-дослідної діяльності ВНЗ. Вони є ключовими джерелами
фінансування, що здатні розробляти інноваційні підходи та партнерства і що не
обмежені звичайними каналами фінансування. Це набуває все більшого
значення, оскільки вирішення проблеми все більше і більше вимагає від
викладача приймати міждисциплінарні підходи для яких може бути важче
знайти адекватне фінансування. Фонди працюють у більш довгостроковій
перспективі ніж уряди.
Партнерство ВНЗ та бізнесу ґрунтується на довготривалих
структурованих моделях фінансування. Університети можуть залучити
великого інвестора, що він взяв на себе зобов’язання по фінансуванню
середньострокового або довготривалого проекту, який становить спільний
інтерес. Успіх такого фінансування буде частково зумовлений формулюванням
того, що може запропонувати ВНЗ, а також його власними сильними сторонами
[3].
Така співпраця дає змогу ВНЗ забезпечувати бізнес ширшим колом
кваліфікацій, роблячи їх більш підходящими партнерами для бізнесу, який все
більше і більше зацікавлений в інвестуванні в навчання високоспеціалізованого
майбутнього персоналу. Вибір моделі співпраці повинен бути результатом
аналізу активів університету, а також можливостей запропонованих йому
бізнес-середовищем, включаючи соціально-економічні характеристики,
демографічні тренди тощо.
Слід відзначити, що можливість залишати невикористані бюджетні
кошти в кінці бюджетного періоду дасть можливість ВНЗ сформувати за
рахунок них певний фонд і спрямовувати кошти фонду на навчальний процес,
на різноманітні проекти і розробки, наукові дослідження, на розвиток
інфраструктури та вирішення інших завдань закладу. Впровадження такого
рішення було б реальним показником фінансової автономії. Даний фонд
використовують для акумулювання та створення додаткових фінансових
ресурсів. Він також генерує додаткові надходження від операцій на
фінансовому та інших ринках. А управління подібними фондами здійснюють
відповідні керуючі компанії, до складу керівництва яких входять представники
ВНЗ та бізнесу. Але така практика використовується переважно у
найрозвиненіших країнах світу з відповідними ринковими умовами та
можливостями.
При розподілі державного фінансування зростає кількість країн, які
укладають довготермінові угоди між міністерствами освіти і університетами, за
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якими права і обов’язки навчальних закладів, зокрема щодо ресурсів і кількості
студентів – визначаються з можливими щорічними коригуваннями. Існує
помітна тенденція, особливо у країнах Західної Європи, до виділення
державного фінансування у вигляді блокових грантів, а не у формі
постатейного бюджету. Блокові гранти – це такий вид фінансування, який
покриває декілька категорій витрат, зокрема, витрати на навчальний процес,
поточні витрати, та/або витрати на науково-дослідну діяльність. За таких умов
університети можуть вільно розподіляти кошти в середині закладу відповідно
до власних потреб тощо.
Враховуючи вищезазначене, вважаємо, що модернізація фінансування
державних вищих навчальних закладів являє собою удосконалення організації
пошуку, залучення й ефективного використання різноманітних фінансових
ресурсів та передбачає оновлення методів і принципів управління фінансовими
ресурсами, а також дає змогу оптимізувати напрями використання коштів,
забезпечити більшу фінансову автономію ВНЗ, виявити нові й акумулювати
власні додаткові джерела надходжень, встановити належний зв’язок між
реальними потребами ринку праці та системою вищої освіти. Це дасть
можливість здійснювати фінансово-господарську діяльність державних вищих
навчальних
закладів
на
засадах
і
принципах
підприємництва,
цілеспрямованості, орієнтації на конкретні результати й потреби економіки
України.
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НАПРЯМИ ТА ЗАСОБИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Анотація. Показана сутнісна характеристика фінансово-економічної
безпеки підприємницького сектора. Проаналізовано передумови розвитку та
забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємництва в Україні.
Здійснено аналіз системи забезпечення фінансово-економічної безпеки
підприємництва. Обґрунтовані напрями та засоби державної політики
зміцнення фінансово-економічної безпеки підприємництва в Україні.
Ключові слова: підприємництво, фінансово-економічна безпека, система
забезпечення, державна політика.
Сектор підприємництва відіграє важливу економічну (створення ВВП,
формування конкурентного середовища, вирівнювання диспропорцій
економічного розвитку, забезпечення ефективного використання ресурсів,
насичення споживчого ринку товарами і послугами) та соціальну
(демократизація суспільства, зменшення безробіття, задоволення споживчого
попиту та покращення якості життя, стимулювання мотивації влади до
виконання соціальних функцій) роль. Однак стан та тенденції його розвитку в
Україні не відповідають суспільним потребам. Вирішення існуючих проблем
залежить від ефективного державного регулювання системи забезпечення
фінансово-економічної безпеки підприємництва.
Недостатнє наукове опрацювання проблеми формування системи
забезпечення фінансово-економічної безпеки призвело до неузгодженості
трактування сутності поняття «фінансово-економічна безпека підприємництва»,
наявності різноманітних підходів до її визначення (а в подальшому й методів та
механізмів забезпечення). Зазначену дефініцію трактують як: здатність
підприємств протидіяти ризикам, захищати та зберігати ресурси, активи,
персонал, інформацію; спроможність узгоджувати інтереси з іншими
суб’єктами
економічних
відносин;
міру
ефективності
управління
функціональними напрямами діяльності; здатність прогнозувати головні
характеристики розвитку підприємств; рівень економічної незалежності,
мінімально необхідної ефективності господарювання та наявності передумов
для розвитку підприємств (або принаймні простого відтворення його капіталу).
Виходячи з узагальнення теоретичних засад безпеки держави, функцій та
соціально-економічної ролі підприємництва як сектора національного
господарства, фінансово-економічну безпеку підприємництва необхідно
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трактувати станом захищеності та реалізації фінансово-економічних інтересів
суб’єктів цього сектора під час процесів взаємодії з державою, іншими
суб’єктами господарської діяльності (у т. ч. неформального сектору),
елементами інституціонального середовища та при створенні суспільних благ і
послуг. Фінансово-економічними інтересами є права, активи, матеріальні та
нематеріальні ресурси, що використовуються в різних сферах господарювання, які
суб’єкти підприємництва під час або внаслідок взаємодії з державними
структурами, суб’єктами зовнішнього середовища та іншими економічними
агентами можуть втратити й зазнати через це фінансових витрат, істотного
погіршення фінансово-економічного стану і результатів господарської діяльності.
Активізація розвитку та підвищення ефективності вітчизняного підприємницького сектора, які спостерігалися упродовж 2000-2007 рр., змінилися
значним погіршенням кількісних та якісних показників їх функціонування з
початком фінансово-економічної кризи у 2008-2009 рр. У подальшому
негативні тенденції не лише збереглися, але й посилилися, вони тривають і
досі. Це дає об’єктивні підстави стверджувати про критичне погіршення
фінансово-економічної безпеки бізнесу в Україні. Йдеться про помітне
зменшення кількості малих підприємств та фізичних осіб – підприємців,
чисельності зайнятих, частки малих підприємств в обсягах реалізованої
продукції (товарів, робіт, послуг), нижчі за граничні значення індикаторів
фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності, від’ємні фінансовий
результат до оподаткування та рентабельність, високу частку збиткових
підприємств.
Через ускладнення умов фінансово-господарської діяльності внаслідок
кризових явищ в економіці, зменшення реального платоспроможного попиту,
посилення закритості ринків та їх монополізацію, надмірне оподаткуванням
господарської діяльності та відсутність дієвої державної підтримки фінансовоекономічний потенціал підприємництва використовується недостатньо
ефективно. Це знижує рівень фінансово-економічної безпеки його суб’єктів,
призводить до відхилення важливих її структурних характеристик від
раціональних (бажаних) значень.
Система забезпечення кількісних і якісних складових фінансово-економічної
безпеки малого підприємництва в Україні характеризується істотними
недоліками. Окрім незадовільного фінансового стану йдеться про невеликі
обсяги реалізації продукції на внутрішньому ринку, значний знос матеріальнотехнічної бази. Проблемними залишаються низька зайнятість та недоліки в
системі стимулювання праці, невисока продуктивність праці і відставання
темпів її зростання від темпів зростання витрат на оплату праці. Головними
перешкодами зміцнення інвестиційної складової є низька інвестиційна
активність, особливо щодо залучення зовнішніх інвестицій та інноваційноінвестиційного співробітництва.
За допомогою опитування власників, керівників та фахівців суб’єктів
підприємництва визначено, що найбільшою мірою на їх економічні інтереси
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впливають відносини з представниками влади (так вважають 33 % опитаних) та
діяльність злочинних структур (відзначили 22 % респондентів). Економічні
втрати підприємств здебільшого пов’язані з отриманням дозволів на
будівництво, погоджень державних структур, участю в державних тендерах та
закупівлях, отриманням дозволів на виробництво, високим рівнем злочинності.
Суттєві проблеми виникають у відносинах з найманим персоналом.
Дестабілізують ситуацію зміни законодавства, недосконалий захист права
приватної власності.
Цим проблемам не приділяють необхідної уваги при формуванні та реалізації
державної
політики
забезпечення
фінансово-економічної
безпеки
підприємництва (у національній, регіональних та місцевих програмах
підтримки підприємництва в Україні). Головними недоліками державного
регулювання
системи
забезпечення
фінансово-економічної
безпеки
підприємництва в Україні є недотримання таких принципів як додержання
балансу фінансово-економічних інтересів особи, суспільства та держави;
своєчасності та адекватності заходів з відвернення загроз фінансовоекономічним інтересам суб’єктів бізнесу; недопущення монополізації
суспільно-економічного життя; ведення систематичного моніторингу та
діагностики фінансово-економічної безпеки підприємництва. Недостатніми
залишаються й обсяги фінансування заходів з посилення безпеки, відсутність
моніторингу та оцінювання ефективності реалізації програм, відповідальності
держслужбовців за реалізацію запланованих заходів.
Стратегічними пріоритетами системного підходу до державного
регулювання
системи
забезпечення
фінансово-економічної
безпеки
підприємництва в Україні мають стати: 1) удосконалення планування і
програмування безпеки бізнесу; 2) реалізація комплексу заходів з покращення
фінансово-економічного стану та ефективності суб’єктів підприємництва; 3)
формування сприятливого бізнес-середовища для започаткування і здійснення
підприємницької діяльності; 4) побудова організаційної структури забезпечення
фінансово-економічної безпеки бізнесу; 5) розвиток ресурсного забезпечення
безпеки; 6) упровадження постійно діючого моніторингу і контролю фінансовоекономічної безпеки підприємництва.
Важливим аспектом удосконалення інституційного середовища фінансовоекономічної безпеки підприємництва в Україні (спрямованого передусім на
відновлення інноваційно-інвестиційної активності і науково-технічного та
технологічного потенціалу, коопераційних зв’язків у межах економіки) є
сприяння створенню та розвитку техніко-впроваджувальних спеціальних
економічних зон (пов’язаних із науково-виробничими та інноваційними
завданнями), торгових та промислових зон (для утворення переробних
підприємств, складальних цехів, створення промислових зразків та зразків
інноваційної продукції, нових технологій виробництва, зорієнтованих на
використання регіональних чи локальних конкурентних переваг), здійснення
планування і стимулювання розвитку систем якості управління підприємствами
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промислових територіально-галузевих виробничих систем (кластерів),
підвищення їх конкурентоспроможності, утворення на базі асоціативних
підприємницьких структур (із забезпеченням відповідного фінансування їх
роботи) комітетів розвитку підприємницьких мереж.
Прозорість та ефективність дозвільної системи, рівність у доступі і
проходженні дозвільних процедур впливають на стан сформованості
конкурентного середовища, а недосконалість та складність їх проходження
призводить як до руйнування засад справедливої конкуренції та економікоправового середовища, так і до зниження рівня фінансово-економічної безпеки
підприємництва в Україні. З урахуванням існуючих недоліків та проблем, а
також позитивного світового досвіду необхідною є реалізація заходів у
контексті удосконалення вітчизняної дозвільної системи за такими напрямами:
посилення контролю та відповідальності посадових осіб дозвільних органів;
проведення ревізії переліку існуючих ліцензій та дозволів у всіх сферах
підприємницької діяльності; покращання роботи місцевих дозвільних органів
(посилення їх спеціалізації за видами дозволів; диференціація дозвільних
заявок (проектів) щодо спрощення процедур і термінів погодження документів
дозвільного характеру невеликими об’єктами; обов’язкове впровадження у
діяльність дозвільних офісів принципу затвердження заявок за замовчуванням;
внесення до порядку проходження дозвільних документів вимоги щодо
попередньої письмової оцінки адміністратором дозвільного офісу пакету
документів, який подається підприємцем); створення органу з контролю та
моніторингу дозвільної системи; популяризація досвіду проходження
дозвільних процедур та підвищення рівня обізнаності підприємців щодо прав і
обов’язків дозвільних адміністраторів та посадових осіб дозвільних органів.
Завданнями політики розвитку вітчизняного інноваційного підприємництва
мають стати: формування системи ефективної міжгалузевої кооперації для
забезпечення ресурсоощадних виробничих циклів; фінансово-економічне
стимулювання запровадження суб’єктами підприємництва інноваційних
технологій та інвестицій; створення та поширення знань між науководослідними інституціями та суб’єктами підприємницької діяльності;
підвищення якості роботи регіональних органів державного управління у
напрямі моніторингу та планування інноваційного розвитку підприємств.
Суттєвим чинником, який негативно впливає на виробничий структурний
складник фінансово-економічної безпеки підприємництва в Україні, є надмірна
ресурсомісткість (та зокрема енергомісткість) виробництва. Тому важливими
завданнями
політики
зміцнення
фінансово-економічної
безпеки
підприємництва є: посилення контролю за виробництвом і використанням
паливно-енергетичних
ресурсів;
фінансово-економічне
стимулювання
енергозбереження; сприяння залученню інвестицій на оновлення та розвиток
техніко-технологічної бази вітчизняних підприємств.
Для удосконалення державної політики протидії тінізації економічних
відносин необхідною є відмова від ситуаційних підходів до вирішення цієї
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проблеми. Для цього необхідно на центральному рівні державного управління
прийняти рішення про обов’язкове включення розділу та відповідних заходів із
детінізації економіки малих міст до регіональних та місцевих програм
соціально-економічного розвитку. Об’єктивно, що політику детінізації
економіки в малих містах України необхідно спрямувати на усунення основних
аспектів тінізації за рахунок: посилення контролю за обсягами доходу
(виручки) від реалізації продукції (послуг) суб’єктів підприємництва, які
здійснюють діяльність на пільгових умовах оподаткування, звітності та обліку;
зменшення обсягів «човникової» та неорганізованої торгівлі; покращення
контролю у сфері використання земельних ресурсів; інформування населення
про умови започаткування і ведення бізнесу; реалізація заходів, спрямованих на
нівелювання ризиків розвитку ринку праці на депресивних територіях;
запровадження податкових стимулів до інвестування коштів в економіку
територій.
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Інновації мають найбільший вплив на розвиток ринку кредитних послуг,
якщо їх бізнес-моделі мають підґрунтя у вигляді альтернативних платформ.
Вони передбачають надання прямих позик кредиторами позичальникам через
онлайн-платформи без посередництва будь-яких фінансових установ. Першу
кредитну платформу Zopa було створено у Великобританії, після чого вони
поширилися в інших країнах. Так, у США було утворено Prosper, в Німеччині –
Smava, в Кореї –Popfunding, в Китаї – Ppdai.
Підгрунтям виникнення альтернативних кредитних платформ стало
подолання існуючих проблем традиційної моделі кредитування.
Наслідками функціонування альтернативних кредитних платформ для
фінансових установ є:
 зменшення спреду між депозитами та кредитами внаслідок підвищення
конкуренції, зменшуючи прибутковість фінансових установ;
 руйнування традиційних депозитних та інвестиційних продуктів при
користуванні заощаджувачами альтернативними платформами;
 ускладнення оцінки кредитоспроможності клієнтів при збільшенні
кредитного портфеля клієнтів альтернативних платформ.
У подальшому на розвиток альтернативних кредитних платформ
впливатимуть:
1. Більш точним андерайтинг.
2. Підвищення доступу споживачів до кредитних послуг внаслідок
диверсифікації кредиторів.
3. Високий рівень контролю та прозорістю операцій. Кредитори
отримуватимуть більший контроль за поверненням своїх заощаджень, виходячи
з рівня ризикованості здійснених інвестицій.
4. Зниження витрат для позичальників та збільшення рентабельності
вкладників.
5. Швидка та зручна для клієнтів системою кредитування.
Традиційні та альтернативні моделі кредитування суттєво відрізняються за їх
гнучкістю та розподілом ризику. Відмінності між традиційними та
альтернативними моделями кредитування представлено у табл. 1.
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Таблиця 1
Відмінності між традиційними та альтернативними моделями
кредитування
Ознака
відмінності
1. За ступенем
ризикованості
надання
кредитних
послуг

Традиційні моделі
кредитування
Фінансові
посередники
безпосередньо
ризикують.
Традиційні посередники є
стороною як депозитних, так і
кредитних
договорів.
Їх
орієнтація
обмежується
позичальниками з низьким
ступенем ризику.

Альтернативні моделі
кредитування
Альтернативні
кредитні
платформи безпосередньо не
ризикують. Кредитори мають
можливість
самі
обрати
допустимий
портфель
ризиків.
Контрактні
зобов'язання існують між
позичальниками
та
кредиторами, а платформи
забезпечують
лише
посередництво та рішення.
2. За джерелом Різниця між відсотками за Фіксований
розмір
формування
наданими
кредитами
та винагороди або відсотків від
доходів
залученими депозитами.
обсягу здійснених операцій,
посередників
що сплачують клієнти [1].
Процеси кредитування є
прозорими
для
позичальників та кредиторів.
Позичальники залежно від
своєї кредитоспроможності
отримують
доступ
до
кредитів з різними умовами.
Їх транзакційні витрати є
низькими.
4. За
Не
виключає
можливість Відсутність
гарантій
на
обмеженнями
кредитування позичальників з інвестиції.
Залежність
більш високими ризиками інвестицій
від
залежно від ринкових умов.
індивідуальних дефолтів.
Роль альтернативних кредитних платформ на ринку фінансових послуг
полягатиме у:
1. Здійсненні впливу на зменшення частки на ринку традиційних
посередників.
2. Доповненні традиційних посередників. Традиційні інститути та
альтернативні платформи продовжують обслуговувати різні категорії
інвесторів та позичальників. Невеликі інститути з обмеженою можливістю
3.За
перевагами

Заощадження
кредиторів
захищаються
резервами
посередників та страхуванням
депозитів.
Поєднання
депозитів та позик зменшує
ризики
індивідуальних
дефолтів.
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щодо надання великих обсягів кредитів можуть співпрацювати з
альтернативними кредиторами шляхом спрямування до них клієнтів.
3. Зміні у функціонуванні традиційних посередників. Традиційні інститути
трансформують свою діяльність або використовують альтернативні моделі
кредитування.
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Анотація: З’ясовано відмінності між фінансуванням природоохоронних
заходів і заходів еколого-економічного розвитку. Природоохоронні заходи в
більшій мірі передбачають витрати вимушеного, обмежуючого характеру.
Натомість фінансування заходів еколого-економічного розвитку спрямовують
суб’єктів на стимулювання екологічних інвестицій та інновацій, які на
перспективу, зазвичай довгострокову, можуть надати їм прибутки та
конкурентні переваги.
Ключові слова: фінансові аспекти, раціональне використання природних
ресурсів, інвестиції, інновації, еколого-економічний розвиток.
Фінанси є одним із основних імперативів у балансуванні екологічних та
економічних процесів, формуванні інтересу в бізнес-середовищі до
екологічного підприємництва. Важливим моментом є екологічний пріоритет
фінансування. Мета еколого-економічного розвитку розширює в частині
фінансування інституційний потенціал, підвищуючи потребу залучення коштів
суб’єктів бізнесу.
У контексті фінансування заходів еколого-економічного розвитку необхідно
розділяти заходи природоохоронного характеру та заходи, які орієнтовані на
еколого-економічний розвиток. Це означає, що природоохоронні заходи в
більшій мірі передбачають витрати вимушеного, обмежуючого характеру.
Натомість фінансування заходів еколого-економічного розвитку має
спрямовувати суб’єктів на стимулювання екологічних інвестицій та інновацій,
які на перспективу (зазвичай довгострокову) можуть надати їм прибутки та
конкурентні переваги.
Поки в Україні за умов несформованої екологічної економіки зберігається
домінування фінансування природоохоронних заходів. При постійному
дефіциті бюджетів різних рівнів така «вимушеність» інституціоналізує
сприйняття даних заходів як додаткового навантаження. Це формалізує сам
процес фінансування, демотивує суб’єктів бізнесу та владних структур до
формування ефективної системи ресурсного забезпечення екологоекономічного розвитку.
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Аналіз витрат на охорону та раціональне використання природних ресурсів
за напрямами природоохоронних витрат у порівнянні 2014 і 2016 років показує,
що основна частка витрат припадає на очищення зворотних вод та поводження
з відходами – 27,6 % та 27,5 % відповідно у 2016 році; витрати на радіаційну
безпеку (21,7 %); охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату
(13,1 %) [1]. Вимушеність витрат на очищення зворотних вод обумовлена тим,
що в Україні більшість стоків характеризуються високим рівнем хімічного та
біологічного забруднення і чи не основними джерелами забруднення довкілля
тут постають підприємства харчової промисловості та переробки
сільськогосподарської продукції; переважна більшість таких стічних вод
скидається неочищеними у природні водойми, на поля фільтрації чи в
каналізацію, створюючи відчутне екологічне навантаження на довкілля [4]. З
огляду на таку практику, витрати на очищення зворотних вод хоча б у
частковій мірі є вимушеними.
Значного скорочення зазнали капітальні інвестиції на очищення зворотних
вод – з 35,5 % у 2006 році до 8,7 % у 2016 році [4]. Така тенденція є вкрай
негативною, адже системи водопостачання та водовідведення в Україні
відзначаються високим рівнем спрацювання, що підвищує капіталомісткість
надання водогосподарських послуг і відповідним чином відображається на
величині тарифів за спожиту воду; зниження якості очистки зворотних вод
призводить до зростання рівня забруднення поверхневих вод, що підвищує
ризик виникнення вогнищ різного роду захворювань; натомість у державній
екологічній політиці відсутні дієві інструменти, які стимулювали б залучення
капітальних інвестицій саме в очищення зворотних вод [2].
Відзначимо, що поточні витрати передбачають: витрати на охорону природи,
пов’язані з експлуатацією та обслуговуванням засобів природоохоронного
призначення; кошти для оплати праці робітників і фахівців, зайнятих в
природоохоронній діяльності; витрати на придбання матеріалів і сировини,
необхідних для проведення спеціальних будівельних, меліоративних,
рекультиваційних та інших робіт; забезпечення функціонування очисних
установок та іншого природоохоронного обладнання; витрати на паливо й
електроенергію; витрати на придбання швидкозношуваних інструментів,
інвентарю тощо. У свою чергу капітальні інвестиції або інвестиції в основний
капітал спрямовані на: будівництво й реконструкцію природоохоронних
об’єктів; придбання обладнання для реалізації заходів екологічного
спрямування й витрати на капітальний ремонт природоохоронного обладнання
[3, с. 175].
Аналізуючи показники витрат на охорону та раціональне використання
природних ресурсів у розрізі поточних витрат і капітальних інвестицій дуже
показовою є структурна тенденція. Якщо в структурі загальних витрат на
охорону та раціональне використання природних ресурсів за напрямами
природоохоронних витрат домінують очищення зворотних вод, поводження з
відходами, витрати на радіаційну безпеку, на охорону атмосферного повітря і
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проблеми зміни клімату, то структура капітальних інвестицій є дещо іншою.
Тут домінують витрати на охорону атмосферного повітря та поводження з
відходами, при чому спостерігається чітка тенденція на скорочення частки
першої цілі – у 2006 році 34,8 %, а в 2016 році лише 18,7 % [4].
Слід звернути увагу на дуже низьку частку в структурі витрат на охорону та
раціональне використання природних ресурсів фінансування науководослідних робіт природоохоронного спрямування. Це наочний приклад
поточної безперспективності природоохоронної сфери, без якісних наукових
обґрунтувань можливостей еколого-економічного розвитку, трансформації
витратної вимушеності заходів на довгострокову прибутковість і стратегічні
переваги.
З одного боку, причиною цьому є криза вітчизняної науки в складних умовах
матеріально-технічного та фінансового забезпечення. З іншого боку, дуже
потрібною сьогодні є співпраця науково-дослідних установ, органів державної
влади та суб’єктів бізнесу, щоб реанімувати потенціал продукування
екологічних інновацій.
Загалом, слід відзначити різновекторність еколого-економічного розвитку,
кожний з яких потребує значних фінансових затрат. Для кожної сфери
природокористування існує чимало проблем щодо ефективності використання
фінансових ресурсів. Перш ніж говорити про можливості залучення додаткових
фінансів, слід піднімати питання ефективності використання наявних з
перспективою їх мобілізації.
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Анотація: Встановлено, що для досягнення фінансової безпеки корпорацій
повинно бути охоплено три рівні: по-перше, залучення фінансових ресурсів
відповідно до потреб; по-друге, ефективне використання фінансових ресурсів
відповідно до виробничих програм підприємства, та, по-третє, забезпечення
достатності прибутку від використання фінансових ресурсів для виплати
дивідендів акціонерам. Представлено економіко-організаційну модель
фінансової безпеки корпорацій як основи безпеки підприємства в умовах
збереження наявного виробничого потенціалу.
Ключові слова: фінансова безпека, фінансові ресурси, капіталізація,
корпоративне управління, корпоративні фінанси.
Аграрний сектор економіки України забезпечує продовольчу безпеку країни,
при цьому забезпечує 42% експортної виручки, 17% робочих місць і 12% ВВП
країни та близько 60 відсотків фонду споживання населення. Крім того,
аграрний сектор є одним з основних бюджетоутворювальних секторів
національної економіки, частка якого у зведеному бюджеті України за останні
роки становить 8—9 відсотків.
На сьогодні у зв’язку з необхідністю реалізації виробничого потенціалу
актуальним ще залишаються державні заходи з нарощування обсягів
виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів її промислової
переробки. Сутність проблеми полягає у розумінні того, яким чином фінансова
безпека підприємства сприяє успішному розвитку аграрного сектору і
забезпеченню продовольчої безпеки в державі. В умовах дефіциту фінансових
ресурсів, обмежених можливостей державної підтримки та високого рівня
відсоткових ставок в банківському секторі управлінські рішення для аграрної
економіки мають бути спрямовані на пошук альтернативних джерел
забезпечення. Вирішення цих завдань на макрорівні неможливе без формування
ефективної системи фінансового забезпечення всіх суб’єктів підприємництва
достатньою кількістю обігових ресурсів, провідною ланкою якої є система
фінансової безпеки суб’єктів господарювання. Тому, є всі підстави
стверджувати, що питання фінансової безпеки аграрних формувань в системі
корпоративних відносин є своєчасними і актуальними.
Проблеми забезпечення фінансової безпеки в умовах нестійкого фінансового
стану аграрних корпорацій, відсутності необхідного рівня прибутковості,
негативних наслідків фінансової кризи, зменшення попиту на вироблену
продукцію тощо знайшли своє відбиття у працях видатних вчених, зокрема О.
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Горячевої, О. Гривківської, А. Єпіфанова, М. Єрмошенка, О. Кириченка, Ю.
Кім, І. Ластовченка, В. Лебедєва, А. Логвина, М. Медведя, М. Погосова, А.
Сухорукова, О. Терещенка, В. Шлемка тощо.
Основи ефективного здійснення операційної діяльності та забезпечення
фінансової безпеки підприємств формуються на стратегічному рівні управління
відповідно до вимог сучасного ринку та факторів зовнішнього середовища
реалізовуються підприємствами через систему корпоративного управління. Це
обумовлює перетворення корпоративного управління у важливий чинник
забезпечення фінансової безпеки підприємств.
Управління корпоративними фінансами є актуальним напрямком
дослідження не лише для вчених – теоретиків, але й для господарів – практиків
та їх фінансового менеджменту. 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.
Монографічні дослідження дозволили дійти висновку, що переважна
більшість науковців в сутності фінансової безпеки суб’єктів господарювання
вбачають певні загрози для їх фінансового стану. Тому в умовах сучасної
економічної кризи в Україні, досить велика кількість суб’єктів господарювання
опинилася в скрутному становищі, маючи проблему неплатежів, погіршення
ліквідної позиції та фінансового стану, а іноді й реальної загрози банкрутства.
На наше переконання, фінансова безпека аграрних корпорацій має
забезпечуватися на всіх трьох рівнях: 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, джерелом нинішніх загроз фінансової безпеки агроформувань 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.
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
фінансову безпеку агроформування. Тобто, фінанси є каналом проникнення
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інвестиційного капіталу, в тому числі іноземного, що дозволяє контролювати
суб’єкт господарювання також із зовні.
Зрозуміло, що власники, які інвестують в агроформування свій капітал, та
залучають фондові ресурси, тобто забезпечують фінансову основу його
створення, зацікавлені в ефективності функціонування агроформувань. Цей
стимул полягає в збільшенні їх добробуту, що відбивається в зростанні
ринкової вартості агроформування. Саме зростання ринкової вартості суб’єкта
господарювання, крім прибутковості, на наш погляд, є пріоритетним
фінансовим інтересом будь-якого господарюючого суб’єкта для поліпшення
фінансової безпеки.
З цією метою розроблена економіко–організаційна модель забезпечення
фінансової безпеки аграрного формування у вигляді блок–схеми, що в умовах
взаємодії стану економічних відносин, наявних організаційних зв’язків і впливу
внутрішніх і зовнішніх чинників забезпечує ефективне використання
матеріальних і інформаційних ресурсів (рис.1).
Застосування розробленої економіко – організаційної моделі створює
необхідні умови для забезпечення стійкості фінансового стану аграрної
корпорації, а також дає можливість виявляти фактори, що впливають на
стійкість економічної системи в умовах глобалізації економіки, здійснювати
диверсифікацію слідуючими шляхами, зокрема через внутрішній ринок
капіталів, завдяки реструктуризації аграрної корпорації, передачі специфічних
ресурсів управління (корпоративної культури) між стратегічними зонами
господарювання.
Головною метою застосування розробленої моделі є вчасно виявляти й
усувати недоліки у фінансовій діяльності і знаходити резерви поліпшення
фінансового стану і його платоспроможності.
Для комплексної оцінки фінансової безпеки в системі корпоративного
управління на аграрному формуванні здійснюється комплексний моніторинг
стандартів управління, в першу чергу, оцінюється система взаємодії між
керівництвом аграрної корпорації, радою директорів, акціонерами і іншими
фінансово зацікавленими особами. Систематизація і узагальнення аналітичної
інформації по оцінці якості корпоративного управління знаходить
віддзеркалення у відповідних рейтингах корпорації [2].
Отже, з погляду теорії фінансів, ефективне розміщення капіталу в
операційній діяльності, пов’язаній із сільським господарством, дозволяє
аграрним корпораціям здійснювати ефективну виробничу діяльність з метою
отримання прибутку, що в свою чергу забезпечує ефект фінансового важеля,
оптимізації структури капіталу та поліпшення стану фінансової безпеки
аграрних корпорацій.
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Рис. 1. Економіко–організаційна модель забезпечення фінансової безпеки
аграрних корпорацій* (розроблено автором)
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У другій половині ХХ ст., яка характеризується глобалізацією грошових
ринків, тобто поступовим перетворенням національних грошових ринків у
єдиний загальносвітовий простір, діяльність центральних банків розвивається у
трьох напрямах: співробітництво центральних банків на міждержавному рівні;
співпраця центральних банків з міжнародними валютно-кредитними і
фінансовими організаціями; створення наднаціональних центральних банків,
що є безумовно актуальним за сьогодення.
Банківське регулювання на наднаціональному рівні пройшло декілька етапів
становлення, серед яких можна виділити:
1-й етап, який розпочався зі створення у 1930 р. Банку міждержавних
розрахунків (БМР) в місті Базель, Швейцарія. До його функцій слід віднести:
сприяння співробітництву між центральними банками; забезпечення
сприятливих умови для проведення центральними банками міжнародних
фінансових операцій; представлення у ролі довіреної особи або агента
центральних банків - членів БМР у проведенні міжнародних розрахунків.
Акціонерами банку є майже всі європейські центральні банки, а також
центральні банки Австралії, Японії, Канади, Південно-Африканської
республіки. США представлені у БМР не ФРС, а групою комерційних банків,
проте ФРС має тісні зв'язки з БМР. Центральні банки є акціонерами БМР і
одночасно його клієнтами, тому БМР часто називають банком центральних
банків.
2-й етап розпочався з 1944 рік – підписання країнами-учасницями БреттонВудських угод, в яких були ухвалені первинні стратегічні в цьому напрямі
рішення і створені основні (наднаціональні) «органи глобалізації» –
Міжнародний валютний фонд, Світова організація торгівлі та Світовий банк.
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Оскільки МВФ провадить активну політику у різних країнах світу, то
хотілося б детальніше розглянути та охарактеризувати принципи його
діяльності.
Міжнародний валютний фонд, створений для технічного регулювання
міжнародної валютно-фінансової ліквідності через систему платіжних балансів
наприкінці ХХІ ст., почав виконувати функцію регулятора фінансових потоків
світового фінансового ринку. Міжнародний валютний фонд будував свою
концепцію регулювання світових фінансових ринків на монетаристській теорії
ринкового регулювання.
Міжнародний валютний фонд узяв участь у регулюванні світових фінансових
ринків із середини 1980-х років, після фінансової кризи зовнішньої
заборгованості країн, що розвиваються. МВФ брав активну участь у
реструктуризації боргів цих країн, а також почав самостійно надавати кредити
під проведення структурних економічних реформ у проблемних країнах.
Кредити МВФ у 1990-х роках були вбудованими регуляторами світового і
національних ринків, оскільки вони передбачали виконання урядами країн
жорстких вимог стабілізаційних програм. Як правило, стабілізаційні програми
передбачали:
- таргетирування грошової маси;
- установлення валютних курсів;
- скорочення державних видатків;
- девальвація національної валюти;
- граничний розмір бюджетного дефіциту;
- граничні межі інфляції тощо [1, с. 65].
Перераховані засоби передбачають регулювання фінансового ринку,
відповідно до монетаристської теорії, шляхом регулювання грошової маси,
оскільки контроль обсягу грошової маси забезпечить регульовану інфляцію.
Але обсяг грошової маси в обігу може вплинути на інфляцію лише за умов
незмінної швидкості грошового обороту.
Таргетирування грошової маси застосовувалось як найбільш дієвий і простий
засіб регулювання інфляції, який передбачає, що кількість грошей може
змінюватись залежно від прогнозних трендових показників ВВП, швидкості
грошового обігу, мультиплікатора грошової бази. Недоліком цього інструменту
було те, що не завжди вдавалося досягати запланованих обсягів грошової маси і
це, у свою чергу, викликало сумніви в його ефективності.
Забезпечуючи стабільність валютного ринку, МВФ намагався нав’язувати
окремим країнам установлення цільових курсів валют. Регулювання валютних
курсів відбувалось зазвичай двома шляхами: встановленням фіксованого
валютного курсу і фіксованого обмінного курсу валют. Фіксація валютного
курсу може забезпечуватися шляхом створення валютних союзів чи прив’язкою
національних валют країн, що розвиваються, до більш стабільних валют світу.
Використовуючи фіксацію валютних курсів, уряди країн, що розвиваються,
мають можливість зменшити витрати на здійснення валютних операцій,
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зменшити мінливість курсів національних валют. Основним недоліком цього
інструменту регулювання є втрата самостійності у проведенні грошовокредитної політики.
Фіксація обмінних курсів валют забезпечує стабільність національної
валюти, шляхом підтримки вартості національної валюти щодо валюти іншої
країни чи групи країн. Цей інструмент регулювання має ряд недоліків: втрата
самостійності у проведенні грошово-кредитної політики; виникає можливість
здійснення валютних спекуляцій, великі обсяги яких можуть викликати зміни у
паритетах валют і знизити рівень стабільності національної валюти;
обґрунтований обмінний курс встановлює пряму залежність від рівня цін на
внутрішньому ринку.
Зазначені інструменти регулювання світового фінансового ринку не були
ефективними, оскільки встановлені нормативні значення показників не завжди
відповідали дійсності і не досягалися і через це підвищувався рівень
нестабільності національних ринків. МВФ не приділяв уваги кредитуванню
реальної економіки та функціонуванню ефективної банківської системи, в
деяких випадках намагаючись зменшити інфляцію, сприяв зниженню
ліквідності банківської системи.
3-й етап У середині 70-х років створено Комітет з банківського регулювання
та нагляду. Ініціаторами створення Комітету виступили центральні банки
Бельгії, Великобританії, Італії, Канади, Люксембургу, Нідерландів, США,
Франції, ФРГ, Швейцарії, Швеції та Японії. Неофіційно його ще називають
Базельським Комітетом (за місцезнаходженням) або Комітетом Кука (за ім'ям
одного з директорів Банку Англії, який очолював цей комітет).
Країни у Комітеті представлені центральними банками або іншими органами,
які відповідно до національного законодавства несуть відповідальність за
регулювання банківської діяльності та нагляд. Юридично Комітет не володіє
наднаціональними повноваженнями стосовно регулювання діяльності банків та
здійснення нагляду, але недооцінити його важливу роль у процесі становлення
наднаціональних органів вкрай важко. На основі дослідження світового
банківського досвіду він розробляє принципи ефективного банківського
нагляду і директиви (рекомендації), в яких викладені процедури аналізу
банківських ризиків і критерії їх оцінки, визначені методи управління ризиками
і шляхи забезпечення прозорості банківської діяльності.
Комітет надає можливість усім країнам скористатися його рекомендаціями з
урахуванням особливостей національної економіки і, зокрема, банківської
системи. Зважаючи на високий авторитет комітету, підготовлені ним директиви
враховуються центральними банками, регулятивно-наглядовими органами та
банківськими установами у багатьох країнах світу і стають, як правило,
невід'ємною частиною банківського законодавства.
Комітет традиційно підтримує тісні зв'язки з регіональними професійними
організаціями банківського нагляду.
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4-й етап. У 1990 р. була створена регіональна група банківського нагляду
країн Центральної та Східної Європи. Комітет надає групі спеціальні експертні
рекомендації щодо створення і функціонування банків, організації банківського
нагляду, підготовки законодавчої бази в умовах ринкової трансформації
економіки. НБУ активно контактує з членами групи, бере участь у роботі
органів групи.
5-й етап. Підписання Маастріхського договору та утворення у 1998 році
Європейського Центрального Банку (ЄЦБ), а в подальшому Європейської
системи центральних банків (ЄСЦБ) [2, c.24].
Отже, нині банківське регулювання на наднаціональному рівні – це складна
інтернаціональна система, яка пройшла тривалий час формування. Наразі вона
із значними зусиллями протистоїть глобальним викликам, світовим фінансовим
кризам. Звісно, що система зіштовхується із глобальними викликами різного
характеру, тому її вигляд, склад буде змінюватися під впливом різних чинників.
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Основні напрямки розвитку бюджетного процесу сьогодні особливо
актуальні, бо від якісних законів про бюджет залежатиме розвиток економіки
країни, її модернізація, соціальне забезпечення і захист населення тощо.
Відповідно правильно організований та науково обґрунтований бюджетний
процес сприятиме своєчасному і повному фінансуванню державних
економічних програм та державних зобов’язань, перерозподілу коштів та
управління державними фінансами у відносинах власності і повноважень всіх
рівнів влади.
Згідно визначення Словника [1, с. 48], державний бюджет можна розглядати
в трьох аспектів: кошторис щорічних доходів і видатків держави, розроблений
урядом і затверджений законодавчим органом влади; грошове вираження
збалансованого кошторису державних доходів і витрат за певний період часу за
джерелами надходжень і основними каналами витрат; план доходів і витрат
держави. Планування, прийняття та реалізація державного бюджету тісно
переплітається з бюджетною політикою, бюджетною системою та бюджетним
процесом, які потрібно розглядати в комплексі (табл.1).
Таблиця 1
Сутність понять «бюджетна політика», «бюджетна система» і «бюджетний
процес»
№
Автор
Сутність поняття
з/п
1
2
3
БЮДЖЕТНА СИСТЕМА
1. Н.В.Савчук [2]
Бюджетна система України являє собою
централізовану,
жорстко
керовану
модель
унітарного бюджетного устрою, у якій місцеві
бюджети займають підлегле становище по
відношенню до централізованого
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1
2.

3.

2
І.Л. Шевчук, В.О.
Черепанова, Т.О.
Ставерська [ 3,
c.21]
Д.Полозенко [4]

4.

О. Василик [5].

5.

В. П. Кудряшов
[6].

6.

Конституція
України
від
28.06.1996
№
254к/96-ВР [7]

7.

Ротар Д. [8].

8.

ч.
4
ст.
2
Бюджетного
кодексу України
[9];
Сіташ Т.Д. [10]

9.

Чугунов І.Я. [11 ,
с. 19]

3
Бюджетна система – це сукупність усіх бюджетів,
які формуються і діють на території даної країні
згідно з її адміністративно-територіальним устроєм
Бюджетна система - складова фінансової системи,
заснована на економічних відносинах, які
врегульовані правовими нормами; сукупність видів
бюджетів, які існують на території держави
Бюджетна система - об'єднання усіх ланок
державного бюджету на єдиних принципах
Бюджетна система – це сукупність бюджетів,
утворених на основі адміністративно-територіального устрою держави та взаємовідносин між
ними, які вибудовуються з огляду на оптимальний
розподіл і фінансове забезпечення повноважень
органів державної і місцевої влад між бюджетами
усіх рівнів, спрямованих на соціально-економічний
розвиток суспільства…
Бюджетна система України є сукупністю
державного бюджету та місцевих бюджетів,
побудована з урахуванням економічних відносин,
державного
і
адміністративно-територіальних
устроїв.
Бюджетна система відображає складові бюджету,
тобто це сукупність усіх бюджетів, які формуються
в даній країні згідно з її бюджетним устроєм
Бюджетна система України – сукупність
державного бюджету та місцевих бюджетів,
побудована з урахуванням економічних відносин,
державного та адміністративно-територіальних
устроїв і врегульована нормами права;
Бюджетна система України – це система стійких і
впорядкованих зв’язків (міжбюджетних відносин)
між її складовими ланками, юридично пов’язаних
між собою, яка базується на загальноприйнятих
принципах,
що
відповідають
міжнародним
стандартам
Бюджетна система – це сукупність бюджетів,
утворена на основі адміністративно-територіального устрою держави та взаємовідносин між ними,
що формуються на основі оптимального розподілу і
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10.

11.

12.

13.

14.

фінансового забезпечення повноважень органів
влади між бюджетами всіх рівнів, спрямованих на
економічний та соціальний розвиток
БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА
І. В. Заїчко [12]
Бюджетна політика – це ще і область практичної
реалізації наукових знань про бюджет і розроблену
на їх основі науково обґрунтовану концепцію
розвитку бюджетних відносин, тобто це категорія
прикладної фінансової науки
[12, с.149]
Бюджетна політика - це категорія, що синтезує в
собі суб’єктивні і об’єктивні відносини, що
виникають в процесі свідомої, цілеспрямованої дії
держави на суспільне відтворення шляхом
використання
функціональних
можливостей
категорії бюджету і системи обслуговуючих її
інших
організаційно-фінансових
категорій
управління бюджетним процесом [12, с. 150]
Н.В.Савчук [2]
Бюджетна політика – це найважливіша ланка
державного впливу, через яку можна впливати на
найважливіші економічні складові суспільного
розвитку — суспільного відтворення (на
різноманітних його стадіях), сукупний попит і
пропозицію, нагромадження і вклади, що, власне, і
передбачає регулююча функція бюджету
І.Л. Шевчук, В.О. Бюджетна політика – це сукупність заходів
Черепанова, Т.О. держави з організації та використання бюджетних
Ставерська [13, ресурсів для забезпечення економічного та
c.16]
соціального розвитку суспільства
БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС
Сайт
Wikipedia Бюджетний процес — це регламентована нормами
[14]
бюджетного права діяльність держави та
територіальних громад зі складання, розгляду та
затвердження бюджету, його виконання, а також зі
складення та затвердження звіту про його
виконання
С.Л. Лондер [15] Бюджетний процес - це регламентований законом
порядок складання, розгляду та затвердження
бюджетів, їх виконання і контролю за їх
виконанням, затвердження звітів про виконання
бюджетів, що входять до бюджетної системи
України
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15. Т.В. Бугай [16]
Традиційно бюджетний процес визначається як
сукупність дій уповноважених органів держави та
місцевого самоврядування, що здійснюється на
підставі норм бюджетного права, щодо складання,
розгляду, затвердження й виконання бюджетів, а
також складання, розгляду та затвердження звіту
про їх виконання.
Виходячи з цього, у широкому розумінні
бюджетний процес являє собою заснована на
владних повноваженнях діяльність відповідних
органів, підпорядкована суворим процедурам у
галузі бюджету.
16. І.Є.Януль [17]
Бюджетний процес – багатогранне і динамічне
явище, що потребує постійного вивчення та
удосконалення відповідно до економічного,
політичного, екологічного стану держави на
певному етапі розвитку суспільства
*сформовано та згруповано автором
Проаналізувавши підходи до розгляду категорій, поданих в табл.1, можна
зазначити, що бюджетна система України – сукупність бюджетів різних
рівнів, заснована на економіко-правових відносинах за адміністративнотериторіальними ознаками для оптимального розподілу і фінансового
забезпечення повноважень органів влади між цими бюджетами, спрямованими
на економічний та соціальний розвиток держави.
Відповідно, бюджетна політика - це сукупність заходів, методів і способів,
які використовує держава для організації, розподілу та використання
бюджетних ресурсів з метою забезпечення економіко-соціальних складових
суспільного розвитку.
Бюджетний процес - діяльність держави та територіальних громад в межах
нормативно-правового поля (бюджетного законодавства) стосовно формування,
розгляду та затвердження бюджету, його реалізації та звітування про його
виконання.
Основою бюджетного процесу є бюджетне законодавство, нормативноправові акти та принципи. Принцип економічний – настійна вимога,
недотримання якої при прийнятті економічних рішень може спричинити істотні
за масштабністю негативні наслідки, тобто призведе до значного зниження
ефективності економіки [1, c. 276]. В комплексі вони складають гарантію
чіткого і обґрунтованого планування, цільового та ефективного використання
коштів, створюють умови для дотримання бюджетної дисципліни і проведення
постійного контролю за виконанням бюджету.
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Бюджетний кодекс зазначає десять принципів, на яких ґрунтується бюджетна
система України, серед яких: (1) принцип єдності бюджетної системи України;
(2) принцип збалансованості; (3) принцип самостійності; (4) принцип
обґрунтованості; (5) принцип ефективності та результативності; (6) принцип
повноти; (7) принцип субсидіарності; (8) принцип цільового використання
бюджетних коштів; (9) принцип справедливості і неупередженості; (10)
принцип публічності та прозорості.
Крім принципів побудови бюджетної системи, закріплених ст. 7 Бюджетного
кодексу України, для бюджетного процесу характерні: (1) принцип розподілу
бюджетних повноважень; (2) принцип спеціалізації бюджетних показників; (3)
принцип щорічності бюджету; (4) принцип гласності; (5) наочності; (6)
достовірності; (7) послідовності [16, с.42].
Слід погодитися з автором [16, с.42], що ототожнення принципів побудови
бюджетної системи та організації бюджетного процесу є недоцільним. Мета
виділення принципів бюджетної системи - це побудова такої бюджетної
системи, яка за оптимального використання фінансових ресурсів держави
відображає державний (унітарний) устрій України в поєднанні із самостійністю
місцевих бюджетів, тоді як основна ціль закріплення принципів бюджетного
процесу – це визначення ефективності його організації.
Дотримання принципів бюджетної системи і бюджетного процесу сприяє
стабілізації соціально-економічного розвитку України, підвищення реальності
планування доходів і видатків бюджету, їх своєчасне коригування та контроль
за використанням.
Отже, бюджетний процес України – складне і багатоаспектне явище, в
якому діяльність держави та територіальних громад, в межах бюджетного
законодавства з чітким дотриманням принципів, направлена на формування,
розгляд та затвердження бюджету, його реалізацію і звітування, узгоджуючи
економічні, соціальні та політичні інтереси України.
Дотримання принципів як бюджетної системи, так і бюджетного процесу
сприятимуть організації бюджетного процесу в Україні та забезпечать
ефективне управління державними фінансовими ресурсами, підвищать
результативність, ефективність і прозорість використання бюджетних коштів,
підвищать якість головного фінансового документа держави та створять
платформу для забезпечення соціально-економічного розвитку України.
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ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА УКРАЇНИ:
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Анотація: Проведено класифікацію за періодами функціонування
трансформаційної економічної системи України на основі ключових
макроекономічних показників. Досліджено макроекономічні тенденції
функціонування і розвитку економіки України в умовах трансформаційних змін
з 1990 по 2015 рр. Визначено специфічні проблеми щодо функціонування
сучасної трансформаційної економічної системи України.
Ключові слова: трансформаційна економічна система, макроекономічні
показники, макроекономічні тенденції, періоди трансформації, розвиток
економіки.
Вступ. Економічні системи є складними об’єктами дослідження та
управління. До того ж економічні системи є динамічним об’єктом, тобто у їх
межах виникають та відбуваються постійні зміни. Одні з цих змін – є
складовими поточного функціонування та розвитку системи, інші – стають
основою докорінних змін у межах перехідних економічних систем. Саме в
умовах докорінних змін певних умов господарювання та системи економічних
відносин у цілому спостерігається значна кількість неспецифічних проблем, що
потребують на детальне вивчення, розуміння та визначення напрямків їх
подолання.
Трансформаційна економічна система – це специфічна форма перехідної
економіки у межах якої відправним пунктом перетворень є економіка
“реального соціалізму”, а більшість трансформацій спрямовані на формування
та розвиток відносин, що відповідають аналогічним відносинам, які склалися у
глобальній економіці. Основними етапами еволюції трансформаційних
економік є підготовчий етап, етап входу до трансформаційної
незбалансованості, етап виходу з трансформаційної незбалансованості, етап
завершення трансформації. Загальні риси трансформаційної економіки
визначаються протиріччями інерційності й якісних змін, що проявляються у
вигляді трансформаційної нестабільності й спаду.
Дослідження трансформаційних процесів у межах перехідних економічних
систем є набагато складнішою проблемою, ніж у випадку з будь-якими іншими
типами економічних систем. Це обумовлюється наступними ключовими
проблемами [6; 7; 9]:
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- відсутність єдиного теоретичного й практичного підходу щодо
формулювання цілісної концепції соціально-економічних трансформацій, їх
ефективності, доцільності, особливостей реалізації за різних моделей
перехідних економік тощо;
- не
завершено
остаточну
систематизацію
закономірностей
трансформаційних процесів у перехідних економіках. Йдуть численні дискусії
про природу, початковий і кінцевий пункт, моделі й вектори трансформацій;
- у більшості країн світу трансформаційні процеси ще не закінчились, тому не
можна однозначно визначити ефективність прийнятих управлінських рішень;
- різноманітність методичних підходів щодо збирання та представлення
статистичної інформації (макростатистики, показників системи національних
рахунків тощо) спричиняє значні проблеми з боку підбору, оцінки і аналізу
емпіричного матеріалу.
Перехід України у межах сучасних трансформаційних економічних систем до
ринкової економіки – це повноцінне входження до системи світогосподарських
зв'язків, у русло загальноцивілізаційного прогресу. Тому виявлення
внутрішнього зв'язку перехідного періоду новітньої економіки України з
глобальними тенденціями світового розвитку, а також їх визначального впливу
на його процеси є неодмінною методологічною умовою глибокого пізнання суті
цього періоду.
Огляд
літератури.
Функціонування
сучасної
пострадянської
трансформаційної економічної системи України, як зазначають академік НАН
України Чухно А. А. [6] і член-кореспондент НАН України Базилевич В. Д. [7],
передбачає три ключові етапи свого розвитку, а саме етапи:
1) формування та нарощення трансформаційної кризи, а у подальшому
поступова стабілізація соціально-економічного становища у державі,
подоланням спаду виробництва, забезпеченням умов до економічного
зростання;
2) перетворення виробничих відносин, здійснення роздержавлення,
приватизації
та
демонополізації
економіки
(тобто
перетворення
адміністративно-командної економіки на ринкову). Причому йдеться не лише
про формальне їх завершення, а й про налагодження ефективного
функціонування підприємств у руках нових власників. Ці процеси розпочалися
на першому етапі перехідного періоду, і для їхнього завершення та
забезпечення ефективного господарювання теж потрібно кілька років;
3) реформування продуктивних сил, структурна перебудова економіки на
основі переходу на новий технологічний спосіб виробництва. Цей етап
зароджується дуже повільно на першому і другому етапах, а для свого
здійснення потребує, очевидно, не менше двох-трьох десятиліть. Адже це
надзвичайно складний і дорогий процес.
У інших дослідженнях, зокрема, А. Г. Грязнова [4], А. І. Колганов,
А. В. Бузгалін [1], Ю. Г. Лисенко [2], також наголошують на багатоетапності
процесів ринкової трансформації в Україні та інших країнах СНГ. Проте
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специфіка кожного з етапів є своєрідної та визначається особливостями пивних
систем управління тощо.
Зокрема, А. І. Колганов, А. В. Бузгалін [1] зазначають, що трансформаційна
економічна система є специфічним типом систем, що не мають органічної
цілісності. У трансформаційних системах зв'язані якісно-різнорідні елементи, а
єдність економічного ладу визначається цілісністю матеріально-технічної
основи виробництва, закономірним характером розпаду “старої” системи і
формування “нової”, а також позаекономічними чинниками, компенсуючими
відсутність соціально-економічної цілісності економічного ладу. У тих
випадках, коли ця компенсаторна функція держави ослабляється, нецілісність
перехідної економічної системи різко негативно позначається на результатах
функціонування і розвитку економіки .
Реформування сучасної трансформаційної економічної системи України, за
твердженнями більшості дослідників [2; 4; 6; 7], пройшла два з наведених вище
етапів й істотно просунулись у вирішенні завдань останнього етапу, зокрема,
визначились передумови подальшого реформування продуктивних сих. Проте
вказане твердження потребує додаткових статистичних підтверджень.
З іншого боку, лауреат Нобелевської премії Дж. Стигліц зазначає, що
провали реформ у багатьох республіках колишнього Радянського Союзу
обумовлені не тим, що погано здійснювалася в загалі-то здорова політика.
Причини невдач набагато глибше, вони криються у нерозумінні реформаторами
самих основ ринкової економіки і процесу інституціональних реформ [8]. А як
наслідок незрозумілість і ключових макроекономічних тенденцій, що і
потребує їх детального аналізу.
Таким чином, дослідження ключових макроекономічних тенденцій
функціонування сучасної трансформаційної економічної системи України є
актуальним завданням теорії і практики управління національною економікою
й окремими її сферами.
Методологія дослідження складається з поєднання загальнотеоретичних
методів системного аналізу і конкретних підходів щодо оцінки і прогнозування
макроекономічних тенденцій, зокрема, аналізу рядів динаміки, визначення і
порівняння відносних показників. Періодизація макерононмічних тенденцій
розвитку трансформаційної економічної системи України визначається на базі
методології класичної економічної теорії [6; 7] та порівнянні моделей
економічної трансформації країн Східної Європи [1]. Таким чином,
методологічної базою дослідження виступають міжнародні й національні
принципи побудови й оцінки показників системи національних рахунків, а
також економетричні методи аналізу часових радів даних.
Наведені у роботі результати макроекономічного аналізу засновані на
офіційній інформації Державної служби статистики України, а саме: даних
системи національних рахунків, економічній діяльності у промисловості і
сільському господарстві, демографічної і соціальної статистики [3].
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Мета дослідження полягає у визначенні специфічних особливостей і
проблем функціонування, а також тенденцій розвитку трансформаційної
економічної системи України на базі аналізу динаміки фундаментальних
макроекономічних показників за період з 1990 по 2015 рр.
Основні результати. Україна знаходиться на різних етапах трансформації
соціально-економічних процесів вже більше 20 років. За цей період сформовано
значна кількість ринкових інститутів, розроблено низьку програм соціальноекономічного розвитку, зазнало суттєвих змін організаційна структура системи
державного управління. Для підтвердження результатів трансформаційних
перетворень проведемо статистичний аналіз та визначимо ключові тенденції у
динаміці основних макроекономічних показників розвитку України.
З урахуванням особливостей трансформаційних перетворень в економіці
України аналіз макроекономічних показників доцільно розділити на декілька
періодів.
Період
1.
Первинного
накопичення
капіталу
й
нарощування
трансформаційної кризи. Умовно цей період часу розповсюджується з 1990
року (і дещо раніше) до кінця 1995 року (до моменту введення гривні як
основної національної грошової одиниці)
Період 2. 1996-2000 рр. Нарощування і розвиток ринкових інститутів,
зокрема, масова приватизація та зміна структури власності, вдосконалення
функцій та повноважень органів державного регулювання, формування
великого корпоративного бізнесу тощо.
Період 3. 2001-2013 рр. Цей умовний період часу щодо аналізу
макроекономічних тенденцій пов’язується з завершенням початкового етапу
ринкових трансформацій, а також введенням нової методології розрахунку
показників системи національних рахунків. У межах періоду 3 можна
виокремити, ще підперіоди 2001-2008 та 2008-2013 роки, що визначаються
впливом світової фінансової кризи (2008 рік) та формуванням нової тенденції
на деіндустріалізацію економіки України.
Період 4. 2014 – теперішній час. Сучасний етап розвитку трансформаційних
процесів в економіці Україні, якому притаманні значні організаційні,
економічні, політичні та навіть географічні зміни.
Висновки. Перехідний період економічної трансформації України
передбачає проходження наступних етапів свого розвитку: формування та
нарощення трансформаційної кризи; перетворення виробничих відносин,
здійснення роздержавлення та демонополізації економіки; реформування
продуктивних сил на основі переходу на новий технологічний спосіб
виробництва.
Особливості перетворень сучасної трансформаційної економічної системи
дозволили запропонувати наступну класифікацію періодів щодо її розвитку, а
саме: первинне накопичення капіталу і трансформаційної кризи (1990-1995 рр.);
початок активних ринкових трансформацій (1996-2000 рр.); поступове
подолання наслідків трансформаційної кризи та вдосконалення ринкових і
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регулюючих інститутів (2001-2013 рр.); завершальний період перетворення
виробничих відносин (2014 р. по теперішній час).
Аналіз тенденцій щодо ключових макроекономічних показників у межах
визначених періодів функціонування сучасної трансформаційної економічної
системи України довів, що період перманентного падіння та нарощення
трансформаційної кризи повністю припинився, сформована стійка структура
економічної системи (за сферами економічної діяльності; тенденціями
соціальної і демографічної статистики; показниками ефективності й відкритості
економіки). До основних проблем сучасного періоду трансформації можна
віднести значне скорочення у останні роки соціальних і демографічних
показників (реальної заробітної платні і чисельності населення), посилення
інфляційних процесів, скорочення обсягів промислового виробництва і питомої
ваги експорту у ВВП. Проте безповоротність структурних змін в економіці
створило умови щодо остаточного реформування продуктивних сил на основі
переходу на новий технологічний спосіб виробництва.
Дискусія. Починаючи з 1990 року в Україні спостерігалось постійне падіння
рівня суспільного виробництва і ВВП. Відповідну тенденцію подолано у тільки
у 2006 році. Проте трансформаційна економіка України незважаючи на
позитивну динаміку ключових макроекономічних показників з середини 2000
років визначається, ще і фундаментальними структурними проблемами. Поперше, падіння промислового виробництва і переважання у структурі валового
випуску України сфер економічної діяльності, що є первинними у ланцюгу
виробництва кінцевого продукту (добувна промисловість, сировинна продукція
сільського господарства тощо). Натомість сучасна ринкова економіка повинна
орієнтуватися на такі сфери як машинобудування, сфера кінцевих послу,
інформаційних технологій тощо. По-друге, в Украйні так і не створено
повноцінної альтернативи щодо інтегрованості сфер економічної діяльності,
яка була притаманна до початку трансформаційного переходу (до 1990 р.). Потретє, залишається значним рівень тінізації економіки, саме тому зміни у
ключових тенденціях щодо макроекономічних показників за даними офіційної
статистики не завжди відображають дійсний рівень економічного розвитку
країни. По-четверте, незважаючи на ініційовані реформи останніх років,
залишається штучне процвітання фінансово-банківської сфери (значні
прибутки, висока вартість кредитів й інших фінансових ресурсів, підвищений
рівень оплати праці працівників тощо). Останнє чинить додаткові укладення
щодо формування сприятливого інвестиційного клімату, особливо для розвитку
нових сфер діяльності, що на первинному етапі не генерують значні прибутки.
По-п’яте, суттєва корумпованість державних органів управління унеможливлює
проведення ефективних економічних перетворень. Тобто ключовим напрямом
подальших досліджень є деталізований структурний аналіз тенденцій
функціонування окремих сфер економічної діяльності й окремих інститутів.
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Фінансова політика покликана виконувати важливу функцію держави –
забезпечення мобілізації фінансових ресурсів і їх раціональний розподіл з
метою створення сприятливих умов для стійкого економічного розвитку країни
та зростання валового внутрішнього продукту (ВВП). Це передбачає
зосередження державних коштів на ключових напрямах розвитку національної
економіки з тим, щоб з мінімальними фінансовими витратами та з якомога
більшою ефективністю чинити вплив на економічні інтереси суб’єктів
господарювання, домагаючись активізації підприємницької діяльності та
зростання ефективності виробництва у пріоритетних галузях. До таких галузей
треба віднести не лише функціонуючі висококонкурентні та високорентабельні
підприємства, завдяки яким формується більша частина надходжень до
державного бюджету, але й ті, що вимагають певних фінансових вкладень з
тим, щоб стати такими. Зокрема, бюджетної підтримки потребують
підприємства, які займаються перспективними науковими дослідженнями,
модернізацією на основі використання сучасних досягнень науки і техніки
традиційних та високотехнологічних для України економічних секторів, як то
космічної галузі, ядерної енергетики, аграрного сектора.
Світовий досвід показує, що у країнах з розвиненою ринковою економікою
інноваційна діяльність, незважаючи на те, що вона дуже капіталомістка та
високо ризикова, є одним з найперспективніших напрямів інвестування, адже
забезпечує інноваційному підприємству швидке та значне зростання
ефективності виробничої діяльності та перемогу в економічній конкуренції.
Так, за даними 2015р., частка обсягу витрат на НДР у ВВП країн ЄС-28 у
середньому становила 2,03%, тоді як в Україні питома вага загального обсягу
витрат на виконання НДР у ВВП складає 0,48%, що у 4,2 рази менше, зокрема
за рахунок коштів державного бюджету – 0,16% [1]. Тому сподіватися на
позитивні зрушення у вітчизняній інноваційній галузі можна буде лише тоді,
коли по-перше – сфера державних фінансів стане для неї пріоритетною, а подруге – приватні компанії виділятимуть на наукові дослідження та розробки
значно більше власних коштів, аніж тепер.
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Отже, незважаючи на нинішні значні грошові витрати українського уряду на
збільшення фінансування Збройних Сил України та боротьбу з корупцією,
треба відшукати можливості, щоб хоча б мінімально забезпечити переваги тих
підприємцям, які прагнуть здійснювати інноваційну діяльність, зокрема,
звільнивши від оподаткування частину прибутку, яка спрямовується ними на
розвиток виробництва на інноваційній основі, а при впровадженні інноваційних
проектів надання можливості застосовувати норми прискореної амортизації. Це
дасть змогу бізнесу самостійно накопичувати кошти для здійснення
інноваційної діяльності. Якщо ж надання вищеназваних податкових пільг
інноваційним підприємствам у нинішній економічній ситуації для українського
уряду проблематичне, то проведення ретельної ревізії витрат державних
фінансів є доцільним та обов’язковим. Це дозволить виявити неефективні
витрати, а вивільнені кошти спрямувати на підтримку інноваційної сфери.
Іншим важливим напрямом підтримки інноваційної сфери для українського
уряду має стати створення необхідних умов для розгортання в країні мережі
венчурних фондів, які, на відміну від комерційних банків, охоче надають
кредити інноваційно активним підприємствам, не вимагаючи від них
необхідної заставної бази. Тим паче, що в нашій країні сьогодні банківський
сектор вкрай обмежений у фінансових ресурсах взагалі, а особливо для
здійснення довготермінового кредитування, якого найбільше потребує
інноваційна діяльність.
Отже, інноваційна сфера має стати по-справжньому пріоритетною для нашої
держави, а фінансова політика відповідати обраній загальноекономічній
стратегії розвитку економіки країни – впровадження моделі інноваційного
розвитку, і бути спрямованою на послідовну практичну реалізацію цієї моделі,
що потребує мобілізації для підтримки інноваційної діяльності всіх фінансових
джерел. У той же час приватні компанії, замість звинувачень держави у тому,
що вона не створила для інноваційної діяльності належного середовища,
повинні активніше впроваджувати інноваційні проекти власними силами,
будуючи своє майбутнє.
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Фінансовий шок є різкою зміною ситуації на фінансових ринках, яка
виникає досить несподівано та, як правило, є слабко контрольованою. Одним з
наслідків прояву шоків є різке розбалансування грошових потоків економічних
агентів, що часто призводить до дестабілізації їх фінансів. Одним з актуальних
питань дослідження фінансових шоків є аналіз їх розповсюдження у фінансовій
системі та вимірювання ступеня їх інтенсивності. Дослідження в цій сфері
представлені у працях Тищенко Л. та Чайбока А. [1], Аллена Ф. та Карлетті Е.
[2], Ігана Д. та Пінейро М. [3], Любкіної О. [5] та інших. Здійснивши аналіз
представлених у роботах підходів нами обґрунтовано логіку вимірювання
інтенсивності фінансових шоків на основі ідей, пропонованих Д. Іган та М.
Пінейро [3]. Науковці визначають кредитний бум (приклад шоку у позитивному
значенні), якщо «…показник відношення кредитів до ВВП відповідає одній з
наступних умов: (І) відхилення від тренду перевищує більше, ніж в 1,5 рази
значення історичного стандартного відхилення у конкретній країні та річний
темп росту показника відношення кредитів до ВВП перевищує 10%; (ІІ) річний
темп росту показника відношення кредитів до ВВП перевищує 20%» [3].
Ми пропонуємо комплексний підхід, на основі якого можна не тільки
ідентифікувати наявність чи відсутність шоку, але й здійснити оцінку його
інтенсивності. Сутність підходу ґрунтується на концепції скорингу. Скоринг
передбачає привласнення балів на основі значень низки показників. Показники
структуровані у три групи. Першою групою показників виступають ланцюгові
темпи приросту активів. Як було визначено, шокова ситуація – це різка зміна
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показника, а отже, темпи приросту є адекватним індикатором таких змін
(формула 1).
𝐴1 − 𝐴0
𝐺𝑅𝐴 =
(1)
𝐴0
де 𝐺𝑅𝐴 – темп приросту активів за відповідний період;
𝐴1 та 𝐴0 – відповідно обсяги активів у поточному та попередньому періодах.
Темпи приросту фінансової глибини (GRFD) визначаються за таким же
принципом. Показник фінансової глибини обчислюється за формулами 2 та 3
залежно від рівня розвитку країни та рівня доларизації банківської системи [4].
𝐴
𝐴
1
∙ ( 𝑡 + 𝑡−1 )
2 𝑃_𝑒𝑡 𝑃_𝑒𝑡−1
𝐹𝐷 =
(2)
𝐺𝐷𝑃𝑡
𝑃_𝑎𝑡
𝐹𝐷𝐷𝐼
1 𝐴𝑡 ∙ (1 − 𝐷𝐼) 𝐴𝑡 ∙ 𝐷𝐼 ∙ 𝐸𝑅𝑡 𝐴𝑡−1 ∙ (1 − 𝐷𝐼) 𝐴𝑡−1 ∙ 𝐷𝐼 ∙ 𝐸𝑅𝑡−1
∙
+
+
+
)
2 (
𝑃_𝑒𝑡
𝐸𝑅𝑡−1
𝑃_𝑒𝑡−1
𝐸𝑅𝑡−2
=
(3)
𝐺𝐷𝑃𝑡
𝑃_𝑎𝑡
де 𝐴𝑡−1 – обсяг активів на початок періоду; 𝑃_𝑒𝑡 – індекс споживчих цін
на кінець періоду; 𝑃_𝑒𝑡−1 – індекс споживчих цін на початок періоду; 𝑃_𝑎𝑡 –
середньорічний індекс споживчих цін, 𝐸𝑅𝑡 та 𝐸𝑅𝑡−1 - валютні курси на кінець
та початок періоду відповідно, 𝐸𝑅𝑡−2 - середній валютний курс за період, який
дорівнює середньозваженому строку валютних активів, щоб нівелювати вплив
різких коливань (фактично відбувається переоцінка активів за новим курсом). В
пропонованих нами розрахунках цей період визначено у 5 років.
Д. Іган та М. Пінейро не розглядають ці показники окремо, однак, на наш
погляд, вони є важливими, оскільки одразу є очевидним, що відбувається в
банківській системі: спад чи зростання, і наскільки значущими вони є.
Друга група показників – це перевищення темпів приросту відповідно
активів або фінансової глибини від стандартного відхилення темпів приросту
відповідного показника. Ідея полягає в тому, що до уваги беруться лише
значення, які знаходяться за межами стандартного відхилення і їм
присвоюються відповідні значення, що буде пояснено нижче. Для активів
формула набуде такого вигляду:
1

2

̅̅̅̅̅
∆𝐺𝑅𝐴𝑡 = 𝐺𝑅𝐴𝑡 − √ ∑𝑛1(𝐺𝑅𝐴𝑡 − 𝐺𝑅
𝐴 ) (4)
𝑛

Відповідно розраховується й перевищення темпів приросту фінансової
глибини від стандартного відхилення темпів приросту фінансової глибини
(∆𝐺𝑅𝐹𝐷𝑡 ), який розраховується на основі формули 4. На відміну від підходу Д.
Іган та М. Пінейро, які пропонують чітко визначені межі для даних показників,
ми вважаємо, що більш правильним є розгляд всіх відхилень. Це необхідно для
проведення адекватного ранжування та визначення рівня інтенсивності шоку.
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Третя група показників є надзвичайно важливою, оскільки фактично
являє собою магнітуду шоку, яка розраховується на основі очікувань,
сформованих за попередні три роки. Ідея полягає в тому, що очікування
фінансових корпорацій щодо темпів приросту активів та фінансової глибини
базуються на середніх темпах приросту за три попередні роки і порівнюються з
реальними темпами приросту. Якщо оцінюються темпи приросту активів, то
формула набуває такого вигляду:
1
∆𝐸𝐴𝑡 = ∙ (𝐺𝑅𝐴𝑡−1 + 𝐺𝑅𝐴𝑡−2 + 𝐺𝑅𝐴𝑡−3 ) − 𝐺𝑅𝐴𝑡
(5)
3
де ∆𝐸𝐴𝑡 – різниця середніх темпів приросту активів за три попередні роки
та темпами приросту активів поточного року.
Таким же чином показник розраховується для очікувань щодо темпів
приросту фінансової глибини (∆𝐸𝐹𝐷𝑡 ).
Сутність пропонованої концепції скорингу полягає в наступному. За
кожним з показників визначається найбільше та найменше значення, які
становлять 95% від максимального та мінімального значення відповідно.
Отриманим значенням надається ранг з кроком у 5%. Таким чином, за кожним
показником максимально можливий бал складає відповідно +20 та –20. Надалі
розраховується інтегральний показник (𝑆ℎ𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟 ), додаючи значення наданих
балів і в сумі за шістьма показниками отримаємо відповідно +120 та –120, які
надалі з кроком 10 переводяться в 12-бальну шкалу, яка характеризуватиме
інтенсивність дії шоку. Вважається, що за умови
𝑆ℎ𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟 ∈ {−1; 1}
інтенсивність шоку є низькою. У випадку 𝑆ℎ𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟 ∈ {−4 < 𝑆ℎ𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟 ≤ −1; 1 ≤
𝑆ℎ𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟 < 4} інтенсивність шоку розглядається як середня. Коли 𝑆ℎ𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟 ∈
{−12 ≤ 𝑆ℎ𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟 ≤ −4; 4 ≤ 𝑆ℎ𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟 ≤ 12} інтенсивність шоку є високою.
Концепція скорингу була апробована на даних 21 країни. Країни були
структуровані в такі групи: країни з розвиненими фінансовими ринками –
Велика Британія, Німеччина, США Франція; країни ЦСЄ, які стали членами
ЄС, - Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Словенія,
Хорватія, країни Балтії; країни Східного партнерства – Азербайджан, Білорусь,
Вірменія, Грузія, Молдова, Україна). Результати розрахунку інтенсивності
фінансових шоків за пропонованою концепцією представлені в табл. 1.
Адекватність отриманих нами результатів підтверджується тим, що
кореляційний зв’язок між обраними показниками, які стали основою
скорингової моделі, є низьким.
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Таблиця 1.
Інтенсивність шоку залежно від зміни обсягів активів та фінансової глибини
Країни
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Велика
1
-6
-3
-2
-4
-6
-3
7
Британія
Німеччина
1
-1
5
-2
-8
-4
3
-1
Франція
2
-4
2
1
-4
1
2
1
США
-3
-8
2
4
7
7
2
1
Азербайджан
5
-4
-3
1
5
6
7
-5
Вірменія
6
-1
3
3
5
-1
-1
2
Грузія
-4
-4
3
3
3
2
-1
1
Білорусь
6
4
-3
3
6
4
1
1
Молдова
-2
-4
-1
4
5
3
-6
-8
Україна
-2
-4
-1
1
3
-3
-6
-2
Польща
5
-1
3
3
2
3
2
1
Чехія
4
-1
1
3
4
3
-1
2
Угорщина
3
-3
-2
-7
-1
2
-2
-1
Словаччина
2
-8
-1
1
5
3
4
3
Румунія
-1
-4
-2
-2
-2
-1
-1
-1
Болгарія
2
-4
-1
3
5
1
-2
-1
Словенія
5
-1
-3
-2
-5
-6
-4
-2
Хорватія
3
1
2
-1
-1
2
-1
-2
Литва
5
-5
-7
-4
-1
5
2
2
Латвія
5
-3
-7
-6
2
6
3
-4
Естонія
2
-6
-9
-1
5
6
7
3
Джерело: розраховано авторами
Вельми цікавим результатом оцінювання інтенсивності стала
ідентифікація неоднаковості трансмісії шоків в часі для різних країн та груп
країн (табл. 1, рис. 1).

Рис. 1. Бенчмаркінг інтенсивності фінансових шоків в банківських системах
різних груп країн, 2006 – 2016 рр.
Джерело: побудовано авторами
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Зважаючи на дані табл. 1 та рис. 1, варто виокремити такі роки, як 2010 р.
та 2013 р., коли мали місце наслідки глобальної фінансової кризи та боргової
кризи в Європі. В 2010 р. найбільш серйозно глобальна фінансова криза
виявила себе в країнах першої групи. Країни другої та третьої груп фактично
були під однаковим впливом, особливо якщо з третьої групи виключити
Білорусь. Варто звернути увагу на той факт, що тривалість дії шоків в першій
групі, якщо не брати до уваги Велику Британію, була меншою, ніж в інших
країнах. Також очевидно, що трансмісія шоків була неоднаковою в часі в
розрізі країн. Так, для країн Балтії більш критичним виявився 2011 р., ніж 2010
р. В 2013 р. ситуація була загрозливою лише для першої групи країн, зокрема,
європейських країн, і насправді, ситуація саме для цих країн була навіть
серйозніша за глобальну фінансову кризу. Для інших груп країн ситуація була в
цілому позитивна, а в країнах Східного партнерства вочевидь мав місце бум.
Проте, 2014 – 2016 рр. відзначилися негативними процесами в банківських
системах саме країн Східного партнерства. Так, інтенсивність шоків в
банківській системі України суттєво зросла в 2014 – 2016 рр., що було
обумовлено військовими діями та серйозними змінами у банківській системі
(інтенсивність шоків була набагато вищою та довшою за часом). Також
розпочалися проблеми в банківській системі Молдови, де в 2015 р. були визнані
банкрутами три системні банки. В 2016 р. в Азербайджані були визнані
банкрутами 11 банків.
В цілому, запропонований нами підхід дозволяє цілком адекватно
оцінювати шоковість в банківських системах та вимірювати їх інтенсивність.
Список використаних джерел:
1. Тищенко Л. Індекс фінансового стресу для України / Л. Тищенко, А.
Чайбок // Вісник Національного банку України. – 2017. - № 240. - С. 5-14
2. Allen, F., Carletti, E. (2008). Financial system: Shock absorber or amplifier?
(BIS Working Papers No. 257). Bank of Internetional Settlements.
3. Igan, D., Pinheiro, M. (2011). Credit growth and bank soundness: Fast and
furious? (IMF Working Paper No. WP/11/278). International Monetary Fund.
4. Kaminskyi, A., Versal, N. (2016). Risk management of dollarization in the
banking industry: Application of value-at-risk methodology. 3rd International
FinanDebt Conference 2016 on Debt Crises and Financial Stability Proceedings
Book, 91-115.
5. Liubkina, O. (2011). Increasing systemic risks of global financial system and the
transformation of regulatory model in financial sector. Bulletin of Taras Shevchenko
National University of Kyiv. Economics, 127, 9 – 13.
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та структурних складових фінансового потенціалу місцевих бюджетів з
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самостійності в Україні. Запропоновано визначення сутності фінансової
самостійності місцевих бюджетів в контексті фінансового потенціалу
територіальної громади та визначено вплив дієвості функціонування органів
місцевого самоврядування на ефективність використання фінансових ресурсів
з врахуванням стратегічних пріоритетів країни загалом.
Ключові слова: фінансова децентралізація, фінансові ресурси органів
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Стабільний соціально-економічний розвиток територій значною мірою
зумовлюється існуючим рівнем їхнього фінансового потенціалу та здатністю
бюджетного механізму акумулювати в розпорядження місцевих громад
фінансові ресурси. У сучасних умовах фінансові ресурси регіону здатні
об’єднувати всі інші ресурси та певною мірою слугують якісним їхнім
замінником у тій чи іншій соціально-економічній ситуації. Ця здатність
визначає пріоритетне значення у спроможності місцевих бюджетів в
забезпеченні збалансованого розвитку територіальних громад, регіону.
Однак основною проблемою сталого розвитку територій була і залишається
обмеженість фінансових ресурсів та подальша залежність від міжбюджетних
трансферів. Така проблематика вимагає формування та реалізації дієвого
механізму забезпечення фінансової самостійності окремих адміністративнотериторіальних одиниць країни, спроможного задовольняти територіальні
потреби з врахуванням їхнього ресурсного потенціалу.
Як відомо, ключовою у процесі поступових перетворень й удосконалення
взаємозв’язку органів державного управління з населенням є децентралізація,
як передання ресурсів, повноважень і функцій, що повинна чітко відповідати
фінансовим, адміністративним, політичним критеріям. Створюючи умови для
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демократизації управління та підвищення його ефективності на місцях
вагомого значення набуває бюджетна політика, яку проводить держава, терміни
та умови виконання поставлених цілей.
Необхідно підкреслити, що бюджетна стратегія реалізується через
стратегічні цілі бюджетної політики. Дослідження питання сутності
фінансового потенціалу місцевих бюджетів та його складових є на сьогодні
найбільш актуальним, оскільки дає можливість визначити основні напрями
формування бюджетної політики на місцях і сформувати стратегічні орієнтири
забезпечення належного рівня виконання бюджетних видатків в майбутньому.
Ефективна реалізація державної стратегії середньострокового бюджетного
планування сприятиме підвищенню рівня життя населення, зниженню рівня
безробіття, зміцненню позицій територіальних громад та зростанні людського
потенціалу в країні загалом.
Нині
значна
диференціація
соціально-економічного
розвитку
й
самоврядування територіальних можливостей в Україні, чітко простежується на
місцевому рівні. Однак реалізація самостійної фінансової політики в більшості
міст обмежена невідповідністю сформованих на їхній території фінансових
ресурсів та можливостями розподілу на користь місцевих бюджетів.
Сьогодні в умовах розбудови ринкових відносин і встановлення принципів
самостійності місцевих бюджетів механізми формування і використання
фінансових ресурсів територій зазнають значних змін. Стан розв’язання
соціально-економічних проблем будь-якого регіону визначається його
можливістю і здатністю відтворювати як власні фінансові ресурси, так і
залучати ззовні. Тому в основі фінансової самостійності для розвитку територій
фігурує принцип фінансової спроможності, що підвищує економічну
зацікавленість місцевих органів управління у формуванні власних фінансових
ресурсів (рис.1). Здатність бюджетного механізму мобілізувати достатній обсяг
фінансових ресурсів та ефективно його використати визначає бюджетний
потенціал регіону та зумовлює його сталий розвиток.
Фінансова самостійність місцевих бюджетів
Фінансовий потенціал

Соціально-економічна
ситуація регіону

Фінансова спроможність

Рис.1 Схематичне зображення моделі фінансової самостійності місцевих
бюджетів. Джерело: Складено авторами
Провідну роль у формуванні автономії місцевого самоврядування відіграють
доходи місцевих бюджетів, нарощування яких за рахунок інноваційних
інструментів є головним завданням формування регіонального бюджетного
потенціалу та забезпечення його фінансової спроможності. Як зазначає
Н. Бескоровайна, «важливою умовою ефективного управління регіональною
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економікою в сучасних умовах є достатність фінансового забезпечення
структурних реформ, теоретичне і методичне обґрунтування політики впливу
на процеси формування, розподілу і використання фінансових ресурсів» [1, с.
23].
У цьому контексті поточне фінансування та розвиток економіки регіону
залежить від його здатності до самофінансування, а однією з головних
складових фінансового потенціалу розвитку регіону залишається його
бюджетний потенціал. На наш погляд, з метою забезпечення ефективного
управління бюджетним потенціалом адміністративно-територіальних одиниць
необхідно:
 вдосконалити механізм надходжень до фінансово-ресурсної бази органів
місцевого самоврядування для реалізації власних повноважень, з метою
підвищення фінансової самостійності органів місцевого самоврядування при
вирішенні питань соціально-економічного розвитку регіону;
 конкретизувати ключові статті видатків на інвестування в інноваційні
проекти;
 посилити контроль над реалізацією видаткових статей бюджету;
 залучати в інвестиційні процеси фінансові ресурси суб’єктів регіону;
 виокремити дієві стимули для місцевих органів влади до збільшення
обсягу доходів місцевих бюджетів;
Усунення зазначених недоліків при формуванні бюджетного потенціалу
сприятиме нарощенню фінансового потенціалу розвитку регіону і забезпечення
його соціально-економічного розвитку.
Розглянувши сутність фінансового потенціалу територій, можна
стверджувати, що він є основою для планування доходів місцевого бюджету.
Оскільки наявність інформації щодо стану бюджетного потенціалу дає змогу
під час реалізації фінансової політики забезпечити ефективний контроль за
мобілізацією та використанням фінансових ресурсів, визначати додаткові
резерви фінансування та зосереджувати кошти для найбільш важливих
напрямках розвитку території. Крім того, стимулювання зростання бюджетного
потенціалу дає змогу розвивати приватний сектор економіки та внутрішньорегіональні відносини між виробниками, підвищувати добробут населення та
збільшувати надходження до бюджету.
У сучасних умовах для ефективного функціонування бюджетних установ,
фінансування яких здійснюється з місцевих бюджетів, важливим є визначення
обсягів ресурсів, необхідної для їхньої діяльності в перспективі. Водночас,
стимулювання економічного зростання можливе за рахунок взаємозв’язку
бюджетних витрат із пріоритетами державної політики. В даному випадку мова
йде про те, що ефективне використання коштів місцевими органами влади
доцільно конкретизувати через процедуру аналізу бюджетних програм у
відповідності з соціально-економічними пріоритетами держави. Відповідно,
необхідно знаходити нові механізми державного управління, які дають змогу
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отримати максимальний результат від витрачання бюджетних коштів, та
водночас зберігатимуть повноваження місцевих органів влади.
Проте вагомим недоліком у процесі формування місцевих бюджетів є
відсутність середньострокового планування. Оскільки воно повинно включати
в себе бюджетний процес, його нормативно-правову та організаційну основу, а
також питання теорії і методологію складання бюджетів країни. Для
запровадження прогнозування місцевих бюджетів на середньострокову
перспективу необхідно конкретизувати цілі, завдання, види планування,
перелік показників, визначити порядок взаємодії всіх учасників процесу
середньострокового бюджетного планування тощо. Це можливо забезпечити
при
затвердженні
програм
соціально-економічного
розвитку
на
середньострокову перспективу за середньострокового бюджетного планування.
Нині більшість країн Європи мають законодавчо затверджене середньострокове
бюджетне планування, де відбувається стимулювання реалізації програм за
допомогою систем довгострокових планів і програм, в яких управління,
соціальні групи і громадські організації мають можливість впливати на
стратегію розвитку і формувати її у власних секторах та сферах. Потрібно
зазначити, що для українського бюджетного процесу необхідно запозичити
ефективні механізми середньострокового бюджетного планування з країн, що
відповідають вітчизняному економічному середовищу.
Важливою частиною проведення політики децентралізації є аналіз та
впровадження європейського досвіду в ключових аспектах децентралізації,
який накопичено в кожній конкретній країні. Успішні стратегії розвитку
повинні мати відповідальних суб'єктів управління на кожному рівні,
передбачати децентралізацію більшого обсягу відповідальності за процесами
управління та здійснювати фінансовий контроль на користь регіонів, що
сьогодні так потрібно й в Україні.
Враховуючи важливість сталих взаємозв’язків між фінансовими складовими
місцевих бюджетів та результатами їхньої взаємодії в країні, що вміщують у
собі як невикористані можливості, так і потенційні резерви розвитку до
стратегічних орієнтирів ефективності використання фінансового потенціалу
територіальних громад варто віднеси:
 забезпечення бюджетної автономії та фінансової самостійності місцевих
бюджетів;
 стимулювання громад до об'єднання та формування спроможних
територіальних громад;
 закріплення за місцевими бюджетами стабільних джерел доходів та
розширення дохідної бази місцевих бюджетів;
 визначення нового механізму бюджетного регулювання та вирівнювання;
 надання нових видів трансфертів та посилення відповідальності
профільних міністерств за реалізацію державної політики у відповідних галузях
[4].
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В Україні на даному соціально-економічному рівні існує низка проблем
стосовно застосування середньострокового бюджетного планування в системі
організації формування та виконання бюджетів, використання бюджетного
потенціалу та взаємодії уряду та органів місцевого самоврядування вцілому.
Вважаємо, за необхідне зорієнтувати уряд держави на використання процесу
формування та виконання бюджетів як засіб забезпечення стратегічних планів
розвитку держави в контексті кожного окремого регіону як невід’ємної частини
всього середньострокового бюджетного планування.
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Анотація: доводиться важливість амортизаційних відрахувань порівняно із
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відтворення.
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Підвищення інвестиційної активності є однією з центральних економічних
проблем діяльності підприємств. Інвестиційна сфера прямо визначає технічний
рівень
і
ефективність
виробництва,
його
модернізацію,
конкурентоспроможність на вітчизняних і світових ринках.
Узагальнені статистичні дані по багатьох країнах показують, що зростання
частки інвестицій у ВВП на один процентний пункт забезпечує збільшення
темпів економічного зростання на 0,2 процентних пункти, зайнятості - на 0,3 і
скорочення інфляції на 1 процентний пункт [1]. Чим більшу частину
виробленого ВВП суспільство інвестує, тим багатшим воно стане завтра, і
навпаки, чим більша кількість ресурсів витрачається на споживання сьогодні,
тим менше буде шансів на збільшення споживання в майбутньому.
Середньорічні темпи приросту інвестицій в основні засоби в Україні в 20112016 рр. склали 1,4% і, хоча вони випереджали темпи приросту ВВП за ці ж
роки майже вдвічі, а темпи приросту промислової продукції - втричі, проте їх
рівень явно недостатній, щоб подолати негативні тенденції розвитку економіки
(табл.1).
Таблиця 1
Динаміка інвестицій та ВВП [2]
Індекс фізичного обсягу ВВП
Індекс промислової продукції
Індекс інвестицій в основний
капітал

2011
105,4
108,0
118,8

2012
100,2
99,5
108,5

2013
100,0
95,7
88,9

2014
93,4
89,9
75,9

2015
90,2
87,0
98,3

2016
102,5
102,8
118,0

Саме тому наразі вибір ефективних джерел фінансування інвестицій є
актуальною проблемою для підприємств. Найбільш надійними з можливих є
власні джерела фінансування інвестицій, оскільки для них притаманна простота
і довгострокова основа залучення, вони забезпечують стійкий фінансовий стан
підприємства і знижують ризик банкрутства. Основними власними джерелами
фінансування інвестицій для підприємств є прибуток та амортизаційні
відрахування. При цьому останні є найважливішим інструментом
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акумулювання фінансових ресурсів для забезпечення не тільки простого, але і
певною мірою розширеного відтворення. За оцінками фахівців, в розвинутих
країнах світу амортизаційні відрахування покривають потреби підприємств в
інвестиціях на 70-80% [3].
Принципово важливою характеристикою поточного економічного розвитку
вітчизняних підприємств є помітне скорочення фінансування інвестицій в
основний капітал за рахунок залучених коштів і розширення використання
власних джерел. Як показує аналіз статистичних даних (таблиця 2), в 2011-2013
рр. доля власних коштів підприємств і організацій у загальному обсязі джерел
фінансування капітальних інвестицій була в середньому на рівні близько 60%, а
вже в період 2013-2017 рр. - 70%, що в першу чергу пов’язане із скороченням
банківського кредитування через нестабільність фінансового сектору
вітчизняного економіки.
Наразі в Україні спостерігається і тенденція до зниження результативності
виробництва. В таблиці 3 наведено дані щодо динаміки фінансових результатів
діяльності та чистого прибутку по підприємствах України за останні 20122016 рр.
Таблиця 3
Фінансові результати діяльності підприємств в Україні [2]
Фінансові результати
діяльності підприємств
до
оподаткування,
млн. грн., в тому числі:
питома
вага
підприємств,
які
одержали прибуток, %
фінансовий
результат прибуткових
підприємств, млн.грн.
фінансовий
результат
збиткових
підприємств, млн. грн.

20121
101884,7

20131
29283,2

20142
-523587,0

20152
-340126,6

20163
82000,8

64,5

65,9

66,3

73,3

67,2

277938,5

234513,7

334517,3

475321,2

270525,3

-176053,8

-205230,5

-858104,3

-815447,8

-188524,5

1

без урахування результатів діяльності бюджетних установ
без урахування результатів діяльності бюджетних установ, тимчасово окупованої території Автономної
Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції
3
дані за січень-вересень
2
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Таблиця 2
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування в Україні [2]
20161

Січень-червень
20171
у
фактич
них
цінах,
млн.гр
н.
Усього

155085,1

у % до
загальн
ого
обсягу

20151

20141

2013

2012

2011

у
у
у
у
у
у
у % до
у % до
у % до
у % до
у % до
у % до
фактични
фактични
фактични
фактични
фактични
фактични
загальног
загального
загального
загального
загального
загального
х цінах,
х цінах,
х цінах,
х цінах,
х цінах,
х цінах,
о обсягу
обсягу
обсягу
обсягу
обсягу
обсягу
млн.грн
млн.грн.
млн.грн.
млн.грн.
млн.грн.
млн.грн.

100,0 326163,7

100,0 251154,3

100,0 204061,7

100,0 247891,6

100,0 263727,7

100,0 259932,3

100,0

у т.ч. за рахунок
коштів
державного
бюджету

2639,0

1,7

7468,9

2,3

6114,5

2,4

1511,2

0,7

6243,5

2,5

16530,9

6,3

18394,6

7,1

коштів місцевих
бюджетів

7853,8

5,1

23225,1

7,1

12423,2

5,0

5276,8

2,6

7036,7

2,8

8307,7

3,2

8801,3

3,4

власних коштів
підприємств та
організацій

115242,0

63,4 156149,3

59,2 152279,1

58,6

74,3 226398,9

69,4 169257,9

67,4 145883,7

71,5 157122,0

кредитів банків
та інших позик

8077,7

5,2

23249,5

7,1

18299,5

7,3

17992,3

8,8

36650,0

14,8

42526,9

16,1

42324,4

16,3

коштів
іноземних
інвесторів

2343,8

1,5

9416,7

2,9

7834,8

3,1

5536,6

2,7

4009,5

1,6

…2

…2

7196,1

2,8

коштів
населення на
будівництво
житла

13854,7

8,9

29117,9

8,9

30283,2

12,0

21365,6

10,5

5916,2

2,4

21975,1

8,3

19572,9

7,5

інших джерел
фінансування

5074,1

3,3

7286,7

2,3

6941,2

2,8

6495,5

3,2

21770,0

8,8

18237,8

6,9

11363,9

4,3

¹Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
2
- входили до складу інших джерел фінансування
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Як видно з таблиці 3, за 2012-2016 рр. фінансові результати діяльності
підприємств в Україні в абсолютному вимірі скоротилися, а в 2014-2015 рр.
збитки більш ніж удвічі перевищували прибутки. Все вищезазначене підвищує
роль амортизаційної політики.
В економічному сенсі амортизація є відстроченим механізмом повернення
здійснених витрат. Для підприємства амортизаційні відрахування – це фінансовий
результат перенесення вартості основних засобів на собівартість продукції,
внаслідок чого формується джерело власних фінансових ресурсів для придбання
нового обладнання, модернізації виробничих процесів, продукування і
впровадження інновацій. В сучасних умовах амортизація є не просто процедурою
повернення первісної вартості капіталу, а інструментом фінансового планування,
який дозволяє управляти динамікою нагромадження і капіталізації
амортизаційного ресурсу, з урахуванням реального терміну і умов експлуатації,
досягнутого рівня зносу, видової структури об’єктів основних засобів,
кон’юнктури ринку і чинних норм законодавства.
Відповідно до положень Податкового кодексу України нарахування амортизації
здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта
основних засобів, який встановлюється наказом по підприємству при визнанні
цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс) і призупиняється на період
його виводу з експлуатації. В Податковому кодексі передбачена пооб’єктна
амортизація основних засобів та визначено мінімально допустимі терміни їх
корисного використання. Такий підхід є втіленням державного регулювання
амортизаційної та, відповідно, податкової політики підприємств. Фахівці [4]
зазначають, що в Україні державна амортизаційна політика має виражений
фіскальний характер, що виявляється в прагненні стримувати зростання
амортизаційних відрахувань, щоб не допустити зростання собівартості,
зменшення прибутку і в кінцевому рахунку - податкових надходжень від
прибутку.
З одного боку, згідно Податкового Кодексу України, для розрахунку
амортизаційних відрахувань основних засобів підприємства самі вибирають
метод нарахування амортизації, однак при визначенні суми амортизації
підприємства часто не отримують необхідної кількості коштів для своєчасного
оновлення основних засобів через недосконалу методика розрахунку, яка не
враховує чинник зміни вартості ресурсів у часі і високий рівень інфляції в країні.
У більшості промислово розвинених країн, що досягли високих показників у
розвитку економіки і суспільства, одним з найдієвіших напрямів активізації
інвестиційної діяльності та підвищення її ефективності в останні десятиліття
стала модернізація податкового регулювання, спрямована на розширення
використання прискореної амортизації. У США, починаючи з 1954 р, було
проведено п’ять амортизаційних реформ, внаслідок чого обсяг амортизаційних
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відрахувань, спрямованих на інвестиції в основні фонди, в три рази перевищив
використання на ці цілі прибутку господарюючих суб’єктів і банківські кредити.
З метою подолання останньої фінансово-економічної кризи в США у 2009 р з
ініціативи Президента Б. Обами був прийнятий закон під назвою «Американський
акт відновлення і реінвестицій 2009». Згідно цього закону в перший рік після
придбання майна було дозволено одноразово списувати у вигляді амортизаційних
відрахувань для корпоративного сектору 50% від ціни його придбання, а для
малого бізнесу - 100% [5].
Активне використання прискореної амортизації з метою оновлення основних
засобів і фінансування підвищення конкурентоспроможності виробництва, є
однією з форм непрямого субсидування розвитку економіки з бюджету держави.
При цьому очікуваний приріст інвестицій зазвичай перевищує обсяг субсидій, що
виділяються для цього.
В нашій країні також існують приховані резерви удосконалення амортизаційної
політики як на макро-, так і на мікрорівні. На мікрорівні – це активізація
застосування прискорених методів амортизації. На макрорівні - надання більшої
свободи підприємствам у проведенні амортизаційної політики шляхом
формування амортизаційного ресурсу і вартості основних засобів у загальній їх
сумі (незалежно від вартості окремо взятого основного засобу) через вільну
амортизаційну складову в реальні грошові кошти. Оптимізація розподілу
амортизаційних ресурсів спроможна забезпечити відновлення основних засобів,
упровадження інновацій, призвести до досягнення стійкої відтворювальної
збалансованості основного капіталу і здатне підвищити конкурентоспроможність
підприємств. як стратегічний напрям амортизаційної політики спроможна
зміцнити фінансовий потенціал українських підприємств.
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ТРІАДА “КРАУДФАНДИНГ – КРАУДСОРСИНГ –
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РЕАЛІЗАЦІЇ КРЕАТИВНИХ ІНІЦІАТИВ
Анотація. Досліджено взаємозв’язок у новітньому фінансовому інституті
реалізації креативних ініціатив. Здійснено порівняльний аналіз нових для
економіки України інститутів інноваційного розвитку. Обґрунтовано і розкрито
пріоритети та можливості крауд-технологій як ефективного інструменту для
вирішення завдань бізнесу.
Ключові слова: фінансування наукових досліджень, фінансування інновацій,
краудфандинг, краудсорсинг, краудінвестинг.
Ми живемо в часи величезних перетворень. Всі сторони звичного життя
радикально змінюються. Світ стає невпізнаним та потребує нових підходів до
проблем розвитку та зростання економіки. Необхідні не лише нові стратегії
держави та бізнесу, а й новий спосіб мислення сучасного покоління та інший
рівень освіти та науки [1, с. 247].
Процеси євроінтеграції України у високотехнологічне конкурентне середовище
зумовили необхідність формування інноваційної моделі розвитку, в якій роль
головного джерела довготривалого економічного зростання відіграють наукові
надбання і їхнє технологічне застосування та нові форми фінансування
інноваційних проектів. Наука й інновації розглядаються не тільки як фундамент
та інструмент підвищення конкурентоспроможності й фінансово-економічної
безпеки, але і як базовий елемент суспільства нового типу, заснованого на
знаннях, ідеях, креативних здібностях інноваторів [2, с. 19].
Свідченням того, що наша країна “йде в ногу з часом” є наявність цікавих і поза
всяким сумнівом перспективних інноваційних проектів та новітніх форм їх
фінансування. Так, український стартап Corezoid є розробником сервісу, який
дозволяє ділитися доступом до банківської картки, посів друге місце на Money
20\20 Hackathon у Лас-Вегасі. Цей стартап став єдиним представником Європи на
найбільшому світовому фінтех хакатоні [3]. Вважаємо за потрібне зазначити, що
під фінтехами розуміється сектор компаній, що використовують передові
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технології для удосконалення фінансових послуг, а хакатон (англ. “hack” – хакер,
“ marathon” – марафон) тлумачиться як віртуальні заходи-зустрічі, під час яких
велика кількість спеціалістів-інноваторів в галузі розробки програмного
забезпечення фінансового сектору інтенсивно і згуртовано працюють над
розв’язанням актуальної проблеми або створенням нового додатку чи сервісу.
У змаганні взяло участь понад 600 розробників зі 106 команд. Упродовж 24годинної роботи команди представляли своє бачення майбутнього платіжних
інструментів та фінансового ринку. Команді Corezoid перемогу в номінації Visa
Challenge і одне з призових місць глобального фінансоваго хакатона приніс сервіс
Share.CreditCard, який дозволяє користувачам ділитися один з одним доступом до
своєї банківської картки. За допомогою мобільного додатку користувачі
Share.CreditCard можуть легко ділитися доступом до грошей, завдяки чому друзі і
рідні отримають швидкий тимчасовий доступ до платіжної карти, щоб оплатити
покупку в безконтактних POS-терміналах або зняти готівку в банкоматах з
підтримкою NFC.
Система Corezoid являє собою відкриту модульну конструкцію з хмарним
зберіганням даних, що базується на теорії кінцевих автоматів з використанням
методів програмування. Corezoid реалізує концепцію Post-IT, у рамках якої
програмне забезпечення не створюється з нуля, а збирається, як конструктор, що
дозволяє прискорити запуск нових продуктів, скоротити витрати на підтримку
існуючої ІТ-інфраструктури, посилити контроль за бізнес-процесами всередині
компаній.
Українські стартами в процесі реалізації свої вдалих проектів користуються
новітніми формами їх фінансування, а саме краудфандинговими платформами.
Зазначимо, що крауфандинг (англ. crowdfunding, crowd – “громада, гурт, юрба”,
funding – “фінансування”), передбачає, що інвестору потрібно віддати частину
компанії, а при громадському фінансуванні – спонсорів лише винагороджують.
Крауфандинг вважається в постіндустріальних країнах одним з провідних
інструментів фінансування та підтримки інноваційного бізнесу, особливо на
споживчому ринку. Існують також мікробізнеси, для яких краудфандингова
платформа для збору коштів виступає як рекламний майданчик та канал збуту для
фінансових продуктів або хендмейд-товарів [4]. Альтернативою краудфандингу є
краудінвестинг, або акціонерний краудфандинг. Він являє собою альтернативний
фінансовий інструмент для залучення капіталу в стартапи і підприємства малого
бізнесу від широкого кола мікроінвесторов. У 2013 році ринок краудінвестінга
оцінювався в $ 400 млн., з них на США припадало приблизно 50% [5].
Звісно якщо є колективне фінансування інноваційного проекту, то має право на
існування колективне використання ресурсів, а це вже краудсорсинг (англ.
crowdsourcing, crowd – “натовп” і sourcing – “використання ресурсів”), який являє
собою передачу певних виробничих функцій невизначеному колу осіб (на підставі
публічної оферти, без укладання трудового договору).
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Загалом крауд-технології (краудсорсинг, краудфандинг) – це цікавий і
ефективний інструмент для вирішення завдань бізнесу. В України є всі
можливості застосування крауд-технології в фінансово-економічній, інноваційній,
маркетинговій, збутовій діяльності підприємств [6]. Взаємозв’язок у новітньому
фінансовому інституті реалізації креативних ініціатив представлено на рисунку 1.
Краудсорсинг
Інтернет
Краудфандинг

Краудінвестинг

Рис. 1. Взаємозв’язок у новітньому фінансовому інституті реалізації
креативних ініціатив (розробка авторів)
Варто зазначити, що краудфандинг та краудсорсинг передбачають залучення
фінансових ресурсів за посередництвом мережі Інтернет. Інститути, що
представлення на рисунку 1 знаходиться під впливом стимулів, формальних та
неформальних фінансових правил та принципів поведінки всіх учасників
фінансового простору, встановлюючи обмеження для них і при цьому формуючи
фінансовий порядок, проте інституціональні “межі” фінансових гравців на фінтех
хакатонах досить “розмиті” та віртуалізовані [7, с. 360–365].
В підсумку зазначимо, що особливістю сучасного світового економічного
розвитку є та обставина, що новітні технології, інноваційна сфера та її науковий
потенціал відіграють ключову роль у формуванні потоків прямих іноземних
інвестицій [8, с. 110]. Україна володіє суттєвим науковим потенціалом і доцільно
було б його активніше залучати до формування інвестиційних потоків у
національну економіку.
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Анотація: Бюджетна політика, як інститут, характеризується певним
загальним, типовим розподільчим і регулюючим ефектом, обмежуючи множину
можливих способів дії, безпосередньо переключаючи ресурси на їх дозволену
підмножину, або як мінімум збільшуючи витрати здійснення заборонених
способів дій. Вплив інституту бюджетної політики на розподіл ресурсів, вигод і
витрат та регулювання соціально-економічних процесів формує ті механізми, які
обумовлюють його суспільно-економічне призначення у системі державного
регулювання.
Ключові слова: інституції, інститути, організації, інституційне середовище,
бюджетна політика.
Обґрунтована та ефективна бюджетна політика є висхідним моментом
підтримання цілісності бюджетної системи та формування дієвого механізму
регулювання соціально-економічного розвитку. Разом з грошово-кредитною
політикою бюджетна політика є достатньою умовою для оптимального
державного регулювання економіки.
Всі елементи бюджетної політики мають інституційну природу [1]. Незалежно
від своєї природи інститути у реальному житті виступають у формі правових
норм, традицій, неформальних правил, культурних стереотипів тощо [2; 4; 5; 6].
Бюджетна політика є складним суспільно-економічним інститутом, конструкція
якого містить такі елементи: систему установ та організації держави, громадських
організацій, правил взаємодії держави з економічними агентами, процеси і
процедури. Вплив бюджетної політики на соціально-економічні процеси має
загальний характер, оскільки її норми стосуються кожного члена суспільства,
охоплюють відносини між всіма економічними суб’єктами на всіх рівнях
управління.
Бюджетна політика відображає складне взаємне переплетення, взаємодію
інституцій, інститутів, організацій, інституційної структури та інституційних
форм. Сферою функціонування інституту бюджетної політики є бюджетний
простір, який охоплює бюджетну систему, податкову систему, сферу
міжбюджетних відносин, сферу відносин щодо державного кредиту та
державного боргу. Таким чином, інститут бюджетної політики є сферою
фінансових відносин, обмежених формальними і неформальними правилами.
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Зміст інституту бюджетної політики має практичний, зовнішній прояв,
інституційну форму у вигляді офіційно оприлюднених текстів законів, постанов,
розпоряджень, інструкцій, процедур тощо, які від імені держави зобов’язують всіх
учасників бюджетних відносин, виконувати закріплені в них правила поведінки.
Законодавче та нормативне закріплення інституту бюджетної політики є
обов’язковим її елементом і міститься у бюджетному, податковому та інших
кодексах країни, основними складовими якого є: бюджетна класифікація, система
податків (види, бази, ставки, пільги, техніка нарахування), неподаткові
надходження (види, способи стягнення, порядок надходження), стандарти, норми,
нормативи; програми; види, форми фінансової допомоги; взаємні розрахунки;
мандати.
Логічну конструкцію інституту бюджетної політики доцільно розглядати за
сферами його прояву – у системі економічних, культурно-ідеологічних,
соціальних координат, які представляють цілісну структуру суспільства [3].
Становлення інституту бюджетної політики обумовлене виникненням та
розвитком інституту податку та інституту бюджету в процесі еволюційного
розвитку суспільства. Інститут бюджету є матеріальною основою перерозподілу
ресурсів відповідно до суспільних потреб. Існуючі у суспільстві інститути
бюджетної політики пов’язані з рухом бюджетних коштів та забезпечують цей
рух у відповідності з чітко визначеними правилами. Тому бюджетна політика, як
складне багаторівневе системне утворення реалізується у взаємодії базових
інститутів (податку, бюджету) та похідних інститутів (доходів бюджету, видатків
бюджету, міжбюджетних відносин, державного боргу, інституту фінансування
бюджетного дефіциту).
Водночас, об’єднуючою основою цих інститутів бюджетної політики в умовах
транзитивної економіки і нерозвиненості інституту громадянського суспільства
виступає інститут держави. Держава виступає імперативним суб’єктом
бюджетного простору, її діяльність полягає в його упорядкуванні, управлінні
бюджетними ресурсами і регулюванні поведінки учасників економічних
взаємовідносин. Бюджетний простір є складною системою взаємозв’язків,
рухливим, динамічним організмом, у якому переплітаються різноманітні
економічні інтереси: індивідів, суспільства, різних груп, партій, держави [1].
Отже, держава, як важливий суб’єкт інституційних перетворень, є домінуючим
суб’єктом бюджетної політики. Існуюче у суспільстві розуміння місії держави
знаходиться між уявою про ефективність (економічне зростання та зміцнення
економічного потенціалу) і справедливість (у відповідності з існуючою у
суспільстві уявою про неї) та соціальну рівність. У цьому контексті держава
виступає як організаційно-функціональне утворення, екзогенний чинник по
відношенню до соціально-економічних процесів. Тобто, держава, спрямовуючи
свою діяльність на укорінення базових інститутів економічного розвитку:
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власності, влади, управління, праці, тим самим створює базові умови для
формування і реалізації ефективної бюджетної політики.
Інститут бюджетної політики є одним із найбільш важливих соціальноекономічних інститутів України. З огляду на основні ознаки інституту, інститут
бюджетної політики має визначати: правила дотримання засад бюджетної
політики; норми поведінки, які структурують економічні відносини (взаємодії)
між людьми, що постійно повторюються; та механізми, які забезпечують
виконання як правил дотримання засад бюджетної політики, так і норм поведінки
в процесі її формування і реалізації. З позиції інституціоналізму, як економічний
інститут бюджетна політика генерує правила і обмеження економічної поведінки
та формує умови взаємодії і розвитку стратегій взаємодії учасників бюджетних
відносин. Як соціальний інститут бюджетна політика – одна із форм реалізації,
регулювання і упорядкування суспільного життя і поведінки людей в економічній
сфері. Як політичний інститут бюджетна політика відображає процеси обміну на
політичному ринку. Бюджетна політика як фінансовий інститут пов’язана із
фінансовими відносинами щодо формування та використання централізованого
грошового фонду. Вона є фінансовим інститутом, оскільки розглядається як
відокремлена суспільними рамками сфера життєзабезпечення та упорядкування
дій суб’єктів бюджетних відносин (суб’єктів влади, власності, управління,
регулювання, суб’єктів економіки, соціуму).
Формальні інститути суспільства, які визначають процеси формування і
розподілу коштів бюджету мають бути підпорядковані принципам бюджетної
політики. Недотримання цієї вимоги в реальному житті (наприклад, ігнорування
законів і програм розвитку соціальної сфери при затвердженні бюджету на
черговий термін, призупинення дії окремих вимог законів, несформованість
інституту розвитку тощо), свідчить про невкоріненість інститутів, які
забезпечують реалізацію функцій бюджетної політики, включаючи регулятивну.
Інститут бюджетної політики у системі державного регулювання може носити
формальний і неформальний характер. Формально він визначається у вигляді
офіційно прийнятих правових норм, які закріпляють рівень чи міру економічної
поведінки суб’єктів в економіці і суспільстві. Неформально він встановлює для
всіх суб’єктів економічної діяльності норми поведінки, які складаються на основі
економічної культури, культури політики, системи цінностей, звичок, традицій,
менталітету. Перелічені феномени впливають на поведінку економічних суб’єктів
і процеси розвитку соціально-економічної системи в цілому. На практиці
формальні і неформальні норми інституту бюджетної політики знаходяться у
тісній взаємодії.
Особливості бюджетної політики як суспільно-економічного та фінансового
інституту виявляються у функціях, які він виконує. Головними серед них є
наступні функції: обмеження, координації, розподілу та регуляції, зниження
ризику, зниження трансакційних витрат.
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Встановлення меж можливого у діяльності економічних суб’єктів, як
особливість інституту, яку підкреслював У. Гамільтон, є, на нашу думку, ознакою,
притаманною бюджетній політиці як інституту. Функція обмеження полягає у
тому, що у загальному розумінні інститут бюджетної політики обмежує доступ до
ресурсів у процесі прийняття економічних рішень з огляду на різноманітність
варіантів формування доходів та використання централізованих у бюджеті
держави ресурсів. Ця функція здатна розв’язати ряд протиріч, зокрема,
невизначеність
майбутнього,
ризик
недофінансування,
можливості
опортуністичної поведінки та ін.
Обмежуючи можливі способи дій та лінії поведінки чи навіть диктуючи лише
один допустимий спосіб дії, інститут бюджетної політики водночас координує
поведінку економічних агентів, які опиняються у ситуації, що описується
умовами прикладання даної норми. Координація передбачає узгодженість дій і
засобів їх досягнення. Упорядкування бюджетної діяльності на основі дотримання
норм, правил, стандартів, тобто окреслення змісту інституту, діючого у певній
ситуації, надає кожному економічному агенту знання про те, як повинен себе
вести його контрагент. У зв’язку з цим агенти можуть формувати власну лінію
поведінки з урахуванням очікуваних дій іншої сторони, що означає виникнення
координації у їх діях, вчинках.
Координуючий ефект інституту бюджетної політики реалізується через
зниження рівня невизначеності середовища, у якому діють економічні агенти. Для
цього державні та місцеві органи, які реалізують бюджетну політику, повинні
більш чітко розділяти свої завдання, координувати роботу, використовуючи не
лише бюджетні кошти, а і організаційні та інформаційні ресурси.
Зниження рівня невизначеності середовища бюджетної сфери, яке
забезпечується наявністю інституту бюджетної політики, дозволяє планувати і
здійснювати певну економічну і соціальну діяльність у суспільстві. В умовах
невизначеності середовища, у випадку відсутності чи недосконалості інституту
бюджетної політики, економічні агенти не лише стикаються з низькою
очікуваною вигодою від певних дій держави, але і змушені витрачати кошти на
різні превентивні заходи у процесі здійснення господарських операцій.
Координаційний ефект виступає одним із механізмів, за допомогою якого
інститути впливають на ефективність функціонування економічних процесів.
Відомо, що координаційний ефект інститутів виникає і проявляє себе як
позитивний у аспекті впливу на економічні і соціальні процеси лише у випадку
узгодження інститутів між собою у напрямку встановлених напрямів дій
економічних агентів. Якщо різні правила, які співпадають за умовами їх
застосування, визначають не співпадаючі типи поведінки економічних агентів,
невизначеність зовнішнього середовища зростає. У цьому випадку у сукупності
інститутів має бути вироблене певне „вище” правило, яке упорядковує дії правил,
що вступають у протиріччя. Тому координаційний ефект, притаманний
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бюджетній політиці як інституту, при розгляді сукупності її інститутів може і не
спостерігатися, якщо формальні і неформальні інститути не узгоджені між собою.
Це тим більш важливо, адже бюджетна політика ґрунтується на внутрішній
системі відносно відокремлених політик (податковій, у сфері доходів бюджету, у
сфері видатків бюджету, у сфері дефіциту (профіциту) бюджету та державного
боргу, у сфері міжбюджетних відносин), які підпорядковані певним чином
реалізації бюджетної стратегії.
Розподільча функція інституту бюджетної політики реалізується не лише через
внутрішні самообмеження у діях господарюючих суб’єктів і не лише за
посередництва формальних інститутів, які мають верховенство над економікою
(закони), а й через установи, органи, які стоять над економічними агентами
(міністерства, державне казначейство, податкові органи, митна служба, органи
державного фінансового контролю та ін.). В умовах розвитку ринкових відносин
починають поступово формуватися організаційні структури суспільних
організацій, які виконують функції громадського контролю, включаючи і сферу
бюджетної політики, що є вагомим компонентом її інституційного оформлення.
Враховуючи, що бюджетна політика, як і будь-який інший інститут,
характеризується певним загальним, типовим розподільчим і регулюючим
ефектом, обмежуючи множину можливих способів дії, безпосередньо
переключаючи ресурси на їх дозволену підмножину, або як мінімум збільшуючи
витрати здійснення заборонених способів дій, за рахунок включення до їх складу
очікуваного збитку від застосування покарання (санкцій) до порушника правил,
вплив інституту бюджетної політики на розподіл ресурсів, вигод і витрат та
регулювання соціально-економічних процесів формує ті механізми, які
обумовлюють його суспільно-економічне призначення у системі державного
регулювання.
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ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ
Анотація: Враховуючи розвиток інформаційних технологій, переведення
суспільно-економічних відносин у «цифрову» площину, загальний технічний
прогрес та підвищення обізнаності суспільства щодо використання сучасних
платіжних засобів, електронні гроші набувають все більшого поширення серед
населення. Однак проникнення такого виду грошей, вважаємо, на сьогодні
недостатнім, врахувуючи їх птоенціал. Тому в цій доповіді окремо зупинимось на
перевагах, які мають електронні гроші під час їх використання.
Ключові слова: елекронні гроші, переваги, причини, фактори
Серед основних напрямів грошово-кредитної політики в Україні – зниження
грошової маси поза банківською системою, що потребує застосування дієвих
інструментів протидії виведенню коштів із сфери банківської діяльності. Йдеться
про впровадження зручних, надійних та безпечних способів оплати населенням
товарів та послуг без використання готівки.
Слід зазначити, що в Україні протягом останнього десятиріччя впроваджено
ефективні інноваційні продукти для здійснення платежів, чому, певною мірою,
сприяє науково-технічний прогрес і розвиток фінансового ринку. Внутрішні та
транскордонні роздрібні платежі, що виконуються з використанням новітніх
платіжних продуктів, зростають як за кількістю, так і за обсягами. Учасники
ринку як з боку фінансово-кредитних установ, так і з боку торговців та покупців
можуть не використовувати платіжні інструменти, які потребують ідентифікації
платника у тих випадках, коли це не є обов’язковою умовою проведення операції.
Забезпечити, з одного боку, обіг коштів у банківській системі, а з іншого −
конфіденційність платіжних трансакцій, покликаний механізм використання
платіжного засобу на пред’явника, що випускається в обіг без відкриття
банківського рахунку, − електронні гроші.
Електронні гроші як сучасна форма грошей мають низку переваг, на яких ми
хотіли б зупинитись у цій доповіді окремо і детально.
Ці позитивні аспекти пов’язані із зменшенням витрат банку чи інших суб’єктів
господарювання на обслуговування готівки, пов’язаних з інкасацією коштів,
соціальні аспекти, що полягають у зменшенні навантаження, у тому числі й
психологічного на касирів. Так, можна говорити про покращені умови праці
вазаних категорій працівників, оскільки завдяки використанню електронних
грошей знижується контакт працівників з брудними (у прямому розумінні цього
слова) грошима, зменшується кількість часу, що витрачається на обслуговування
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клієнта, а отже й емоційна напруга касирів, яка також пов’язана із потенційною
можливістю зробити помилку в перерахуванні банкнот, чого немає при роботі з
електронними грошима тощо.
Приймаючи електронні гроші як засіб платежу, підприємства роздрібної
торгівлі отримують окремі переваги економічного та соціального характеру,
зокрема:
 використання електронних грошей як електронного замінника банкнот і монет
у розрахунках з населенням може дозволити зменшити витрати на
розрахунково-касове обслуговування в банку та інкасацію готівки;
 розрахунки електронними грошима пришвидшують операції з купівлі-продажу
товарів за рахунок своєї абсолютної подільності − можливості моментального
списання необхідної суми коштів;
 робота з цим платіжним засобом унеможливлює здійснення шахрайських
операцій недобросовісним персоналом підприємства завдяки автоматичній
фіксації операцій у відповідних програмно-технічних комплексах;
 як платіжний інструмент на пред’явника електронні гроші безособові –
ідентифікується електронний гаманець, а не його власник, що також може
спонукати покупців розраховуватися у такий спосіб.
Разом з тим і держава в особі центрального банку чи інших органів, що
уповноважені на емісію грошей витрачають значні кошти платників податків, які
могли б скерувати в іншому важливому напрямі. Так, крім безпосередньо емісії
готівки, кошти витрачаються на перевезення, інкасацію, закупівлю паперу, фарби,
знищення зношених банкнот тощо.
Незважаючи на вказані та інші переваги використання електронних грошей при
розрахунках за товари, роботи й послуги, у жодній країні світу цей платіжний
засіб не став до цього часу повноцінним замінником готівки. І це з урахуванням
того, що саме за рахунок банкнот здійснюються надзвичайно велика кількість
нелегальних операцій, фінансування тероризму та отримання злочинних доходів,
що здавалося б повинно стимулювати уведення в розрахунки інструментів, котрі
б стимулювали виведення коштів з-поза банківського, неконтрольованого обігу.
Таке повільне впровадження розрахунків електронними грошима можна
пояснити декількома причинами, кожну групу з яких слід вирішувати окремо:
 політичні, що пов’язані із відсутністю політичної волі в державах для переходу
на розрахунки електронними грошима, яка в свою чергу залежить від
розуміння особами, що приймають рішення економічної, правової та
суспільної суті цього платіжного засобу;
 юридичні, що пов’язані із законодавчими прогалинами або колізіями у
регулюванні обігу електронних грошей;
 економічні  впровадження інфраструктури для розрахунків електронними
грошима потребує додаткових інвестицій в той час, коли вже кількасот років
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кошти вкладались в забезпечення товарно-грошового обігу із використанням
готівки;
 психологічні  складність у переході до використання грошей, які не мають
матеріально-речової форми.
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ADVANTAGES OF USING ELECTRONIC MONEY
Annotation: In the light of information technology development, switching of socioeconomic relations into "digital" plane, global growth of technology and increasing
awareness of the society about the use of modern means of payment, electronic money is
gaining traction among the population. However, in our understanding, process of
penetration of this type of money is insufficient as of today, taking into consideration its
potential. Therefore, in this report we would like to focus on the advantages which may
be gained when using electronic money.
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УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНИМИ АКТИВАМИ БАНКІВ
Анотація:
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заборгованості в банках України, встановлено взаємозв’язки між рівнем
заборгованості за кредитами і показниками ефективності функціонування
банківської системи та макроекономічними показниками, запропоновано
механізми створення та функціонування перехідних банків і компаній з управління
активами.
Ключові слова: банківська криза, проблемні кредити; рентабельність активів,
рентабельність капіталу, інститути управління проблемними кредитами.
Особливістю сучасного етапу розвитку банківської системи України є значне
збільшення частки проблемних кредитів, що обумовлено наслідками банківської
кризи 2014-2017 рр. Проведений аналіз свідчить, що в 2005 р. частка простроченої
заборгованості за кредитами складала лише 2,2% від загальної суми наданих
кредитів, а на кінець 2016 р. цей показник збільшився до 51,8%.
Унаслідок кризи відбулося зменшення обсягів і погіршення якості банківського
капіталу, а тому його відношення до ВВП у 2016 р. досягло мінімального
значення – 5,0%. Відношення наданих банками кредитів до ВВП склало всього
35,8%, а рентабельність банківської діяльності в 2009-2010 рр. та у 2014-2015 рр.
була від’ємною, що суттєво стримувало розвиток вітчизняних банків.
Аналіз обсягів і структури прострочених кредитів, наданих банками
нефінансовим корпораціям станом на 01.05.2016 р. свідчить, що найбільша
заборгованість за кредитами виникла в переробній промисловості та торгівлі, на
які припадає майже 70,8% всіх проблемних кредитів. За термінами надання
основна заборгованість сформувалась за короткостроковими кредитами, на які в
сільському господарстві припадало 62,3%, а у торгівлі – 67,6%. За
довгостроковими кредитами основними боржниками були підприємства
будівельної галузі (24,3%) та підприємства, що здійснюють операції з
нерухомістю (23,5%).
Як свідчить аналіз, головними причинами збільшення обсягів і частки
проблемних кредитів є економічна та банківська криза [1, с. 25; 2, с. 64], різка
девальвація гривні [10, с. 9], недосконалість регулювання та нагляду за діяльністю
банків [4, с. 54], методів визначення «проблемності» банку та механізмів закриття
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нежиттєздатних банків, низький рівень корпоративного управління та управління
кредитними ризиками [3, с. 12; 7, с. 43; 8, с. 42], низький рівень роботи з
проблемними кредитами та заставним забезпеченням, складність процедур
відшкодування збитків за рахунок сформованих резервів [5, с. 93; 9, с. 70] та інші.
За чотири місяці 2017 р. обсяги проблемних кредитів у банківській системі
України збільшилась, а їхня частка зросла з 54,0% до 56,4%. При цьому частка
проблемних кредитів, наданих корпоративному сектору, збільшились з 52,6% до
56,6%, бюджетним установам – з 12,0% до 18,8%, а міжбанківських кредитів – з
4,6% до 11,9%. Найгіршою була ситуація в державних банках і банках з
державною часткою в капіталі, а найкращою – в банках з українським приватним
капіталом. При цьому більша частка проблемних кредитів припадала на кредити,
надані в іноземній валюті.
Проведений кореляційно-регресійний аналіз дозволив визначити, що упродовж
2005-2016 рр. головним результатом підвищення частки проблемної
заборгованості в банківській системі України був її негативний вплив на темпи
приросту реального ВВП, оскільки коефіцієнт кореляції був від’ємним і склав 0,6815:
у = 6,1517 – 0,7661 х,
де у – темпи приросту реального ВВП, %; х – частка проблемних кредитів, %.
Разом з тим, найбільш суттєвим негативний вплив збільшення частки
проблемних кредитів упродовж аналізованого періоду був на показники
діяльності банків. Так, вплив збільшення частки проблемних кредитів у структурі
активів на темпи приросту наданих кредитів характеризувався коефіцієнтом
кореляції -0,8612; на темпи приросту капіталу банків – -0,9059; на рентабельність
активів – -0,8796; на рентабельність капіталу – -0,9119.
У світовій практиці накопичено значний позитивний досвід вирішення питання
проблемних активів у національних банківських системах. Широко відомий
досвід Швеції щодо створення в 1992 р. двох державних компаній з управління
проблемними активами (Securum та Retriva) з метою вирішення проблемної
кредитної заборгованості банку Nordbanken. У США відповідно до «плану
Гейтнера» Федеральна резервна система разом з Федеральною корпорацією
страхування депозитів створили приватно-державний інвестиційний фонд, на
який було покладено обов’язки щодо формування пулів проблемних активів
банків та їхнього продажу інвесторам за рахунок випуску цінних паперів,
гарантованих Федеральною корпорацією страхування депозитів. Позитивний
досвід управління проблемними кредитами накопичено у Німеччині, Туреччині,
Японії та інших країнах [8, с. 128].
З метою уніфікації підходів до управління проблемними кредитами
Європейська Комісія підготувала проект Директиви «Про рамки превентивної
реструктуризації, другий шанс і заходи щодо підвищення ефективності
реструктуризації, банкрутства та процедур погашення боргу, а також доповнення
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Директиви 2012/30 /EU», якою передбачено певні заходи щодо запобігання
накопиченню в банках проблемної заборгованості, спрощення транскордонних
процедур фінансової реструктуризації, а також запровадження нових
інституційних механізмів у вигляді створення адміністрації боржника та
затвердження судом мораторію на виконання зобов'язань [6, с. 64].
Необхідність адаптації світового досвіду до умов України потребує вирішення
низки питань щодо:
- вдосконалення захисту прав кредиторів і позичальників;
- вдосконалення інституційних засад діяльності фінансово-кредитних установ
на ринку проблемної заборгованості шляхом розширення участі в ньому держави,
банків, факторингових і колекторських компаній;
- проведення фінансової реструктуризації кредитної заборгованості окремими
банками;
- вдосконалення механізмів позасудової реструктуризації проблемної кредитної
заборгованості;
- підвищення рівня капіталізації банків і поліпшення структури банківського
капіталу;
- посилення відповідальності акціонерів і власників за фінансові результати
діяльності банків;
- вдосконалення управління кредитними ризиками, корпоративного управління
в банках і методів та інструментів банківського нагляду з боку регуляторів;
- запровадження механізмів конвертації проблемних кредитів у права вимоги на
капітал позичальника та ін.
На особливу увагу заслуговує запровадження нових механізмів продажу
проблемних кредитів спеціалізованим державним та приватним фінансовим
компаніям шляхом використання діючих або створення нових інститутів, зокрема,
таких як «bridge-bank», «bad bank», компанії з управління активами, колекторські
компанії тощо. У світовій практиці «bridge-bank» характеризують як створену на
певний час фінансово-кредитну установу, що здійснює тимчасове утримання
застрахованих депозитів і діючих активів до моменту їх продажу інвесторам. [8, с.
14]. У вітчизняній практиці аналогом «bridge-bank» можна вважати перехідний
банк – державний банк, що створений Фондом гарантування вкладів фізичних
осіб на певний строк з метою виведення нежиттєздатного банку з ринку шляхом
передачі частини його активів і зобов’язань «перехідному банку» з наступним
його продажом.
В Україні з метою вирішення питань недіючих кредитів Міжнародна фінансова
корпорація запропонувала створення спеціалізованого фонду акумулювання, який
повинен бути зосереджений у державній корпорації з приватно-державним
фінансуванням. Головним завданням такої державної корпорації повинен бути
викуп проблемних активів шляхом їхнього обміну на спеціалізовані облігації
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внутрішньої державної позики зі строком погашення не менше10 років, а також з
можливістю конвертації в акції підприємства-боржника.
Таким чином, проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що для
розв’язання проблема «недіючих» активів у банківській системі України
необхідним є проведення фінансової реструктуризації кредитної заборгованості
банків відповідно до кращого світового досвіду, вдосконалення інституційних
засад діяльності фінансово-кредитних установ на ринку проблемної
заборгованості та створення нових установ, що здійснюють управління
проблемними активами, підвищення рівня капіталізації банків, посилення
відповідальності акціонерів і власників, вдосконалення корпоративного
управління в банках, методів та інструментів управління кредитними ризиками та
систем нагляду за банківською діяльністю.
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МІСЦЕ ФАНДРЕЙЗИНГУ У ФІНАНСУВАННІ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ
ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ
Анотація: Розглянуто місце та роль фандрейзингу як технології залучення
додаткових ресурсів щодо фінансування соціокультурних проектів в світі та в
Україні зокрема. Доведено необхідність звернення до фандрейзингу, що
обумовлено недостатнім бюджетним фінансуванням сфери культури в Україні,
необхідністю взаємної відповідальності і суспільства, і органів публічної влади
та управління за соціально-культурний розвиток в державі, а також вагомістю
останнього у здійсненні економічних перетворень в державі. Визначено, що успіх
фандрейзингових кампаній щодо залучення додаткових ресурсів залежить не
тільки від законодавчо визначених умов для такого роду діяльності, а перш за
все, від бажання та можливостей закладів культури та їх керівництва
здійснювати такі кампанії, що потребує ствердження фандрейзингу не тільки як
технології залучення фінансових ресурсів, а й як виду професійної діяльності в
Україні.
Ключові слова: фандрейзинг, фінансування культури, додаткові кошти, моделі
фінансування культури
Особливу роль в реалізації успішних економічних перетворень виконують
соціокультурна та освітня сфери, які акумулюють соціальні інтереси різних
верств населення та спрямовані на задоволення людських потреб в культурноосвітньому та інтелектуальному розвитку, охороні здоров’я, відпочинку тощо.
Культура є процесом творення цінностей, що закладає фундамент цивілізаційного
розвитку [Див.: 2]. Посилення уваги до них є не просто запорукою виходу
України із затяжної кризи, а й шансом на наближення ряду соціокультурних
стандартів до європейського виміру. Ж. Монне визнавав помилковим
акцентування уваги на політичних, економічних та юридичних складових
євроінтеграційного процесу під час створення ЄС. «Якби ми мали зробити все це
знову, ми почали б з культури» - зазначав він [Цит. за: 5, с. 101].
Країни Європейського Союзу, до стандартів життя яких прагне Україна,
приділяють велику увагу належному фінансуванню сфери культури, що
підкріплено нормами права. Зокрема, у Резолюції Ради ЄС по використанню
культурної політики в цілях розвитку встановлена вимога до національних урядів
«надати для розвитку культури додаткові людські та фінансові ресурси, для чого,
зокрема, підтримувати і збільшувати інвестиції в розвиток культури на
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національному рівні, а також виділяти, де це можливо, певний відсоток урядового
бюджету на ці цілі відповідно до загальних завдань, пріоритетів і програм
розвитку; застосовувати податкові пільги для культурної діяльності, щоб залучати
приватні інвестиції в розвиток культури, і робити механізми додаткового
фінансування, такі як громадські фонди і комерційні проекти в установах
культури, туризмі і спорті» [Цит. за: 5, с. 101].
Бюджетне фінансування сфери культури є одною з головних форм підтримки
галузі в країнах ЄС. Видатки на ці потреби в бюджетах країн становлять від 0,5 до
4,8% [3, с. 141]. У цьому сенсі діяльність української держави щодо фінансової та
матеріально-технічної підтримки культури за всі роки української незалежності
була явно недостатньою. Одна з причин – відсутність прописаного у
законодавстві України чітко визначеного нормативу бюджетних асигнувань на
розвиток культури, що приречило її фінансування на здійснення за залишковим
принципом. Хоча бюджетне фінансування є далеко не єдиним джерелом коштів
на фінансування соціокультурних проектів у світі.
Модель фінансування культури в кожній країні складається на основі вибору
методів, форм і механізмів фінансової політики. На її формування значний вплив
мають такі чинники, як традиційні, національні, культурні переваги, а також
розвиток доброчинності, спонсорства та меценатства [3, с. 141]. Система
фінансування культури і мистецтв визначається ступенем централізації
державного управління й характером міжбюджетних відносин. В унітарних
державах традиційно основну роль продовжує відігравати державний бюджет,
хоча досвід країн ЄС свідчить про розвиток інших каналів підтримки. І це не
тільки надходження від національних лотерей, лото, спортивних тоталізаторів, а й
різні механізми партнерства на основі змішаного державно-приватного
фінансування, серед яких істотно виділяється фандрейзинг.
Застосування фандрейзингових технологій у фінансуванні соціокультурної
сфери має і певний світовий досвід, і сформовані моделі, серед яких традиційно
виділяють американську та європейську.
Американська модель заснована на корпоративній та індивідуальній
філантропії, тобто передбачає передачу коштів організаціям культури без
очікування отримати щось натомість. Ця модель підтримується розвиненою
системою податкових привілеїв в поєднанні з незначною державною підтримкою.
Крім того, тут існує уявлення, що культура повинна бути вільна від впливу
держави. Основний девіз філантропії в США можна сформулювати так:
«підтримуючи мистецтво, ви допомагаєте суспільству».
Європейська модель являє собою систему переважно державного фінансування
культури. Значно виділяється в ній Велика Британія, в якій переважає концепція
спонсорства. Інколи британську модель називають проміжною між
американською та європейською моделями. Девіз британської моделі міг би
звучати як «підтримуючи мистецтво, ви приносите користь своєму бізнесу». У
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Великій Британії держава прагне дотримуватися балансу між державним і
приватним фінансуванням культури, що дозволяє уникнути надмірної опори на
домінуюче джерело фінансування [Див. : 1].
Американська модель не є притаманною Україні, хоча ідея філантропії в країні
має давні історичні корені. Наразі філантропія в Україні відроджується, однак про
ствердження американської моделі фінансування сфери культури не йдеться.
Залишаючись унітарною державою, Україна визначає державний та місцевий
бюджети основним джерелом фінансування сфери культури, хоча й стимулює
заклади сфери культури до пошуку додаткової фінансової підтримки. Отже,
можна стверджувати про тяжіння України до європейської моделі фінансування, в
якій також є місце залученню додаткових ресурсів на неприбуткові проекти
соціокультурної сфери за допомогою фандрейзингу.
При цьому не слід перебільшувати роль фандрейзингу, або вважати його
альтернативою державному фінансуванню. В країнах Європи він розглядається,
перш за все, як технологія залучення додаткових коштів. Навіть у Великій
Британії, де фандрейзинг отримав найбільшого поширення серед усіх країн
Європи, в більшості закладів культури участь держави становить мінімум - 30%,
максимум - 80%; в середньому - 40-50% річного бюджету. Ще 40-50% бюджету
організацій складають самостійно зароблені кошти (квитки, членство, послуги
тощо). Залучені в результаті фандрейзингу ресурси становлять не більше 10%
бюджету [1; 5].
Досвід фандрейзингових кампаній в Великій Британії є повчальним для
України, адже звернення до нього відбувалося майже в таких самих умовах браку
фінансування з боку держави, в яких перебуває сучасна Україна. Досить важко
було знайти аргументи для бізнес-структур – основних донорів додаткових
коштів, на користь спонсорства. Бізнес переважно керується комерційним
інтересом, отже, необхідно було створити таку «цінність» у представників
бізнесу. Велика Британія пішла шляхом створення особливих умов оподаткування
бізнесу. Корпорація, яка здійснює спонсорство і та, яка здійснює пожертвування
після сплати податків мають в кінцевому рахунку однаковий прибуток [1]. Це
стимулює спонсорство як основну форму взаємин бізнесу і культури, оскільки
спонсорство дозволяє отримати ще й комерційну вигоду.
Україна в даному аспекті також вжила заходів щодо заохочення потенційних
донорів зі сфери бізнесу, запровадивши на законодавчому рівні положення про те,
що «з метою залучення додаткових фінансових ресурсів для розвитку культури
держава створює сприятливий режим оподаткування фізичним та юридичним
особам, які спрямовують кошти на розвиток культури. Механізм податкового
заохочення підтримки діяльності у сфері культури визначається податковим
законодавством України» [4].
Законодавчого визначення таких можливостей недостатньо для того, щоб
фандрейзингова кампанія із залучення додаткових ресурсів фінансування стала
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успішною. Залучити спонсора до фінансування соціокультурного проекту лише
можливостями пільгового оподаткування та привабами набираючої оберту
концепції соціально відповідального бізнесу європейського зразка досить важко.
Як свідчить досвід, успіх у залученні додаткових коштів за допомогою
фандрейзингу мають ті організації, які довіряють цю справу фахівцям, добре
обізнаним в сфері маркетингу, комунікацій та економіки. Спілкування з
комерційними структурами – потенційними донорами потребує знань з
брендингу, зв’язків з громадськістю, розвитку персоналу, роботи з цільовими
аудиторіями тощо. Пошук додаткових джерел фінансування має бути справою не
лише держави або місцевої громади, а, перш за все, самого закладу культури.
Саме керівництво таких закладів має бути обізнаним в технологіях фандрейзингу.
Навіть якщо не вдається залучити велику кількість засобів, організації культури
все одно отримують додаткові можливості для власного розвитку. В процесі
фандрейзингу вони повинні розвивати як окремі департаменти, так і
інфраструктуру в цілому, наприклад, створювати або реконструювати
презентаційні класи, холи, інші публічні простори, покращувати рівень і
розширювати спектр послуг тощо. Таким чином, вони починають діяти як
комерційні компанії, тобто розвивати аудиторії і конкурувати між собою.
Отже, звернення до фандрейзингу обумовлено недостатнім бюджетним
фінансуванням сфери культури в Україні, необхідністю взаємної відповідальності
і суспільства, і органів публічної влади та управління за соціально-культурний
розвиток в державі, а також вагомістю останнього у здійсненні економічних
перетворень в державі.
Успіх фандрейзингових кампаній щодо залучення додаткових ресурсів на
фінансування соціокультурних проектів в Україні залежить не тільки від
законодавчо визначених умов для такого роду діяльності, а перш за все, від
бажання та можливостей закладів культури та їх керівництва здійснювати такі
кампанії. Це потребує ствердження фандрейзингу не тільки як технології
залучення фінансових ресурсів, а й як виду професійної діяльності в Україні.
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Annotation: The place and role of fundraising as a technology of attraction of
additional resources to financing of socio-cultural projects in the world and in Ukraine
are considered. The necessity of fundraising is proved due to insufficient budget
financing of the sphere of culture in Ukraine, the necessity of mutual responsibility of
society and public authorities for social and cultural development in the state, as well
as the importance of it in the implementation of economic transformations in the
country. It has been determined that the success of fundraising campaigns to attract
additional resources depends not only on legally determined conditions for such
activities, but above all on the desire and opportunities of cultural institutions and their
management to carry out such campaigns that require approval of fundraising not only
as a technology for attracting financial resources, but also as a kind of professional
activity in Ukraine.
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Анотація: Розглянуто ключові аспекти оцінювання достатності капіталу
банків на основі дотримання рекомендацій Базельського комітету з банківського
нагляду в умовах підвищення уразливості банківських установ в Україні.
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Питання вибору критеріїв достатності капіталу є головним у регулятивних
вимогах до капіталу банків [1, 2] та потребує особливої уваги в умовах
перезавантаження банківського сектору України [3, cc. 44-46]. В умовах
підвищення уразливості банківських установ України підтримання достатності
капіталу банків набуває певного макроекономічного забарвлення через
збільшення сукупних суспільних витрат на відновлення стійкості банківського
сектору, що зумовлює перехід до макропруденційного регулювання для
обмеження поширення ризиків всередині фінансової системи та протидії впливу
системних загроз [4; 5, сс. 62 – 67].
Інтенсивність регуляторного нагляду на основі поглиблення пруденційних
підходів залежить від оцінки внутрішньої системи управління ризиками і
капіталом банків та інших фінансових організацій, що безпосередньо впливає на
стійкість фінансового сектору. В умовах української практики одним з
першочергових завдань є знаходження певного компромісу в оцінках агрегованих
ризиків, зумовленим специфікою банківської діяльності, та рівнем надійності,
який забезпечується банківським капіталом.
Потреба в оцінюванні достатності капіталу банківських установ в Україні з
урахуванням макроекономічних умов та можливих наслідків для економіки
зумовлена необхідністю визначення здатності банків покривати сукупні збитки
для уникнення дефолту без сторонньої допомоги та зайвого навантаження на
фінансову систему, спричиненого пошуком додаткових джерел для їх
докапіталізації, виведення неплатоспроможних банків з ринку, захисту інтересів
вкладників. Вирішення цих завдань потребує посилення механізмів координації
монетарної та бюджетної політики в контексті відновлення стійкості фінансової
системи в Україні [6, с. 56; 7, сс. 46 – 47; 8, сс. 34 - 35].
Оцінювання достатності банківського капіталу в Україні здійснюється на
основі запровадження Базельських стандартів, спрямованих на підвищення
стійкості фінансової системи шляхом покращення якості капіталу, а також
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вдосконалення підходів до оцінки наявних і потенційних ризиків (risk based
supervision) [1 - 3].
Оновлення підходів до оцінювання достатності капіталу банків в Україні на
основі дотримання рекомендацій Базельського комітету з банківського нагляду
доцільно розглядати в площині:1) посилення вимог до капіталу банків; 2)
вдосконалення підходів до розрахунку зважених за ризиком активів.
За результатами діагностичного обстеження 60 найбільших банків в
Україні, на які припадає 98% активів банківської системи, виявлено, що майже дві
третини з них, а саме – 39 банків, потребували докапіталізації.
Упродовж останніх років. відбулося суттєве зменшення регулятивного
капіталу банків: з 204,97 млн. грн. станом на кінець 2013 р., коли регулятивний
капітал сягав найбільшого значення, до 99,03 млн. грн. на кінець 1 кварталу 2017
р. Регулятивний капітал є одним з найважливіших показників діяльності банків,
основним призначенням якого є покриття негативних наслідків різноманітних
ризиків, які банки беруть на себе в процесі своєї діяльності, та забезпечення
захисту вкладів, фінансової стійкості й стабільної діяльності банків.
Серед Індикаторів фінансової стійкості МВФ для депозитних корпорацій
достатність капіталу банків характеризують такі показники: співвідношення
регулятивного капіталу до зважених за ризиком активів та співвідношення
регулятивного капіталу 1-го рівня до зважених за ризиком активів [9, 10]. За
інформацією НБУ, достатність капіталу банків в Україні упродовж 2016–2017 рр.
знаходилася на рівні 12–14% при нормативному значенні показника 10%.
Виникає питання стосовно того, чи існує ризик трансферу частини втрат
(збитків) з банківського сектору на інші сектори економіки? Так, результати
аналізу свідчать про те, що сумарні активи банків в Україні за період 2007 – 2016
рр. збільшилися у 2,09 рази, водночас регулятивний капітал – у 1,45,
регулятивний капітал 1-го рівня – 1,48 рази при суттєвому погіршенні якості
кредитних портфелів багатьох банків.
В умовах підвищення уразливості банківського сектору України оцінювання
достатності капіталу банків набуває певного макроекономічного забарвлення,
беручи до уваги сукупні суспільні витрати на подолання наслідків фінансової
кризи, покриття втрат та відновлення стійкості банківського сектору, які за
приблизними оцінками становлять майже 38% ВВП (у т. ч. 14% фіскальних
втрат). Основними складовими витрат є прямі державні витрати та втрати
приватного сектору, а також опосередковані втрати економіки, пов’язані з
порушенням функції фінансового посередництва.
Так, держава витратила на поповнення капіталу Приватбанку еквівалент
майже 5% ВВП. Сукупну додаткову потребу в капіталі Ощадбанку та
Укрексімбанку за результатами діагностики 2015 р. визначено у 20,8 млрд. грн.
Проте оцінка банками кредитного ризику на початку 2017 р. засвідчила, що
зазначені фінансові установи потребують додатково ще 10,1 млрд. грн. капіталу.
126

Аналіз значень таких показників, як відношення сумарного обсягу
непрацюючих кредитів до номінального ВВП та відношення сумарного
регулятивного капіталу банків в Україні до номінального ВВП за період 2008–
2016 рр. свідчить про суттєве зниження готовності банків до покриття
неочікуваних втрат від реалізації ризиків фінансового посередництва за рахунок
власного капіталу, починаючи з 2013 р. Так, значення показника відношення
непрацюючих кредитів до номінального ВВП на кінець 2016 р. збільшилося до
12,86%, в той час як значення показників: відношення регулятивного капіталу до
номінального ВВП та регулятивного капіталу 1-го рівня до номінального ВВП,
навпаки, зменшилися до 4,40 і 3,25%, відповідно. Це свідчить про існування
ризику переміщення частини втрат банків від реалізації непокритих ризиків з
банківського на інші сектори економіки, починаючи з 2013 року.
За результатами попередніх досліджень ми дійшли висновку про
необхідність подальшого розвитку наглядово-координаційних інститутів
фінансового сектору та узгодження макро-, мікропруденційної, грошовокредитної й бюджетно-податкової політик на основі створення наскрізної системи
моніторингу за джерелами можливого виникнення й каналами поширення ризиків
[5, с.71].
Посилення вимог до структури капіталу банків в Україні здійснюється
відповідно до рекомендацій Базельського комітету та законодавства ЄС. Якісна
структура капіталу банків поступово наближується до міжнародної практики,
узгоджуючись з рекомендаціями Базеля ІІІ щодо співвідношення між
мінімальними розмірами капіталу 1-го та 2-го рівнів. Так, значення нормативу
достатності основного капіталу (Н3) підвищено до 7% з 1 січня 2019 р. при
збереженні значення нормативу достатності капіталу (Н2) для діючих банків на
рівні 10%.
З метою розрахунку реального розміру регулятивного капіталу банки
зобов'язані визначати розмір кредитного ризику за новими вимогами, відповідно
до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за
активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління НБУ
від 30 червня 2016 р. № 351. Відповідно до цього Положення, банк під час
розрахунку регулятивного капіталу зменшує на величину непокритого кредитного
ризику прибуток банку.
Термін «обсяг кредитного ризику» є еквівалентом поняття пруденційних
резервів, що їх розраховують на основі визначених НБУ правил. Таке правило
ґрунтується на принципі 18 «Проблемні активи, відрахування та резерви»
Основних принципів ефективного банківського нагляду, а саме: наглядовий орган
має переконатися, що створені банками резерви за МСФЗ є достатніми з точки
зору банківського нагляду та повністю відповідають очікуваним збиткам. В
іншому випадку регулятор має вимагати підвищити відрахування до резервів або
скоригувати капітал.
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В Україні передбачено формування банками буферу запасу (консервації)
капіталу з 1 січня 2020 р. у розмірі 0,625% з поступовим збільшенням його
значення до 2,5% до 01 січня 2023 р., та контрциклічного буферу, використання
якого встановлюється за рішенням Правління НБУ в разі значної кредитної
активності банків із урахуванням ризиків, пов'язаних із надмірним зростанням
кредитування. Для системно важливих банків розмір буфера системної
важливості встановлюється на рівні на рівні 1, 1,5 та 2%% залежно від розміру
показника системної важливості банку.
На наш погляд, особливої уваги для української банківської практики
заслуговує застосування буферу захисту від системного ризику, призначенням
якого є мінімізація можливих втрат від довгострокового нециклічного системного
та макропруденційного ризиків, який за визначенням відповідно до CRD-IV
постає як ризик руйнування фінансової системи з потенційно негативними
наслідками для реальної економіки в цілому [2]. Але практичні аспекти
запровадження цього буфера в країнах, які не є членами ЄС, потребують
уточнення відповідно до мети, завдань і сфери застосування макропруденційних
інструментів, перелік яких для країн з нестійкими економіками є доволі
обмеженим [3, c.45].
Розрахунок зважених за кредитних ризиком активів при оцінюванні
достатності регулятивного капіталу банку заслуговує особливої уваги. Відповідно
до положень Базеля ІІ, при застосуванні стандартизованого підходу вагові
коефіцієнти встановлено для таких груп: держави та їх центральні банки (група
1), державні підприємства (2), банки (4), фінансові компанії (5), корпорації (5). В
окремі групи виділено ризики за операціями з нерухомістю (групи 7-9),
простроченими кредитами (10), позабалансовими зобов’язаннями (13). До групи
підвищеного ризику (11) – з ваговим коефіцієнтом зважування 150% і вище –
віднесено вимоги до держав, державних підприємств, банків і фінансових
компаній, що мають рейтинг, нижчий В-. Сек’юритизаційні транші, що мають
рейтинг між ВВ+ та ВВ-, отримали найвищий ваговий коефіцієнт: 350% [1].
Зауважимо, що міжнародне рейтингове агентство S&P у травні 2017 р.
підтвердило довгостроковий суверенний рейтинг України (у національній та
іноземній валютах) на рівні "B-". Отримання суверенного рейтингу країни нижче
"B-", підвищує коефіцієнт ризику до 150% при розрахунку достатності капіталу
банків. На це потрібно звертати увагу при оцінюванні достатності капіталу
банками та іншими фінансовими установами (фінансовими компаніями,
пенсійними та інвестиційними фондами) в Україні, які здійснюють операції з
державними цінними паперами або утримують їх у своїх портфелях. Крім того,
оцінювання вимог до банків, які не мають зовнішнього кредитного рейтингу, а
використовують показники зовнішнього кредитного рейтингу країни, буде
узгоджуватися з його резидентністю.
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Використання стандартизованого підходу є традиційним для української
банківської практики, але потребує вдосконалення відповідно до рекомендацій
Базельського комітету в частині уточнення вагових коефіцієнтів ризику
відповідно до груп активів для убезпечення від появи регуляторного арбітражу в
умовах формування єдиного регуляторного поля.
Оцінювання достатності капіталу банків в Україні доцільно здійснювати на
основі застосування макропруденційних підходів, спрямованих не лише на
підтримання стійкості банківських установ, але і попередження переміщення
(трансферу) можливих втрат від реалізації ризиків фінансового посередництва з
банківського сектору до інших секторів економіки. Регуляторні вимоги щодо
оцінки достатності капіталу повинні поширюватися на інші фінансові установи та
базуватися на загальновизнаних принципах.
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Перехід до нової якості економічного зростання в економічно розвинених
країнах супроводжується радикальними структурними зрушеннями в
національній економіці. По-перше, різко скорочується частка і роль галузей
матеріального виробництва, як у валовому внутрішньому продукті (ВВП), так і в
структурі зайнятості населення. На стороні «пропозиції» відбувається зростання
продуктивності індустріальної праці, що зумовлює скорочення чисельності
зайнятих у галузях матеріального виробництва. На стороні «попиту» відбувається
зрушення на користь послуг, оскільки разом зі зростанням рівня життя і
збільшення прибутковості фірм змінюється структура виробничого та особистого
споживання. Разом зі зниженням відносної ролі матеріального виробництва
відбувається прискорене зростання і бурхливий розвиток ринку послуг - освітніх,
медичних, фінансових, туристичних, інфраструктурних, ділових і т.д.
З позицій системного підходу можна сказати, що конкурентоспроможність
підприємства формується під впливом чинників зовнішнього середовища
підприємства, її внутрішнього середовища та конкурентного статусу, який в свою
чергу обумовлений рівнем конкурентного потенціалу телекомунікаційного
підприємства. Макрооточення створює загальні умови перебування організації в
зовнішньому середовищі [1].
У більшості випадків макрооточення не має специфічного характеру, стосовно
до окремо взятого підприємства. Із зовнішнього середовища підприємства,
особливо це стосується ринків, які стрімко розвиваються, ми маємо на увазі ринок
будівництва, слід виділяти безпосереднє оточення - це ті складові зовнішнього
середовища, з якими підприємство знаходиться в безпосередній взаємодії. Аналіз
безпосереднього оточення в основному проводиться відповідно до концепції,
розробленої американським ученим М. Портером. Він виділив п'ять сил
конкуренції, що діють в галузі. До їх числа відносяться покупці, постачальники,
конкуренти, присутні на ринку, потенційні конкуренти, продукти-замінники.
Внутрішнє середовище підприємства, як відомо, - це та частина загального
середовища, яка знаходиться в межах підприємства. Вона надає постійне і
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найбезпосередніший вплив на функціонування підприємства. Можна виділити
наступні складові внутрішнього середовища: кадрову, організаційну, виробничу,
фінансову, маркетингову. Кожна з них складається з відповідних бізнес процесів.
Складові внутрішнього середовища містять в собі потенційні можливості
підвищення конкурентоспроможності підприємства.
Конкурентоспроможність будівельного підприємства - це відносна величина,
що характеризує реальну і потенційну можливість підприємства в існуючих
умовах проектувати, виготовляти та збувати товари (роботи, послуги), які по
значущим характеристикам більш привабливі для споживача, ніж товари їхніх
конкурентів, і при цьому підприємство в короткостроковій і довгостроковій
перспективі має можливість досягати поставлених цілей [4]..
Ми
вважаємо,
що
слід
розрізняти
реальну
і
потенційну
конкурентоспроможність підприємства. Реальна конкурентоспроможність
визначається займаною ринковою часткою в порівнянні з основними
конкурентами. Реальну конкурентоспроможність пропонуємо позначити терміном
конкурентний статус підприємства. Потенційна конкурентоспроможність
визначається сукупним конкурентним потенціалом підприємства, який
складається з кадрового, інтелектуального, організаційного, інформаційного,
виробничого, технологічного, фінансового, інвестиційного, маркетингового,
інноваційного потенціалів. Дані потенціали розглядаються як взаємопроникні,
взаємопов'язані, взаємообумовлені, що організують синергетику всієї системи
потенціалів підприємства. Для забезпечення цього взаємозв'язку пропонується
ввести термін «сукупний конкурентний потенціал підприємства».
Сукупний конкурентний потенціал слід трактувати як ступінь потужності,
рівень можливостей для забезпечення своєї конкурентоздатності, обумовлені
наявними в розпорядженні підприємства ресурсами та здатністю підприємства до
їх ефективному використанню та відтворенню. З сукупного конкурентного
потенціалу виділена група потенціалів, до якої відносяться маркетинговий,
інноваційний, інтелектуальний і інформаційний потенціали, що надають
визначальний вплив на конкурентоспроможність будівельного підприємства.
Саме ця група потенціалів дозволяє підприємству завойовувати і утримувати
конкурентні переваги, і в зв'язку з цим дана група потенціалів виділена нами як
стратегічна [3]..
Стратегічною метою любого підприємства, не залежно від галузі, є завоювання
лідерства в конкурентній боротьбі шляхом формування конкурентних переваг,
тобто досягнення найвищого рівня конкурентоспроможності. Для будівельних
підприємств, на наш погляд, найбільш ефективне використання системи
стратегічного управління: діагностики зовнішнього і внутрішнього середовища,
визначення місії, завдання планового рівня конкурентоспроможності
підприємства як її стратегічної мети, формування та реалізації комплексу
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конкурентних стратегій підприємства, виявлення відхилень між плановим і
фактичним рівнем конкурентоспроможності підприємства і корегування стратегії.
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КОРПОРАТИВНІЙ ПІДХІД В ОЦІНЦІ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ПІДПРИЄМСТВА
Анотація: розглянуто сформовані на сьогодні наукові підходи для визначення
та оцінки економічного потенціалу підприємства. Доведено, що оцінка
економічного потенціалу підприємств корпоративного типу має враховувати
корпоративну складову. На основі цього виокремлено корпоративний підхід в
оцінці економічного потенціалу. Сформовано попередній набір показників, які
можуть бути використані для оцінки корпоративної складової економічного
потенціалу підприємств корпоративного типу.
Ключові слова: економічний потенціал, корпоративний підхід, оцінка
потенціалу, корпоративна складова потенціалу, корпоративне управоіння,
ефективність.
На сьогоднішній день все більшої актуальності набувають дослідження не
стільки самого корпоративного управління як феномену відносин власності,
скільки прикладних економічних аспектів, пов’язаних із розповсюдженням
корпоративних відносин та їх впливом на суб’єктів і об’єктів господарювання. Не
виключенням є і економічний потенціал підприємств корпоративного типу.
Дослідження і узагальнення наукових поглядів на трактування економічного
потенціалу підприємства, проведене нами у [1], дозволило виокремити наступні
підходи до такого трактування:
1) традиційний (Ф. Котлер, І.Ансофф, Велика радянська енциклопедія, О.
Мельничук, Б. Мочалов, А. Турило);
2) ресурсний (М. Войнаренко, О. Осауленко, Л. Скоробагата, О. Шевчук, М.
Лагун, А. Воронкова, О. Живолуга, Н. Краснокутська, Н. Крихівська, О.
Анчишкін, Д. Черніков, Р. Костирко, Л. Абалкін, Е. Фігурнов, І. Отенко, Л.
Малярець);
3) виробничий (М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури, К. Маркс, Ю. Донець, В.
Чевганова, Ю. Карпенко, О. Самоукін);
4) стратегічний (динамічний) (Б. Райан, Н. Шкроміда, Б. Бачевський, О.
Решетняк, І. Заблодська, Р. Матковський);
5) ресурсно-виробничий (О. Лепьохіна, Є. Лапін, В. Свободін, Д. Шевченко, В.
Савчук, О. Балацький, Ф. Євдокимов);
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6) ресурсно-стратегічний (А. Асаул, М. Войнаренко, С. Князев, Т. Рзаева, А.
Кудрицький, Р. Марушков, О. Олексюк, В. Спірін, З. Герасимчук, Л. Ковальська,
А. Сабадирьова, К. Нужний, О. Бобкова, С. Хайниш, Ю. Гіттік, Е. Заяшников);
7) виробничо-стратегічний (Г. Одінцова, Г. Селезньова, І. Рєпіна);
8) ресурсно-виробничо-стратегічний (О. Добикіна, В. Рижиков, С. Касьянюк, М.
Коротько, Т. Костенко, А. Герасимов, О. Григораш).
Проте, як виявилося, кожен з наведених підходів дозволяє розглядати
економічний потенціал лише із загальноекономічної позиції, залишаючи поза
увагою мікроекономічні аспекти діяльності підприємств різнох форм власності та
сфер господарювання, що, на нашу думку, не дозволяє більш глибоко та точно
підходити до його оцінки в конкретних економічних умовах (як внутрішніх, так і
зовнішніх).
У працях [2-3] нами було доведено, що економічний потенціал підприємства
носить двоїстий характер та запропоновано спочатку поділяти його на внутрішній
та зовнішній потенціали, а потім на подальші окремі складові. У цих же працях до
складу як внутрішнього, так і зовнішнього потенціалу було запропоновано
включати корпоративну складову, а у [4] нами обгрунтовано важливість
урахування корпоративної складової у складі економічного потенціалу.
Як уже зазначалося нами раніше, корпоративний потенціал у внутрішньому
економічному потенціалі підприємства представлено нами роботою органів
управління акціонерним товариством, які ефективно узгоджують свої інтереси та
виводять компанію на новий рівень корпоративних відносин та корпоративної
етики. У зовнішньому економічному потенціалі корпоративний потенціал, на
нашу думку, також присутній, оскільки він підвладний діючій в країні системі
корпоративного управління та її принципам, що накладає відбиток на потенційні
можливості розвитку корпоративного бізнесу у зовнішньому середовищі [2].
Виходячи з вищенаведеного, вважаємо за доцільне доповнити коло існуючих
сьогодні наукових підходів до оцінки економічного потенціалу підприємства ще
одним підходом – корпоративним. Його суть полягає в тому, щоб проводити
оцінку економічного потенціалу підприємств корпоративного типу з
використанням економічно обгрунтованих показників, що оцінюють ефективність
корпоративних відносин. Зокрема, на нашу думку, можна акцентувати увагу на
показниках структури власності (мажоритарної та міноритарної часток),
дивідендної політики (дивідендний вихід), якісних показниках корпоративного
управління тощо. Крім того, можуть бути застосовані показники експертної
оцінки ефективності органів корпоративного управління на основі відомих шкал
та рейтингів, зважені та/або переведені у одиничний вимір. Це дозволить
інтегрувати такі показники у загальну методику оцінки економічного потенціалу.
Варто приділити увагу також методикам оцінки окремих суб’єктів
корпоративного управління з позиції виконуваних ними функцій, які також
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можуть зважуватись та переводитись у одиницний вимір для подальшої
інтеграції.
Таким чином, корпоративний підхід в оцінці економічного потенціалу
підприємства дозволить більш точно та зважено визначати економічний потенціал
підприємств корпоративного типу, оскільки до складу інтегральної методики його
оцінки буде включено копроративну складову з відповідними показниками
ефективності корпоративного управління.
Перспективою подальших досліджень авторів визначено формування цілісної
групи показників, що мають увійти до складу корпоративної складової
економічного потенціалу підприємства.
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втрат, інституційних деформацій у суспільстві та результатів конфліктів
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Серед різних видів ефективності в економічній науці досліджують також
інформаційну ефективність як швидкість і точність, з якими ціни реагують на
нову інформацію. Недостовірна інформація знижує ефективність функціонування
окремих суб’єктів господарювання й національної економіки загалом. Поряд зі
спонтанним
виникненням
недостовірної
інформації
існує
проблема
цілеспрямованого введення в оману одних суб’єктів іншими шляхом свідомого
створення і поширення дезінформації. Пропонуємо досліджувати дезінформацію
як вагомий чинник економічних втрат, інституційних деформацій у суспільстві та
результатів конфліктів щодо розподілу ресурсів.
За дослідження проблем, близьких до тематики дезінформації й довіри,
лауреатами Нобелівської премії з економіки стали такі науковці: Дж. Акерлоф,
В. Вікрі, Дж. Міррліс, М. Спенс, Дж. Стігліц – за аналіз конфлікту інтересів у
контексті проблеми асиметричної інформації, Р. Ауман, Р. Зелтен, Дж. Неш,
Дж. Харсаньї, Т. Шеллінг – за дослідження конфлікту й кооперації з
використанням математичного апарату теорії ігор.
Власне на проблемі дезінформації зосередився Ф. Бон, який вивчав дане явище
у контексті політичних бюджетних циклів. В ролі суб’єкта, що поширює
дезінформацію цей науковець розглядає уряд, який хоче здобути перемогу на
чергових виборах. Варто відзначити, що джерелами дезінформації можуть бути
різні суб’єкти господарювання, а не лише уряд. Значний потік дезінформації
породжують нелегальні економічні відносини. Тому проведені на даний момент
дослідження феномену дезінформації доречно розглядати як початковий етап
розкриття цієї важливої проблематики.
На нашу думку, можливі напрями розвитку методології дослідження проблеми
дезінформації в економіці такі: 1) аналіз суспільних інститутів у контексті загрози
їх деформації та знищення під впливом дезінформації; 2) оцінка рівня та чинників
суспільної довіри із залученням методологічних досягнень соціології;
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3) виявлення й оцінка невідповідностей різних економічних показників
(розрахунок обсягів тіньової економіки, невідповідностей платіжного балансу,
непрямі методи розрахунку податкових зобов’язань, зустрічні перевірки тощо);
4) моніторинг підозрілих фінансових операцій та оцінка їх взаємозв’язків з
низкою економічних індикаторів.
В результаті дезінформаційних дій відбуваються кількісні чи якісні спотворення
певного інформаційного об’єкта або виникає інформаційний об’єкт, не пов’язаний
з реальністю. Пропонуємо виділяти низку різновидів спотворень економічної
інформації.
По-перше, спотворення кількісного показника в бік заниження чи завищення.
Приміром, може бути задекларована занижена сума об’єкта оподаткування або
завищена сума прибутку компанії з метою введення в оману акціонерів. В таких
випадках математичний модуль відхилення оголошеного показника від
фактичного може слугувати мірилом рівня дезінформації. Сукупність
мікрорівневих дезінформаційних дій такого роду здатна спричинити значний
кумулятивний ефект на макрорівні. До прикладів вимірювання такого ефекту
належать різноманітні методи розрахунку обсягів тіньової економіки. Як відомо,
оцінки обсягів тіньової економіки дуже різняться залежно від обраних методів
розрахунку. Разом з тим, варто відзначити, що феномен тіньової економіки
пов’язаний не лише з дезінформацією як створенням фіктивної інформації, але й
із пасивним приховуванням інформації. Оцінка внеску кожного з цих чинників у
відхилення офіційних показників від фактичних є окремою проблемою.
По-друге, спотворення змісту показника, яке може відбуватись і без підміни
його кількісних характеристик. Так, безнадійна заборгованість може видаватись
за надійну, нелегальна операція може маскуватись під легальну.
По-третє, омана щодо цінового показника, яка може бути реалізована у різних
формах. Прикладами системних форм цінової дезінформації є маніпулювання на
фінансових ринках, в результаті яких ціни не відображають реальне
співвідношення попиту й пропозиції на певний актив з боку сумлінних учасників
ринку. Також важливою є проблема відображення справедливого рівня ризику
інвестицій у процентній ставці. В результаті дезінформаційних дій щодо цінових
показників ускладнюється використання валютних курсів, процентних ставок,
фондових індексів, курсів окремих акцій тощо в ролі орієнтирів для
обґрунтування господарських рішень.
По-четверте, встановлення недосяжного планового або нормативного
показника. Так, завищені ставки податків ведуть до фактичної їх несплати.
Жорсткі фінансові нормативи провокують фальсифікацію звітності, як і завищені
показники обсягів виробництва або продажів.
По-п’яте, дезінформація щодо дій, які певна сторона угоди обіцяє виконати, але
насправді не збирається виконувати.
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По-шосте, дезінформація щодо методів і засобів, коли їхні можливості щодо
вирішення певних проблем подаються необґрунтовано завищеними. Приміром,
потенційним вкладникам можуть розповідати про надприбуткові схеми
інвестування або беззбиткові фінансові інструменти, виборцям можуть
презентувати неефективні стратегії виходу з кризи як ефективні тощо.
Сукупність різноманітних дезінформаційних впливів може спричиняти складні
нелінійні ефекти, що визначають становище як окремих суб’єктів
господарювання, так і національних і світової економік. Досить правдоподібним
виглядає припущення, що чим більше поширена дезінформація в певному
суспільстві, тим нижча ефективність функціонування суб’єктів господарювання.
Це припущення скеровує до оцінки гостроти проблеми дезінформації в
конкретній національній економіці, пошуку способів обмеження поширення
дезінформації та її викриття з метою недопущення погіршення якості
господарських рішень.
Очевидно, не може існувати єдиної універсальної методології для дослідження
різних проявів дезінформації в економічній системі. До того ж існує серйозна
проблема поєднання мікро- та макрорівневих аспектів дослідження впливу
дезінформації. Важливо розрізняти дезінформацію виявлену та невиявлену. Варто
відзначити, що виявлення дезінформації часто розпочинається із виявлення
підозрілих операцій. Також вагоме значення має структура суспільства відповідно
до часток індивідів здатних і нездатних виявляти дезінформацію в тих чи інших
ситуаціях.
На рівень ефективності економіки за умов неповної інформованості її учасників
визначальний вплив має чинник довіри між людьми. Атмосфера шахрайства й
недовіри зумовлює додаткові витрати на функціонування різноманітних систем
моніторингу та контролю. Однак такі системи можуть обходитись дорожче, ніж
втрати від зловживань. Тому обґрунтування глибини та широти контрою вимагає
розуміння природи інформації, невизначеності й дезінформації, особливостей їх
виникнення та впливу на прийняття рішень.
Складність проблеми розробки методології дослідження дезінформації
спонукає до використання методології дослідження суміжних проблем:
асиметричної інформації, морального ризику й довіри. Дослідження вказаних
проблем має досить значну історію і низку цінних результатів. Зокрема, є досить
розвинутий соціологічний інструментарій дослідження рівня довіри в суспільстві.
Також досить обґрунтований обернений зв’язок рівня суспільної довіри й
корупції. В контексті поширення та скорочення дезінформації можна
стверджувати, що рівень довіри є досить точним індикатором дослідження
відповідних тенденцій, який, проте, реагує з деяким запізненням на покращення
чи погіршення ситуації.
У дослідженнях феномену довіри з економічних позицій значну роль
відіграють такі моделі: “принципал-агент” з теорії асиметричної інформації;
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різноманітні моделі з теорії ігор, зокрема, “дилема довіри”, “дилема в’язня”,
“повторювана дилема в’язня”, “обмін закритими сумками”, “полювання на
оленя”, “задача про переговори”; “трагедія общинного поля”; “парадокс
ощадливості”; “теорія більшого дурня”, різні варіанти теорії контрактів тощо.
В економічно розвинених країнах довіра забезпечується на рівні системи
правил відповідного суспільства. Наявність певних правил і готовність людей їх
виконувати значно знижують трансакційні витрати функціонування економіки,
що вивільняє ресурси для її розвитку. За відсутності дієвої системи правил і
культури їх дотримання довіра може формуватись лише за результатами оцінки
характеристик окремих суб’єктів господарювання при виборі ділових партнерів.
Відповідна оцінка потребує значного рівня компетентності й додаткових витрат
на збір та опрацювання інформації. Такі міркування узгоджуються із поділом
суспільств на “теплі” й “холодні” за ознакою стійкості інститутів [1]. В
“холодних” суспільствах люди домовилися про правила взаємодії і більше не
мають потреби в налагодженні особистих відносин у багатьох ситуаціях. У
“теплих” суспільствах люди змушені компенсувати відсутність загальних правил
особистими взаєминами (в тому числі корупційного характеру) або тимчасовими
надто жорсткими правилами.
Необхідно також відзначити, що економісти К. Допфер, Дж. Фостер і Дж. Поттс
розробили Мікро-мезо-макро теорію еволюційної економіки, в якій розглядають
економічну систему як популяцію правил, структуру правил і процес формування
правил [2]. Найважливішою особливістю мезоекономічної структури ці вчені
вважають вивчення фактичної мережі договорів, формальних і неформальних, в
сімейних, корпоративних, ринкових, громадянських і соціальних інститутах. Ці
чинники формують зв’язки між мікро- і макрорівнями, оскільки правила й
інститути мікрорівня, зазвичай, зумовлюють наслідки на макрорівні.
Враховуючи досягнення інституційного напряму економічної науки,
пропонуємо, як один із методологічних напрямів дослідження проблеми
дезінформації, аналіз інститутів, які регулюють життя того чи іншого суспільства.
Продуктивним може бути порівняння інституційних інфраструктур різних
соціумів. Ці інфраструктури значно залежать від рівня суспільної довіри й
поширення дезінформації.
Значний масив дезінформації породжують нелегальні економічні відносини.
Спільним для багатьох видів злочинів є відмивання доходів, отриманих від їх
вчинення. Відмивання пов’язане із забезпеченням невизначеності або створенням
дезінформації щодо джерела походження доходів. Проблема боротьби з
відмиванням вже тривалий час визнана міжнародною і зумовила створення
мережі інститутів для боротьби з цим небезпечним явищем. Відмивання доходів
передбачає створення дезінформації, яку важко відрізнити від достовірних даних.
На початковому етапі виявлення відповідних злочинів можна стверджувати
лише про сумнівність або підозрілість відповідних операцій. Логічно припустити,
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що між реальними масштабами поширення дезінформації, покликаної маскувати
нелегальні операції, та обсягами виявлених сумнівних операцій існує прямий
зв’язок. Аргументацією на користь цього припущення може бути існування
кореляції між обсягами підозрілих операцій та деяким іншим показником, щодо
якого також доречно припустити існування зв’язку з поширенням дезінформації.
Виявлення статистично значимих кореляцій між сумами підозрілих фінансових
операцій та досить широким набором різних показників знижує ймовірність
хибних висновків, побудованих на випадкових збігах та псевдо кореляціях. Таким
чином, доведено, що дезінформація є важливим чинником функціонування
національної економіки, який можна оцінювати за допомогою низки індикаторів.
До важливих індикаторів поширення дезінформації в економічній системі варто
віднести суми підозрілих фінансових операцій, про які надійшли повідомлення до
національного підрозділу фінансової розвідки. Дезінформація негативно впливає
на ефективність економіки, зокрема, на обсяги ВВП. Оскільки значна частина
дезінформації генерується у сфері нелегальних економічних відносин, роль
інституту фінансової розвідки варто переосмислити. Це не лише орган
запобігання та протидії окремим проявам організованої злочинності, але й носій
інформації стратегічно важливої для державного регулювання економіки.
Підвищення якості аналізу підозрілих фінансових операцій допоможе
обґрунтувати нові форми регуляторної політики запобігання та протидії
фінансовим злочинам. Суспільна небезпека дезінформації знижується шляхом
перетворення невиявленої дезінформації у виявлену. Висока ймовірність
виявлення дезінформації стримує людей від її поширення.
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Наднаціональний рівень банківського регулювання виник не так давно. Він є
результатом глобалізації фінансових ринків, зокрема банківських. Така тенденція
є основною в сучасному світі. Створення наднаціональних органів банківського
регулювання має на меті:
– зміцнення прозорості та підзвітності центральних банків;
– створення міцної нормативно-правової бази;
– підвищення цілісності фінансових ринків;
– зміцнення міжнародного співробітництва;
– реформування міжнародних фінансових інститутів.
На нашу думку, можна виділити низку переваг наднаціональних банків:
1. Сприяння швидкому та безперепонному переміщенню банківського капіталу.
2. Здатність вирішувати глобальні банківські проблеми: ті, які на
національному рівні вирішити неможливо.
3. Комп’ютеризація
банківської
сфери,
динамічний
прогрес
у
телекомунікаційних мережах, що, зокрема, призвело до зниження вартості
виконання міжнародних транзакцій
Існують і недоліки органів наднаціонального банківського регулювання:
1. Механізм ухвалення рішень із багатьох питань передбачає згоду всіх країнучасниць, а отже, працює повільно і деколи малоефективно.
2. Підсилюється вплив на національні фінансові ринки транснаціональних
банків, міжнародних інституційних інвесторів і міжнародних спекулянтів.
3. Нездатність запобігання системним ризикам, які властиві сучасній
глобальній фінансовій системі.
4. Часто низький ступінь самостійності, що робить існування таких органів
досить умовним.
Основними ознаками наднаціональних інституцій банківського регулювання є
наступні:
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1. Рішення приймаються органом, який не складається з представників
національних органів влади і виконують їхні вказівки, а керуються власними
правилами, політичною лінією і моральними соціально-економічними
стандартами.
2. Національні банки окремих країн (а також громадяни, корпорації та
профспілки) повинні виконувати постанови наднаціональних банків, не чекаючи
спеціальних рішень своїх урядів.
3. Наднаціональність передбачає часткову відмову національних банків державчленів від свого суверенітету.
4. Інтереси наднаціонального органу банківського регулятора повинні мати
пріоритет над інтересами національних банків країн-членів.
Зауважимо й те, що в світі це не єдина система, де є наданаціональний банк.
Так, у таблиці 1 ми бачимо, що Центральний банк окремої країни водночас може
бути наднаціональним для іншої. Є й інша модель, яка передбачає відсутність
центрального банку в країні, але підпорядкованість наднаціональному банку.
Таблиця 1
Наднаціональні банки країн світу [1, c.26]
Країна
Австрія, Бельгія, Кіпр, Чехія, Данія,
Естонія, Німеччина, Греція, Фінляндія,
Франція, Угорщина, Ірландія, Італія,
Латвія, Литва, Люксембург, Мальта,
Польща, Португалія, Словакія, Словенія,
Испанія, Швеція, Нідерланды,
Великобританія,
Монако, Андорра, Ватикан, Сан-Маріно,
Чорногорія
Австралія
Кірібаті
Науру
Тувалу
США
Маршаллові острови
Федеративні штати Мікронезії
Палау
Острів Пасхи
Ніує
Острови Кука
Острови Піткерн
Американське Самоа
Гаваї
Гуам
Нова Каледонія
Острови Уолліс і Футуна
Французька Полінезія

Центральний банк
Центральні
відповідної країни

банки

Наднаціональний банк
Європейський центральний банк та
Європейська система центральних
банків

Центральний банк відсутній

Європейський центральний банк

Резервний банк Австралії
Центральний банк відсутній

Резервний банк Австралії

ФРС
Центральний банк відсутній

Центральний банк відсутній

Центральний банк Чилі
Центральний банк Нової Зеландії

Центральний банк відсутній

ФРС

Центральний банк відсутній

Емісійний інститут
територій Франції
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заморських

Відмітимо, що це неповний перелік систем, де є наднаціональний рівень
регулювання банків. Та це все одно дає нам змогу побачити, що наднаціональний
рівень банківського регулювання став звичним явищем у світовій спільноті. Тому
питання наявності такого органу, що регулював би Національний банк України –
питання часу. Посилення глобалізацій них процесів рано чи пізно приведе до
створення подібного органу.
Отже, банківське регулювання на наднаціональному рівні є продуктом
глобалізації фінансових ринків. Визначено, що це найвищий щабель регулювання
банківської системи світу і він зумовлений історичними особливостями розвитку
країни у певний період. Виявлено, що для того, щоб віднести той чи інший орган
банківського регулювання, треба перевірити, чи відповідає він певним ознакам:
беззаперечне підпорядкування цьому органові, незалежність у прийнятті рішень,
ставлення інтересів органу понад інтереси національних банків тощо.
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Анотація: Досліджено проблеми окремих сегментів національної економіки
України, які пов’язані з трансформаційними процесами та економічною
конвергенцією. Акцентується увага на тому, що в індексі глобальної
конкурентоспроможності Україна стрімко знижує свої позиції по показнику
«розвиток фінансового ринку». Розглянуто напрями розв’язання проблем
фінансового ринку України.
Ключові слова: національна економіка, фінансовий ринок, економічна
конвергенція, фінансові інститути, економічні відносини.
Сформована в Україні економіка ринкового типу – результат неефективних
трансформаційних моделей національного господарства та відносин власності. Не
дивлячись на те, що найбільш перспективні й стратегічні підприємства та галузі
перейшли в приватні руки, демонополізовані майже всі товарні ринки, це не стало
чинником економічних успіхів – умови для економічної конкуренції не створені, а
ринкові механізми або не діють, або гальмуються монопольними недержавними
утвореннями, олігархічними групуваннями. Це, в свою чергу, не сприяє
стабільному та поступальному руху національного господарства України в
напряму якісних структурних змін. Вкрай повільними темпами розвивається
реальна економіка,
соціальна інфраструктура національного господарства
України, тривала турбулентність фінансової системи, що стримує процес
економічної конвергенції з країнами Євросоюзу, тобто зменшення розриву в
показниках економічного розвитку, а отже – прийняття країнами ЄС України, як
рівноправного партнера, сприйняття її не як об’єкта економічних відносин, а як
активного суб’єкта.
Ми поділяємо думку Т. Ковальчук, що одним із вагомих і дієвих факторів, які
зумовили нинішні негаразди є психологія тимчасовості, якою керується великий
бізнес, так і практично всі уряди. Історія української урядової, а, отже, і владної
ротації – є цьому підтвердженням [1]. Твердо усвідомлюючи свою тимчасовість,
кожен склад уряду України звертається за позиками міжнародних організацій,
охоче бере в борг, усвідомлюючи, що проблеми його повернення буде намагатися
розв’язати наступна команда уряду.
Ми б не були проти такої політики запозичень, якби кошти спрямовувалися на
інвестиції в капітальні вкладення, розвиток промисловості, сільського
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господарства, соціальної сфери. Проте, майже всі кошти валютних кредитів
використовуються на поточні потреби та поповнення резервів НБУ.
Виходячи із вищезазначеного, сучасні умови господарювання висувають
об’єктивну необхідність у дослідженні факторів, які негативно впливають на
окремі сегменти національної економіки та стримують економічну конвергенцію
України зі стандартами провідних розвинених держав, зокрема Єврозони.
Відомий той факт, що матеріальною основою циклічності є фізичне оновлення
основного капіталу, хоча безпосереднім поштовхом для кризи можуть бути
найрізноманітніші причини, і перш за все, грошово-кредитні потрясіння. Хоча ці
потрясіння також є наслідком, а не причиною тривалих кризових явищ в
економіці. Яскравим підтвердженням такої авторської позиції є економічна
ситуація, що склалася в Україні, сильний вплив на стан якої чинять внутрішні
ризики, пов’язані, головним чином, з військовими діями на Донбасі. Це
призводить до необхідності збільшення витрат на фінансування силових відомств,
відновлення пошкодженої інфраструктури, житлового сектора інше. Але є й інші
фактори, які носять, скоріше, латентний характер, а тому – несуть більше загроз
для українського суспільства, оскільки їх важко виявити та оцінити.
Так, величезними темпами зростає боргова залежність України, в той час як
обсяги промислового виробництва скорочуються, і практично відсутній ріст ВВП.
На підтвердження цього наведемо наступні статистичні дані. Загальна сума
державного і гарантованого боргу України за останні три роки зросла в 3,5 рази (з
549,46 млрд. грн в 2013 році до 1 941,36 млрд. грн ($ 71,76 млрд.) в 2017 році), в
тому числі державний зовнішній борг за цей період збільшився в 4,7 разів і склав
977,64 млрд. грн ($ 36,48 млрд.) [2].
Але саме по собі зростання державного боргу не викликає побоювання, якщо
працює економіка, розвивається її реальний сектор і є приріст ВВП. Результати
порівняльного аналізу державного боргу і ВВП України свідчать, на жаль, про те,
що рівень боргової безпеки майже вдвічі перевищив допустиме значення
індикатора «держборг / ВВП», який не мав би перевищувати 60%. Адже розмір
реального ВВП України в 2016 році склав 2034,43 млрд. грн [3] ($ 75,35 млрд.),
а співвідношення «держборг/ВВП», відповідно, – 95,4 %.
І хоча статистичні дані (як правило) не відповідають реальним показникам, але
і на їх підставі можна стверджувати, що при коригуванні співвідношення
державного боргу України до реального ВВП перевищує рекомендовані 60% в 1,6
разів. Коментарі тут зайві. Основний кредитор України – МВФ прогнозував
збільшення ВВП України в 2016 році на 2% при рівні інфляції в 12%. І хоча цей
прогноз (за статистичними даними!) майже здійснився, слід задатися питанням
добре це чи погано для національної економіки, і які драйвери здатні позитивно
вплинути на вихід з тривалої кризи і на формування принципово нової
національної парадигми економічних відносин в українському суспільстві? Аналіз
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показав, що найбільш критичними для національної економіки України є такі
фактори:
– зростання державного боргу та перевищення його темпів над темпами ВВП;
– перевищення частки зовнішніх позик в покритті дефіциту бюджету в 7 разів;
– зниження ВВП на 11% (в рейтингу, складеному ЦРУ, Україна по зростанню
ВВП зайняла в 2015 році 222 місце з 225 країн [4];
– нестабільність фінансового сектора економіки;
– вкрай низькі темпи розвитку реального сектора економіки;
– значні обсяги тіньової економіки.
Для порівняння зазначимо, що згідно з дослідженням Фрідріха Шнейдера, в
середньому розмір тіньової економіки в країнах Європи в 2015 році склав 18% від
ВВП. За підсумками Всесвітнього економічного форуму 2016 – 2017 років
відповідно до Глобального індексу конкурентоспроможності, Україна посіла 85те місце із 138 країн, що оцінювалися (таблиця 1) [5]. Реальне значення змін
індексу глобальної конкурентоспроможності визначено з урахуванням кількості
країн, показники яких оцінювалися.
Таблиця 1
Конкурентні позиції України в світі
Індекс глобальної
конкурентоспроможності
(позиції України за
основними складовими)

Інституції
Інфраструктура
Макроекономічне
середовище
Охорона здоров’я
Вища освіта і
професійна підготовка
Ефективність ринку
товарів
Ефективність ринку
праці
Розвиток фінансового
ринку
Технологічна
готовність
Відповідність бізнесу
сучасним вимогам
Інновації

Роки
20142015 (144

2015-2016
(140 країн)

2016-2017
(138 країн)

країни)
індекс

індекс

130
68
105

130
69
134

-

129
75
128

82
40

82
34

-

83
33

112

106

108

80

56

73

107

121

130

85

86

85

99

91

98

81

54

52

підвищення
/
зниження
номінальне
реальне
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індекс

підвищення
/
зниження
номінальне
реальне

З таблиці видно, що в індексі глобальної конкурентоспроможності Україна
покращила свої позиції по показниках «вища освіта і професійна підготовка» та
«інновації», але стрімко знижує свої позиції по показнику «розвиток фінансового
ринку».
Це пояснюється неефективною політикою НБУ, відсутністю реформ у галузі
розвитку недержавного пенсійного забезпечення, нерозвиненістю українського
фондового ринку тощо, але підтверджує той факт, що Україна володіє значним
інтелектуальним потенціалом, який, на жаль, не цінується й не підтримується з
боку держави та великого бізнесу. Крім того, реформи, які необхідні Україні на
шляху конвергенції, гальмуються або носять однобокий характер. Так, на нашу
думку, український уряд застосовує лише деструктивні заходи, не намагаючись
стримати або згладити економічні й соціальні шоки, які супроводжують ці заходи.
Наприклад, поступове виведення енергетичних тарифів до європейського рівня не
обґрунтоване економічно, оскільки основні фонди компаній з постачання
енергоресурсів не оновлювалися за радянських часів, а знос мереж постачання
перевищує 80 %.
Ще одним кроком українського уряду до конвергенції стало припинення
державного регулювання і фактично – контролю за формуванням споживчих цін
на продукти харчування, медичні препарати, інші соціально важливі продукти.
Зникло поняття «граничної рентабельності» «граничного рівня надбавок».
Наслідок: олігархічні групування торговельних мереж гіпермаркетів, які
фактично формують недержавні монопольні утворення, діють узгоджено при
встановленні цін. Антимонопольний комітет при цьому виявляє бездіяльність, що
також можна кваліфікувати як деструктивне латентне управління. Це призвело до
безпідставного значного подорожчання найпопулярніших продуктів харчування:
хліба – на 47%, макаронних виробів – на 49 %, риби – на 51 %, фруктів, овочів –
на 67 %, комунальні послуги виросли втроє, медичні – майже вдвоє. За шість
років життя пересічних українців подорожчало на 80 %, а реальні доходи
скоротилися більше, ніж на 10 % [6].
В свою чергу зниження фінансової спроможності населення негативно впливає
на стан фінансового ринку в цілому, оскільки активність на ринку фінансових
послуг зменшується.
Розгляд проблем національної економіки України дозволив дійти висновків про
необхідність розроблення та впровадження державної акомодаційної політики,
спрямованої не на загострення соціальної напруги в українському суспільстві та
поглиблення економічної кризи, а на пом’якшення шокових ефектів, зумовлених
конвергенційними процесами. В цьому контексті Україні потрібно враховувати
відповідний досвід країн Євросоюзу і застосовувати найбільш ефективні
інструменти конвергенції та заходи протишокового державного регулювання. Для
фінансового ринку це такі заходи:
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– з метою подальшого розвитку фінансового ринку України в умовах
фінансової глобалізації необхідно реалізувати комплекс заходів з активізації
участі фінансових інститутів у сприянні розвитку вітчизняного бізнесу,
підтримці наукових досліджень, впровадженні інновацій тощо. З іншого
боку, реалізація низки інституційно-правових та організаційних заходів
значною мірою сприятиме підвищенню ролі фінансових інститутів у розвитку
фінансового ринку України;
– для активізації взаємодії фінансових інститутів-регуляторів з іншими
органами державної влади, бізнесом та населенням необхідно забезпечити на
законодавчому рівні прозорість та відкритість інформації про їх діяльність;
– важливо розробити і запровадити механізм стимулювання банків до
збільшення обсягів інвестицій. Основними стимулюючими чинниками є такі:
переорієнтація кредитної політики в напрямі забезпечення інвестиційної
активності;
підвищення стабільності грошової одиниці; оздоровлення
фінансового стану підприємств та банків; підвищення ефективності державного
регулювання грошового обігу та його нормалізація; зниження податкового тиску;
відновлення довіри до фінансово-кредитних установ; посилення захисту
внутрішніх інвесторів та прав кредиторів.
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конкурентоспроможності саме будівельних підприємств. Проведено оцінку
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У теорії та практиці маркетингу термін «маркетингове забезпечення» хоча і
вживається дослідниками та фахівцями в самих різних контекстах при описі
маркетингової діяльності, але, тим не менш, навряд чи можна сказати, що він несе
якийсь цілком певний, узгоджений, який більш-менш чітко сприймається всіма
одинаково сенс. Часто фахівці, говорячи про маркетингове забезпечення, надають
йому частковий, суб’єктивний, вторинний, додатковий або навіть метафоричний
сенс. Маркетинг, що розглядається як стратегічно вивірена і орієнтована на
довгострокову перспективу концепція діяльності підприємства, та є базою
управлінської діяльності підприємства, включає до складу такі види забезпечень
як правове, фінансове, інформаційне, інтелектуальне (зокрема, різного роду
концептуально-технологічні інновації та ноу-хау в області практичного
управління)[1].
Якщо уявляти маркетинг переважно в операціональному плані, тобто як
систему дій або операцій, то тут на перший план серед складових маркетингового
забезпечення виходять такі його форми як інформаційне, техно-технологічне,
методичне, організаційне, економетричне (забезпечує адекватність вимірювань
маркетингових показників, параметрів, характеристик, ефектів), програмноалгоритмічне, математичне, лінгвістичне, мережеве та інші види забезпечень. При
цьому слід сказати про особливу роль інформаційного забезпечення, яке, втім, в
умовах інформаційно-комунікативної домінантності, властивої сучасній
економічній діяльності, має визначальне значення в якості ключового компонента
маркетингового забезпечення[2].
Якщо виразити найбільш загальну точку зору на структуру і змістовну
частину маркетингового забезпечення, то найбільш вдалим визначенням для
цього поняття буде, на наш погляд, таке: маркетингове забезпечення являє собою
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сукупність всіх видів ресурсів (як матеріальних, так і нематеріальних),
комплексно забезпечує підтримку адекватності системи та процесу маркетингу.
Система маркетингового забезпечення необхідна для нормального (якісного та
безперебійного) функціонування процесу розробки і прийняття рішень у мережі
взаємовідносин бізнес структур, які залучені в процес обміну цінностями
(товарами і послугами) на комерційній або некомерційній основі. Система
маркетингового забезпечення включає ряд підсистем, основними з яких є
підсистеми інформаційного, організаційного, правового, економічного,
технічного, програмного, математичного, соціального, економічного та
забезпечення безпеки.
Виходячи з даного підходу, маркетинговому забезпеченню, слід зазначити,
що для сучасного стану маркетингу на вітчизняних будівельних підприємствах
характерно:
відсутність методик проведення маркетингових досліджень впливів на
ринок, відпрацьованих з урахуванням специфіки українського, регіонального та
галузевого ринку;
опора більше на інтуїтивні, ніж на наукові методи;
В даний час маркетинг в будівельній галузі в Україні практично не
використовується, хоча сучасні умови в останні роки все більше обумовлюють
необхідність управляти даним процесом, постійно орієнтуватися на індивідуальні
потреби споживачів. Можливості перевершити конкурентів значною мірою
будуть підвищуватися у тих підприємств, які зможуть створити ефективну
систему маркетингового забезпечення. Як показує практика, багато українських
будівельних підприємств, конкуруючі на ринках, ще не готові до активного
ведення конкурентної боротьби. Основними причинами цього є недостатнє
опрацювання методичного забезпечення управління конкурентоспроможністю,
відсутність у підприємств ефективних управлінських та організаційноекономічних механізмів реагування на зміни зовнішнього і внутрішнього
середовища. Вітчизняним будівельним підприємствам потрібні такі системи
управління, які забезпечували б їм високий рівень конкурентоспроможності на
внутрішньому і зовнішньому ринках, так як висока конкурентоспроможність
підприємства, будучи вирішальним фактором його успіху, досягається шляхом
постійної цільової роботи щодо створення та посилення конкурентних переваг і
підвищення ступеня реагування на майбутні зміни середовища.
Використання відомих методик аналізу, маркетингових досліджень,
розрахунку і сегментування цільового ринку, позиціонування самих підприємств і
будівельної продукції дозволяє вирішити проблему стратегічного управління
конкурентоспроможністю лише фрагментарно. Безумовно, більш повна картина
виходить у разі використання їх в сукупності, а в цьому випадку роль
об’єднуючого початку, на нашу думку, виконує гіпотеза цільового ринку (ГЦР) як
стратегічний генеральний план зі створення та просування на ринку пропозицій
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будівельної продукції вітчизняних підприємств. Всі методики, об’єднані разом,
являють комплекс маркетингових заходів.
Комплекс
маркетингових
заходів
–
це
система
управління
конкурентоспроможністю будівельних підприємства, спрямована на вирішення
завдань об’єкту маркетингових заходів, можливостей підприємств, засобів
просування інформації про послугу і т.д. Комплекс маркетингових заходів носить
управлінський характер і націлений на зміцнення позицій підприємства в
конкурентному
середовищі,
будучи
інструментом
управління
конкурентоспроможністю.
Управління конкурентоспроможністю будівельного підприємства з
використанням методів маркетингового забезпечення – процес, що допомагає
збереженню параметрів конкурентоспроможності (зовнішньої і внутрішньої,
стратегічної і тактичної), підтриманню їх у стані можливих змін відповідно з
об’єктивними закономірностями формування та розвитку ринку пропозиції
будівельної продукції.
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інтеграцією фінансової системи окремої країни в європейський та світовий
фінансовий простір. Глобалізація фінансового ринку є складовою глобалізації
економіки . Банківський сектор як національного, так і світового масштабу є
головним зв’язуючим ланцюжком економіки країни з фінансовим світом. Це з
одного боку, а з іншого боку, банківський сектор, як і сама банківська система,
виступають кровотворним органом економіки, і ні в якому разі, не можуть бути
поза межами цього процесу. Банківська система України сьогодні проходить
етап реформування і реструктуризації. Зазначені процеси аж ніяк не можуть
відбуватися без впливу світових тенденцій, при цьому вони також є пов’язаними
із так званими внутрішніми традиціями.
Ключові слова: фінансовий сектор, фінансовий ринок, банки, банківська
система, глобалізація, інтеграція.
Сьогодні покращення кількісних та якісних характеристик розвитку
фінансового сектору є важливим завданням державного регулювання фінансової
системи України. А це вимагає прийняття ефективних та адекватних
управлінських рішень задля пошуків підходів і правильних методів на шляху
інтеграційних процесів з урахуванням складнощів зовнішнього фінансового
середовища.
Останніми часом в світі спостерігається процес значного зростання масштабів
та посилення ролі світового фінансового ринку. Глобалізаційні процеси, що
відбуваються в світовому фінансовому середовищі є пов’язаними з розвитком та
зміною інституційної структури ринку. Саме ці процеси здійснюють значний
вплив на розвиток економіки не тільки окремої країни, а і на цілі регіони. Все це
призводить до певних змін в процесі руху світового капіталу. Саме цей рух не
може здійснюватись опосередковано. Він є цілком залежним від діяльності
внутрішніх та міжнародних фінансових посередників. Серед останніх слід
звернути особливу увагу на банківський сегмент фінансового посередництва, якій
є найстарішим в світі і якій утворився ще в давні часи задля задоволення потреб
як позичальників, так і кредиторів.
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Україна 27 років тому стала незалежною державою. Україні дісталася
практично найпотужніша промислова база, розвинутий аграрний сектор,
ефективна і перспективна наукова школа в багатьох галузях знань і головне –
людський потенціал, чи не кращий серед сусідів колишнього Радянського Союзу.
Ми пережили кримінальні 90-ті роки, роки стагнації, чотиризначної гіперінфляції,
політичні невизначеність на фоні кількох революцій і т. ін. Можна перелічувати
цифри, але у суперечності з економічними законами розвитку ще не вдалося
побудувати щасливе майбутнє жодному цивілізованому суспільству. Критична
залежність від експортно- орієнтованої продукції, сировинних ринків, корупція,
злиття політики з бізнесом, низька продуктивність праці і приховане безробіття
нікуди не зникли. Каталізаторами структурних змін не стали ні Помаранчева
революція, ні глобальна фінансова криза 2008-2009 років, ні Революція гідності.
Анексія ж Криму та війна на сході України лише поглибили соціально-економічні
проблеми.
Економіка прогнозовано відреагувала на всі негаразди і проблеми, особливо на
зволікання з реформами. У 2015 році через девальвацію доларовий показник ВВП
вперше за 10 років опустився нижче позначки в $100 млрд і майже зрівнявся з
результатами 2005-го. Лише за останні два роки маємо падіння ВВП країни на
17%, що ставить Україну на рівень найбідніших країн світу (4) . В останньому
рейтингу економічної свободи вона посідає 162-е місце з 178 країн світу і останнє
серед європейських країн (5), а у Глобальному інноваційному індексі — лише 56у сходинку зі 141 країни (6). Такі позиції підтверджують думку багатьох
експертів, які наводять прикрі цифри: 78% бізнесменів не задоволені
інвестиційним кліматом (7) , бо частка інвестицій у країну не перевищує 10%
замість прийнятних 20-25%; лише у банківській системі бізнес втратив понад 300
млрд грн. І хоча протягом 2016 — початку 2017 року ми спостерігали певне
незначне зростання економіки (рівень інфляції скоротився майже у 3 рази — до
13,5% у І кварталі 2017-го), люди в Україні продовжували зубожіти (тільки
тарифи на газ для населення зросли більше ніж у 8 разів, а електроенергії — у 4
рази), втрачаючи роботу, свої можливості набувати освіту і вдосконалюватися,
розширювати світогляд і змогу побачити, як варто жити, аби бути впевненому у
стабільному “завтра” — власному і своїх дітей.
Сучасні економісти досить добре розуміють механізм функціонування
економічної системи, проте не завжди вміють або хочуть користуватися плодами
наукової думки, намагаючись на користь маркетинговим технологіям ліквідувати
такі перепони, як раціональна свідомість, звичка критично мислити і мати
глибинні наукові енциклопедичні знання. Навіть економічний успіх тієї чи іншої
країни не залежить напряму від потенціалу економічної науки, яким вона володіє.
Прикладом може стати в цьому питанні Японія, яка аж ніяк не виступає в як
законодавець «економічної моди», вже не перше десятиліття вражає всіх
економічними дивами. Останнім часом цим шляхом рухається і Китай. Тобто все
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зазначене вище свідчить про те, що всі вони оволоділи мистецтвом застосовувати
досягнення економічної думки до конкретних ситуацій. І ще – далеко не вся
економічна наука потрібна для досягнення відмінних практичних результатів. Як
відзначав Дж. Сорос, запорука ефективної роботи полягає насамперед у вмілому
поєднанні науки і прагматизму. Тож, якщо реально буде обрано і реалізовано
стратегію інноваційного прориву, коли сили науки, бізнесу, освіти і держави
концентруватимуться на освоєнні і поширенні базисних інновацій нового
століття, століття постіндустріального суспільства, в Україні з’явиться шанс
радикально модернізувати не тільки провідні галузі економіки, а й соціум в
цілому.
Особливої уваги потребує державна підтримка вітчизняних інвесторів, які, в
свою чергу, готові мислити по-державному, проявляти не удаваний, а здоровий
патріотизм, і вкладати реальні кошти в розвиток і української промисловості, і
українського суспільства. Нещодавно служби держстатистики оприлюднили дані
з іноземних інвестицій в Україну, починаючи з 2014 року. Безперечно, невтішно,
тому що воєнний конфлікт і супутні ризики сильно вдарили по цьому процесу і
досі продовжують впливати на бажання іноземного капіталу брати участь в
економіці країни. Так, за 2015 рік загальний обсяг інвестицій ($41,1 млрд)
скоротився порівняно з 2014-м і залишився практично таким самим і протягом
2016-го ($42,8 млрд) (9). Наразі цей показник все ж таки повертається до
довоєнного рівня, хоча позитивна динаміка у теперішньому періоді ще досить
незначна.
При цьому інвестиції, які дійсно допоможуть запустити "серце" вітчизняної
економіки, стабілізувати ринок праці, відродити комунальний сектор по всій
країні, наповнити місцеві бюджети, повинні мати певні преференції, закріплені
правовими актами. І тільки після того, як реальний сектор економіки почне
планомірно і постійно забезпечувати зростання ВВП, а не просто «латати дірки» і
поповнювати свої обігові кошти, тільки тоді почнеться справжня модернізація
народного господарства, яка й спричинить за собою поступове збільшення обсягів
кредитування в класичному сенсі, оновить процеси проектного фінансування і
консорціумного кредитування.
Особливої уваги потребує фінансова система країни, кровотворною артерією
якої, як і економіки в цілому, є банківська система. Бажання запровадити
найкраще в функціонуванні банківської системи розпочиналося разом із
становленням економічного і політичного суверенітету держави не тільки з
перереєстрації комерційних банків саме в Україні, а й акціонування новими
власниками, з подолання об’єктивних економічних труднощів, що виникали на
перших кроках до ринкової економіки, кримінального переділу ринку, тощо.
Протягом цих десятиріч (починаючи з 1991року) у країні було створено до 183
банків, серед яких значна частина дрібних, так званих «кишенькових»,
орієнтованих на обслуговування попиту у короткострокових кредитних ресурсах,
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не завжди прозору гру на інфляційних процесах в економіці, та ін. Продовж років
незалежності сталися і грошова реформа, і входження на фінансових ринок
України іноземного банківського капіталу (тільки з 1994 по 1996 років було
зареєстровано 14 банків з іноземними материнськими структурами), і надшвидкі
темпи залучення приватного капіталу, який мав на меті власні вигоди, і поява
новітніх банківських технологій та інноваційних управлінських рішень, що дали
змогу здійснити інноваційний прорив у фінансовому секторі, і злам після кризи
2008-2009 років довіри суспільства до банків як порадників і помічників бізнесу і
населення.
За 2016 рік кількість банків в Україні зменшилась з 117 до 96. З січня 2017 року
по липень 2017 року кількість банків скоротилась з 96 до 89. На сьогодні в
Україні працюють 38 банків з іноземним капіталом, в тому числі 17 з них із 100
відсотковим іноземним капіталом. І ще одна тенденція, доля держави в
банківській системі становить більше 50%, 55% за активами, біля 51% по активам
юридичних осіб і 61% по депозитам фізичних осіб. Існує імовірність поступового
збільшення зазначених показників. (8.) Незважаючи на те, що намітилась певна
стабілізація у вигляді скорочення загальної збитковості діючих банків в 3,3 рази
порівняно з 2015 роком, банківська система України не відповідає вимогам щодо
виконання своєї основної функції – бути кровотворною системою економіки в
державі. Орієнтиром подальшої ефективної діяльності банківської системи
повинні стати ринкові процеси, які стимулюватимуть підвищення непроцентних
доходів банків і появу в банківському бізнесі нових інструментів, нових
технологій та якіснішого обслуговування (21, c55-58).
Достеменно відомо, що першочерговими завданнями Стратегії реформування
банківської системи до 2020 року названі очищення банківської системи від
неплатоспроможних і недобросовісних банків, а також до капіталізації решти
фінансових установ, які цього потребують. Серед пріоритетів слід окремо
виділити процес відновлення і зміцнення довіри до банківської системи, як з боку
бізнесу, так і з боку домогосподарств, тобто, населення. Для виконання
поставлених завдань існує рецепт трьох «П», про який згадували ще на
екстреному Економічному саміті у Києві в березні 2014 року. Це прості істини:
професіоналізм, порядність і патріотизм. Саме це повинно бути головним
меседжем для будь-якого із спікерів фінансового ринку.
Звичайно, порятунок фінансової системи неможливий без подолання
політичної кризи. Самі фінансові установи не впораються із завданням
відновлення довіри до фінансових інструментів, повернення людям впевненості,
що банківська система захистить їхні заощадження і бізнес. Потрібна програма
дій з чіткими строками подолання кризи – тобто, розуміння того, скільки часу
триватиме скрута, допоможе і банкам, і людям легше пережити її. Для реального
втілення багатьох ідей, думок і пропозицій потрібні не тільки комплексність і
цілісність реформаторських стратегій у всіх сегментах економіки країни.
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Насамперед необхідний деталізований план впровадження цих реформ, чому
сприятимуть:
1) всебічна підтримка інвесторів і захист інвестиційних коштів;
2) моніторинг ринку праці для запобігання зростанню безробіття;
3) забезпечення національних інтересів і національної безпеки через вступ до
НАТО;
4) стимулювання споживання, а не накопичення, і саме товарів українського
виробництва, до сприятиме активізації обігу коштів;
5) синергія людських ресурсів і правильної інноваційної політики в усіх сферах
життєдіяльності;
6) побудова публічних комунікацій реформ.
Ланцюжок реформаторських дій досить простий. Він полягає в комфортності
умов розвитку підприємництва, в тому числі АПК – здоровій фіскальній політиці,
створені нових робочих місць, відновленні платоспроможності населення шляхом
запровадження оптимальної політики в сфері накопичень, фінансовій підтримці
потужностей експортно-орієнтованих і життєзабезпечуючих виробництв, а також,
в низькій волатильності курсової політики національної валюти.
Ефективну банківську систему творять не фінансові інститути з певним рівнем
прибутку, гарними показниками діяльності, новітніми методами, типу інфляційне
таргетування. Ефективну банківську систему творять довіра, моральні чесноти
кожного з учасників ринку і закони. Саме тоді і й англосаксонська модель
банківського бізнесу замінить німецький консерватизм, і стандарти Базеля будуть
прискорено імплементовані, і штучний «банкопад» не вигідно буде підтримувати,
бо дійсно європейського погляду на розвиток системи навряд чи знадобляться у
глобальному банківському співтоваристві навіть ті з них, що залишилися на
українських теренах.
Ключовою банківською інновацією необхідно вважати насамперед новий
банківський продукт або послугу – комбіновану, часом нетрадиційну форму
банківського обслуговування, яка ґрунтується на запитах клієнтів. Нажаль,
практика останніх років свідчить про те,що інноваційна сфера банківського
бізнесу далеко не завжди має системний характер, хоча ми є свідками бурхливого
впровадження в діяльність банків нових комп’ютерних технологій,
інформаційних, комунікаційних каналів т. ін. Інноваційне рішення мусить мати не
спорадший характер, а чітко вивірену стратегію, що особливо важливо в умовах
формування глобальної фінансової системи. Тому банки, які зможуть йти в ногу з
технологічним процесом – своєчасно розробляти і впроваджувати актуальні
бізнес-процеси, адаптуватися по всіх операціях до нових технологічних сервісів,
тощо, отримують безперечну перевагу перед конкурентами.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
Анотація: Проведено моніторинг єдиного соціального внеску як основного
джерела формування фінансових ресурсів державних фондів соціального
страхування України. Визначено вплив формальних та неформальних інститутів
на розширення бази нарахування ЄСВ. Надано оцінку фіскальної ефективності
реформування цього обов’язкового платежу. Наведено пропозиції щодо
оптимізації фінансового забезпечення державних фондів соціального
страхування в Україні.
Ключові слова: державні фінанси, державні фонди соціального страхування,
єдиний соціальний внесок, дефіцит, державний бюджет.
Державне соціальне страхування є фундаментом системи соціального
захисту в суспільстві. Функціонування цього інституту знаходиться у
нерозривному взаємозв’язку із станом державних фінансів, з одного боку,
продукуючи, з іншого - відтворюючи їх дисбаланси. Недостатність фінансового
забезпечення діяльності фондів загальнообов’язкового державного соціального
страхування за рахунок власних джерел поглиблює перманентний дефіцит
фінансових ресурсів держави, що, своєю чергою, негативно впливає на
спроможність бюджету та позабюджетних цільових фондів забезпечувати
державні соціальні гарантії.
Найбільшого розвитку система державного соціального страхування набула
в країнах із соціально орієнтованою ринковою економікою, адже cаме в таких
країнах держава відіграє значну роль у реалізації соціальної політики. При
відмінностях організаційної побудови національних систем соціального
страхування їх доцільно згрупувати на три основні моделі: модель Бісмарка і
модель Бевериджа, що притаманні країнам з розвинутою ринковою економікою,
та пострадянська модель, характерна для країн з транзитивною економікою.
Соціальне страхування за моделлю Бісмарка базується на професійнотрудовій соціальній солідарності і характеризується високим рівнем страхових
виплат, демократичністю управління і прозорістю фінансових потоків. Модель
соціального страхування У. Бевериджа поєднує в собі заходи державного
гарантованого мінімального рівня соціального захисту та переваги соціального
страхування. Фінансова основа моделі Бевериджа забезпечується подвійним
методом фінансування: фінансування сімейних допомог і національної служби
охорони здоров’я забезпечується за рахунок держави, а джерелом інших
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соціальних виплат є відрахування самих робітників, роботодавців та державні
субсидії. Пострадянська солідарна модель соціального страхування не покладає
на застрахованих жодних зобов’язань по відношенню до конкретного виду
страхування та не забезпечує належного соціального захисту населення.
У вітчизняній системі державного соціального страхування функціонують
Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування України та Фонд
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок
безробіття. Зазначені цільові фонди є позабюджетними, їхні кошти не входять до
складу державного бюджету.
Основним джерелом фінансування діяльності державних фондів
соціального страхування є єдиний соціальний внесок (ЄСВ), запроваджений з
01.01.2011 р. Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р.
№
2464-VI [1]. З метою спрощення адміністрування, ЄСВ замінив чотири окремих
платежі, які справлялися з платників до державних соціальних фондів.
До 2016 р. єдиний соціальний внесок справлявся як з роботодавців, так і з
найманих працівників. Роботодавці сплачували індивідуальний відсоток ЄСВ
(36,76% – 49,7%), який залежав від класу професійного ризику виробництва. Із
заробітної плати найманих працівників вираховували 3,6%. Максимальна
величина бази нарахування ЄСВ дорівнювала 17 розмірам прожиткового
мінімуму для працездатних осіб з урахуванням його змін впродовж року.
З 01.01.2016 р. ставку єдиного соціального внеску зменшено до 22% для
всіх категорій платників (крім інвалідів), а максимальну базу нарахування
підвищено до 25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Крім
того, скасовано утримання ЄСВ із заробітної плати працівників.
До 2016 р. розподіл єдиного соціального внеску між фондами державного
соціального страхування перманентно змінювався, але переважна частка
мобілізованих коштів (86,0% – 88,3%) завжди надходила до Пенсійного фонду
України (ПФУ). Разом з тим, зазначимо, що навіть за такої сприятливої структури
розподілу ЄСВ уникнути дефіциту Пенсійного фонду не вдавалося.
У 2016 р. розподіл єдиного соціального внеску за основними напрямами
загальнообов’язкового державного соціального страхування змінено у таких
пропорціях: на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування – 78,6% (було
88,3%), на випадок безробіття – 7,2% (було 3,2%), у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності – 7,7% (було 4,6%), від нещасного випадку на виробництві – 6,5%
(було 3,9%). Тобто на тлі зниження ставки єдиного соціального внеску майже
удвічі, скоротилася і частка його розподілу до Пенсійного фонду України.
Наслідком такої реформи стало безпрецедентне зростання обсягів фінансування
ПФУ з Державного бюджету України у 2016 р., яке включає дотацію на виплату
пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними
програмами, та покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду для виплати пенсій.
163

Акцентуємо увагу, що спрямування значних обсягів бюджетних ресурсів на
покриття дефіциту Пенсійного фонду України продукує зростання дефіциту
державного бюджету та призводить до недофінансування окремих бюджетних
програм, у тому числі і соціальних.
Проаналізуємо динаміку надходжень єдиного соціального внеску (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка надходжень єдиного соціального внеску, млрд. грн.
Дані рис. 1 засвідчують істотне скорочення обсягу акумуляції єдиного
соціального внеску у 2016 р. порівняно з попереднім роком – на 53,9 млрд. грн.
або на 29,03%. Таким чином, сподівання уряду на те, що зниження ставки ЄСВ
спонукає бізнес легалізувати фонд оплати праці, не виправдалися. Додатковим
аргументом обережності висновків щодо сприяння реформування єдиного
соціального внеску легалізації зайнятості та оплати праці в Україні є
диспропорція у виплаті заробітних плат і сплаті ЕСВ між державним та
приватним секторами економіки. За І квартал 2016 р. номінальний фонд оплати
праці у державному секторі зріс майже на 40%, а сплата ЕСВ зменшилася лише на
15%. У приватному секторі ситуація є діаметрально протилежною - зростання
фонду оплати праці на 18%, скорочення ЕСВ на 28%. Разом з тим, основні
суспільні очікування щодо виведення заробітних плат «з тіні» знаходилися якраз
у площині приватного бізнесу, адже в державному секторі економіки тіньових
заробітних плат немає.
За даними рис. 1 можемо також зробити припущення, що показники
мобілізації єдиного соціального внеску у 2017 р. будуть найвищими за весь період
його функціонування. Однак, це є результатом не істотного розширення бізнесом
бази оподаткування, а, насамперед, подвійного підвищення з 01.01.2017 р. рівня
мінімальної заробітної плати – з 1 600 грн. до 3 200 грн.
Наголосимо, що дефіцит фінансових ресурсів сфери державного
соціального страхування, насамперед, Пенсійного фонду України, накладає
додатковий тягар на державний бюджет, генеруючи залежність державних
фінансів України від боргових ресурсів. Станом на 01.01.2017 р. державний і
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гарантований державою борг України досяг рівня 81,0% ВВП, що є порушенням
ст. 18 Бюджетного кодексу України, яка визначає граничний рівень боргу на
кінець бюджетного періоду у 60% річного номінального обсягу ВВП [2]. Боргові
ресурси держави спрямовуються у тому числі і на фінансове забезпечення з
державного бюджету діяльності Пенсійного фонду України. У 2016 р. такі
видатки здійснені у розмірі 142,6 млрд. грн. або 20,82% загального обсягу
видатків державного бюджету; у 2017 р. – заплановані у розмірі
141,3 млрд.
грн. або 18,41% загального обсягу видатків державного бюджету.
Відповідно до твердження Дж. Бʼюкенена, ефективність діяльності
державних інститутів має визначатися рівнем забезпечення суспільства
необхідними благами [3, с. 108]. Здійснення моніторингу фінансових ресурсів
державних фондів соціального страхування вимагає акцентування уваги саме на
тих інститутах, які сприяють їх оптимізації. По-перше, це законодавче та
нормативно-правове забезпечення у сфері соціальної політики; по-друге, наявні у
країні традиції, звичаї і норми щодо залучення грошових коштів до державних
соціальних фондів.
Законодавче і нормативно-правове забезпечення функціонування системи
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування
охоплює
Конституцію України, законодавчі акти, укази Президента України, постанови
Кабінету Міністрів України, накази, інструкції, роз’яснення інших державних
інституцій щодо соціальної сфери.
До неформальних інститутів в заявленому нами контексті належать
соціальні норми, правила, традиції і звичаї, якими керуються економічні суб’єкти
у процесі справляння єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування.
За своєю природою єдиний соціальний внесок не є податком, адже має
цільове призначення, водночас, вважаємо, що традиції і звичаї, які склалися в
Україні під час реалізації стратегії формування фінансових ресурсів державних
соціальних фондів, доцільно розглядати як елемент податкової культури. Не
можна не погодитися з думкою В. Синчака, що податкова культура – це
досконале володіння платниками податків, працівниками фіскальної служби,
іншими суб’єктами податкового процесу формами і методами достовірного
обчислення та дотримання своєчасної сплати й зарахування податків і зборів до
відповідних бюджетів та державних цільових фондів [4, с. 186]. Рівень податкової
культури не тільки платників податків, а й посадових осіб органів Державної
фіскальної служби України здійснює істотний вплив на формування фінансових
ресурсів державних фондів соціального страхування. Тому інституційні
трансформації та корекції системи фінансування фондів державного соціального
страхування повинні мати за орієнтир, насамперед, формування податкової
культури, фіскальної свідомості нації та відчуття спільної мети як у суб’єктів
підприємницької діяльності, так і у держави. Рішення бізнесу щодо сплати
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єдиного соціального внеску залежить не лише від рівня його ставки, а й від тих
цінностей, якими керується суспільство на сучасному етапі свого розвитку. У
цьому контексті слушною вважаємо тезу
Й. Констанса: «Велике значення
відіграє моральна культура суспільства: або це суспільство, де переважають
опортуністична поведінка та обман, або суспільство, в якому чесність та
відкритість – найвище за все» [5].
Моніторинг ефективності фінансового забезпечення системи державного
соціального страхування в Україні дає підстави зробити висновки, що акцент
лише на реформуванні формальних інститутів у сфері соціального страхування не
призведе до позитивних фіскальних наслідків, адже на рівень готовності бізнесу
легалізувати власні доходи та заробітні плати найманих працівників істотно
впливають особливості національного менталітету. Відсутність довіри до влади та
невпевненість в адекватності майбутніх податкових реформ змушує суб’єктів
підприємницької діяльності ставитися до законодавчих новацій вкрай обережно.
Зменшення пресу на фонд оплати праці майже вдвічі (із середньозваженої ставки
у 41% до загальної у 22%) за логікою економічної поведінки дозволяє
роботодавцю розширити базу оподаткування, знизити податкові ризики,
забезпечити найманим працівникам вищий рівень соціальних виплат. Однак у
вітчизняних реаліях 2016-2017 рр. цього не відбулося. Тому подальші розвідки у
даному напрямі мають відбуватися у площині не лише аналітичних розрахунків та
наукового обґрунтування рівня ставки єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, адекватного сучасним інституційним умовам, та
ефективності розподілу ЄСВ між державними соціальними фондами, а й
передбачати комплексний підхід до реформування податкової системи України на
принципах стабільності, прозорості та виваженого паритету інтересів держави,
бізнесу і суспільства.
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В останні роки тема штучного інтелекту стала особливо актуальною, що
обумовлено як швидкими темпами розвитку цієї сфери, так і великою кількістю
різнопланових питань, що виникають у зацікавлених осіб у зв’язку з посиленням
впливу роботизації та штучного інтелекту на всі сфери суспільного життя. В
межах цієї публікації основним предметом дослідження є можливі соціальні та
фінансові наслідки (у їхній взаємообумовленості) впливу роботизації та штучного
інтелекту на глобальну економіку з метою виявлення основних тенденцій
розвитку цих процесів та визначення завдань щодо мінімізації негативних та
максимізації позитивних їх наслідків.
Що стосується темпів розвитку сфери штучного інтелекту, то за висновками
голови відділу інновацій NASA Омара Хатамле, вже через 50 років Землю можуть
населити люди-кіборги, які зможуть конкурувати з людиною у всіх галузях. До
2050 року кількість людської популяції досягне 9 млрд людей, що призведе до
активного розвитку технологій. За його розрахунками вже до 2030 року
обчислювальна потужність штучного інтелекту буде дорівнювати потужності
одного людського мозку. І якщо ця тенденція збережеться, то на 2055 році
штучний інтелект буде дорівнювати одному мільярду потужності людського
мозку, що стане справжнім викликом для людини [1].
Така тенденція, вочевидь, може мати серйозні соціально-економічні
наслідки. Зокрема, за цими ж даними, розвиток штучного інтелекту призведе до
зникнення багатьох професій. Тільки за десять років, до 2027 р., зникне близько
60 видів професій. Наприклад, у США це еквівалентно 50 млн робочих місць. При
цьому обсяг ринку робототехніки виросте до 7 млн одиниць. Об’єднання
штучного інтелекту та роботів (що відбувається зараз в межах розвитку
когнітивної та колаборативної робототехніки) призведе до появи супер-істот, які
зможуть конкурувати з людиною у всіх галузях.
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Можна наводити багато прикладів, коли результатом роботизації є
скорочення робочих місць та масові звільнення працівників у теперішній час та
заплановане на найближче майбутнє. Тенденція цих процесів показує їхнє
прискорення та збільшення масштабів. Єдиний вихід зберегти робочі місця і
значення людини − це інтегрувати людину в цей світ інноваційного майбутнього.
І це повинно вже сьогодні стати одним з пріоритетних завдань як державної
політики країн світу, так і міжнародної спільноти загалом.
Якщо ж говорити про позитивний вплив штучного інтелекту на глобальну
економіку, то за висновками компанії PricewaterhouseCoopers (PwC), яка провела
аналіз і оцінила економічний потенціал сфери штучного інтелекту в даний час і в
2030 р., всі регіони світу виграють від розвитку штучного інтелекту. (табл. 1).
Таблиця 1
Економічний потенціал сфери штучного інтелекту (прогноз до 2030 р.[2]

Приріст
ВВП, %
Трлн.дол

Північна
Америка

Китай

Північна
Європа

Південна
Європа

Розвинен
і країни
Азії

Латинськ
а
Америка

Решта
світу

14,5

26,1

9,9

11,5

10,4

5,4

5,6

3,7

7,0

1,8

0,7

0,9

0,5

1.2

Найбільше завдяки штучному інтелекту збільшиться ВВП Північної Америки та
Китаю – на 14,5 % та 26,1 % відповідно. Вплив на країни, що розвиваються, буде
значно меншим внаслідок прогнозованих низьких темпів впровадження
технологій штучного інтелекту.
У сфері фінансів на сьогодні можна назвати три напрями з найбільшим
потенціалом використання штучного інтелекту. Це планування особистих
фінансів, виявлення шахрайства і боротьба з відмиванням грошей та
автоматизація процесів (і не лише функцій бек-офісів, але й операцій з клієнтами.
Розвиток технологій штучного інтелекту надасть можливість визначити інші
області фінансової системи, де їхнє застосування матиме позитивні наслідки, але
вони повинні бути не лише фінансовими, економічними, а й мати позитивний
соціальний ефект. Досягнути цього можна і потрібно шляхом розподілу
очікуваного вкладу штучного інтелекту у глобальну економіку з метою
фінансового забезпечення державних та міжнародних програм, спрямованих на
збереження значення людини, формування та реалізацію її нових потреб у новому
інноваційному світі.
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Внаслідок впливу глобалізаційних процесів й розвитку інформаційних
технологій, поширення соціальних мереж виникають нові форми суспільних
фінансів, що базуються не на державних гарантіях чи статутному капіталі, а на
громадській участі. У різних видах спільнот з’являється розуміння, що
найшвидший і найефективніший спосіб вирішити проблеми з пошуком ресурсів
для власного розвитку – це не пошук дешевих кредитних ресурсів чи лобіювання
інтересів у влади, а самофінансування. Тому аспекти даної проблематики
набувають надзвичайної актуальності та потребують подальших теоретикоприкладних досліджень. Наразі в Україні технологія краудфандинг не досить
широко досліджена. Високі темпи розвитку краудфандингу у світі, з одного боку,
свідчать про притаманні йому певні переваги порівняно з традиційними
технологіями залучення коштів для фінансування проектів: банківськими
кредитами, венчурним капіталом, грантами, меценатством та ін., які є
привабливими для потенційних інвесторів та виступають чинниками їх вибору на
його користь. З другого боку, практика краудфандингу породжує багато проблем,
які потребують нагального розв’язання. Все це спричиняє необхідність
теоретичного
аналізу
соціально-економічної
природи
особливостей
краудфандингу, умов та наслідків його розвитку.
Краудфандинг (від англ. crowdfunding: crowd - натовп, funding - фінансування) новітня технологія залучення коштів великої кількості інвесторів- користувачів
Інтернет, пов’язаних соціальними мережами, з метою фінансування різноманітних
проектів. Краудфандинг визначають як «фінансування з миру по нитці»,
«соціальний банк», «колективний гаманець», «народне фінансування», «народна
складчина».
Краудфандинг - це технологія соціального фінансування через Інтернет, форма
залучення соціальних інвестицій, що їх здійснюють особи, які не є
інституційними інвесторами, такими як держава, бізнес, інвестиційні фонди,
венчурний капітал, бізнес-янголи та ін..
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Головними суб’єктами соціального фінансування виступають люди, для яких
внесення коштів у певні проекти (виробничі, інноваційні, культурні тощо) є
заняттям тимчасовим і додатковим до основних видів їх економічної активності.
Фінансування в даному разі здійснюється через спеціалізовані інтернетплатформи, що допомагають створювати максимально повний опис проекту або
потреби у фінансуванні. Для більшої інформативності та мотивації потенційних
інвесторів передбачено розміщення вкладення у вигляді фотографій, посилань на
відео, документів (бізнес-план та ін.) та зазначається необхідна сума для
фінансування, термін, на який залучаються гроші, відсоток пропонованого
доходу. За умови соціального характеру проекту, при пожертвуваннях зазвичай
вказується, що це безповоротна фінансова допомога. Існує практика
представлення такими порталами проектів в популярних соціальних мережах,
розсилки інформації в потенційно зацікавлених групах.
Сутнісними
характеристиками
краудфандингу
є
багатосуб’єктність,
мікрофінансування, глобальний простір соціального фінансування, мережевий
принцип організації, економія на посередниках, мінімізація трансакційних витрат
та ризиків венчурного інвестування.
Залежно від мети розробників (авторів) проектів краудфандинг може бути
соціальним, підприємницьким, новаторським, культурним, політичним тощо.
Моделями краудфандингу є колективне фінансування і Р2Р, що передбачає
прямий контакт соціального інвестора та автора проекту.
Краудфандинг є відносно новим механізмом залучення коштів, оскільки він
з'явився менше десяти років тому та використовувався поодинокими особами для
збору коштів через Інтернет ресурси на реалізацію культурних проектів. Лише у
2008-2009 рр. були створені перші професійні краудфандингові компанії
Kickstarter і IndieGoGo [1]. Наразі таких компаній вже десятки. За даними
журналу «Forbеs» та європейського інтернет-ресурсу «Сrowdsourcingweek»
краудфандингові платформи працюють у таких країнах світу як: США, Канада,
Ізраїль, Франція, Швеція, Бельгія, Німеччина та інші у різних сферах
фінансування, зокрема в таких як: культура та інновації, підприємництво, малий
бізнес, культура та спорт, соціальні проекти тощо[2].
Слід зауважити, що спеціалізація платформ згодом призвела до появи ресурсів,
котрі
приймають
виключно
технологічні
проекти:
Technofunding
(Великобританія, 2013), Innobus (Росія, 2013). Багато подібних платформи були
запущені недавно і мають у своєму розпорядженні досить скромний набір
проектів. Однак, найбільш великими гравцями залишаються універсальні
платформи, за допомогою яких в основному і фінансуються технічні проекти.
Починаючи з 2013 року світовий ринок краудфандингу розвивається дуже
активного. Якщо ще у 2012 році його обсяг становив 2,7 млрд. дол. США, то вже
в 2013 році він збільшився майже у 2,3 рази й досяг відмітки у 6,1 млрд. дол.
США; у 2015 році обсяг ринку склав 34,4 млрд. дол. США [3].
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Як свідчить прогноз Світового банку, до 2025 року у світі обсяг ринку
краудфандингу досягне 96 млрд. дол. США [1]. Однак, загальна тенденція вказує
на те, що це станеться набагато раніше. Крім того, за даними Світового банку
лише третина проектів, які фінансується за допомогою краудфандинга носить
некомерційний характер. Отже можна зробити висновки, що «публічне
інвестування» дійсно стало дієвим засобом фінансування бізнес-проектів, серед
яких серйозну частку займають саме інноваційні проекти. У 2015 році за даними
Forbes, фінансування проектів за схемою краудфандингу перевищило
інвестування бізнес-ангелів (приватних венчурних інвесторів), та має тенденцію
перевершити венчурний капітал у перспективі.
Як свідчать статистичні дані, найбільш активними регіонами за застосуванням
технології краудфандингу є Північна Америка (48 %), Азія (29 %) та Європа (18
%), табл. 1.
Таблиця 1.
Обсяг ринку краудфандингу за регіонами світу у 2015 році [2]
Регіон
Обсяг ринку, млрд. дол. США Частка світового ринку, %
Північна Америка
17,5
48,08
Азія
10,635
29,22
Європа
6,48
17,80
Австралія та Океанія
0,686
1,88
Південна Америка
0,8574
2,36
Африка
0,2416
0,66
Всього
36,4
100
Найпотужніші краудфандингові проекти були запущені на платформі
Kickstarter.
Зокрема, із 98188 успішно реалізованих проектів та 10 мільйонів осіб, що стали
інвесторами з часу заснування платформи, створення розумного годинника Pebble
Time підтримали 78471 особа для чого було зібрано більше 20,3 млн. дол. (по 1
млн. дол. за годину), для проекту сумки-холодильника Coolest Cooler залучено 13
млн. дол, а на ігрову консоль Ouya бекери не пошкодували 8,59 млн. дол. Лише за
2014 рік на сайті Kickstarter інвесторами стали 3,3 млн. людей з усього світу. За
даними, наведеними на офіційному сайті Kickstarter станом на початок 2016 року,
на майданчику було розміщено 333 832 проектів на загальну суму 2,82 млрд.
доларів. З них 118 183 проектів або 35,40 % було успішно профінансовано на
загальну суму 2,48 млрд. доларів. Фінансування здійснювало 12 264 817 осіб, з
них 3 902 59 (31,82%) повторно [4].
В Україні інтернет-краудфандинг лише починає свій розвиток. Провідниками в
цій сфері були «Українська біржа благодійності», запущена Фондом Віктора
Пінчука, «X-Ideas» від «Nescafe» та сайт «Велика Ідея». Найбільш популярною
українською краудфандинговою платформою є «Спільнокошт» на сайті «Велика
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ідея». Вона побудована за принципом кікстартера learn and do. Досить
характерним є те, що редизайн сайта «Велика ідея», внаслідок якого запрацював
інструмент краудфандингу, сам був профінансований шляхом краудфандингу на
суму 38260 грн.. Офіційний старт «Спільнокошту» відбувся в жовтні 2012 року
[5].
Не зважаючи на те, що сьогодні ринок українського краудфандингу робить
тільки перші кроки на шляху свого розвитку, перспективи у нього величезні, адже
охоплення української інтернет-аудиторії – 15 млн. користувачів, які в
середньому проводять 20 годин на тиждень в мережі. Довіра людей до різних
майданчиків поступово зростає (це видно на прикладі інтернет-аукціонів), а
значить буде збільшуватися і обсяг грошового потоку від приватного населення –
до ініціаторів різноманітних проектів і стартапів.
Враховуючи усі факти та тенденції розвитку сучасних бізнес-технологій,
краудфандинг у найближчій перспективі при відповідному законодавчому
забезпеченні цілком обґрунтовано перетвориться з фінансового експерименту в
успішний робочий інструмент. Завдяки інноваційним характеристикам
краудфандинг має всі підстави здобути позиції лідера у конкурентній боротьбі на
ринку фінансових ресурсів, потіснивши банки та інші фінансові установи.
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Most of infrastructure investments all over the world are based on private entities and
funds. However, there are markets where the role of public entities is still dominant and
the public-private partnership (PPP) model is underdeveloped or at a very early stage of
use. In these cases, the public incentives and funds are perceived as essential to
infrastructure financing. Therefore, in the figure 1 are represented the main categories of
public financial assistance.
Assistance with direct impact on public resources
This type of financial assistance implies that the public sector gives subsidies
(contributions, grants) to the private institutions that would like to invest in a specific
infrastructure project. In such cases the purpose of the public actors is either to reduce
the private commitment or to increase the return of an otherwise unprofitable project. In
general, public institutions give these subsidies during the construction and operational
phase.
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Figure 1. Types of public financial assistance instruments
Source: Elaborated by the authors, based on [3, p.37-40]
Subsidies made during the construction phase aim at decreasing the capital
contributions that lenders and equity holders provide to the infrastructure project. As a
result, this situation leads to higher returns for the private sector.
Public grants and contributions during construction phase can be for free or could
require a payment price (concession fee). This fee is for compensating the public sector
and usually is disbursed based on a milestones timeline and backed up by bank
guarantees.
There may be cases when in addition to the concession fee, the public sector can require
parental company guarantees. These guarantees aim to strengthen the support packages
during the construction phase of the infrastructure project. These packages enhance the
project quality by limiting the occurrence of the construction risk [1].
In general, public contributions during the construction phase include the provision of
public assets or the opportunity to use public land for free during the period of the
concession. However, in some cases, the agreement between the public and private sector is
focused on the rehabilitation of a public good where the private counterparty provides capital
as well as construction and maintenance services (PPP model).
Regarding the subsidies during the operational phase, in most of the cases they aim
to either increase / stabilize the revenue or to reduce the costs, both purposes
contributing to an increased cash flow performance of the infrastructure project.
Examples of revenue contributions may be:
 feed-in tariffs in the renewable energy sector;
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 the provision of a floor protection against drop in traffic volumes in the
transportation sector;
 a minimum rental payment in students’ accommodation or social housing projects;
 availability-based payments in the schooling/social housing/hospital sectors.
Cost reduction contributions usually are:
 contributions to debt service, when the public sector pays a portion of the interest
that the project bears during the amortization period of the loans;
 any form of tax relief that reduces the tax burden of the infrastructure project and
increases the return to private investors [4]. An incentive of tax relief was made in
Italy, in May 2013, when the “To Do Decree” has introduced a tax credit and a
reduction of the concession fee paid to the public institutions for PPP projects larger
than €200 mil., that do not benefit from public grants. The purpose of this incentive was
to allow the private entities to reach economic profitability by investing in infrastructure
projects. Tax reliefs were also made in Brazil, India and Korea [3, p.38].
Assistance with indirect impact on public resources
There is a wide variety of possible interventions of the public sector that generate
indirect effects on public resources. However, most of them can be classified based on
two dimensions: the type of instruments used and the entity that intervenes in
infrastructure projects.
Regarding the first dimension - type of instruments used, the public interventions
are typically funded or unfunded. Funded options imply any form of co-investment with
the private sector. Unlike the contributions during construction or operational phase,
that are financed by taxation and do not require any form of compensation, the coinvestment agreement is based on the assessment of the infrastructure’s profitability.
Moreover, in this case, the final goal is to reach a level of return proportional to the risk
taken in the project. Typical examples of co-investment are: equity; subordinated debt; a
debt contribution provided directly to the infrastructure project or indirectly via
investment vehicles for infrastructure. Unfunded options are usually represented by
public guarantees or back-up liquidity facilities which aim to overcome any structural
problems that may occur during the project’s development. Such back-up support
involves a credit enhancement provided to improve the attractiveness of the
infrastructure project for private investors. The guarantee to creditors may either include
or not a maximum cap in percentage of the total senior debt related to the project. In
addition to that, unfunded options may include a guarantee in case of refinancing risk,
particularly for those structures that require an important bullet repayment after a certain
number of years of the operational phase [2]. Examples of unfunded options are: the
liquidity back-up facility of the 2020 Project Bond Initiative, started by the European
Union and the European Investment Bank (EIB); the unconditional United Kingdom
Guarantee Scheme; the Singapore Government guarantee on debt via Infrastructure
Guarantee Fund. Moreover, there may be cases of combination between funded and
unfunded public interventions. Such an example is the TIFIA (Transportation
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Infrastructure Finance and Innovation Act) in the USA. A similar case to that is the EIB
Loan Guarantee for TEN-T projects in the EU (LGTT). It provides guarantees to the
private sector by means of a demand risk transfer during the early years of operations of
PPP procured transportation infrastructure [3, p.39].
When it comes to the second dimension - entity that intervenes in the
infrastructure project, there is a number of alternative players:
 multilateral institutions. In this case, a public institution participates in the capital
of a multilateral bank that in turn participates in an infrastructure project via
funded or unfunded assistance programs;
 national development banks. These banks are set up by the Government with the
purpose to invest in strategically important initiatives. The infrastructure field is
one of the domain that they may intervene;
 publicly sponsored infrastructure funds. This is the case when public authorities
set up an entity that participates – based on private eligibility criteria – in
infrastructure investments in association with the private sector.
Issues related to public financial assistance in the Republic of Moldova
The public financial assistance instruments in the Republic of Moldova are not very
varied. The incentives that the authorities use in order to attract investors in
infrastructure may be subsidies during the construction phase or unfunded options. One
type of public incentive in order to attract infrastructure investments are PPP projects.
According to the Moldovan Law on PPP, the national authorities may allocate financial
resources from the state budget for PPP projects and/or may provide a good that is needed
(land, building etc.) [5]. Despite these provisions, all the PPP projects that were made in
Moldova didn’t involve any allocations from the state budget. The Government
participated in the PPP projects only with nonfinancial resources (land, goods and services)
and the investors participated with their own financial resources.
For now, the PPP projects that were made in the Republic of Moldova were related to
the health services domain (such as radiology, radiotherapy, and dialysis services),
building of housing, renovation of student hostels of the State University of Moldova
and water supply of some localities. In the table 1 is presented the number of PPP
projects that are initiated and in progress at the national and local level in Moldova.
Table 1.
PPP projects in the Republic of Moldova
Number of projects
Indicators
Initiated
In progress
Nr.
Domains
Nr.
Domains
5
health, environment, science,
3
health, defense, airport
National
defense
level
health, sanitation
45
health, sanitation
Local level 11
Source: Elaborated by the authors, based on [6]
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According to the statistical data of the Moldovan authorities, there is no PPP project
at the stage of implementation at the moment. Quite successful PPP projects that have
been recently developed in Moldova include a project of concession of the multi-floor
car parking from the Chisinau International Airport, and the PPP project in the health
protection domain which consisted in building, financing, and equipping new centers of
radiotherapy and diagnostic medical imaging. As it was mentioned before, all the
financial resources came from the private investors.
However, Moldova has other quite important sectors that are awaiting their investors.
Such sectors include transport (reabilitation of the roads and their maintenance, public
transport), energetic sector, business infrastructure (industrial parks), IT domain and
agricultural sector. The lack of PPP projects in these domains as well as the lack of
other foreign investments reveals that there are some issues that don’t allow this type of
instrument to develop. These issues consist of bureaucracy, political interference,
investors mistrust in local authorities, etc.
In conclusion, Republic of Moldova has a lot of work to do when it comes to
attracting investors and providing financial assistance for those who want to invest in
Moldovan infrastructure. Elaborating and preparing a law in this respect is not
sufficient. Serious issues facing Moldova in this domain are the unclear institutional
framework, poor transparent bidding and awarding procedures, bureaucracy and the
political interference. Therefore, there is a huge need in studying the international
practice related to public financial assistance in order to retrieve the best experiences.
Along to this, Moldovan authorities have to improve a lot of other, mentioned above
aspects that are important for a foreign investor.
List of sources used:
1. Araújo, S. and D. Sutherland (2010), Public-Private Partnerships and Investment in
Infrastructure, OECD Economics Department Working Papers, No. 803.
2. Della Croce, R. and J. Yermo (2013), Institutional Investors and Infrastructure
Financing, OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 36,
OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/5k3wh99xgc33-en.
3. Gatti, S. (2013), Government and Market-based Instruments and Incentives to
Stimulate Long-term Investment Finance in Infrastructure, OECD Working Papers on
Finance, Insurance and Private Pensions, No.37, OECD Publishing.
4. Kaminker, C. et al. (2013), Institutional Investors and Green Infrastructure
Investments: Selected Case Studies, OECD Working Papers on Finance, Insurance and
Private Pensions, No. 35, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/5k3xr8k6jb0nen.
5. Law of the Republic of Moldova on PPP nr.179 from 10th July 2008.
http://lex.justice.md/md/328990/
6. http://www.app.gov.md/ro/advanced-page-type/proiecte-ppp-%C3%AEn-moldova
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Війни ніколи не були самоціллю і абсолютна більшість конфліктів мають
цілком визначену економічну сутність, що в цілому впливає на рівень
національної безпеки як однієї з найголовніших сфер відповідальності держави.
Агресія Росії проти України (а раніше проти Грузії - війни 90-х в Південній Осетії
та Абхазії, серпнева 2008 р. російсько-грузинська війна ) на сьогодні є точкою
відліку для формування гібридного світоустрою і вцілому порушує територіальну
стабільність в Україні, спричиняє руйнівні наслідки для європейської та
глобальгої безпеки.
Відповідно до ст. 17 Конституції України захист суверенітету й територіальної
цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є
найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу [1].
Аналіз воєнних конфліктів початку XXI століття свідчить про появу нових
форм і методів збройної боротьби між державами для досягнення відповідних
політичних цілей і вирішення міждержавних протиріч [2]. З'являється новий вид
глобального протистояння в сучасному дестабілізованому міжнародному
безпековому середовищі. На зміну класичним формам збройної боротьби
прийшли так звані "гібридні війни", які не є поверненням до стану холодної війни,
а приходять їй на зміну у вигляді ланцюгів гарячих конфліктів, вони мають
прихований характер та проводяться, переважно, в політичній, економічній,
інформаційній та інших сферах. При цьому для вирішення окремих завдань,
збройні сили залучаються в невеликій кількості. Тому сьогодні в умовах
військової агресії Росії виникла необхідність в захисті державної незалежності та
територіальної цілісності нашої держави як повноцінного суб'єкта міжнародних
відносин.
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"Гібридні війни" є новітніми війнами, четвертим поколінням війн, які
притаманні 21 століттю, ускладненою і нестабільною формою відносин на
міжнародній арені. Офіційне визначення терміну "гібридна війна" відсутнє в
міжнародних нормативно-правових документах, а також у воєнних доктринах1
окремих держав (США, Росія, Україна). Експерти з міжнародного права,
політичні лідери інших держав, працівники міжнародних організацій також не
оперують цим поняттям.
В США окремі військові експерти на певному етапі почали вживати термін
"hybrid warfare", що українською перекладається як "гібридна війна", проте цей
переклад не повністю доцільний, оскільки відповідно до Доктрини збройних сил
США (доктрина Вайнбергера-Пауелла 1991-1992 рр.) англомовний термін
"warfare" означає механізм, метод або спосіб ведення збройного конфлікту проти
ворога, тобто яким чином ведеться війна, коли поєднуються звичайні
(conventional warfare) й нестандартні (irregular warfare) типи [4].
Взагалі теоретичними і практичними дослідженнями "гібридних війн", або як їх
ще називають "трансформаційних війн", "змішаних війн", "багатовимірних війн",
"неконвенційних війн", "нестандартних війн", займалися такі вітчизняні та
зарубіжні вчені як Антонов А., Гільов А. ("багатовимірна чи гібридна війна"),
Глен Р. ("гібридний ризик", "гібридний конфлікт", "гібридна війна"), Головченко
В., Горбулін В., Дорошко М., Ілларіонов А. ("неконвенційна війна", "нестандартна
війна"), Клименко С., Кревельд М., Магда Є. ("трансформаційна війна"), Сурков
В. ("нелінійна війна"), Хоффман Ф. ("змішана війна") та інші.
У фахових публікаціях використовують різні терміни, щоб з'ясувати сутність
війни нового покоління, проте найуживанішим є "гібридна війна" (hybrid war) поєднання традиційних і нетрадиційних форм ведення воєнних дій, коли агресор
хоче їх сполучити в ударну комбінацію для зруйнування системи безпеки
супротивника шляхом використання класичних збройних сил, диверсійних груп,
незаконних збройних формувань паралельно з організацією громадянських
протестів під впливом інформаційно-пропагандистських засобів, що
доповнюються хакерськими атаками на інформаційні системи противника [3,
с.13].
Починаюи з 2014 р. кількість публікацій на тему гібридних війн різко
збільшилася і серед основних передумов ведення агресором "гібридної війни"
виділяють:
 наявність у країни-агресора сильної та дієвої влади, яка спроможна
згрупувати громадськість навколо єдиної національної ідеї (суверенна
демократія, "русский мир", "Новоросия");

1

документ, що є національною системою керівних поглядів на причини виникнення, сутність і
характер сучасних воєнних конфліктів.
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 у агресора має бути перевага над супротивником у таких сферах як
військова, економічна, інформаційна, що дасть можливість виснажувати
об'єкт морально-психологічно та економічно;
 успіх у "гібридній війні" можливий лише за умов слабкості державної
влади об'єкта агресії, його міжнародної ізоляції, розколу в суспільстві,
деградації економіки, зниження дієздатності силових структур.
На початок гібридної війни Росії в Україні зберігалася неефективна економіка,
нереформована фінансова система, популізм у сфері держаних фінансів, корупція
та високий рівень тінізації економіки, які стали внутрішніми збудниками
агресора. Тому серед основних фінансових передумов ведення агресором
"гібридної війни" виділяють:
 хронічні бюджетні дефіцити та зростання "прихованого" дефіциту бюджету;
 високий рівень податкового навантаження;
 використання методів карально-репресивного режиму податкового
контролю;
 підтримання НБУ штучно фіксованого курсу гривні;
 слабка банківська система;
 присутність російського капіталу на банківському ринку України;
 компанії з російським капіталом входять до числа великих платників
податків;
 тісні торгівельно-економічні зв'язки між Росією та Україною;
 стрімке зростання зовнішнього боргу;
 залежність від грошових переказів фізичних осіб з РФ.
Серед головних причин гібридної війни Росії проти України можна виділити:
- геостратегічна - зруйнувати існуюче домінування країн Заходу на світовій
арені та повернути Росії статус "великої держави", "супердержави",
"наддержави", оскільки за оцінками американської фінансової корпорації
Goldman Sachs до 2050-х років в світі з'являться нові супердержави і Росія
буде лише приблизно на 7-му місці після Китаю, Сполучених Штатів, Індії,
Японії, Бразилії та Мексики, хоча може обігнати Німеччину, Великобританію
та Францію [6];
- геополітична - зруйнувати існуючий світопорядок постбіополярності та
відновити світопорядок періоду холодної війни (двополюсний світопорядок у
відносинах між двома наддержавами - США і СРСР , коли кордони між двома
блоками були чітко визначеними і напрацьований механізм взаємного
стримування) та посісти звичне місце в ньому (або максимально порівнянне з поправками на нових світових лідерів - "нові полюси тяжіння" - Японія, Китай,
Європейський Союз, Австралія, Тайвань та ін.), оскільки в умовах
багатополюсності світу значно обмежуються можливості збереження чи появи
однієї наддержави, здатної самотужки контролювати події на планеті;
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- геоісторична -повернути світ у реальність середини ХХ ст., до періоду
класичного політичного реалізму ("зони впливу", "боротьба систем", "баланс
сил і баланс інтересів"тощо) шляхом зневаги до законів та норм міжнародного
права, через численні локальні конфлікти, а не через протистояння між
наддержавами і сферами їхнього впливу, як за часів холодної війни.
Пострадянські держави (Грузія, Україна, Молдавія) після холодної війни
опинилися в ролі "буферних зон", або "сірих зон безпеки" між Росією та
країнами ЄС і НАТО;
- геоекономічна - проблема, так званого, "боргу Януковича", оскільки погляди
України та Росії щодо реструктуризації кредиту, отриманого українською
стороною від Росії в грудні 2013 р., не збіглися і Україна оголосила мораторій на
виплату всіх боргів перед РФ, включаючи борг, взятий урядом Азарова у 2013 р. в
обсязі 3 млрд дол., а також борги держхолдингу "Укравтодор" і
Конструкторського бюро "Південне" перед російськими банками;
- геовійськова -. наявність нових потужних видів зброї, у тому числі зброї
масового ураження, що робить класичні війни вкрай небезпечними як для
самого агресора, так і всього світу і унеможливлює намагання держави-агресора
встановити свій контроль над об'єктами нападу, а також бажання агресора
зменшити і приховати свою роль у розв'язанні збройних конфліктів, щоб
уникнути санкцій з боку інших держав та міжнародних організацій.
Характерними особливостями сучасної гібридної війни є:
 такі війни починаються задовго до того, як пролунають перші постріли і на
початковій стадії їх важко розпізнати і зрозуміти ознаки;
 агресія без офіційного оголошення війни, що дає можливість агресору
маніпулювати міжнародною думкою, а країні, на яку здійснюється агресія,
неможливо адекватно реагувати на загрозу, оскільки юридичних підстав немає (не
оголошено військового стану);
 вона планувалася під стратегію інформаційної війни, здійснюючи руйнівний
вплив на поле інформації і побудови зомбі - реальності, коли противника
оголошують "нелюдом", "фашистом"і т.п.;
 знищення національно - державної громадянської ідентичності країни суперника;
 приховування країною-агресором своєї участі в конфлікті;
 активне використання асиметричних бойових дій і мережевої війни, тобто
війни, що не має одного явного центру управління війною;
 створення хаосу, безперервного конфлікту, постійне генерування
провокацій, умов, непридатних для життя, руйнування інфраструктури;
 організація "кольорових революцій", демонстрацій, пікетів та кампаній
ненасильницької непокори із застосуванням при необхідності новітніх інтернеттехнологій;
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 широке використання нерегулярних збройних формувань (бойовиків,
терористів, "ввічливих чоловічків", "добровольців", груп місцевого населення і
т.п.), крім того склад банд може носити транснаціональний характер з великою
часткою участі іноземних найманців, а їх базування децентралізовано;
 нехтування агресором міжнародними нормами ведення бойових дій та
чинними угодами і досягненими домовленостями;
 використання всіх форм тиску на країну-жертву: політичного, економічного
(санкції), соціального та військового (за формального збереження зв’язків між
двома країнами);
 широка пропаганда та контрпропаганда із застосуванням "брудних"
інформаційних технологій
 протистояння у кібернетичному просторі шляхом проведення витонченої та
високотехнологічної психологічної війни, маніпулювання засобами масової
інформації, постійного проведення агресивних акцій інформаційної війни, як
усередині країни, так і у світовому медійному просторі, включаючи Інтернет;
 миттєва реакція на зміну обстановки і гнучкість управління, при видимості
його відсутності (керований хаос).
 фінансове виснаження супротивника, його вимотування шляхом усілякого
затягування різних юридичних процедур, нав'язування міжнародних правових
норм і підміна ними норм національного законодавства на шкоду національним
інтересам країни-жертви агресії, вихід за рамки загальноприйнятих міжнародних
правових норм і використання замість них регіональних чи корпоративних
правових норм з метою легалізації тих чи інших своїх агресивних дій.
В останні роки нашій країні вдалося значно збільшити свої можливості захисту
та безпеки і таким чином уникнути економічної кризи та банкрутства. Ціна, яку
Україна повинна заплатити за свою незалежність, є дуже високою, а злочинна
політика Путіна становить загрозу не лише для України, а й для всіх країн
Європи. Крім того сьогодні національна безпека значною мірою стала похідною
від міжнародної безпеки. Тому одна з головних цілей світового співтовариства створення умов, що виключають порушення загального миру або виникнення
загрози безпеки народів в якій би то не було формі.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Анотація: Фінансова система України аналізується з точки зору ознак
банкоцентричності та ринковоорінтованості у відповідності до традиційних
підходів світової фінансової науки. Модель фінансової системи України має
часткові ознаки банкоцентричності з суттєвим переважанням державних
фінансових інструментів та фінансових інструментів суб’єктів господарювання,
що знаходяться у власності держави, і є фінансовою системою з домінуванням
публічних фінансів.
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Для трактування фінансової системи в світовій економіці характерним є те,
що в центрі схеми її функціонування розміщуються всі потоки, які рухаються
через фінансовий ринок, що дає змогу вигідно розмістити тимчасово вільні кошти
або отримати необхідні ресурси. Держава, підприємства та домогосподарства є
рівноправними учасниками ринку, які можуть виступати як в ролі інвесторів так і
позичальників, але не самостійно, а звертаючись до послуг фінансових інститутів.
В світовій фінансовій архітектурі традиційно виділяють дві основних моделі
фінансових систем – банкоцентричну (bank-based model) та ринковоорієнтовану
(market-based model).
Банкоцентрична модель фінансової системи передбачає, що банківські
установи зберігають основну частину заощаджень, що створюється в економіці в
формі депозитів юридичних та фізичних осіб. В цій моделі юридичні та фізичні
особи напряму інвестування не здійснюють, а фактично передоручають
банківським установам прийняття рішень про інвестування коштів. Банки не
тільки здійснюють кредитні операції, але і виступають основними покупцями
акцій та облігацій підприємств. Вони володіють акціями та контролюють
торгівлю ними, а також домінують на ринках капіталу. Структура фінансових
продуктів на таких ринках більш консервативна [1].
На сучасному етапі розвитку в Україні ми маємо модель фінансової
системи, яка більш наближена до банкоцентричної, оскільки, фактично основним
джерелом для розширеного відтворення в реальному секторі економіки, крім
власних коштів суб’єктів господарювання є кредити банків. Але при цьому
необхідно відзначити різке зниження частки активів банків у ВВП країни. Так,
якщо у 2010 році цей показник становив 97,7 %, то у 2016 році – лише 53,5 %. Це
означає, що процес кредитування як фізичних так і юридичних осіб значно
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уповільнився. Крім того активність банків на ринку капіталу також суттєво
знизилась. Стосовно небанківських фінансових установ, які в розвинених країнах
є потужними інституційними інвесторами в першу чергу «довгих» грошей в
економіку країни, то, починаючи з 2009 року спостерігається негативна тенденція
щодо скорочення частки їх активів у обсязі ВВП країни, і станом на початок 2017
року сумарно становить менше 10 %. При цьому необхідно підкреслити, що
основну частку своїх інвестиційних активів страхові компанії, недержавні
пенсійні фонди та інші фінансові установи утримують на депозитних рахунках
банків. Тобто, фактично вже знаходяться в тих банківських активах, про які
зазначено вище. Водночас на відміну від класичного уявлення банкоцентричної
моделі фінансової системи, в Україні банки не проявляють активності щодо
операцій на фондовому ринку, особливо з акціями підприємств.
Інша модель функціонування фінансової системи базується на використанні
переваг ринку капіталу з «широкою участю» (broad based, capital market). Для
даної моделі характерна ситуація, коли ринок акцій віддалений від банків. Доступ
до фінансування визначається не через кредитні відносини, а більшою мірою
ринковими цінами на фінансові активи. В даному випадку власники заощаджень
як юридичні так і фізичні особи здійснюють інвестування за допомогою
фінансових посередників. Така модель ринку створює умови конкуренції для
бажаючих отримати капітал перш за все довгостроковий та максимально задіяти
заощадження в якості інвестицій. Розміщення капіталу на умовах конкуренції
дозволяє отримувати капітал як новоствореним компаніям так і усталеним. Ринок
з широкою участю вимагає залучення багатьох інвесторів як з високим так і з
середнім рівнем доходу як на короткостроковій так і на довгостроковій основі [2].
Разом з тим акумульовані заощадження невеликих інвесторів можуть дати кошти,
необхідні для фінансування масштабних підприємств. Відповідно для такого
ринку є необхідність високого рівня законодавчого захисту інтересів невеликих
інвесторів та наявності значної кількості висококваліфікованих фахівців в сфері
проведення операцій з цінними паперами. Ця модель стає все більш популярною у
світі, а отже і рух фінансових ресурсів відбувається через фондовий ринок, де
беззаперечним лідером є США.
В Україні роль фондового ринку в забезпеченні економічного зростання
майже не відчувається. Ринок на сьогодні фактично обслуговує операції з
державними облігаціями. При цьому майже витіснений сегмент операцій з
акціями. Якщо проаналізувати структуру обсягів біржових торгів, то починаючи з
2008 року почала формуватися загрозлива тенденція щодо зростання обсягу
операцій з державними цінними паперами. В чому власне полягає загроза?
Питання не в тому, що це «державні» цінні папери, а в тому якої вони якості.
Якщо в 2007 році частка державних облігацій становила лише 8%, в 2008 та 2009
їх частка становила вже більше 20 %, в 2010-2011 роках їх частка становила
майже половину торгів, то в останні роки їх частка впевнено наближається до
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90 %, станом на кінець 2016 року близько 90 %, а станом на 1 липня 2017 року –
95 %, без врахування частки операцій з депозитними сертифікатами
Національного банку України.
Стосовно операцій первинного публічного розміщення акцій (ІРО), то вони
практично відсутні і навіть ті незначні обсяги, що проводились емітентами
відбувались за межами вітчизняних фондових площадок, і в більшості випадків за
підтримки своїх материнських іноземних компаній. Одними з найбільших
емітентів протягом першого півріччя 2017 року, як в принципі і в попередні роки
були банківські установи, але тенденція, що спостерігається в цьому напряму
показує збільшення частки акцій, емітованих банками, що належать державі, а
саме ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ «Приватбанк», ПАТ
«Державний експортно-імпортний банк України», періодично здійснюється також
випуск акцій НАК «Нафтогаз України». Ці операції не що інше, як процес
докапіталізації Урядом державних компаній. Таким чином, можна зробити певний
висновок, щодо перетворення фондового ринку на інструмент обслуговування
«державних» цінних паперів.
Роль державних фінансів в Україні за останні роки суттєво зросла, оскільки
протягом 2010-2016 років фактично відбулась суттєва зміна в структурі існуючої
в Україні фінансової системи та наразі створена фінансова система з
домінуванням публічних фінансів в усіх її секторах. Зокрема, в банківському
секторі, який є домінуючим серед фінансових посередників України найбільшу
частку в структурі як активів так і зобов’язань займають державні банки,
особливо після націоналізації в грудні 2016 році ПАТ «Приватбанк» - лідера
банківської системи України по активах та зобов’язаннях. На фондовому ринку
операції з облігаціями внутрішньої державної позики майже повністю витіснили
акції та корпоративні облігації. Стосовно сектору недержавного пенсійного
забезпечення, то в активах близько 50 % становить частка корпоративного
пенсійного фонду Національного банку України. Виключення складають
страховий сектор та інші небанківські фінансові установи, але їх частка у ВВП
країни мізерна.
Не менш цікаво виглядає ситуація і з тими підприємствами, цінні папери
яких знаходяться в обігу на вітчизняних фондових площадках. Проаналізувавши
структуру власності цих компаній та їх конкурентів на основі їх фінансової та
корпоративної звітності (більше 40 компаній) можна зробити висновок, що
переважна більшість з них має власників, які зареєстровані в офшорних зонах.
Крім того дані фінансової звітності мають слабку кореляцію з ринковою ціною
акцій цих компаній, а точніше, фінансові результати їх діяльності ніяким чином
не впливають на динаміку курсу акцій цих компаній на вітчизняних фондових
біржах, що ще раз засвідчує відірваність фондового ринку країни від реальної
фінансової ситуації та його спекулятивний характер.
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Таким чином, тенденція, що останнім часом сформувалась у фінансовій
системі України дозволяє зробити висновок, що вона має часткові ознаки
банкоцентричності з суттєвим переважанням державних фінансових інструментів
та фінансових інструментів суб’єктів господарювання, що знаходяться у власності
держави, а отже може вважатись фінансовою системою з домінуванням публічних
фінансів.
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Анотація. Розглянуто проблему вдосконалення існуючих механізмів
забезпечення міжнародної фінансової стабільності в умовах фінансової
глобалізації. Визначено основні ендогенні та екзогенні ризики які можуть
порушити стабільність фінансової системи України, визначені Національним
банком України у поточному періоді. Обґрунтовано необхідність розробки
стратегії фінансової безпеки держави.
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Фінансова стабільність – це стабільний розвиток фінансового сектору держави
в умовах стабільності грошового ринку, платіжного балансу, валютного курсу та
стабільності цін. В умовах фінансової глобалізації існуючі механізми
забезпечення міжнародної фінансової стабільності не відповідають розвитку
ринкових механізмів і в цілому модернізації світової економіки, зокрема:
по-перше, фінансова система розвивається значно швидше, ніж реальна
економіка. У розвинених країнах загальна сума фінансових активів в кілька разів
перевищує їх річний ВВП;
по-друге, змінилася структура фінансових активів; росте частка негрошових
активів, відповідно, грошова база використовується значно ефективніше;
по-третє, в результаті міжгалузевої та міжнародної інтеграції зросла
взаємозалежність фінансових систем, що підвищує ризик виникнення ланцюгових
реакцій;
по-четверте, фінансова система стала більш складною з огляду на високий
ступінь розвитку фінансових інструментів, різноманітності операцій і мобільності
ризиків.
В умовах глобалізації зростаюча фінансова нестабільність пов'язана з
введенням нових інструментів і технічним прогресом, що потребує вирішення
нових завдань в наступних областях: прозорість і розкриття інформації, ринкова
динаміка, моральний ризик і системний ризик.
Різні види ризику вимагають прийняття різних заходів проведення фінансової
політики. Фактори ризику можуть бути ендогенними, тобто зароджуватися
всередині фінансової системи, і екзогенними - поза фінансової системи.
Національний банк України оприлюднив Звіт про фінансову стабільність, який
презентовано на засіданні Комітету з фінансової стабільності 13 червня 2017року
[1].
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Розглянемо ризики які можуть порушити стабільність фінансової системи
України, визначені Національним банком України у останньому відповідному
Звіті. Серед ендогенних ризиків, які виникають безпосередньо в банківській
системі – кредитні, валютні, достатність капіталу, ліквідність, прибутковість та ін.
[2].
Але найсуттєвіший вплив на фінансову стабільність в Україні в умовах
глобалізації мають екзогенні ризики, серед яких :
1. Фактором ризику залишатиметься політика РФ: за допомогою
замороженого конфлікту вона, найвірогідніше, продовжить підтримувати
невизначеність в Україні, що може стримувати притік іноземного капіталу в
національну економіку.
2. Ціни на продукцію гірничо-металургійного комплексу можуть
знизитися через цінові коливання на зовнішніх ринках.
3. Зростання відсоткових ставок у світі також створює ризики для
України, оскільки може спричинити зростання вартості обслуговування
зовнішнього боргу. З метою активізації кредитування та економічного
зростання та / або боротьби з дефляцією спочатку Центробанки розвинутих
країн починають стягувати відсотки з комерційних банків за безготівкові
залишки банків на рахунках в Центробанках. Отже, комерційні банки
несуть додаткові витрати, що спонукає їх зменшувати залишок на
кореспондентському рахунку шляхом більш активного кредитування
позичальників. З метою відшкодування цих додаткових витрат, що
комерційні банки сплачують Центробанкам, вони поступово вводять
від’ємні ставки для клієнтів. Отже, клієнти більше не отримують відсотки
по депозитах, а навпаки, сплачують відсотки банкам. Це призводить до
руйнації депозитного ринку та системи накопичувального пенсійного
забезпечення, адже вкладники втрачають сенс тримати депозити в банках, а
приватні пенсійні фонди втрачають основне джерело доходів, що дозволяв
їм сплачувати пенсії. Знімаючи депозити з банків, вкладники збільшують
попит на ринку нерухомості, що й підтверджується зростанням вартості
житла в ЄС в останні роки. Банківські метали зростають у ціні повільніше,
ніж нерухомість, адже виникає додаткова проблема безпечного їх
зберігання (оренда банківських вічок? сейфи вдома?).
4. Критичним фактором фінансової стабільності залишається
програма взаємодії з МВФ. Після вирішення нагальних питань фінансового
сектору, зокрема націоналізації Приватбанку, фокус програми МВФ
зміщується в бік структурних реформ. Для отримання наступного траншу
фонду Україна має забезпечити реформу системи пенсійного забезпечення,
зробити кроки до запуску ринку сільськогосподарських земель, відновити
приватизацію державних підприємств та посилити боротьбу з корупцією.
Актуальність програми МВФ залишається високою, зважаючи на значні
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середньострокові ризики, зумовлені суттєвими виплатами за державним
зовнішнім боргом із 2019 року. Значні затримки із реалізацією пакету реформ та
втрата динаміки співпраці із МВФ обмежить доступ держави на міжнародні ринки
капіталу та унеможливить вчасне та повне обслуговування державного
зовнішнього боргу. Це створить ризики нової хвилі девальвації гривні та втрати
міжнародних резервів НБУ.
У зв'язку з урахуванням досвіду кризових ситуацій розширюється співпраця
міжнародних організацій, інститутів, розвинених країн в області розробки
системи фінансової стабільності. На нашу думку, для запобігання кризовим
ситуаціям в Україні, необхідна чітко позначена стратегія фінансової безпеки,
заснована на стабільності, стійкості, збалансованості фінансової системи.
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Аннотация. В статье обсуждается внешнеэкономической политика и
реализация имеющегося потенциала. Здесь следует отметить, что внешняя
торговля является основой конкуренции и технологического развития.
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В условиях рынка удовлетворенность конкретного потребителя совокупностью
предлагаемых ему свойств в товаре находит выражение в акте купли-продажи.
Такое совпадение свойств, характеристик товара и требований потребителя, при
котором соблюдаются интересы производителя и потребителя, означающее
полное
соответствие
товара
условиям
рынка,
называется
его
конкурентоспособностью. Конкурентоспособность продукции определяется
комплексом потребительских (качественных и количественных) характеристик,
позволяющих удовлетворять особые условия рынка.
Сейчас, как никогда, требуется повысить эффективность хозяйственной
деятельности предприятий на более полное использование вовлеченных ресурсов
с тем, чтобы увеличить экспортные поставки. Экспорт имеет многогранный
характер. С одной стороны, экспорт является гарантией расширение импорта
оборудования, агрегатов, машин, эффективных видов металлопродукции, которые
могут значительно стимулировать технический прогресс. В связи с этим
значительно возрастут возможности по созданию мощностей для
обробатываюших производств. С другой стороны, экспортная деятельность
является источником валютных средств для увеличения вложений в развитие
экономике страны. Именно развивая экспорт, страна утверждает свое место в
международном разделении труда.
Структура экспорта Азербайджана носит преимущественно сырьевой
характер. Особая сырьевая ориентация нацинальной экономики не давала
возможность уделять должное внимание развитию обробатываюших отраслей.
Обладая залежами нефти и газа, Азербайджан может усилить свое
естественное преимущество инновационной политикой, которая позволит ему
создавать конкурентоспособные нефтепродукты, которые высоко котируются
на мировом рынке, следовательно, дороже продаются. Во всех этих случаях
195

обязятельным является наличие квалифицированного труда. Этот фактор
имеет большое значение в международном разделении труда. Без высокой
квалификации
нельзя
построить
ракеты, суда, воздушные
лайнеры.
Квалифицированные работники являются источником перемещения трудовых
ресурсов по странам.
Эффективное участие страны в международном разделении труда может
быть решено лишь на базе экономического роста, на основе перевода
экономики на преимущественно интенсивный путь развития. Для воплощения
в жизнь этих задач необходимо использовать все потенциальные
возможности естественных
преимуществ, прежде
всего
богатств
углеводородных ресурсов. Суть эфекктивного экспорта состоит в том, чтобы,
вовлекая на первом этапе в экспортные операции углеводородные ресурсы,
добиватся реанимации тех производств, которые в период социалистического
строительства в большей степени работали на вывоз продукции в другие
регионы страны. В то же время предстоит мобилизоват доходы от экспорта
нефти и газа на возобновление прошлых традиций по ковроткачеству,
производству шелка, изделий ремесла и.т.д. Можно напомнить, что до
социализации экономики эти изделия пользовались большим спросом за
рубежом. Если мы окажемся не способными выработать собственную
политику в отношении производства и экспорта продукции, мы будем не в
состоянии предпринять глубокую перестройку экономики и превратимся в
пассивный объект конкуренции зарубежных фирм за разработку выгодных
нефтегазовых структур.
В настоящее времяв мировом хозяйстве, в результате сложившихся в
экономике стоимостных пропорций, наибольший эффект достигается от экспорта
наукоемких
изделий (электроника, новые материалы, безотходные и
ресурсосбереающие
технологии,
энергетика,
космическая
техника,
телекоммуникации, биотехнология, экономичные виды металлопродукции). Они
дают возможность революционизировать развитие секторов экономики,
нацеливать их на повышение технического уровня, качества, надежности,
долговечности изделий и снижение затрат на их изготовление. Заметим, что
производство и экспорт наукоемкой продукции концентрируются в развитых
странах – США, Японии, Германии, Англии, Франции. Традиционные, не столь
сложные, прозводства, в основном, грязные, сосредоточены в развивающихся
странах. Много подобных производств есть в машиностроении, химической
промышленности, металлургии. Таковы сборка машиностроительных изделий,
изготовление отделных деталей. Как правило, многонациональные корпорации
вносят отдельные производства машиностроения в развивающиеся страны в целях
использования более дешевой рабочий силы и сыревых ресурсов.
В условиях рыночной экономики производство конкурентоспособной
продукции должно быть главным смыслом деловой активности предприятий.
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Экспорт должен превратиться в главнй интерес предприятий. В связи с этим
одной из важнейших задач во внешнеторговой политике Азербайджана должна
стать ориентация на преимущественное развитие экспортного производства.
Кроме нефти, нефтепродуктов и природного газа Азербайджан может
представлять на внешний рынок продукцию химической промышленности – йод
и бром, цветные металлы, алюминий, медь, ртуть и др. Ценятся во всем мире
издревне азербайджанские ковры ручной работы, швейные изделия, изделия
народнх промыслов. Представляют интерес на мировом рынке: хлопок, табак,
кокны, чай, фрукты, фундук, грецкий орех, минеральная вода, змеиный яд и даже
раки – все и не перечислить. Многое из этого ы производили и можем
производить и ныне в количествах, значительно превышающих внутренние
потребности страны.
Только экпортирование фруктов в страны СНГ и Европы может приносит
республике десятки миллионов долларов. По данным Министерства сельского
хозяйства республики, развитие этой сферы и создание необходимых мощностей
по калибровке, упаковке, хранению и транспортировке позволоио бы
экспортировать десятки тысяч тонн яблок, гранатов, хурмы, винограда и др.
Безусловно, полезность фруктов, их высокие вкусовые качества будут привлекать
иностранные компании к сотрудничеству с частным сектором в форме
предоставления лизинговых услуг.
Однако в настоящее время азербайджанские изделия, особенно промышленные,
имеют мало шансов на сбыт на Западе. Это касается и сырьевого экспорта. Из-за
недостаточной степени обработки сырья, оно реализуется по более заниженным
ценам. Одно из причин этого – нехватка средств на закупку прогрессивного
оборудования и технологии. Чтобы иметь прерабатывающие устройства, нужно
привлечь иностранный капитал, международную кооперацию, кредиты.
Серьезным тормозом, приводящим к снижению экспорта продукции, служит
отсутсвие в республике упоковочных материалов. Потому сильна тенденция
продолжать сбывать продукции в ближние страны, которые не так требовательны
к упаковке, но это уменьшает валютную выручку.
Чтобы выпускаемые изделия находили потребителей и в будущем, необходимо
иметь прогноз потребности внешнего рнка в изделиях, вырабатываемых
предпринимателями Азербайджана. Это будет способствовать лучшей интеграции
национальной экономику и мировую.
Получение все возрастающей экспортной выручки – это сложная
экономическая, техническая и технологическая проблема. Надо предусмотреть
высокие темпы эконоического роста экспортных товаров, учесть изменения в
мире в производстве аналогичных изделий и, следовательно, получить из-за
рубежа необходимые машины, оборудование, запасные части, материалы для
обновления и развития национальной промыщленности. Кстати, увеличивая долю
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готовой продукции в экспорте страны, в принципе, можно обеспечить
дополнительные рабочие места.
Из практики ведения международного бизнеса известно, что для развития
международного сотрудничества надо правильно выыбрат клиента. Сложесть
уровней технологии, техники, качества продукции, общность решаемых проблем
больше сопутствуют успеху. Для азербайджанских изделий такими
потребителями выступают страны СНГ и Восточной Европы. Так, в страны СНГ
можно
осуществлять
поставки
нефтепромыслового
оборудования,
электромоторов, полшипников и др. машиностроительную продукцию. Однако
расширение экспортных операций под воздействием технического прогресса
требует гораздо болших пространств для маневра расширение хозяйственных
связей. По сравнению с недавным прошлым нашего сотрудничествабольшей
частью со странами СНГ, ныне определилось преодладание стран дальнего
зарубежья в торговых операциях. Но каким образом интенсифицировать
сотрудничество с теми уже на стадии проектно-конструкторской проработки,
когда предприятия должны исходить из концепции маркетинга, т.е. создавать
продукт с определенными характеристиками под потребности конкретного рынка.
Чрезвычайно плодотворно влияет на изменение конъюнктуры мирового рынка
создание многопрофильного национального хозяйства. Такие хозяйства явдяются
исключительно технологичными. Поэтому перейти на выпуск продукции
требуемого качества и ассортимента не представляет труда.
Благодаря налаживанию тесных мировых связей число экспортируемых
товаров становится больше. Но вместе с тем одни товары выпадают, вытесняются,
неэкспортируемые товары, наоборот, под влиянием использования технических
достижений превращаются в экспортируемые.
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Анотація: Трактування терміну “власні доходи бюджетів” залишається
дискусійним, що видозмінює їхній склад і впливає на розрахунок показників
фінансової незалежності органів влади. В роботі обґрунтований авторський погляд
на зміст власних доходів, їхній перелік і доведена необхідність їх розгляду в
контексті всіх видів бюджетів.
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В умовах реалізації політики бюджетної децентралізації важливою є не тільки
декларація намірів і очікуваних результатів від впроваджуваних заходів. З погляду на
стратегічний орієнтир – створення та підтримка повноцінного життєвого середовища
для громадян, надання високоякісних і доступних публічних послуг, становлення
інститутів прямого народовладдя, задоволення інтересів громадян у всіх сферах
життєдіяльності на відповідній території, узгодження інтересів держави та
територіальних громад [1] – потребує конкретизації й змістовного наповнення вибір
методів та інструментів досягнення поставленої цілі. З урахуванням позитивних
результатів зарубіжного досвіду, здобутком бюджетної децентралізації вважається
посилення фінансової бази органів місцевого самоврядування (ОМС), в тому числі за
рахунок власних доходів. Саме на цей аспект фінансових процесів, які сьогодні
відбуваються на рівні територіальних громад, насамперед, в ході їх об’єднання,
звертають увагу як науковці [2; 3], так і практики, а особливо - зацікавлені політичні
діячі. Проте достовірна оцінка отриманих результатів можлива тільки при чіткому
розумінні й визначенні об’єктів і явищ, що лежать в їх основі і не дозволяють
маніпулювати тими ж таки результатами.
Незважаючи на наявність вагомої наукової [4; 5] та законодавчої [6] бази,
напрацьованої впродовж десятиліть, яка обґрунтовує та, відповідно, регламентує
систему доходів бюджетів в Україні, до цього часу залишається остаточно не
вирішеним питання трактування їхнього змісту, особливо в контексті регулювання
міжбюджетних відносин. Але саме показники власних доходів, як правило, лежать в
основі оцінки рівня самостійності місцевих бюджетів чи фінансової незалежності
органів місцевого самоврядування [3, с. 130; 7, с. 60]. Тому актуальним науковим
завданням залишається обґрунтування змісту терміну “власні доходи бюджетів”.
Спроба його виконання стала метою даного авторського дослідження.
До цього часу найбільш поширеними трактуваннями власних доходів з наступним
визначенням їх переліку є такі:
1)
власні доходи призначені для фінансування власних повноважень ОМС,
тобто забезпечення тих видатків, які в межах законодавства повністю передані на
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розгляд місцевих органів влади; до складу власних доходів відносять доходи
загального фонду місцевого бюджету, що не враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів, і доходи спеціального фонду місцевого бюджету (без
субвенцій) [8, с. 121-122]. Таке визначення власних доходів базується на розподілі
доходів і видатків місцевих бюджетів за кошиками та було досить актуальним
упродовж 2002-2014 рр., до впровадження заходів з бюджетної децентралізації.
Рівень фінансової незалежності, обрахований відповідно до наведеного
визначення, становив у 2013 р. від 4,3% у Закарпатській області до 14,4% у
Дніпропетровській області [9, с. 46].
За відсутності чіткого законодавчого розподілу владних повноважень по вертикалі
державного управління, як наслідок, - відсутності поділу видатків місцевих бюджетів
на власні та делеговані (або закріплені), на жаль, сьогодні практично неможливо
виокремити достовірний обсяг видатків і, відповідно, доходів, які за ознакою виду
владних повноважень можна було б характеризувати як власні;
2)
власні доходи – доходи, які формуються на території, підвідомчій
відповідному місцевому органу влади [10, с. 305; 11, с. 277], тобто доходи місцевих
бюджетів, за винятком трансфертів; зокрема, формування власних податкових
надходжень місцевих бюджетів може здійснюватися за допомогою місцевих податків
і зборів, закріплених за місцевими бюджетами загальнодержавних податків та
регулюючих податків [3, с. 132].
Наразі всі доходи місцевих бюджетів розглядаються як власні [12, с. 45]. Тому
згідно з таким підходом рівень фінансової незалежності місцевих бюджетів в Україні
протягом останніх десяти років перебував у межах від 40,9% (2015 р.) до 54,5% (2007
р.).
В обох варіантах трактування терміну перелік власних доходів містить платежі,
надходження яких до місцевих бюджетів є наслідком реалізації бюджетних
повноважень центральних, а не місцевих органів влади. При аналітичній оцінці такий
підхід призводить до спотворення реальної картини щодо фінансового (у т.ч.
податкового) потенціалу територій, маніпулювання показниками фінансової
самостійності місцевих бюджетів, як результат, - одні ОМС втрачають стимули до
нарощування обсягу власних доходів, інші представники місцевої еліти отримують
незаслужені політичні дивіденди.
Беручи до уваги сучасне тлумачення терміну “власний” (належний кому-, чомунебудь за правом власності; свій, особистий [13, с. 194]), зміст власних доходів
бюджетів, на наш погляд, насамперед доцільно характеризувати з позицій:
а) механізму дії розподільної функції фінансів: власні – це доходи, отримані в
порядку розподілу вартості ВВП країни, іншими словами, від використання
належних суб’єкту (органам державної влади чи місцевого самоврядування) об’єктів
власності та від надання ним послуг;
б) моделі регулювання міжбюджетних відносин: власні (на відміну від переданих
(закріплених і регульованих)) – це доходи, отримані в результаті реалізації власних
бюджетних повноважень органів влади.
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Тому погоджуємося з думкою Кириленко О.П., що власні доходи – це доходи,
надходження яких визначається політикою та діяльністю органів місцевого
самоврядування [14, с. 144].
За такого підходу склад власних доходів місцевих бюджетів міститиме доходи від
комунального майна та підприємств, організацій і установ комунальної власності (в
т.ч. власні надходження бюджетних установ); місцеві податки й збори; доходи
цільових фондів, інші платежі, запроваджені за рішеннями ОМС; економічні санкції,
пов’язані з отриманням власних доходів місцевих бюджетів.
У наведеному переліку особливу увагу слід приділити складу місцевих податків і
зборів. Формально вони повністю належать до власних доходів місцевих бюджетів.
Але оцінка механізму їх застосування за критеріями, прийнятими у фінансовій науці
[15, с. 6-7], дає підстави для винятків із цього твердження. Зокрема, сьогодні ОМС не
мають жодних бюджетних повноважень по регламентуванню елементів механізму
справляння транспортного податку, а також єдиного податку для платників третьої
та четвертої груп. Це дає підстави надходження від указаних платежів не включати
до переліку власних доходів місцевих бюджетів.
З урахуванням зазначеного, за нашими розрахунками рівень фінансової
незалежності ОМС в минулих роках не перевищував 15,5%, що кардинально в
гірший бік відрізняється від вище наведених даних. Проте, без сумніву, позитивною
зміною є зростання цього показника майже вдвічі з 2015 р. Такий результат вважаємо
наслідком змін, унесених до Податкового та Бюджетного кодексів України [16].
Традиційно у вітчизняній фаховій літературі доходи бюджетів з ознакою “власні”
пов‘язують з місцевими бюджетами, практично не застосовуючи до показників
Державного бюджету України. Але власні можливості центральних органів влади по
акумулюванню бюджетних ресурсів теж обмежені. Їхня природа та розмір в умовах
загострення проблеми державної заборгованості України набувають особливо
актуального значення. Тому використання терміну “власні доходи”, вважаємо,
необхідно поширити й на доходи Державного бюджету України. Як справедливо
зазначає Дем‘янишин В.Г., власними доходами Державного бюджету України є
загальнодержавні податки, обов’язкові платежі, неподаткові та інші доходи
державного значення [4, с. 73]. При розрахунку фінансової самостійності
центральних органів влади розмір доходів Державного бюджету України (без
урахування трансфертів) слід порівнювати з обсягом усіх його надходжень.
Отже, прийнятним для фіксації у вітчизняному законодавстві вважаємо таке
визначення власних доходів бюджетів: це доходи Державного бюджету України
та/або місцевих бюджетів, які є результатом реалізації бюджетних повноважень
органів влади відповідного рівня по їх регламентуванню, акумулюванню, розподілу
та використанню на основі фінансової самостійності.
Запропоноване трактування власних доходів у практичному аспекті передбачає
зміщення акцентів з перерозподілу чинної дохідної бази між рівнями державного
управління та, відповідно, між ланками бюджетної системи на реальне розширення
дохідної бази місцевих бюджетів за рахунок реалізації власних бюджетних
повноважень, насамперед, ОМС. З цим пов‘язуємо повноцінне застосування
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принципу самостійності бюджетної системи України та досягнення реальних
позитивних результатів у ході реалізації заходів з об‘єднання територіальних громад
і бюджетної децентралізації в цілому.
На часі актуальним залишається наукове завдання подальшого розкриття та
розширення потенціалу власних доходів як місцевих бюджетів, так і Державного
бюджету України.
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РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
Анотація: автором обгрунтована необхідність реформування системи
соціального страхування, запровадження обов’язкового накопичувального
пенсійного страхування. Виявлена доцільність: охоплення накопичувальним
пенсійним страхуванням усіх зайнятих в економіці; встановлення ставки внесків
з доходів, а не лише з заробітної плати; відстрочка впровадження
накопичувальної системи до 2020 року.
Ключові слова: соціальне страхування, накопичувальна пенсійна система,
управління пенсійною реформою, ставка внеску, страховий стаж,
нагромадження, інвестиційний потенціал.
Існуюча система соціального страхування в Україні потребує змін, адекватних
економічному становищу держави та демографічній ситуації в країні.
Актуальність питання необхідності кардинального реформування діючої системи
соціального страхування підтверджуються постійно зростаючим дефіцитом
бюджету Пенсійного фонду України, низьким рівнем пенсій, що не відповідає
внескам громадян на пенсійне страхування та іншими проблемами, пов’язаними з
соціальним захистом населення. Мета реформи - соціальне забезпечення
населення на гідному рівні та зменшення фінансового навантаження на
Державний бюджет.
Одним із шляхів вирішення існуючих проблем у системі соціального
страхування є впровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи
(НПС) поряд з діючою солідарною системою і добровільним накопичувальним
пенсійним страхуванням. Потребує дослідження питання побудови механізму і
перспектив нагромадження коштів для створення бездефіцитної і достатньо
ефективної системи пенсійного забезпечення.
Принцип солідарності поколінь, за яким побудована система пенсійного
забезпечення громадян похилого віку в Україні, передбачає, що пенсійні
відрахування працюючих йдуть на поточні виплати пенсіонерам. У випадку
дефіциту цих коштів різниця покривається через перерозподіл податкових
надходжень до бюджету. Частка ВВП, яка спрямовується на фінансування виплат
пенсій зростає з кожним роком: наприклад, за 25 років, з 9,51 % у 1991 році до
19,67% у 2016 році, і є найвищим у світі. Частка дефіциту у загальних витратах
Пенсійного фонду України також неухильно зростає: з 4,9% у 1996 році до 56% у
2016 році і має бути ліквідований до 2024 року. Це зумовлено в першу чергу
зростанням чисельності пенсіонерів, законодавчими змінами, що стосуються
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порядку визначення середнього та мінімального розміру пенсій, та кількістю
пільгових пенсіонерів, які мають право на підвищені розміри пенсійних виплат.
Динаміку чисельності пенсіонерів в Україні наведено на рис. 1 [9].

Рис. 1. Динаміка кількості пенсіонерів України в 1996-2016, тис. осіб.
За роки незалежності України вдалося збільшити співвідношення між
середньою пенсією та середньою заробітною платою з 36,1% у 1991 році до
40,8% у 2016 році. Такі досягнення обумовлені, насамперед, низькими розмірами
середньої заробітної плати в Україні. В країнах Європи, наприклад, коефіцієнт
заміщення пенсією заробітної плати (доходу), яку людина отримувала до виходу
на пенсію складає понад 55% .
Примітка: дані за 2014-2016 рр. наведено без урахування тимчасово
окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини
зони проведення антитерористичної операції
Демографічна ситуація також значною мірою впливає на окреслені проблеми
функціонування пенсійної системи України. За даними Інституту демографії та
соціальних досліджень за період 1959-2017 рр. співвідношення пенсіонерів до
працюючих в Україні зросло утричі– від 22,7% до 67,9%., а за прогнозами до
2050 р. – 76%. Згідно розрахунків експертів стабільне фінансування Пенсійного
фонду, може бути досягнуто за умови, коли на одного пенсіонера припадає
більше трьох платників страхових внесків.
Стрімке зниження рівня життя населення, зумовлене економічною кризою,
особливо гостро позначилося на соціально-економічному становищі пенсіонерів.
Сподівання покоління літніх людей, на можливість забезпечення гідного рівня
життя після виходу на пенсію не виправдалися. Внаслідок інфляції, військових
дій тощо українці втратили практично всі свої заощадження і залишилися з
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пенсією, що у багатьох випадках не відповідає навіть вартості мінімального
споживчого кошика.
Різке падіння реальних доходів працездатного населення, зайнятого у
офіційному секторі економіки, призвело до скорочення реальних податкових
доходів бюджетів різних рівнів.
Діюча система державного соціального страхування виявилася нестабільною й
неефективною. Світовий досвід у реформуванні пенсійних систем свідчить про
можливість застосування широкого арсеналу заходів, оптимальне сполучення
яких дозволить вирішувати гострі питання, пов’язані з фінансуванням пенсійного
забезпечення:
 підвищення пенсійного віку;
 підвищення абсолютних розмірів і частки внесків на соціальне
страхування;
 скорочення кількості пільговиків;
 розвиток додаткових форм пенсійного забезпечення у вигляді
професійних, корпоративних та інших приватних пенсійних систем;
 впровадження обов’язкової накопичувальної системи.
Спираючись на закордонний досвід в Україні у 2017 році заплановано введення
накопичувальної пенсійної системи . Вказане впровадження накопичувальної
системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування потребує як
визначення її параметрів (ставки страхових внесків, страховий стаж, коефіцієнт
доходності, обсяг накопичень, інвестиційний потенціал та ін.) так і дослідження
можливих варіантів її функціонування.
Сума коштів накопичувального пенсійного страхування прямо пропорційно
залежить від кількості платників страхових внесків. Сьогодні з 17,3 млн. осіб
працездатного віку внески на державне соціальне страхування сплачують лише
7,9 млн. осіб. Принцип справедливості у соціальному страхування означає, що
участь у пенсійному забезпеченні повинні брати всі працездатні громадяни, та
для країни з хворою економікою, хоча б усі зайняті.
Важливим параметром системи накопичувального пенсійного страхування є
розмір ставки страхового внеску. Рекомендований урядом розмір внеску складає
7%, але результати розрахунків свідчать про значну ефективність її підвищення.
Так, при підвищенні ставки з 7% до 10% обсяги накопичень за 20 років зростуть
майже на 60 відсотків. Безперечно, підвищення ставки є буде обтяжливим для
громадян з низькою заробітною платою, та в умовах стабілізації економіки такий
варіант має право на розгляд. Рекомендовано розглянути можливість розширення
бази оподаткування внеску – тобто замість фонду оплати праці прийняти за базу
– дохід.
Очевидно, що при впровадженні НПС необхідно провести велику підготовчу
роботу як у частині побудови відповідної інфраструктури, так і при регламентації
параметрів системи, її співвідношення з солідарною системою, і при цьому
207

подбати про соціальні пенсії чи допомоги для окремих вразливих категорій
населення.
Масштаби існуючих проблем в системі пенсійного забезпечення країни
вимагають великої кількості попередніх розрахунків для визначення обсягів
нагромадження коштів накопичувального пенсійного страхування, що
обумовлено невизначеністю майбутніх параметрів накопичувальної системи і
необхідністю дослідження багатьох варіантів її функціонування.
Розрахунок коштів накопичувального пенсійного страхування залежить від
кількості платників страхових внесків, ставки і об’єкту внесків, терміну
страхового стажу страхувальників, коефіцієнту доходності накопичуваних коштів
і гарантії їх збереження на усіх етапах функціонування накопичувальної системи.
Вказані заходи направлені на оздоровлення як пенсійної системи так і системи
соціального страхування в цілому.
Водночас необхідно створити інфраструктуру, розробити і прийняти
відповідну законодавчу базу, в тому числі питання захисту фондів
накопичувальної системи від інфляції, банкрутства, можливих ризиків їхньої
втрати; організувати управління накопичувальними фондами.
В питаннях реформування пенсійної системи поспішність може лише
дискредитувати саму ідею накопичувального пенсійного страхування. Відповідно
початок впровадження накопичувальної системи слід відкласти, у кращому
випадку, до 2020 року.
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Introduction. Small and medium-sized enterprises (SMEs) play an important
role for employment, job creation, investment, innovation and economic growth around
the world. They account for about 90% of businesses and more than 50% of
employment worldwide. But it is evaluated that SMEs around the world face an
estimated credit gap of $2.1 to $2.6 trillion, from the 200 to 245 million SMEs are
financial unserved or underserved [11]. In the Europe Union SMEs also form the
backbone of the economy. In 2015, about 23 million SMEs, more than 99% of all
European non-financial enterprises, employed 90 million people, created around 85% of
new jobs and generated €3.9 trillion in value added that is three fifths of EU value
added in the non-financial sector and is almost 9% higher than in 2008 [3]. Such high
SMEs rate of development in the EU in contrast to the worldwide practice can be
mainly explained by the introduction of the numerous initiatives aimed at ensuring of
SMEs possibility to attract enough capital for their expanding and growth, which were
made by the EU public authorities and financial market regulators.
Considering the significant role of SMEs in the economy of the Eastern European
countries, such as Ukraine, Moldova etc., with purpose of application the best
international practice, it is important to analyse the main tendencies in attracting capital
by SMEs and to investigate the measures implemented in the EU countries for creating a
business friendly environment for SMEs, that represents the scope of this study.
Theoretical aspects of investigation.
The main capital structure theories have been built basing on Modigliani and
Miller' propositions that in conditions of perfect capital markets the capital structure of
the firm is independent of its cost of capital, and therefore of firm value. But due to the
fact that these propositions were based on a number of assumptions and considering the
acknowledgment of imperfections of financial market that make relevant the company's
capital structure for its performance, there have appeared different theories analysing
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companies capital structure and its influence on enterprises growth. Modern capital
structure theories investigate a number of determinants that are responsible for various
impacts on capital structure. The literature highlights the importance of taxation and
corporate control, asymmetric information, agency problem, firm’s lifecycle in
determining the choice between equity and debt and the tradeoffs of costs and benefits
provided by each financial instrument [15].
As a result of these theories systematization, the following directions of the
scientific ideas development can be highlighted: trade-off theory, that analyses tax
advantages of debt and optimization of capital structure, balancing the costs and
benefits of debt and equity finance; agency theory which investigates companies agency
costs and their influence on capital structure and growth; pecking order theory that
analyses information asymmetry between firm’s management and its shareholders,
resulted in companies financing by an order from safer to riskier, with advantage of
internal financing compared to external financing, prefering debt to equity.
The rationale for the SMEs owners fnancing is very different from those of larger
companies. The desire to control most SMEs owners makes the preference for internal
finance and the aversion to external equity finance, that determines the relevance of the
pecking order theory to SMESs. But in order to extend and attract external financing,
SMEs usually prefer debt to equity, because they are much more familiar with banks and
other sources of debt finance providing a wide variety of debt products available for
SMEs [7]. Investigation of lending methods utilized by the small- and medium-sized
enterprises for capital attracting [14], allows to pick out two main technologies:
transaction-based lending technologies are primarily based on the estimation of the
borrowers’ quantitative information, found on information from the companies financial
statements and relationship lending is extended primarily based on borrower’s qualitative
information, such as the entrepreneur’s characteristics including skill and integrity, which
are difficult to analyze due to the mainly opaque character of the SMEs [1].
Conventionally, transaction-based lending has been viewed in literature as bestconvinient for relatively large and transparent enterprises, while relationship lending has
been considered as best-suited for small and opaque SMEs.
Taking into consideration the importance of the SMEs development for the EU
economy, in the EU the program for supporting enterpreneurship and SMEs expanding
and growth was elaborated. The first document laying down the main principles to
guide the conception and implementation of policies in the EU Member State level
became Small Business Act for Europe that presented the main priorities in: promoting
entrepreneurship in EU, decreasing regulatory burden for SMEs, providing better acces
to finance at the national and international levels [2]. To facilitate implementation of
these priorities it was elaborated a programme for the Competitivness of Enterprises and
SMEs (COSME), running from 2014 to 2020, with a budget of €2.3 billion. The
important role in growth of the EU SMEs plays Entrepreneurship 2020 Action Plan [5],
where 3 action pillars were introduced directed at: increasing of the educating in
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entrepreneurship, creating opportunities for women and young people, removing
administrative requirements etc. The important step in supporting of SMEs development
became elaboration of European Commission's Investment Plan for Europe (Investment
Plan) [4], which was aimed at attracting €315 billion as investments to the EU economy
within three years.
The results of the first year of implementation of the Investment Plan proved to
be more successful than planned – within 12 months, there were attracted 116
billion Euro, resulted in financing more than 202,000 SMEs and creating 100,000 new
jobs. An important component of success in realization of the Investment Plan, is a
number of measures that improve the environment for investment and remove obstacles
in attracting capital by the SMEs, which are contained in such EU initiatives as Energy
Union, the Capital Markets Union, the Single Market and the Digital Single Market
Strategies. The implementation of these strategies complement Europe’s tradition of
bank financing, and helps financing SMEs using innovative financial instruments,
modern infrastructure, expanding SMEs ability to attract capital on the securities
market, including in the international capital markets.
A significant contribution in evolution of the EU SMEs was also made by
fullfilment of the policies and principiles, elaborated by the OECD and G20. One of the
most important recent such initiatives in establishing an enabling environment for SME
access to financial services were presented in SME Finance Policy Guide, which
comprises the policy and legal measures in: regulatory and supervisory frameworks,
financial infrastructure, public sector interventions, women and SME finance, agrifinance
and SMEs [12]. In 2015 the next relevant document was presented - Action Plan on SME
Finansing which contains plans for: financial market infrastructure reform in G20
countries and continued knowledge agenda. The same year by the OECD for G20 HighLevel Principles on SME Financing [8] were elaborated, which became the basis for the
elaboration of numerous initiatives for SMEs financing around the world. To answer
global chalenges with the scope of minimizing cross-border and cross-policy
inconsistencies in SMEs financing, G20 elaborated: Financing growth, SMEs in global
value chains [9] and Financing sustainable growth for SMEs globally [10], in 2017
revised G20 Financial Inclusion Action Plan was approved and High-Level Principles for
Digital Financial Inclusion were presented.
Research empirical aspects
As result of measures implemented in EU financial market: 70% of SMEs obtained
full amount of requested bank loan, 10% of SMEs received part of it; the rejection rate for
banks loans decreased from 15% in 2009 till 7% in 2016, the cost of financing down for
SMEs on 4%, only 1% of large and 3% of medium SMEs have received from banks
refusals. But at the same time, the micro and small enterprises still have problems with
banking financing with refusals: 12% and 6%, respectively [6]. Securities market doesn’t
play a significant role as a sourse of financing fo EU SMEs, only 13% of them attract
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capital using equity allocation, and less than 4% use bonds issues. The most important
sources of EU SMEs financing are presented in figure 1.

Figure 1. Share of SMEs, used different sources of financing and had problems in
financing, %.
Source: Elaborated by the author based on [16].
According to the SMEs reports, internal funds is very important source of capital
for 22% - 35% of EU SMEs, and the share of firms using this sourse of financing is
about the same in developed and developing countries. The most important sourse of
financing for EU SMEs is debt, thus, the share of SMEs used for financing banking
credit comprises 35% - 66%, the share of firms used credit lines is about 30% - 60%,
leasing for financing was used by 23% - 60% of SMEs. Although evolution of these
indicators mainly depends on firm's size, the volume of its assets etc., the shares of
SMEs attracted capital using banking credit still is a little higher in the developed
countries e.g., Germany, France. Mainly the difference between financing SMEs in the
developing and developed countries is reflected in the share of SMEs attracted capital in
securities market. Thus, the share of SMEs obtained capital through equity allocation in
the EU developing countries (besides Romania and Baltic countries) does not exceed
4%, while in the developed EU countries the share of such companies surpasses 20%,
the share of SMEs attracted capital using corporate bonds in developing countries is
negligible, in developed countries it is more than 4%. At present alternative sourses of
financing begin to play an important role for the EU SMEs. Thus, the volume of capital
attracted using P2P Business lending rose from €40 mln. in 2013 to €212 mln. in 2015,
Crowdfunding platforms allowed to attract in 2015, €298 mln., that is three times higher
than indices in 2013 [13]. P2P lending usually is used by all types of SMEs.
Crowdfunding techniques are especially suited to social network based business models.
Conclusion.
The condacted investigation highlights that the most actual theories for modern EU
SMEs are trade-off theory and pecking order theory. The most important source of
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external SMEs financing is debt, that give the firms possibility to use the advantage
provided by the debt tax benefit. The significant source of financing for EU SMEs still
remain internal funds. The securities market plays minor role in SMEs financing,
especially it is actual for SMEs in EU developing countries. The new alternative sources
of financing are becoming more and more popular in the developed countries as well as
in the EU developing countries, and it allows to attract capital for IT companies, social
projects etc. In general, the research showed that the determinant factors of the SMEs
choice for the sources of financing depends on the size of the company, the stage of its
lifecycle, amount of its assets, business specific and on taxation advantages and the
development level of the national finance sector.
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МСП:
ОПЫТ РАЗВИТЫХ И РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН ЕВРОСОЮЗА
Аннотация: Данные тезисы представляют собой иследование основных
аспектов финансирования малых и средних предприятий в странах Евросоюза.
Особое внимание в тезисах уделяется рассмотрению инициатив, разработанных
на международном уровне с целью расширения спектра доступных для МСП
источников финансирования и устранения существующих препятствий в
привлечении капитала, а также анализу полученных результатов вследствие их
имплементации.
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ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ЯКОСТІ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ:
ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
Анотація: Розглядаються теоретичні та прикладні проблеми оцінки якості
державних фінансів в умовах їх структурних змін. Обґрунтовується необхідність
розроблення і реалізації цілісної концепції формування нової якості державних
фінансів в Україні з урахуванням цілей забезпечення їх стійкості.
Ключові слова: фіскальна політика, фіскальна стійкість, якість державних
фінансів.
Рішенням Уряду схвалено Стратегію реформування системи управління
державними фінансами та план заходів з її реалізації [1; 2]. На нашу думку,
кінцевим результатом має стати значне поліпшення якості державних фінансів,
що актуалізує необхідність проведення відповідних теоретичних і прикладних
розробок з урахуванням міжнародного досвіду.
Фактично перші комплексні дослідження якості державних фінансів та
їхнього впливу на економічне зростання були представлені Європейською
Комісією в 2004 р. [3] та Європейським центральним банком у 2005 р. [4]. У
2008–2009 рр. Європейська Комісія опублікувала дві значні роботи про якість
державних фінансів та її оцінювання [5; 6]. У подальшому окремі аспекти
проблеми були інтегровані в роботи, присвяченій механізмам фіскальної політики
і забезпечення стійкості державних фінансів [7–10]. Науково-дослідний
фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи “Академія
фінансового управління” протягом 2012–2017 рр. підготував і опублікував серію
статей та монографій, де розглядалися проблеми забезпечення стійкості та
модернізації управління державними фінансами [11–21]. У цьому контексті
визначення напрямів подальшого розвитку досліджень основних критеріїв та
параметрів якості державних фінансів сприятиме обґрунтуванню цілей і правил
фіскальної політики в Україні з урахуванням необхідності впровадження
середньострокового бюджетного планування.
У доповіді Європейської Комісії якість державних фінансів трактується як
їх здатність забезпечувати розподіл та ефективне використання ресурсів
відповідно до стратегічних пріоритетів, визначених Лісабонською стратегією
(стійке
зростання,
повна
зайнятість,
соціальна
згуртованість
і
конкурентоспроможність) [3, с. 181]. Відповідно до такого підходу досліджується
зв’язок між фіскальною політикою, композицією бюджетних доходів і видатків та
довгостроковим економічним зростанням. Робиться спроба визначити
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“продуктивні” й “непродуктивні” державні видатки залежно від їхнього впливу на
економічне зростання. Оцінки щодо “продуктивних” видатків коливаються досить
значно – від 5 до 44 % відносно загального обсягу державних видатків. Слід
зауважити, що і з теоретичної, і з практичної точки зору вельми проблематично
визначити кількісно “внесок” фіскальної політики, податкової системи та
державних видатків у забезпечення певних відсоткових часток темпів
економічного зростання в середньо- і довгостроковому періодах. Безсумнівно, що
державні інфраструктурні інвестиції, витрати на освіту й R&D створюють
сприятливі умови для досягнення цілей сталого зростання. У сучасних теоріях і
моделях економічного зростання ці чинники знайшли своє відображення. Однак
інвестиційні рішення, економічна активність та її результати на мікрорівні й у
короткостроковому періоді відчувають на собі вплив безлічі інших як ендогенних,
так і екзогенних факторів, сила та значення яких змінюються залежно від
загального характеру економічної політики, господарського порядку, ступеня
політичної стабільності, можливостей інституційної гармонізації політичних і
економічних інтересів громадян, бізнесу та влади, глибини й частоти зовнішніх
шоків і навіть рівня реального політичного та економічного суверенітету країни.
У роботах S. Barrios і A. Schaechter [5; 6] якість державних фінансів
розглядається як багатостороннє поняття, що охоплює всі механізми й операції
фіскальної політики, які сприяють досягненню її макроекономічних цілей,
зокрема, довгостроковому економічному зростанню. Таким чином, якість
державних фінансів у такому трактуванні включає фіскальну політику, яка в
подальшому зводиться до видатків і доходів бюджету, що орієнтовані на загальні
цілі ефективного розподілу й перерозподілу ресурсів при дотриманні політично
сформульованих пріоритетів.
На нашу думку ототожнення якості державних фінансів із параметрами
фіскальної політики означає необґрунтовану підміну понять, ототожнення об’єкта
фіскального управління з інструментами і методами управління. Крім того,
характер самої фіскальної політики багато в чому на практиці визначається
реальним станом державних фінансів. Наприклад, в умовах хронічних бюджетних
дефіцитів і значних боргових навантажень уряди змушені проводити в
середньостроковому періоді політику фіскальної консолідації, яка жодним чином
не орієнтована на цілі економічного зростання. У кінцевому підсумку стан
державних фінансів, їхня якість залежать від загального стану економіки і
держави. У хворій економіці та хворій державі не може бути “здорових”
державних фінансів.
Неможливо проаналізувати й оцінити якість державних фінансів без їх
структурування. При побудові системи управління державними фінансами або
спробах її реформування іноді свідомо чи несвідомо припускаються суттєвої
методологічної помилки фактичного ототожнення державних фінансів із
бюджетом центрального уряду (державним бюджетом), або зведеним бюджетом
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(державний бюджет і місцеві бюджети), або операціями сектору загального
державного управління (general government). Державні фінанси – це фінанси
(фінансові потоки та запаси) державного сектору економіки, його підсекторів і
відповідних інституційних одиниць: А. Фінанси сектору загального державного
управління (А.1. фінанси центрального уряду; А.2. фінанси регіональних органів
управління; А.3. фінанси місцевих органів управління; А.4. фінанси державних
соціальних фондів); В. Фінанси державних корпорацій (В.1. фінанси державних
нефінансових корпорацій; В.2. фінанси державних фінансових корпорацій: В.2.1.
фінанси державних депозитних корпорацій: В.2.1.1. фінанси центрального банку,
В.2.1.2. фінанси державних депозитних корпорацій, відмінних від центрального
банку; В.2.2. фінанси інших державних фінансових корпорацій) [22].
Таким чином, якість фінансів сектору загального державного управління і за
змістовними критеріями, і за можливими оціночними кількісними показниками не
може не відрізнятися від якості фінансів державних корпорацій. Такі ж суттєві
відмінності є між підсекторами кожного із зазначених секторів (наприклад, між
якістю фінансів центрального банку і якістю фінансів інших депозитних
державних фінансових корпорацій). Так, критеріальним показником якості
фінансів центрального банку є відносні розміри, структура та джерела
формування золотовалютних резервів (найважливіший запас у структурі
державних фінансів), а також напрями їх використання для операцій на
відкритому ринку й забезпечення відносної стабільності національної валюти
(найважливіші потоки в структурі державних фінансів). Одночасно сальдо
платіжного балансу, стан рахунку поточних операцій можуть призвести до явища
“подвійного дефіциту”, посилити потребу в борговому фінансуванні бюджетного
дефіциту та нарощуванні іншого “запасу” в структурі державних фінансів –
державного боргу. Обсяги, джерела формування й напрями використання
прибутку центрального банку також можуть характеризувати якість його фінансів
і фінансів сектору загального державного управління. Для оцінок якості фінансів
центрального банку, державних депозитних та інших фінансових корпорацій
можуть бути використані (за умови певної модифікації) методичні рекомендації
МВФ з монетарної і фінансової статистики [23], а також показники фінансової
стійкості [24]. Оцінки якості фінансів нефінансових корпорацій можливі з
використанням міжнародних стандартів корпоративної фінансової звітності.
Стан, динаміка і можливості обслуговування боргу державного сектору в
цілому (а не тільки боргу сектору загального державного управління) – один із
критеріїв якості державних фінансів як у коротко-, так в середньо- й
довгостроковому періодах. Особливості оцінювання та аналізу боргу державного
сектору викладені в матеріалах МВФ [25]. Основна проблема – імплементація
відповідних методичних підходів у національну статистику державних фінансів.
Аналіз структурних змін у системі державних фінансів – необхідна умова
обґрунтування змістовних критеріїв і кількісних оцінок їх якості (за секторами і
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підсекторами державного сектору). При всіх відмінностях часткових критеріїв та
показників якості державних фінансів у розрізі їх інституційних секторів і
одиниць інтегральним критерієм якості державних фінансів слід вважати їхню
стійкість.
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Анотація: у статті систематизовано ризики реалізації законодавчої
ініціативи щодо зменшення та наступного встановлення граничних розмірів
комісійної винагороди за інтерчейндж та послуги еквайра, обґрунтовано
необхідність належного обґрунтування таких розмірів з метою мінімізації таких
ризиків.
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Особливістю фінансової системи будь-якої країни на сучасному етапі є
високий динамізм розвитку її структурних елементів. У першу чергу, це
стосується рівня проникнення безготівкових розрахунків, який значною мірою
визначається ступенем розвитку мережі POS-терміналів та кількістю
безготівкових операцій серед населення України. За цими показниками, як не
прикро визнавати, Україна суттєво відстає від країн Європи.
Одним з напрямів активізації системи безготівкових розрахунків вважається
зниження тарифів для підприємств, у першу чергу для малого та середнього
бізнесу, за здійснення розрахунків за допомогою платіжної картки. На сьогодні,
великі підприємства сплачують відповідні послуги за тарифом від 1,7% за кожну
трансакцію, здійснену за допомогою платіжної картки, а малі та середні
підприємства – від 2 до 3%. В той же час в країнах Європейського Союзу розмір
комісії обмежений 0,3% від кожної трансакції, здійсненої за допомогою платіжної
картки. Таке обмеження встановлене, зокрема, Регламентом 2015/751
Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2015 року про міжбанківські
комісійні збори за платіжні операції. [1] Негативні наслідки існуючих на сьогодні
тарифів за здійснення розрахунків за допомогою платіжної картки, за оцінками
ініціаторів законодавчої ініціативи, спрямованої на зниження таких тарифів,
проявляються в нівелюванні прибутку від діяльності господарюючих суб’єктів
(зокрема, «при середній вартості еквайрінгу в Україні на рівні 2% за 2016 рік
українські підприємці сплатили 11.42 млрд грн. комісії за проведення
безготівкових платежів у 2016 році і вже 3.28 млрд грн. за перший квартал 2017
року. Орієнтовна вартість платежів за 2017 рік складе понад 13 млрд грн.») та,
відповідно, в розвитку тіньової економіки. [2; 3]
Зазначена законодавча ініціатива зводиться до встановлення граничних
розмірів комісійної винагороди за інтерчейндж та послуги еквайра, а саме:
передбачається, що розмір комісійної винагороди за інтерчейндж не може
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перевищувати: з 1 січня 2018 р. – 1%, з 1 січня 2019 р. – 0,65%, з 1 січня 2020 р. –
0,3% від суми транзакції, а загальний розмір комісійної винагороди за послуги
еквайра (включаючи комісійну винагороду за інтерчейндж), що сплачують
сумарно держателі електронних платіжних засобів розрахунків та торговці під час
здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги), не може
перевищувати: до 31 грудня 2018 р. – 1,5%, до 31 грудня 2019 р. – 1%, з 1 січня
2020 р. – 0,5% від суми транзакції. Крім того, пропонується встановити, що за
порушення зазначених вимог юридичні особи або фізичні особи - підприємці, які
є об’єктами нагляду (оверсайту), сплачують штраф, накладення якого здійснює
Національний банк України, у розмірі від ста до двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян за кожен факт такого порушення.
Подібна ініціатива в цілому узгоджується з позицією Національного банку
України, який в розробленій ним Концепції проекту «Cashless economy» акцентує
увагу на тому, що «компанії не мотивовані використовувати електронні канали
через високі комісії по операціях МПС (interchange)», та одночасно наголошує на
тому, щоб «розглянути можливість поступового зниження комісії (interchange fee)
для кредитних і дебетових карток з урахуванням інтересів учасників ринку», а
також «переглянути підходи до правил прозорості у ціноутворенні при
встановленні вартості безготівкових транзакцій». [4]
Водночас вона не знайшла підтримки серед представників платіжних
систем, консолідовану негативну позицію щодо якої сформулювала Українська
міжбанківська асоціація членів платіжних систем ЄМА. Головним аргументом
проти внесеної законодавчої пропозиції зазначена інституція вказала наявність
численних ризиків як для суб’єктів - представників платіжних систем, так і для
споживачів та держави в цілому, а саме:
суттєве зниження інвестиційної спроможності суб’єктів галузі та, як
наслідок, звуження можливостей щодо фінансування розвиту інфраструктури і
технологій, розробки і просування нових продуктів (термінали, електронна
комерція, безконтактні NFC платежі, системи оплати в транспорті з
використанням QR-кодів, випуск платіжних карток);
зменшення ємності ринку безготівкових платежів та, відповідно, зростання
обсягів його готівкового сегменту;
виникнення додаткових бюджетних витрат на докапіталізацію державних
банків, які обслуговують більше двох третин усіх карткових оборотів,
недоотримання цими банками більше 4 млрд. грн. комісії щорічно;
значне зростання терміну окупності інвестицій в інфраструктуру (з 2-5 до
10-15 років);
зростання «тіньового» сегменту грошового обігу;
розбалансування витрат усіх учасників транзакції (адже, за оцінками
Асоціації, «розмір комісії і інтерчейнджу – не штучно видумана «цифра», а
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результат оптимізації системи Комісія з торговців і інтерчейндж переважно
покривають затрати еквайра і емітента, але не є прибутком в чистому вигляді»);
підвищення інших платежів чи запровадження нових (що, до речі,
підтверджується зарубіжним досвідом; наприклад, зростання комісії по карткових
платежах, підвищення щорічної плати за обслуговування картки, здорожчання
операції зі зняття готівки в банкоматі, скорочення обсягів та асортименту
різноманітних програм винагород для клієнтів тощо, що загалом забезпечило
утримання прибутковості карткового бізнесу). [5; 6]
Принагідно зазначимо, що внесена законодавча пропозиція суперечить
вимогам Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до ст. 47
якого «банк самостійно встановлює процентні ставки та комісійну винагороду за
надані послуги». [7]
На нашу думку, аналізована проблема має вирішуватися на підставі чітких і
всебічних розрахунків, зокрема, обсягів необхідних вкладень у відповідні
інвестиційні проекти з розвитку інфраструктури платіжних систем та виведення
нових продуктів на ринок, відповідності прогнозованих інфраструктурноінвестиційних проектів потенціалу ємності відповідних фінансових послуг тощо,
на основі яких можна було б оцінити обгрунтованість пропонованих параметрів
граничних розмірів комісійної винагороди за інтерчейндж та послуги еквайра.
Такий підхід повною мірою кореспондується з положеннями зазначеного вище
Регламенту 2015/751 Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2015 року,
зокрема, визначених в п. 10 його преамбули, де зазначено, що «на додаток до
послідовного застосування правил конкуренції до міжбанківських комісій,
регулювання таких зборів покращить функціонування внутрішнього ринку та
сприятиме зменшенню операційних витрат споживачів», а також в п. 9 цієї ж
преамбули, де акцентується увага на тому, що «платіжні операції на основі
картки, а не оплата готівкою, можуть бути корисними для торговців та
споживачів, за умови, що плата за використання схем платіжних карток
встановлюється на економічно ефективному рівні, одночасно сприяючи чесній
конкуренції, інноваціям та вступу на ринок нових операторів». [1]
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Анотація: Пріоритетним напрямком у розвитку демократичної та
цивілізованої країни є соціальний захист населення. Забезпечення сталого
розвитку соціально спрямованого бюджетного процесу є важливою складовою
загальної фінансової політики, з огляду на необхідність підтримки якості
людського капіталу та соціальної стабільності в державі. Удосконалення
системи
соціального
захисту
населення
мають
супроводжуватися
структурними змінами в бюджетно-податковій політиці, інституційним
удосконаленням механізмів державного управління, підвищенням якісного рівня
прогнозування соціально-економічного розвитку суспільства на середньострокову
перспективу.
Ключові слова: соціальне забезпечення, фінансові соціальні ресурси, соціальні
видатки, Стратегія сталого розвитку «Україна-2020».
Перехід на засади сталого людського розвитку характеризується підвищенням
ролі соціального напряму руху держави. Найважливішим фундаментальним
стратегічним результатом, продиктованим сучасною логікою трансформації
суспільства, є розширення можливостей людини та розвиток її потенціалу. Тому
розуміння того, що основною функцією соціальної сфери є формування людини
як особистості з високими моральними якостями, інтелектуальним і культурним
рівнем, творчим потенціалом, сприятиме сталому людському розвитку
українського суспільства.
Водночас необхідно врахувати, що основною метою соціального розвитку
держави є підвищення рівня та якості життя людей, а також те, що розвиток
соціальної сфери, з одного боку, спрямований на розширення можливостей
людини та реалізацію її потенціалу, а з іншого – на забезпечення необхідної для
нормального перебігу економічних процесів соціальної стабільності в суспільстві.
Отже, соціальна сфера є сукупністю взаємопов’язаних галузей економіки, які
беруть участь у відтворенні і розвитку потенціалу людини та сприяють
задоволенню суспільних потреб.
Для посилення ролі соціальної сфери необхідно здійснити радикальний
поворот державної соціальної політики у напрямках орієнтації на інтенсивний
розвиток інноваційного сектору економіки водночас з розвитком традиційного
експортно-сировинного сектору країни та її регіонів залежно від наявності
природних ресурсів; збільшення кількості високооплачуваних робочих місць і
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посилення
вмотивованості
населення
до
підвищення
своєї
конкурентоспроможності на ринку праці в ході розширення інноваційного
сегмента економіки; випереджаючих інвестицій у розвиток соціальної
інфраструктури та людського потенціалу; переходу на нові взаємопов’язані
соціальні стандарти, що передбачають узгодження мінімальної оплати праці,
пенсій, стипендій із прожитковим мінімумом при умові приведення його у
відповідність до реальної вартості життя; збалансованого розподілу соціальної
відповідальності між державою, бізнесом і населенням за вирішальної ролі
держави у забезпеченні мінімальних соціальних гарантій; формування інститутів
страхування соціальних ризиків на основі партнерства держави, бізнесу,
населення [1, с. 107–108].
Основним джерелом фінансування соціальної інфраструктури виступають
бюджетні кошти. Фінансові соціальні ресурси є прямим об’єктом управління
фінансами, тобто управління їх формуванням і використанням та подальшого
ефективного використання для забезпечення економічної й соціальної сталості
держави й її регіонів. Фінансові соціальні ресурси є водночас як кількісним
виміром можливостей виконання соціальної політики, так і наявних умов, що
дають змогу за ефективного їх використання забезпечити населенню гідний
рівень життя та розвитку [2, с. 21].
Отже, соціальні видатки є прерогативою держави. Це важлива складова
державних фінансів. Через соціальні видатки держава впливає на
відтворювальний процес. Таким чином, соціальні видатки – це процес виділення і
розподілу фінансових ресурсів держави з бюджетів різного рівня з метою
відтворення й розвитку людського потенціалу, задоволення потреб теперішнього
та прийдешніх поколінь.
Виваженість, послідовність та обґрунтованість бюджетної політики у сфері
бюджетних видатків як однієї із необхідних передумов розвитку та зважаючи на
обмеженість фінансових ресурсів, існуючі на даний час умови економічного
реформування, дозволить досягти подальшої стабілізації державних фінансів,
продовжити розбудову конкурентоспроможної і наукоємної економіки, що
позитивно вплине на загальне економічне зростання та збалансований розвиток
держави та суспільства, забезпечить підвищення стандартів якості життя та
зростання добробуту громадян країни.
Середньострокове бюджетне планування та прогнозування є основою
послідовної, виваженої бюджетної політики та досягнення достатнього рівня
результативності видатків бюджету, спрямованих на економічне зростання.
Питома вага прогнозного показника видатків зведеного бюджету України у
валовому внутрішньому продукті на 2017 – 2021 роки становить 33,95 відсотка,
найбільше значення у 2019 році – 34,05 відсотка, найменше значення у 2018 році
– 33,78 відсотка [3, с.223].
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Одним із основних завдань бюджетної політики у сфері видатків є створення
умов для справедливого розподілу фінансового ресурсу і забезпечення життєво
необхідним рівнем та благами суспільства, що сприятиме покращенню якості
людського капіталу та економічному зростанню. Важливим є проведення
функціональної оцінки діяльності бюджетних установ; продовження реалізації
заходів щодо економного і раціонального використання державних коштів та
перегляд таких заходів за результатами аналізу ефективності їх застосування та
виходячи із поточного стану розвитку економіки; запровадження державного
стратегічного планування як передумови для переходу на середньострокове
бюджетне планування, забезпечивши узгодження порядків та строків розроблення
прогнозних і програмних документів економічного та соціального розвитку;
визначення стратегічних цілей та показників результату діяльності головних
розпорядників бюджетних коштів, у тому числі показників ефективності надання
державних послуг, відповідно до пріоритетів державної політики, визначених
Угодою про асоціацію Україна – ЄС, Стратегією сталого розвитку «Україна2020». Сприятиме збалансованості державних фінансів та посиленню керованості
розвитку економіки країни розробка і реалізація державної політики у сфері
бюджетних видатків, які базуються на наукових положеннях.
Таким чином, одним із головних завдань бюджетного регулювання у сфері
видатків є оптимізація обсягу та структури з метою найбільш ефективного впливу
на соціально-економічний розвиток держави, враховуючи динаміку економічних
процесів. Підходи до визначення пріоритетних напрямів бюджетної політики у
сфері видатків мають враховувати циклічність розвитку економіки, стійкість
бюджетної системи, що сприятиме забезпеченню досягнення показників
соціально-економічного розвитку країни [4].
Бюджетне регулювання у сфері видатків у наступних бюджетних періодах
повинна бути направлена на підвищення рівня та якості життя населення - це має
стати основною метою бюджетної політики, виконання зобов’язань перед
громадянами, підтримку стратегічних та інноваційних галузей, створення
потенціалу для стійкого економічного розвитку.
Основою для вирішення соціальних проблем повинне стати стійке економічне
зростання, що забезпечить створення нових робочих місць, збільшення заробітної
плати в економіці, розширення фінансових можливостей держави. Необхідно
продовжити здійснення бюджетної політики, спрямованої на посилення
ефективності управління суспільними фінансами, здійснення комплексу заходів
по оптимізації видаткових зобов’язань, підвищення ефективності бюджетних
видатків. Підвищення ефективності видатків бюджетів у системі державного
регулювання необхідно розглядати як вагому частину реформування бюджетного
процесу, що вимагає розробки відповідних заходів по оптимізації бюджетних
видатків. Питання забезпечення ефективності використання коштів бюджету на
всіх стадіях бюджетного процесу все більш вагомого значення набувають в
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контексті необхідності реалізації встановлених завдань соціально-економічного
розвитку, бюджетної політики, програмних документів по підтримці відповідних
сфер економіки в існуючих умовах обмеженості фінансових ресурсів і постійно
зростаючих потреб щодо видатків економіки та суспільства.
Дієвість видатків бюджету визначається ступенем їх впливу та сприяння на
вирішення завдань економічного та соціального розвитку країни в існуючих
внутрішніх та зовнішніх умовах, виходячи з необхідності перерозподілу
фінансових ресурсів для забезпечення соціальної справедливості, потребою
забезпечувати певний рівень суспільних послуг, наявністю не у повній мірі
ефективної системи державного управління, зокрема у сфері фінансів. Вагомим
завданнями на даному етапі трансформаційних змін в економіці є визначення
шляхів та засобів більш виваженого використання наявних фінансових ресурсів з
метою досягнення максимального ступеня задоволення існуючих потреб
суспільного розвитку.
На даний час потребують одночасного вирішення важливі питання,
насамперед пов'язані із підвищенням ефективності здійснення бюджетних
видатків з метою забезпечення надання державних послуг при менших обсягах
бюджетних ресурсів; контролю за бюджетними коштами на всіх рівнях та стадіях;
можливістю вивільнення бюджетних видатків для здійснення важливих
інфраструктурних інвестицій з метою створення сприятливих умов для
довгострокового зростання економіки.
В Україні на законодавчому рівні вперше визначення ефективності як одного
із принципів, на яких ґрунтується бюджетна система країни надано новою
редакцією Бюджетного кодексу України: принцип ефективності та
результативності визначено як необхідність прагнення усіх учасників бюджетного
процесу при складанні та виконанні бюджетів досягати цілей, запланованих на
основі національної системи цінностей та завдань інноваційного розвитку
економіки, шляхом забезпечення якісного надання послуг, гарантованих
державою, місцевим самоврядуванням, при залученні мінімального обсягу
бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні
визначеного бюджетом обсягу коштів.
До основних завдань оцінки ефективності бюджетних програм при виконанні
державного бюджету необхідно віднести: визначення рівня ефективності та
результативності бюджетної програми шляхом встановлення взаємозв’язку між
досягнутими результатами та використаним обсягом бюджетних коштів;
визначення ступеня досягнення запланованої мети, виконання завдань бюджетної
програми шляхом аналізу виконання результативних показників; виявлення
чинників, що перешкоджають виконанню бюджетних програм та досягненню
запланованих результативних показників бюджетної програми; розробка
пропозицій щодо підвищення ефективності використання бюджетних коштів;
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прийняття управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності
використання бюджетних коштів.
До підсумкових результатів ефективності бюджетної програми включаються
рівень досягнення мети та виконання завдань програми при використанні
відповідного обсягу бюджетних коштів, можливості досягнення кращих
результатів при використанні цих коштів, зазначаються недоліки організаційного,
нормативно-правового та фінансового характеру, а також пов’язані з неналежним
виконанням головним розпорядником функції з управління бюджетними
коштами. Сприятиме посиленню ефективності витрачання бюджетних коштів
розвиток системи державного фінансового контролю, у тому числі аудиту
бюджетних програм, дотримання фінансово-бюджетної дисципліни, раціональне
витрачання ресурсів бюджету.
Завдання та заходи направлені на підвищення ефективності механізму
формування та реалізації державної бюджетної політики в соціальній сфері
повинні здійснювати синхронізовано як в питаннях, що стосуються визначення
концептуальних основ подальшого розвитку соціальної сфери, так і в питаннях
формування та реалізації бюджетної політики.
Отже, механізм формування та реалізації державної бюджетної політики в
соціальній сфері як елемент бюджетного механізму реалізується через систему
фінансових методів, важелів та відповідного забезпечення, які визначаються
державою та застосовуються в процесі формування, розподілу та використання
бюджетних ресурсів в соціальній сфері з метою підвищення загального рівня та
якості життя населення.
На сьогодні існуючий в Україні механізм формування та реалізації державної
бюджетної політики в соціальній сфері потребує вдосконалення шляхом
перегляду пріоритетів бюджетного фінансування соціальних гарантій,
вдосконалення планування та прогнозування бюджетних видатків на їх
фінансування, запровадження системи державних мінімальних соціальних
стандартів, підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів на основі
використання програмно-цільового методу складання бюджету, посилення
фінансового контролю за витрачанням бюджетних коштів, перегляду соціальних
послуг та пільг, які надаються відповідно до чинного законодавства, тощо.
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ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В
УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Анотація: Визначено сучасні тенденції бюджетного фінансування надання
гарантованих державою суспільних послуг у сфері освіти в Україні,
запропоновано шляхи оптимізації зазначених видатків та обґрунтовано
необхідність здійснення бюджетного маневру в фінансуванні освітніх послуг,
враховуючи вимоги щодо відповідності вітчизняних бюджетних показників
загальноприйнятим у країнах зони-євро стандартам.
Ключові слова: видатки на освіту, бюджетне фінансування освітніх послуг,
людський капітал.
Освіта – суспільне явище, яке впливає на всі сфери економічного життя
суспільства та є визначальним чинником досягнення високих темпів
економічного зростання і добробуту населення. Ця сфера займається
формуванням знань і вмінь підростаючого покоління, його вихованням,
підготовкою кадрів. При цьому основним джерелом фінансування витрат на
освіту є кошти державного та місцевих бюджетів.
Фінансування освіти в Україні займає третє місце за пріоритетністю витрачання
бюджетних коштів у 2016 році. Обсяги фінансування сфери надання освітніх
послуг перевищено на 0,7% від ВВП порівняно з країнами ЄС. Це пов’язано, в
першу чергу, із наявністю в країні значної кількості державних (національних)
вищих начальних закладів та необхідністю їхнього забезпечення державним
замовленням, нерозгалуженістю системи надання приватних освітніх послуг у
шкільних та дошкільних закладах через низький рівень платоспроможності
населення та недосконалість правового регламентування діяльності таких закладів
та надання зазначених послуг. Аналогічна ситуація склалася й з фінансуванням
науково-дослідних інститутів (установ), у яких держава виступає засновником і
фактично єдиним замовником наукових розробок [1, с. 189].
У сучасних умовах розвитку цивілізації вкладання коштів в людський капітал є
показником інноваційного розвитку економіки країни, тому можна розглядати
таку тенденцію як позитивний чинник. Однак необхідно додатково дослідити
структуру видатків на освіту та оцінити отриманий економікою та суспільством
ефект від витрачання бюджетних коштів через значний відтік молодих
кваліфікованих кадрів за межі країни, зростаючу тенденцію щодо
працевлаштування молодих спеціалістів не за фахом та, на жаль, низький рівень
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знань за результатами незалежного тестування випускників загальних середніх
шкіл, зокрема за результатами тестування у 2015-2016 роках (Табл. 1).
Таблиця 1
Структура видатків Зведеного бюджету України на освіту
за 2007-2016 роки, %
Дошкільна освіта
Загальна середня
освіта
Професійнотехнічна освіта
Вища освіта
Післядипломна
освіта
Позашкільна
освіта та заходи із
позашкільної
роботи з дітьми
Програми
матеріального
забезпечення
навчальних
заходів
Фундаментальні
та прикладні
дослідження і
розробки у сфері
освіти
Інші заклади та
заходи у сфері
освіти
Разом

2007
11,9
42,5

2008
11,8
41,7

2009
12,5
41,4

2010
12,8
41,2

2011
13,7
40,8

2012
14,4
41,8

2013
14,8
41,9

2014
15,2
42,4

2015
15,9
43,5

2016
15,5
43,7

6,0

6,1

6,2

6,4

6,2

5,9

6,0

5,9

5,4

4,8

28,6
1,1

30,4
1,1

31,4
1,0

31,3
1,0

30,9
1,0

28,9
0,9

28,4
0,9

28,3
0,9

27,1
0,8

27,2
0,8

4,1

4,0

4,1

4,1

4,2

4,4

4,5

4,4

4,2

4,2

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

0,6

0,5

0,2

0,2

0,3

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,7

0,6

0,6

0,6

0,6

4,5

3,9

2,7

2,4

2,5

2,3

2,3

2,3

2,2

2,9

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Джерело: розраховано автором за даними Державної казначейської служби України (http://treasury.gov.ua)

У структурі видатків бюджету на освіту найбільшу питому вагу у 2016 році
мали видатки на загальну середню освіту 43,7%, вищу освіту – 27,2%, дошкільну
освіту – 15,5% та професійно-технічну освіту – 4,8%. Разом вони складають 91,2%
від загальної суми бюджетних витрат на освіту. Тому від динаміки змін цих
складових видатків на освіту буде залежати загальний обсяг бюджетних витрат на
фінансування державних програм у цій сфері. Протягом 2007-2016 років найбільш
динамічно зростала частка видатків на дошкільну освіту в структурі видатків на
освіту, темпи приросту за цей період становлять 3,6%. Незначне зростання
питомої ваги мають видатки на загальну середню освіту, їхня частка збільшилася
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на 1,2%. Що стосується видатків на вищу та професійно-технічну освіту, то
відбулося зменшення їхньої частки відповідно на 1,4% та 1,2% від загальної суми
видатків на освіту [2].
Стосовно темпів приросту обсягів видатків на освіту в розрізі його складових,
то протягом 2007-2016 років видатки на вищу освіту зросли у 2,7 рази, на
професійно-технічну освіту у 2,3 рази, на загальну середню освіту у 3 рази, на
дошкільну освіту майже у 3,8 рази. Показник видатків бюджету на освіту у
розрахунку на 1 особу дозволить визначити відносний показник ефективності
бюджетних видатків. За зазначений період відбулося зростання видатків на 1
студента у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації у 4,9 рази при
одночасному зменшенні їхньої кількості на 44%; зростання видатків на 1 учня у
професійно-технічних закладах у 3,7 рази при одночасному зменшенні їхньої
кількості на 37%; зростання видатків на 1 учня в загальноосвітніх навчальних
закладах у 3,8 рази при одночасному зменшенні їхньої кількості на 21%;
зростання видатків на 1 дитину в закладах дошкільної освіти в 3,3 рази при
одночасному зростанні їхньої кількості на 14,3% [3].
Спостерігається єдиний тренд зростання видатків на освіту при одночасному
скороченні кількості споживачів таких послуг, крім закладів дошкільної освіти, де
зазначені послуги отримують лише 55% від загальної кількості дітей відповідного
віку. Таким чином існують резерви скорочення видатків на вищу освіту, оскільки
при зменшенні кількості студентів майже на половину (цей тренд буде
зберігатися й у довгостроковій перспективі) держава у 4,9 разів збільшила обсяги
фінансування в розрахунку на 1 студента, а саме: з 4,6 тис. грн. у 2007 році до 22,5
тис. грн. у 2016 році. При цьому, у 2007 році середня кількість студентів у
вищому навчальному закладі III-IV рівнів акредитації становила 6759 осіб, а в
2016 році – лише 4771 особу. Що стосується обсягів фінансування, то у 2016 році
на 1 студента у вищому навчальному закладі І-ІІ рівнів акредитації припадало
35,835 тис. грн., у вищому навчальному закладі III-IV рівнів акредитації – лише
20,042 тис. грн. Для порівняння, у 2016 році на 1 учня закладу професійнотехнічної освіти виділялося 21,631 тис. грн. бюджетних коштів.
Аналогічна ситуація спостерігається й у фінансуванні закладів загальної
середньої та професійно-технічної освіти. На фоні хронічного скорочення
кількості учнів у начальних закладах через природнє зменшення чисельності
населення країни, відбувається також зменшення загальної кількості учнів у
навчальних закладах. Так, у 2007 році в середньому в одному професійнотехнічному закладі навчалося 445 учнів, у загальноосвітньому навчальному
закладі – 230 учнів, у 2016 році цей показник становив відповідно 363 та 228 учнів
[3]. Не зважаючи на непопулярність у суспільстві рішень уряду щодо скорочення
кількості загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів,
держава змушена йти на ці кроки. Оскільки видатки бюджету на освіту в Україні
завищені порівняно з європейськими країнами, відсутня конкуренція як між
234

навчальними закладами щодо якості надання освітніх послуг, так і між
студентами (учнями) щодо можливості отримати освіту за бюджетні кошти (ця
вимога не стосується загальноосвітніх навчальних закладів).
При цьому необхідно пам’ятати, що підвищення якості освіти та створення умов,
за яких вищі навчальні заклади стануть більш доступним для молоді, в сучасних
умовах посткризового розвитку розглядаються як чинник, що сприяє зростанню
темпів росту економіки країни.
Враховуючи, що частка видатків на освіту в країнах ЄС-19 та ЄС-28 становить
відповідно 4,7% та 4,9% від ВВП у 2016 році [4], а в Україні ця частка дорівнює
5,4%, що перевищує середньоєвропейські показники, то уряду України необхідно
знайти шляхи оптимізації зазначених видатків та здійснення бюджетного маневру в
фінансуванні надання освітніх послуг. Крім того, підписання асоціації України з ЄС
посилило вимоги щодо відповідності вітчизняних показників складових бюджету
загальноприйнятим у країнах зони-євро стандартам, котрі будуть потребувати
модернізації законодавчої бази, що регламентує надання гарантованих державою
суспільних послуг у сфері освіти. Тому можна прогнозувати, що видатки бюджету на
освіту будуть у середньо та довгостроковій перспективі зменшуватися за рахунок
запровадження нових нормативів щодо визначення їхніх обсягів.
Список використаних джерел:
1. Коляда Т.А. Формування бюджетної стратегії України: теорія, методологія,
практика : [монографія] / Т.А. Коляда. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2016. –
396 с.
2. Державна казначейська служба України [Електронний ресурс] / Офіційний сайт.
– Режим доступу: http://treasury.gov.ua
3. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] / Офіційний сайт. –
Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
4. Government expenditure on education. Eurostat Statistics Explained [Електронний
ресурс] / European Commission. – February 2017. – Р е ж и м доступу:
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php
Tatiana A. Koliada
PhD, Associate professor,
University of State Fiscal Service of Ukraine
FEATURES OF BUDGETARY FINANCING OF EDUCATION IN UKRAINE IN
CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION
Annotation: Defined current tendencies of the budgetary financing of the stateguaranteed social services in the field of education in Ukraine. Proposed the ways of
optimizing these expenditures and justify the need for budgetary maneuver in financing
educational services, including requirements for compliance with national budget
indicators generally accepted in the countries of the zone-Euro standards.
Keywords: spending on education, government financing of educational services, human
capital.
235

Hanna Kotina,
Ph.D., Associate Professor,
KNEU named after Vadym Hetman;
Maryna Stepura,
Ph.D., Associate Professor,
KNEU named after Vadym Hetman
POLITICAL AND ECONOMIC CYCLES AND FISCAL FORECASTS IN
THE MULTILEVEL SYSTEM: THE CASE OF UKRAINE

Abstract. This paper deals with the conditions and institutional framework for the
accuracy of fiscal forecasts on the basis of studying the relationship between political
conditions, the economic cycle and the existing reality. An interdisciplinary view is
needed to achieve fiscal goals, effective public management and implementation of
high-quality fiscal policy.
Keywords: Fiscal forecast, Tax estimates, Budget planning, Economic cycles.
A prerequisite for development is the possibility of predicting the future, the
effectiveness of which depends on the reality and the validity of making managerial
decisions. At the same time, an effective fiscal system, which is directly linked to the
forecasting of tax revenues, is important for a stable socio-economic development of the
country. Without a foreseeable forecasting stage, it is impossible to make a scientifically
grounded perspective and medium-term fiscal policy of the country as a whole.
Combination of biased tax forecasts and weak public management can lead to
inefficient budget processes that determine the entire multilevel system.
Recent foreign contributions focusing on such issues as policy makers may be
interested in reassessing fiscal revenues and underestimating expenditures [1-6]. The
choice of a strategy depends on political goals, economic status and the ability to take
into account voters' preferences. In addition, the problem of fiscal assessment is a
problem of estimating economic growth [8].
In our country, as in other countries, developed and introduced a strategic
approach to financial planning due to the need of Smart Governance implementation.
Nowadays the budget revenue forecast develop for two next budget periods, not for
three like earlier. However, there is still no normative acts regarding a clear fiscal
forecasting scheme. That’s why in Ukraine we still have a lack of a substantiated
correlation between the forecasted level of tax revenue, planned tax indicators for the
upcoming period and the actual level of tax revenues (table 1).
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Table 1
Fiscal Forecasts errors
Tax
revenue
2

RMSPE

forecast
1998

forecast
2003

forecast
2004

forecast
2005

forecast
2006

forecast
2007

forecast
2008

forecast
2009

forecast
2012

forecast
2015

2,91

44,76

43,84

24,02

20,74

9,89

44,26

9,64

18,18

8,30

Source: own illustration
Undoubted, estimating economic growth is crucial for tax estimation. The main
problem is the inadequacy of the macroeconomic forecast (the error of the aggregate
forecasts of the macroeconomic indicators varies from 5.3% to 43.3% for main
components GDP). In addition, changes in tax law exert all sorts of behavioral effects
with revenue consequences that are hard to quantify [7]. This situation complicated by
the fact that independent experts are not involved in the estimation of fiscal forecast
indicators. The problem of the fiscal forecasting, both at the state or local level, remains
unresolved, despite the functioning of a wide range of research and scientific
institutions.
We analyzed changes in the political arena, economic cycles, fiscal policy
objectives and tax revenue forecasts of periods in reforming the tax system since
independence of Ukraine (1991-1995 — the Tax System formation, 1996-2003 —
adaptation the Tax System with the requirements of the Market Economy, 2004-2007,
2008-2009 — The Tax System Optimization, 2010-2015, 2016 till now — The Tax
System Modernization) and we may conclude that at various stages of economic cycle
and in different political conditions the forecast error varies. At the economic recession,
the government is trying to overestimate the fiscal potential of the country. In addition,
taking into account political preferences, it can be argued, for example, that in 2010, for
the re-election and consolidation of political support of voters, the government (in
which the majority holds by the government) significantly overestimate the level of tax
revenues to conditionally increase social support. Certainly, in the process of setting up
the budget, a government or parliament is tempted to manipulate the revenue forecast
and to underestimate or overestimate revenues. Yet a sustained manipulation in one
direction, which would show up in a significant bias of the forecasts, hardly affects
rational agents’ beliefs and merely undermines the credibility of the official forecast.
Although, the political factor is not a direct factor in determining the budget revenue
2

RMSFE is equivalent to a combination of the standard deviation of the forecast error and the mean forecast error. Estimate according to the; 1999, 2000,
2001 on the basis of the Memorandum on the Projection of Main Macroeconomic Indicators June 29, 1999, March 2001, Cabinet of Ministers of Ukraine;
Decree No. 1427 of 09.09.2003 On the forecast of indicators of the consolidated budget of Ukraine for the main types of revenue, expenditures and
financing for 2005-2007, Cabinet of Ministers of Ukraine; Decree No. 1202 of 14.09.2004 On the forecast of indicators of the consolidated budget of
Ukraine for the main types of revenue, expenditures and financing for 2006-2008 and long-term prospectus, Cabinet of Ministers of Ukraine; Decree of
9/14/2005 No. 913 On the forecast of indicators of the consolidated budget of Ukraine for the main types of revenue, expenditures and financing for 20072009, Cabinet of Ministers of Ukraine; Decree No. 1359 of 25.09.2006 On the forecast of indicators of the consolidated budget of Ukraine for the main
types of revenue, expenditures and financing for 2008-2010, Cabinet of Ministers of Ukraine; Decree No. 1216 of 10.10.2007 On the forecast of indicators
of the consolidated budget of Ukraine for the main types of revenue, expenditures and financing for 2009-2011, Cabinet of Ministers of Ukraine; Decree
No. 828 of 13.09.2008 On the forecast of indicators of the consolidated budget of Ukraine for the main types of revenue, expenditures and financing for
2010-2012, Cabinet of Ministers of Ukraine; Decree No. 988 of 12.09.2009 On the forecast of indicators of the consolidated budget of Ukraine for the
main types of revenue, expenditures and financing for 2011-2013, Cabinet of Ministers of Ukraine; Decree No. 318 of 05.04.2012 On Approval of the
Forecast of the State Budget of Ukraine for 2013 and 2014, Main directions of budget policy for 2018-2020 (general fund of the State budget)
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indicators, however, given the unpredictability of certain political decisions, and,
therefore, the objective impossibility of timely react of their consequences, can lead to
significant difficulties, often at the stage of the forecast indicators implementation.
Therefore, political cycles should be taken into account when developing fiscal
forecasts.
Thus, fiscal forecasting is a highly complex process. And since it is an
instrument of increasing the competitiveness of territories and regions and regulation
mechanism of intergovernmental fiscal relations and sustainable development of
regions, therefore the budgetary frameworks should be effective for functioning
multilevel system.
1.
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7.
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ПЕРЕДБАЧЕННЯ В БАГАТОРІВНЕВИЙ СИСТЕМІ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
Анотація: В даному документі розглядаються умови та інституціональні
рамки для точності фіскальних припущень на основі вивчення взаємозв'язків між
політичними умовами, економічним циклом та існуючою реальністю.
Міждисциплінарна точка зору необхідна для досягнення фіскальних цілей,
ефективного державного менеджменту та реалізації якісної фіскальної
політики.
Ключові слова: фіскальний прогноз, податкові оцінки, бюджетне планування,
економічні цикли.
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Анотація: Розглянуто зарубіжний досвід фінансування вищих навчальних
закладів. Описано диверсифікацію джерел надходжень фінансових ресурсів
державних ВНЗ. З’ясовано систему фінансового управління ВНЗ з урахуванням
пріоритетів розвитку. Узагальнено напрями розвитку фінансування державних
ВНЗ України.
Ключові слова: фінансування, державні вищі навчальні заклади, оптимізація
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Дієва політика та суттєві результати у сфері вищої освіти неможливі без
належного фінансування державних вищих навчальних закладів (ВНЗ) та інших
освітніх установ, джерелами фінансування яких є як бюджетні кошти, так і кошти
юридичних та фізичних осіб. Важливість вирішення питань, що стосуються
фінансування вищої школи, зумовлена обмеженим обсягом та часом
неефективним використанням доступних фінансових ресурсів й вимагає розробки
нових підходів до організації фінансування вказаної галузі.
Теоретичні та практичні площини фінансування освіти досліджували відомі
зарубіжні економісти, зокрема: Н. Барр, Г. Бекер, М. Блауг, Д. Джонстоун,
Т .Шульц та інші.
Дослідженню фінансування освіти і науки в Україні присвячені роботи
вітчизняних економістів: В. Базилевича, Т. Боголіб, З. Варналія, О. Василика,
В. Геєця, І. Каленюк, Е. Лібанової, А. Чухна, С. Юрія та інших.
Досвід розвинутих зарубіжних країн підтверджує, що результативна діяльність
ВНЗ досягається шляхом:

ефективного державного регулювання розвитку вищої освіти;

дієвого механізму управління фінансовими ресурсами ВНЗ.
Хоча ВНЗ в Європі майже завжди працюють в контексті зовнішньої
нормативної бази, масштаби і деталі цих правил значно відрізняються там, де це
стосується організаційної автономії університетів. У більшості країн установи
відносно вільні приймати рішення, що стосуються їх адміністративних структур, а
їх здатність формувати свої внутрішні академічні структури в межах нормативноправової бази є більш обмеженою.
Крім того, існує тенденція включення зовнішніх членів в інституційні процеси
прийняття рішень, особливо там, де ВНЗ мають подвійні структури управління.
Це розглядається не лише як вирішення важливої проблеми підзвітності, а й
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служить іншій, більш стратегічній меті. Дійсно, зовнішні члени в керівних
органах ВНЗ часто обираються з метою сприяння розвитку зв’язків з бізнесом та
іншими секторами [3].
Щодо керівництва, то зрушення в бік більш корпоративного типу ректорів, що
виконують роль генеральних директорів у низці країн Західної Європи
відбувається паралельно з підвищенням ступеня автономії в управлінні і здатності
університетів створювати власні організаційні структури. Нарешті, дуальні
структури управління – з деяким поділом влади між органами і, як правило, з
радою або сенатом, що входять до їх складу, - на відміну від унітарних структур
знаходяться на підйомі [5].
В той час, як ВНЗ у більшості систем вищої освіти ЄС мають право позичати
гроші, є певні обмеження у Північній Європи, де встановлюються максимально
доступні суми. Половина університетів країн Європи можуть володіти своїми
будівлями. Однак, навіть ті, хто володіє своїми спорудами, автоматично не в змозі
приймати рішення щодо інвестування своєї нерухомості і вони не мають права
вільно продавати свої активи. Обмеження можуть бути різними: від вимоги
затвердження органом зовнішньої влади до повної нездатності продати.
В таких умовах, приватні джерела надходжень стають все більш важливими і
допомагають університетам диверсифікувати свої джерела доходу і сприяти їх
загальній фінансовій стійкості [2]. Рахунки, зібрані з благодійних та інших фондів
показують на зниження доходів (Кіпр, Фінляндія, Португалія, Нідерланди). Не
зважаючи на заходи, що вживаються університетами, це може мати
довготривалий ефект на бюджет університетів і може вплинути на їх здатність
диверсифікувати джерела надходжень у майбутньому.
Існує помітна тенденція, особливо у країнах Західної Європи, до виділення
державного фінансування у вигляді блокових грантів, а не у формі постатейного
бюджету. Блокові гранти – це такий вид фінансування, який покриває декілька
категорій витрат, зокрема, витрати на навчальний процес, поточні витрати, та/або
витрати на науково-дослідну діяльність. За таких умов університети можуть
вільно розподіляти кошти в середині закладу відповідно до власних потреб, однак
можливі деякі обмеження [3]. У Данії, Естонії, Фінляндії, Італії, Люксембурзі,
Норвегії, Нідерландах, Іспанії, Швейцарії, Великій Британії та деяких
федеральних землях Німеччини не має обмежень щодо внутрішнього розподілу
блокових грантів. У Франції можливо перерозподілити кошти в бік поточних
витрат та інвестицій, і неможливо – на заробітну плату; в Ісландії перерозподіл
коштів теоретично можливий, однак на практиці це відбувається вкрай рідко [5].
Системи вищої освіти Австрії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Угорщини,
Ісландії, Італії, Іспанії, Нідерландів, Словаччини, Швейцарії, Великої Британії,
деяких федеральних земель Німеччини цілком вільно можуть утримувати
надлишкові кошти з державного фінансування. Однак, у Великої Британії та
Естонії розмір державного фінансування на наступний рік може бути скориговано
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у випадку, якщо університет не відповідає за показникам витрат або кількістю
випускників. Університети Кіпру, Греції, Ірландії та Литви не можуть утримувати
надлишкові кошти. У Польщі надлишкові кошти можуть бути витрачені лише на
інвестиції. Крім того, можуть застосовуватися й інші обмеження. Так, у Чехії,
Латвії, Люксембурзі, Португалії та Туреччині необхідне схвалення зовнішнього
повноважного органу. До того ж, у Чехії, Норвегії та Швеції встановлено
максимально можливий відсоток утримання надлишкових коштів (5% у Чехії та
Норвегії і 10% у Швеції). У Туреччині рішення щодо розподілу надлишкових
коштів приймає зовнішній повноважний орган [4].
Університети у Греції, Угорщині, Норвегії, Португалії, Швейцарії і Туреччини
не можуть позичати кошти на фінансових ринках. Університети Австрії, Чехії,
Данії, Естонії, Фінляндії та Нідерландів можуть позичати кошти без жодних
обмежень. На Кіпрі, у Франції, Латвії, Литві, Люксембурзі та Іспанії навчальні
заклади можуть брати кошти в борг за умови схвалення цього рішення зовнішнім
повноважним органом. В той же час, у Швеції університетам дозволено
отримувати кредитування лише в окремих державних банках. В Ірландії, Італії та
Словаччині на законодавчому рівні визначено максимально можливий відсоток
позики. У Польщі ВНЗ можуть позичати кошти, а держава може виступати
гарантом повернення позики. Однак, якщо кредит видається під гарантії коштів
університету, отриманих від державних органів або органів місцевого
самоврядування, заяву на отримання такого кредиту повинен затвердити міністр
фінансів. В Ісландії, хоча університети не можуть безпосередньо позичати кошти,
це можуть робити компанії у власності цих університетів. У Великій Британії
університети можуть вільно позичати кошти, допоки щорічні виплати за
фінансовими зобов’язаннями не перевищують 4% від загального обсягу доходів
університету; у разі перевищення цього показника, університет повинен
забезпечити схвалення позики Радою з питань фінансування вищої освіти [3].
Можна відзначити, що деякі системи вищої освіти отримали більшу свободу
дій у питаннях фінансового управління і, не зважаючи на скорочення обсягів
державного фінансування та зміни форм у якій воно надається, відбувається його
спрямування в бік стратегічних національних пріоритетів (фінансування
природничих наук, технологій, інженерії, математики – STEM) [4].
В США дослідження виконуються в науково-дослідних центрах і лабораторіях
університетів. Класичні університети в національній системі освіти мають
займати особливе місце. Адже класична університетська освіта має стратегічне
значення для будь-якої країни. Протягом усієї своєї історії університети доводили,
що прагматичний, тимчасовий успіх неможливий без фундаментальних наукових
досягнень, без універсально розвиненої особи.
Якщо розглядати сучасні диверсифікації доходів ВНЗ, то в усьому світі
відбувається суттєве підвищення плати за навчання та різних форм внесків.
Наприклад, у США фінансова підтримка державних ВНЗ на федеральному рівні
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та на рівні штату становить не більше 30% усіх витрат. Решта коштів
мобілізується з інших джерел: гранти, надходження від продажу продуктів та
послуг (доходи від платних парковок у кампусах, продаж ліцензій на відкриття
закладів на території університету) та діяльність магазинів із університетською
символікою. Крім того, використовуються кошти від фінансування Наглядової
ради, доходи за оцінювання та іспити студентів, видавничі та поліграфічні
послуги, інші доходи.
Важливим напрямом у модернізації вищої освіти є відновлення мережі
науково-дослідних установ в у складі державних ВНЗ, розвиток їх в
корпоративних структурах, венчурному бізнесі. Вагому роль у розвитку системи
генерації знань потрібно надавати державним і недержавним інститутам. За
сучасних умов держава має сприяти узгодженій роботі трьох важливих складових
«суспільства знань»: науки – освіти –бізнесу. Така робота може бути організована
шляхом створення кластерів, технопарків, спільних конкурсних комісій з пошуку
і
відбору
пріоритетних
напрямів
науково-технологічного
розвитку,
спеціалізованих фондів із пайовою участю держави і бізнесу тощо.
Необхідно провести змістовну реформу освіти та здійснити серйозну
модернізацію економічних механізмів освітньої сфери, розрахувати кількість
працівників освіти з обов’язковим наближенням до європейських показників
навантаження, що дасть можливість збільшити заробітну плату професорськовикладацькому складу у рази [1].
Як показує досвід розвинених зарубіжних країн значна частка наукових
досліджень нині здійснюється великими колективами дослідників різних галузей
із використанням складного лабораторного обладнання [4]. Розуміється, що така
можливість є лише в університетів з їх потужним науково-педагогічним та
професорсько-викладацьким складом різноманітних сфер знань. На жаль,
більшість вітчизняних державних ВНЗ, є малопотужними і мають досить
незначну матеріально-технічну і лабораторну базу, а наукова складова є
другорядною. Тому проблема укрупнення українських ВНЗ, виходить на перший
план. На нашу думку, вдалим вирішенням цієї проблеми було б створення на
основі державних і комунальних ВНЗ потужних класичних регіональних
університетів, а також дослідницьких та відповідних профільних університетів.
У багатьох країнах замінюється підхід, орієнтований на надання коштів
вищому навчальному закладу, підходом, при якому більше уваги приділяється
безпосередній підтримці студентів. При цьому заклади продовжують отримувати
державні кошти, проте непрямим методом. Крім того, можливість отримання
прямого фінансування з боку держави теж зберігається. Такі методи фінансування
державних закладів вищої освіти призводять до конкуренції між ними за
залучення студентів, більшої виборності в державному фінансуванні вищої
освіти. У багатьох зарубіжних країнах, а особливо європейських, поки що
переважає фінансування безпосередньо закладів вищої освіти державою, проте
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все більше досліджуються можливості виділення державних коштів на вищу
освіту за рахунок студентів.
Сучасні тенденції засвідчують, що вища освіта є не лише кінцевим благом –
джерелом задоволення духовних, культурних, інформаційних потреб людини, а й
інвестиційним благом – засобом зростання доходів, забезпечення конкурентних
переваг на ринку праці та одержання інших благ. Наявність значних позитивних
зовнішніх ефектів освіти пояснює, чому в розвинених країнах переважає ідея
вищої освіти як суспільного блага та її державного фінансування.
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ПОВЕДІНКОВІ ЧИННИКИ
У ФУНКЦІОНУВАННІ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
Анотація: Проаналізовано взаємодію суб’єктів фінансового ринку з позиції
поведінкових фінансів, які пояснюють їхні неефективні дії недостатньою або
занадто сильною реакцією на інформацію. Запропоновано посилити роль
держави у їхній нейтралізації шляхом залучення до розроблення регулятивних
норм учасників ринку та їх саморегулювальних організацій, що дасть змогу
відновити довіру до інститутів фінансового ринку.
Ключові слова: поведінкові фінанси, фінансовий ринок, поведінкові чинники,
суб’єкти фінансового ринку, асиметрична інформація, довіра, державне
регулювання фінансового ринку.
Особливості функціонування сучасного фінансового ринку важко пояснити
інструментарієм класичних теорій фінансової науки, передусім це стосується
низки аномалій, що виникають на ринку у наслідок прийняття ірраціональних
рішень економічними суб’єктами. Водночас чимало сучасних теоретичних
досліджень спрямовані на вивчення зовнішніх і внутрішніх чинників їхньої
фінансової поведінки, дія яких залежить від особливостей інституційного
середовища. Сьогодні значна увага приділяється проблемам функціонування
фінансового ринку (чому і як він стає неефективним) та процесу ухвалення
рішень, які значною мірою залежать від поведінки людей, їхніх уподобань і
прагнень, що підтверджується як практикою господарського життя, так і низкою
теоретичних концепцій. Найвідомішою з них є наукова школа біхевіоризму, яка
має досить чітку соціально-психологічну спрямованість обґрунтування прояву
різних економічних інтересів та явищ.
Прихильники біхевіоризму стверджують, що у сфері фінансових відносин, як і
в інших сферах, люди керуються переважно емоціями, сформованими
стереотипами мислення, ілюзіями сприйняття та іншими поведінковими
чинниками, що у підсумку суттєво впливають на процес ухвалення фінансовоінвестиційного рішення. Більшість досліджень у сфері поведінкових фінансів
зосереджено на з’ясуванні поведінки й ролі професійних та непрофесійних
учасників фінансового ринку в економічних процесах.
Зазначимо, що дослідження у цій сфері активізувалися внаслідок останньої
світової фінансової кризи 2008-2010 рр., характер якої недостатньою мірою
можна пояснити за допомогою інструментарію класичних і неокласичних теорій.
Криза чітко акцентувала увагу на психологічних аномаліях (аспектах) прийняття
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рішень економічними суб’єктами на фінансовому ринку. Так, на думку
В. Корнєєва [3], сучасні економічні негаразди є не стільки кризою ліквідності, як
передусім кризою довіри. Цю думку поділяла й голова НБУ [1], яка зазначила:
“Очищення банківської системи України призвело до тимчасової втрати довіри до
неї, проте цей процес необхідно було пройти; він видозмінив українську
банківську систему: тільки платоспроможні, повністю прозорі банки знайдуть
своє місце на ринку. Основним наслідком цієї реформи (з метою відновлення
довіри) є те, що кінцеві власники можуть бути притягнуті до юридичної
відповідальності за доведення їхніх банків до банкрутства”.
Таким чином у сучасних умовах розвитку економіки виникають нові запитання,
відповіді на які навряд чи є однозначними як у часі, так і в просторі. Зокрема,
наскільки рішення учасників фінансового ринку – залежно від їхньої мотивації та
очікувань – є раціональними чи ірраціональними? Чи достатньо ефективним є
пруденційний нагляд регуляторних органів щодо обмеження зловживань на
ринку? Відповіді на певні аспекти поставлених запитань якраз і покликане надати
дослідження поведінкових чинників ухвалення рішень на фінансовому ринку [3],
що дасть змогу оцінювати і прогнозувати інвестиційні уподобання економічних
суб’єктів, беручи до уваги рівень освіти, економічної культури і фінансової
грамотності громадян та інші чинники. Звернемо увагу, що питання фінансової
грамотності населення нині завдяки діяльності ООН та інших міжнародних
організацій є одним з пріоритетних у більшості країн світу і не лише урядів, а й
професійних учасників фінансового ринку.
З особливостями мислення економічних суб’єктів та прийняття ними рішень
щодо задоволення певних фінансових потреб можна пояснити появу та розвиток
фінансового ринку й розгалуженість його структури. Так, Д. Бернуллі [6, с. 357358], досліджуючи процес вибору економічними суб’єктами, висунув гіпотезу, що
прийняття рішень ґрунтується часто не на грошовій, а на психологічній цінності
результату, його корисності. Справді, рішення про вибір фінансових інструментів
як і довіритися певній людині чи фінансовій установі приймається ще задовго до
отримання достатньої про неї інформації. Проте часто такі інтуїтивні та швидкі
рішення є неправильними й можуть супроводжуватися фінансовими втратами [5,
с. 102].
Застосування психологічних методів до економічного аналізу Д. Канеманом [8]
показало, що доходи інвесторів на фондовому сегменті фінансового ринку
залежать не тільки від ризиків операцій з цінними паперами і відповідних
інвестиційних помилок, а й від реакції на вхідну інформацію, оцінка якої є
мінливою залежно від психологічного сприйняття. Останнім часом на зростанні
ролі поведінкових мотивів у процесі вибору типу фінансування в умовах
формування глобалізованої інформаційної економіки наголошує багато вчених.
Причому ступінь ірраціональності дій економічних суб’єктів підвищується з
поширенням мережі Internet (прямого доступу до фінансового ринку),
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збільшенням масштабів фінансових ринків та їх взаємопов’язаністю у світовому
вимірі. Усе це привело до появи фінансових установ та професійних фінансових
консультантів, що спеціалізуються на інформаційній підтримці у прийнятті
рішень економічним суб’єктам (консалтинговий сегмент ринку фінансових
послуг). Більше того, сьогодні на ринку існує досить багато програм і онлайнсервісів (їх кількість постійно зростає) для контролю за особистими фінансами,
які допомагають користувачам зменшити свої витрати. В умовах інформаційної
економіки конкуренція посилюється, а кількість альтернатив фінансовим
посередникам постійно зростає, з’являються інноваційні фінансові продукти та
послуги (наприклад, крипто валюти).
Конкуренція в індустрії фінансових послуг, як зазначав Дж.Сінкі [7, с. 46-47],
має місце і на рівні довіри суспільства та залежить як від наявності урядових
гарантій, так і від притаманних даній фінансовій організації рис, зокрема:
1) чистої вартості чи адекватності капіталу (здатності справлятися зі збитками);
2) стабільності прибутку (індикатор ступеня ризику і ліквідності); 3) доступність,
надійність і вартість інформації про банківські операції і менеджмент. Автор
цілком справедливо наголошує, що на ефективному ринку розкриття інформації,
яка формує репутацію, дає змогу клієнтам мати уявлення про безпеку чи
ризиковість діяльності фінансової організації”.
Утім встановлення довірчих відносин між учасниками фінансової угоди не
захищає від маніпулювання довірою заощадників (інвесторів) з метою
шахрайського збагачення. Таких прикладів (схем) є чимало, але
найнебезпечнішим для суспільства є побудова фінансових пірамід, які проте
офіційно заборонені у більшості країн світу, у тому числі й Україні [4]. Однак
шахрайські схеми на їх основі все ж таки функціонують головно через
недосконалість законодавства, недостатній нагляд з боку держави та необачність і
довірливість домогосподарств. Наприклад, діяльність певної частини банків в
Україні можна класифікувати, як фінансове шахрайство, що й призвело до їх
масового банкрутства у 2014-2016 роках, оскільки головною проблемою для
банків стала вимога розкриття достовірної інформації. Таким чином,
ірраціональність у поведінці учасників фінансового ринку може призводити й до
руйнівних наслідків у масштабах національної економіки. Така ірраціональність
може бути зумовлена як психологічно-емоційним станом економічного суб’єкта,
так і особливостями його реагування на зміни в інформаційному середовищі
(прогнозні та статистичні дані, повідомлення у ЗМІ, заяви експертів та аналітиків
тощо) [2, с. 113].
Враховуючи те, що в Україні до цього часу фактично жодна зі спроб
реформування того чи іншого сегменту фінансового ринку та й соціальноекономічної сфери загалом, не знайшли однозначної суспільної підтримки, довіра
до держави, суб’єктів ринку та вживаних регуляторних інструментів залишається
вкрай низькою. За таких обставин довіра сприймається радше, як недовіра, що
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впливає на економічну поведінку населення в цілому, і особливо на такий
чутливий її елемент, як фінансова поведінка (наприклад, попри зменшення
офіційних показників інфляції і значну різницю у процентних ставках населення
досі віддає перевагу депозитам в іноземній валюті).
Отже, на фінансовому ринку інформація набуває особливого значення й
розповсюджується стрімкими темпами, а також інколи підсилюється ефектами
інформаційного каскаду та натовпу, що підвищує імовірність виникнення
масштабних криз в економіці країни. Наприклад, введення тимчасової
адміністрації в АТ “БрокБізнесБанк” у 2014 р. спричинило недовіру до всієї
банківської системи України і призвело до масового відтоку вкладів населення.
З огляду на зазначене, можна стверджувати, що під час кризи та у посткризовий
період держава повинна бути не тільки фінансовим, а й організаційним агентом.
Здатність передбачення характеру реагування суб’єктами фінансового ринку є
умовою підвищення регуляторного потенціалу держави, оскільки дії регулятора
можуть викликати нерозуміння або навіть спротив, що знизить очікувану
результативність вжитих заходів. Тому Д. Канеман [8] наголошує на необхідності
та важливості розроблення економічної політики на основі об’єднання знань
експертів з емоціями суспільства для мінімізації ризиків неправильного
сприйняття. Адже один з уроків світової фінансової кризи, який мало б засвоїти
суспільство, полягає в тому, що часом конкуренція між експертами та учасниками
фінансового ринку формує могутні сили, що прирікають суспільство на ризики та
невідомість.
Сьогодні підтримка двостороннього зв’язку з учасниками фінансового ринку
широко використовується у практиці багатьох країн (у тому числі й в Україні), а
розроблення та затвердження необхідних нормативно-правових актів відбувається
не лише за ініціативи державних регуляторів. У багатьох випадках до складу
робочих груп, що здійснюють розроблення регуляторних актів, входять
представники піднаглядних установ, асоціацій, органів саморегулювання,
професійних спілок тощо.
На наш погляд, державна регуляторна політика має посилити координаційну
функцію та брати безпосередню участь в інформаційних потоках між учасниками
фінансового ринку шляхом підвищення рівня прозорості та відкритості
державних регуляторів і їхніх рішень. Крім того, не менш важливу роль відіграє й
швидкість реагування регуляторної політики на зміни у динаміці та кон’юнктурі
фінансового ринку.
Водночас держава, здійснюючи свої функції, не повинна обмежуватися роллю
наглядача. Емоційним та імпульсивним учасникам фінансового ринку, що діють в
умовах асиметрії інформації, для прийняття рішень необхідний “дороговказ”,
яким має стати держава. Зважаючи на наявність широкого спектру інструментів
впливу, державні інституції здатні підштовхувати суб’єктів фінансового ринку до
прийняття економічно обґрунтованих рішень. Саме на такій ідеї ґрунтується на248

прям поведінкової економіки — лібертіанський патерналізм. Підштовхування
побудоване на психологічних принципах прийняття рішення учасником
фінансового ринку. Згода прийняти умови, що висуває держава, сприймається, як
правильний вибір. Відмова від нього – вольова дія, що вимагає зусиль та більшої
відповідальності від суб’єкта ринку. Відповідно ці умови визначають позитивне
прийняття рішення.
Виходячи з аналізу вітчизняної практики регулювання фінансового ринку,
державні інституції досить адекватно сприймають виклики сучасності та
адаптивно змінюють підходи у регуляторній сфері. Водночас регуляторній
політиці на фінансовому ринку не вистачає систематичності та послідовності, що
значно мінімізує її потенційну ефективність. На сучасному етапі державна
регуляторна політика має стати більш гнучкою, її гнучкість повинна
забезпечуватись, по-перше, врахуванням поведінкових ефектів, що проявляються
на фінансовому ринку; по-друге, переорієнтацією вектору державної уваги з
відносин “держава — приватний сектор” на внутрішні відносини між
економічними агентами приватного сектора.
Отже, сьогодні не тільки економічні, а й психологічні, релігійні, етичні,
культурні та інші чинники відіграють щораз важливішу роль у спонуканні
відмови чи згоди користування пропонованими ринком фінансовими послугами, а
пошук і вияв чіткої детермінації соціокультурних і економічних компонентів
фінансових новацій на основі взаємної довіри набуває вирішального значення для
їх поширення. Оскільки з розвитком технологій та формуванням інформаційної
економіки посилюється конкуренція між організованими та неорганізованими
сегментами фінансового ринку, то підтримка і заохочення державою здійснення
угод саме на перших з них повинна стати основою кругообігу коштів, що дасть
змогу регуляторам контролювати походження капіталу та протидіяти його
відмиванню й легалізації. Тому формалізація правил поведінки всіх учасників
фінансового ринку є необхідною як засіб захисту інвесторів, особливо на нових
сегментах ринку з інноваційними фінансовими продуктами.
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ЯК ЗАПОРУКА СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
Анотація: У статті розглянута фінансова стійкість місцевих бюджетів у
взаємозв'язку з фінансовою безпекою держави. Представлені індикатори
бюджетної симетрії, дохідного потенціалу та бюджетної забезпеченості на
місцевому рівні. Висвітлено напрямки забезпечення стійкого стану місцевих
бюджетів та обґрунтовано систему факторів, що найбільше загрожують
фінансовій стійкості та безпеці місцевих бюджетів.
Ключові слова: фінансова стійкість, фінансова безпека, місцевий бюджет,
бюджетна симетрія, дохід, індикатори фінансової стійкості.
Місцеві бюджети є важливою ланкою бюджетної системи держави, за
допомогою них визначається результативність фінансування інвестиційних
проектів на місцевому рівні, ефективність функціонування місцевих органів
влади. Вони є основним грошовим фондом органів місцевого самоврядування,
сприяють забезпеченню фінансової самодостатності розвитку територій держави,
визначають ефективність впливу місцевих органів влади на розвиток
економічного потенціалу їх територій. В Україні місцеві бюджети виступають, як
соціально спрямовані, що зумовлено значними обсягами розподілу фінансових
ресурсів на фінансування установ освіти, охорони здоров'я, соціального захисту
та соціального забезпечення, житлово-комунального господарства при
незначному рівні фінансування економічних і екологічних статей витрат.
Бюджетна стійкість як елемент безпеки є здатністю долати фінансовоекономічні ризики без кардинального перегляду зобов‘язань бюджету і його
секвестру. Стійкість бюджету характеризується бюджетною самостійністю,
збалансованістю бюджету, платоспроможністю суб‘єктів публічної влади,
ефективністю використання бюджетних коштів, боргоспроможністю в
середньостроковій перспективі. Стратегія бюджетних затрат має враховувати
тенденції в довгостроковій перспективі. Забезпечення збалансованості бюджетної
системи України в довгостроковому періоді є серед основних завдань бюджетної
політики. Законодавче встановлення обмежень при затвердженні з дефіцитом
державного і місцевих бюджетів є однією із передумов стійкості бюджетної
системи, довіри до проведення бюджетної політики та її передбачуваність.
Кожній системі в певний момент часу властиві такі індикатори, як значення
показників, рівнів безпеки і гранично допустимі величини цих показників.
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Найбільш значимі показники, що характеризують міру стійкості, іменують
індикаторами бюджетної безпеки. До показників, що визначають бюджетну
стійкість країни, включають: рівень дефіциту бюджету; стабільність цін;
стабільність бюджетних потоків і розрахунків на всіх рівнях бюджетної системи;
стійкість банківської системи і національної валюти, швидкість обігу грошової
маси; виконання платіжних зобов'язань, рівень неплатежів; золотовалютний запас
країни; стан і рівень розвитку фінансового ринку і ринку цінних паперів;
зовнішній і внутрішній борг країни; дефіцит платіжного балансу; фіскальні умови
активізації інноваційно-інвестиційної діяльності [1].
Сучасні прикладні дослідження бюджетної стійкості в основному спираються
саме на концепцію, головним елементом якої є теорія «міжчасового бюджетного
обмеження» держави. Здатність уряду управляти високим рівнем державного
боргу залежить також від рівня розвитку фінансових ринків, оцінки фінансових
ризиків суб’єктами ринку і довіри до економічної політики, зокрема,
спроможності уряду проводити структурні реформи та консолідувати державні
фінанси. Проте країни з високим рівнем боргового навантаження, а також
значними зовнішніми дисбалансами та обсягом накопичених умовних
зобов’язань, особливо вразливі до ринкових потрясінь, таких як різкі зміни
процентних ставок чи валютних курсів [2, с.64].
На даний момент не існує єдиного підходу до розуміння фінансової стійкості
бюджету (таблиця). Дослідження в даній сфері свідчать що стійкість державних
фінансів відображає задоволеність потреб поточних поколінь, без впливу на
задоволеність майбутніх [3].
Головними умовами фінансової стійкості місцевих бюджетів є:
– збалансованість доходів та витрат для розвитку;
– фінансова автономія, тобто бюджетна самостійність (наявність в органів
місцевого самоврядування прав самостійного прийняття рішень щодо формування
своїх бюджетів та фінансування завдань і повноважень з метою забезпечення
гідних умов для життєдіяльності громадян адміністративно-територіальних
одиниць) та платоспроможність (реальна можливість місцевих органів за рахунок
наявних в їх розпорядженні матеріально-фінансових ресурсів забезпечувати
населення суспільними товарами та послугами якісно і в повному обсязі).
Таблиця 1
Огляд трактувань поняття «фінансова стійкість місцевого бюджету»
Автор,
Поняття, що
Визначення поняття
джерело
використовуєтьсяавтором
Вахович І.М., Фінансова стійкість регіону
Камінська
І.М. [1]
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здатність протистояти зовнішнім та
внутрішнім негативним впливам на основі
дотримання такої структури джерел
фінансування,
яка
забезпечуватиме
стабільність розвитку в довгостроковій
перспективі

Продовження табл.1
Коритько Т.Ю. Стійкість
[2]
бюджету

місцевого …стан доходів і видатків бюджету, їх структура і
динаміка, які забезпечують органам місцевої
влади можливість повного, своєчасного і
незалежного від інших бюджетних рівнів
виконання
своїх
зобов’язань,
сприяє
збалансованому розвитку економіки і соціальної
сфери.
Крук О.М. [3]
Фінансова
стійкість …під фінансовою стійкістю місцевого бюджету
бюджету
слід розуміти його платоспроможність з
дотриманням умови збалансованості його
доходів
та
видатків
у
довгостроковій
перспективі, яка забезпечує органам місцевого
самоврядування
можливість
самостійного,
повного
і
своєчасного
фінансування
передбачених у бюджеті видатків за рахунок
власних та закріплених бюджетних коштів та
сприяє стабільному соціально-економічному
розвитку території незалежно від коштів вищого
рівня.
Старостенко Н. Фінансова
стійкість …це здатність органів місцевого самоврядування
[6]
бюджету міста
акумулювати обсяг доходів, достатній для
покриття
їх
видатків
і
забезпечення
збалансованості бюджету протягом бюджетного
року.
Щербакова В.І. Фінансова
стійкість …здатність органів місцевого самоврядування
[7]
місцевого бюджету
вчасно й у повному обсязі мобілізувати власні
фінансові ресурси щодо виконання покладених
на них функцій й надання населенню
підпорядкованої території відповідного рівні
суспільних благ.

Слід зауважити, що фінансова автономія певною міро визначається обсягом
наявних фінансових ресурсів у розпорядженні місцевих органів управління як
надійної бази для вирішення власних завдань [3].
До зовнішніх факторів, що найбільше загрожують фінансовій стійкості і
безпеці місцевих бюджетів, можна віднести: інфляційні процеси; стан грошовокредитного обігу; коливання цін на енергоносії; частку тіньової економіки;
нестабільність правової бази щодо діяльності суб’єктів господарювання; низький
рівень ефективності функціонування державних фінансових органів; рівень
економічного розвитку країни; низьку якість фінансового, бюджетного та
податкового законодавства; адміністративні бар’єри та ступінь довіри до влади,
ухвалення законодавчих актів щодо зменшення податкового потенціалу місцевих
бюджетів; нестабільність економіки, кризи грошово-кредитної системи.
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До внутрішніх загроз можна віднести значну кількість фінансових
зобов’язань місцевих органів влади; ухилення від податків; помилки органів
влади при фінансовому плануванні місцевого бюджету; якість виконання
бюджету; якість фінансового контролю та застосування його результатів у
плануванні; помилки, що призводять до зниження ефективності діяльності
розпорядників бюджетних коштів із надання бюджетних послуг; низьку якість
планування доходів місцевих бюджетів; ухвалення законодавчих актів, що
зменшують податковий потенціал місцевих бюджетів; втрату самостійності
місцевого бюджету у зв’язку з недостатністю джерел доходів; зменшення
власності місцевих органів влади внаслідок її передачі на іншій рівень бюджетної
системи; низьку ефективність системи контролю за формуванням доходів
місцевих бюджетів; низький рівень використання податкового потенціалу
територій; стан розвитку галузей економіки регіону; рівень життя населення
регіону; високий рівень дотаційності місцевих бюджетів; розмір території;
нераціональність використання місцевих природних ресурсів; відсутність
зацікавленості місцевих органів влади у нарощуванні власної доходної бази [9].
Фінансова стійкість бюджету міста — це здатність органів місцевого
самоврядування акумулювати обсяг доходів, достатній для покриття їх видатків і
забезпечення збалансованості бюджету протягом бюджетного року. Тлумачення
поняття «фінансова стійкість місцевого бюджету» потрібно підходити системно.
Таким чином, фінансову стійкість місцевого бюджету треба розглядати як
здатність органів місцевого самоврядування вчасно й у повному обсязі
мобілізувати власні фінансові ресурси щодо виконання покладених на них
функцій й надання населенню підпорядкованої території відповідного рівня
суспільних благ; фінансова стійкість місцевого бюджету дає здатність більш
ефективно надавати оцінку фінансовій діяльності місцевих органів влади [7, с.95].
Економічний потенціал України, який є матеріальною основою фінансової
стійкості та бюджетної безпеки, нині значно ослаблений. Досі дається взнаки спад
виробництва, втрачається науково-технічний потенціал, спостерігається зниження
життєвого рівня, згортаються інвестиційні процеси, зростає безробіття,
розростається і міцніє «тіньовий» сектор економіки. Соціальне зубожіння
широких верств населення, значна диференціація в доходах різних прошарків
населення, зневіра у власні сили та владні структури стоять на заваді консолідації
нації і складають значну загрозу фінансовій та економічній безпеці [10].
В умовах ринкової економіки актуальним постає питання з’ясування
фінансового стану місцевих бюджетів за допомогою об’єктивної оцінки їх
бюджетного потенціалу, адже різні суб’єкти ринкових відносин зацікавлені в
об’єктивному визначенні бюджетної стійкості. Крім того, реальна оцінка
бюджетних можливостей місцевого самоврядування дозволить об’єктивно
виявити дійсні потреби у фінансовій допомозі, обґрунтовано обрати фінансову
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стратегію соціально-економічного розвитку, підвищити фінансову самостійність у
використанні свого бюджетного потенціалу.
Місцеві бюджети є фундаментом всієї бюджетної системи, зміцнення якого
має відбитися на розвитку бюджетної політики та фінансової безпеки держави.
Зміцнення місцевих бюджетів є основою життєзабезпечення населення, що
виходить за місцеві рамки і набуває загальнодержавного значення, саме тому
першочерговим завданням держави має стати забезпечення збалансованості
місцевих бюджетів і розвиток їх доходної бази. Підвищення фінансової стійкості
та фінансової безпеки місцевого бюджету можливе за рахунок посилення
доходної бази, підвищення ефективності і результативності використання
бюджетних коштів, урахування зовнішніх та внутрішніх факторів.
Фінансову стійкість і безпеку слід розглядати з позиції поточної та
довгострокової стійкості, що дозволить ставити та вирішувати стратегічні
завдання економічного та соціального розвитку.
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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА – СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ ФІНАНСОВОЇ
ПОЛІТИКИ
Анотація: обґрунтовано формування концепції фінансової політики на
макрорівні і з урахуванням викликів нового глобального фінансово-економічного
середовища, розкрито основні слабкі місця сучасної фінансової системи в
глобальному масштабі, які можуть призвести до нестабільності у фінансовому
секторі країни, а також досліджено потенційні ризики порушення фінансової
безпеки держави.
Ключові слова: фінансова безпека, фінансова система, фінансова політика,
фінансова глобалізація, фінансова стабільність, фінансовий сектор, фінансова
незалежність.
У сучасних умовах трансформації економічної системи України розв’язання
фінансових проблем є значним важелем сталого економічного і соціального
розвитку як регіонів, так і країни в цілому.
Нинішня фінансова політика повинна враховувати всю багатофакторність,
багатокомпонентність та багатоваріантність управління фінансами для
досягнення поставленої мети та виконання завдань щодо ефективного розвитку
вітчизняної економіки. Державна фінансова політика не може визначатися раз і
назавжди.
В цій площині окремо слід виділити аспект формування концепції фінансової
політики на макрорівні і з урахуванням викликів нового глобального фінансовоекономічного середовища, котрі загрожують, як показують події останніх років
безпрецедентними за своїми масштабами кризовими явищами у фінансовій сфері,
що вимагає нового підходу у забезпеченні ефективних заходів фінансової
безпеки.
Питання дослідження теоретичних і практичних основ здійснення фінансової
політики привертали уваги багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема
Д. Блейк, В. Ален, Дж.К. Ван Хорн, Д. Едмістер, О. Василик, В. Геєць, В. Грушко,
Н. Євтушенко, О. Кириленко, І. Лютий, В. Опарін, В. Федосов, С. Юрій, Л.
Яременко та ін.
Узагальнюючи погляди вчених щодо трактування економічної сутності
дефініції "фінансова політика", будемо вважати, що фінансова політика держави це визначений урядом напрямок діяльності, що передбачає цілісну сукупність
організаційних, правових, інформаційних, інших заходів, спрямованих на
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ефективне формування фінансових ресурсів держави, їх розподіл, раціональне
використання і контроль відповідних фінансових потоків за допомогою
використання потенціалу фінансової системи та забезпечення функціонування
фінансових механізмів.
Ефективність втілення в життя фінансової політики тісно пов’язана з певними
важелями її реалізації. Так слід виділити ставки податків та зборів, податкові
пільги, мита, екологічні платежі, механізми формування структури видатків
бюджету та забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, грошової
емісії, видачі і погашення кредиту та плати за нього, фондового ринку та
валютного курсу тощо. Пріоритетність цих важелів залежить від стану економіки
та стратегічних завдань, які вирішує суспільство на різних етапах свого розвитку.
У результаті механізм застосування різноманітних фінансових та монетарних
важелів постійно змінюється, без чого неможливе ефективне вирішення завдань,
що стоять перед фінансовою політикою [3].
Варто відзначити, що фінансова безпека держави має як внутрішній, так і
зовнішній аспекти. Щодо зовнішнього, то це, передусім, фінансовий суверенітет
країни, незалежність національної фінансової системи від впливу міжнародних
фінансово-кредитних організацій і транснаціонального капіталу. Проте
стверджувати про абсолютну фінансову незалежність в умовах глобалізації
некоректно, адже на фінансовій безпеці України позначаються процеси
фінансової глобалізації, що посилюються у світовому співтоваристві. Відтак
проблема фінансової безпеки сьогодні виходить за національні межі. Зростає
рівень інтеграції та консолідації фінансових ринків, зростають масштаби
мобільності капіталу й посилюється інтенсивність його обігу [1].
Фінансова безпека кожної конкретної країни значною мірою залежить від рівня
її соціально-економічного розвитку, послідовності та передбачуваності державної
економічної політики, наявності системи інституційного захисту фінансової
безпеки, яка унеможливлює прийняття волюнтаристських рішень і дій у сфері
податкової, бюджетної та монетарної політики. Значний вплив на фінансову
безпеку справляє рівень інтегрованості фінансової системи країни у світовий
фінансовий ринок [3].
До основних слабких місць сучасної фінансової системи в глобальному
масштабі, які можуть призвести до нестабільності у фінансовому секторі
конкретної країни можна віднести:
1) завищену вартість фінансових активів на світових фінансових ринках та
низький рівень їх прибутковості, що може призвести до знецінення таких активів і
збитків фінансових інститутів;
2) поглиблення міжнародних фінансових дисбалансів – зростання позитивного
сальдо поточного рахунку азійських країн та експортерів нафти супроводжується
безпрецедентним рівнем дефіциту торговельного балансу США;
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3) глобальне зростання заборгованості корпоративного сектора та відповідно
зниження його платоспроможності [5].
Щодо фінансової політики України, то її важливою складовою має стати
політика у сфері фінансової безпеки, побудована на науково - обґрунтованих
методологічних принципах ідентифікації загроз та ризиків. Для західної
економічної науки характерним є аналіз можливих загроз для фінансової безпеки
як країни в цілому (стійкість фінансової системи), так і окремих складових
фінансової системи (банківської, податкової та бюджетної систем, фондового
ринку). Заслуговують на увагу підходи англійських економістів до оцінки
потенційних ризиків порушення фінансової стабільності, що полягають у:
1) встановленні основних зон вразливості або слабких місць фінансової
системи;
2) ідентифікації потенційних сценаріїв та передавальних механізмів впливу на
фінансову систему через підвищення фінансових ризиків;
3) оцінці «агрегованого ризику фінансової системи» (потенційний рівень
інфляції, темпів зростання ВВП);
4) ідентифікації пріоритетних напрямів політики у сфері фінансової безпеки,
спрямованої на нейтралізацію потенційних ризиків [2; 3].
Основними напрямами фінансової політики на середньострокову перспективу
мають стати вдосконалення інституційного середовища фінансового
регулювання, підвищення дієвості фінансово-бюджетного планування і
прогнозування, поступове та виважене зростання показника монетизації,
вдосконалення механізмів валютного регулювання, утримання стабільного рівня
цін, посилення взаємозв’язку фінансового регулювання із циклічністю
економічного розвитку, забезпечення макроекономічної збалансованості.
Вагомим є подальше зміцнення ролі фінансової складової розвитку суспільства в
забезпеченні збалансованого економічного зростання. Водночас, необхідним є
удосконалення інституційних засад фінансового забезпечення соціальної сфери,
що надасть можливість підвищити рівень соціальних гарантій держави та
стійкість бюджетної системи [4].
У сфері фінансової безпеки, як одного із ключових напрямів фінансової
політики державна політика потребує чітко визначених концептуальних засад та
стратегічних цілей, що мають в себе включати:
1) визначення критеріїв і параметрів фінансової безпеки;
2) розробка механізмів і заходів ідентифікації загроз фінансовій безпеці, форм
їх прояву і локалізації;
3) встановлення основних суб’єктів загроз, механізмів їх функціонування і
впливу на національну фінансову систему;
4) розробку методології прогнозування, виявлення і запобігання виникненню
чинників, що визначають виникнення загроз фінансовій безпеці, проведення
досліджень з виявлення тенденцій і можливостей розвитку таких загроз [3; 6].
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Для реалізації політики у сфері фінансової безпеки важливим є питання
координацій дій податкової, бюджетної та монетарної політики з метою
запобігання їх можливому негативному впливу на таку безпеку.
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Питання фінансової політики України досліджували у своїх працях такі
вітчизняні вчені: І. Бабич, Т. Боголіб, О. Василик, Ю. Бережна, Г. Колодко,
В. Кудряшов, І. Луніна, І. Лютий, С. Салівон, І. Чугунов та ін.
Фінансова політика – динамічне явище. Проте, як зазначив П. Юхименко, з
позицій сучасних критеріїв аналізу, весь історичний процес її формування і зміни
не можна подавати однозначно – як розвиток по висхідній або як розвиток
циклічного характеру. Він має складніший характер, що викликано змінами цілей
економічної політики, впливом зовнішніх умов і чинників, які загрожують зміною
геополітичного становища України [1]. Враховуючи це, автори поділяють думку,
що фінансова політика потребує наукового підходу до її розробки, відповідності
закономірностям суспільного розвитку, врахування надбань економічної й
фінансової теорії. Тобто фінансова політика має базуватися на науково
обґрунтованій концепції економічного розвитку суспільства та давати реальні
поточні
(макроекономічна
збалансованість,
бездефіцитність
бюджету,
оптимальний обсяг державного боргу тощо) і стратегічні (стійкий економічний
розвиток країни, зростання ВВП, інвестицій, добробуту населення,
платоспроможності країни) результати, а також базуватися на адекватних
концепціях економічного розвитку та фінансових механізмах їх реалізації [2, с.
210].
Фінансова політика держави повинна бути спрямована на досягнення
фінансової самостійності, що дасть змогу реалізувати національні інтереси
економічного розвитку в умовах глобальної економіки. В Україні фінансова
політика повинна забезпечити підтримку валютно-фінансової стабільності,
зміцнення бюджетної дисципліни, таргетування бюджетного профіциту,
відновлення золотовалютних резервів центрального банку тощо [3, с. 205].
При неефективній фінансовій політиці фінансування заходів щодо вирішення
поточних і довгострокових проблем здійснюється шляхом нарощування обсягів
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державних боргових зобов'язань, що підвищує навантаження на сектор державних
фінансів до критичного рівня. Тоді витрати на погашення та обслуговування
державних запозичень та виконання зобов'язань за гарантіями обмежують
можливості забезпечення сталого та стабільного розвитку країни.
Для знаходження фінансової рівноваги та відновлення економічного зростання
необхідна істотна раціоналізація бюджетної системи, оскільки саме її
неврівноважений стан створює подальші дисбаланси [4, с. 56].
Державна фінансова політика є важливою складовою економічної політики
держави й водночас самостійним напрямом реалізації її відповідних функцій.
Така підпорядкованість і взаємозалежність вимагає чіткого визначення
пріоритетів соціально-економічного розвитку держави, мобілізації необхідних
фінансових джерел та їх концентрації на забезпеченні досягнення поставлених
цілей. За період існування України як самостійної держави розроблено до
п’ятисот та затверджено близько трьохсот окремих програм, котрі мали сприяти
досягненню певних цілей у різних сферах економіки [2, с. 217].
Реалізація фінансової політики держави здійснюється у вигляді комплексу
заходів, які втілюються через фінансове право, фінансову систему і фінансовий
механізм з метою найбільш повного виконання фінансами своїх функцій. Через
норми фінансового права та елементи фінансової системи і фінансового
механізму здійснюється реалізація положень концепції економічного розвитку
держави. Якщо остання відсутня, то навряд чи можна говорити про будь-яку
фінансову політику в державі.
До основних видів фінансової політики держави можна віднести наступні:
бюджетно-податкова політика, грошово-кредитна політика і політика управління
державним боргом, адже саме ці види розкривають сутність фінансової політики
держави. Інші види фінансової політики держави, які зустрічаються в роботах
дослідників, будемо вважати похідними або комбінаторними, які поєднують в
собі окремі елементи фінансової політики і політику держави в інших сферах [5].
Головними проблемами фінансової політики є проблеми забезпечення динаміки
зростання, конкурентоспроможності економіки України, утвердження оновленої
моделі фінансового розвитку. Саме такий шлях дозволить Україні зберегти і
найефективніше використовувати наявний науково-технічний потенціал для
здійснення структурних змін та зайняти належне місце у світовому просторі.
Поглиблення курсу ринкових реформ на інноваційних засадах та їх прискорення,
радикалізація системних перетворень можуть забезпечити прогресивний розвиток
держави.
Ефективне функціонування фінансової системи держави залежить від
налагодженості фінансових відносин у суспільстві, а також від дієвості
фінансового механізму, за допомогою якого реалізується фінансова політика
держави [6].
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Сучасна фінансова політика повинна враховувати всю багатофакторність,
багатокомпонентність та багатоваріантність управління фінансами для
досягнення поставленої мети та виконання завдань щодо ефективного її розвитку.
Державна фінансова політика не може визначатися раз і назавжди. Навпаки, на
сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки вона повинна бути гнучкою та
коригуватися у відповідь на зміни зовнішніх та внутрішніх факторів.
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На сьогодні середньострокове бюджетне планування є одним із важливих
інструментів формування бюджетно-податкової політки через те, що дає
можливість розширити період оцінки наслідків рішень понад один бюджетний
період. Середньострокове планування державного бюджету - це процес, в якому
визначаються ресурси, доступні на середньострокову перспективу, та
використання цих ресурсів у відповідності до пріоритетів, визначених урядом.
Середньостроковий період - це трирічний період, який утворюється за фінансовим
роком, для якого планується державний бюджет, і наступні два фінансові роки.
Бюджетним кодексом України визначено процес середньострокового
бюджетного планування/прогнозування як складання прогнозу бюджету на
наступні за плановим два бюджетні періоди. Крім того, середньострокове
бюджетне планування закладено у Концепції розвитку системи управління
державними фінансами та Стратегії розвитку системи управління державними
фінансами.
Угодою Про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом передбачено,
що у сфері бюджетної політики Сторони співпрацюватимуть у питаннях розвитку
системи
середньострокового
бюджетного
прогнозування/планування.
Запровадження сучасних методів середньострокового прогнозування/планування
й програмно-цільового методу дозволить підвищити ефективність розробки та
реалізації бюджетних програм, спрямованих на підтримку та розвиток окремих
галузей національної економіки, та знизити рівень корупції.
Ефективне середньострокове бюджетне планування допомагає уряду
підтримувати стійку фіскальну систему, ефективно розподіляти ресурси
відповідно до потреб, забезпечити ефективне постачання суспільних благ і
послуг. Таким чином, переваги для Уряду включають наступне:
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- більш стратегічний розподіл витрат, що допомагає відповідати урядовим
пріоритетам;
- підтримання фіскальної стабільності та зміцнення фіскальної дисципліни;
- поліпшення управління державними інвестиціями.
Середньострокове планування також передбачає запровадження комплексної
оцінки фіскальних ризиків, що вимагають прозорого оприлюднення, а також
ефективного планування.
Інформаційною базою для середньострокового бюджетного планування є дані
про заплановані бюджетні цілі політики уряду, що охоплює політику доходів і
витрат, політику заощаджень та боргову політику.
Багато країн світу використовують середньострокове бюджетне планування, що
забезпечує розвиток сталого підходу до управління державними фінансами.
Середньострокові бюджетні цілі можуть відображатися у різних законодавчих та
нормативно-правових актах:
- затверджуються на законодавчому рівні (Словенія та Швеція);
- зазначаються в коаліційній угоді партій, що входять до урядової коаліції
(Нідерланди та Австрія);
- наводяться у додатку до закону про бюджет на поточний рік (Франція та
Польща) [1].
Варто зазначити, що у Латвії для розробки середньострокового бюджетного
планування, крім Закону «Про управління бюджетами та фінансами»,
застосовується Закон «Про фіскальну дисципліну». Таким чином,
середньострокове бюджетне планування та фінансове управління в Латвії
здійснюється відповідно до принципів фіскальної політики, встановлених
Законом «Про фіскальну дисципліну», забезпечуючи прозорість та відповідність
фіскальній політиці [2].
Більшість країн використовують модель, що ґрунтується на щорічному
визначенні середньострокових цілей. У Латвії передбачено, що у випадку
збереження цілей звітного бюджетного року у наступному, можливе продовження
таких цілей без затвердження нової редакції. У разі, якщо бюджетні цілі не
формуються на постійній основі (Фінляндія, Нідерланди та Великобританія),
встановлюється чітко визначений проміжок часу використання уже існуючих [3].
Іноземний досвід свідчить, що процес коригування бюджетних цілей може
відрізнятися. Зокрема, бюджетні цілі:
-не змінюються залежно від конкретних обставин (Фінляндія та Швеція);
-можуть бути змінені відповідно до змін параметрів, визначених національними
нормативно-правовими актами (Австрія та Латвія);
-можуть бути змінені у випадках, передбачених національним законодавством
(Угорщина та Польща);
-можуть бути змінені на розсуд уряду без публічного пояснення (Словенія та
Словаччина), та з публічним поясненням (Чехія та Литва);
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- можуть бути збільшені за умови, що розмір додаткових видатків є очікуваним
та необхідним, а також враховується рівень інфляції (Нідерланди та Данія) [3].
В Україні на сьогодні система бюджетного планування є недосконалою, що
створює загрози зростанню дефіциту державного бюджету та державного боргу, а
також погіршує ефективність використання коштів.
Запровадження середньострокового бюджетного планування є одним з
пріоритетів діяльності Уряду, який Планом дій на 2016 рік передбачив
формування моделі переходу до середньострокового планування. По-перше,
Україна має зобов'язання перед міжнародними організаціями щодо
запровадження середньострокової фіскальної бази з 2018 року.
По-друге, Міністерством фінансів України було розроблено модель
середньострокового бюджетного планування, що грунтується на кращому досвіді
та світових практиках з урахуванням рекомендацій МВФ та особливостей
бюджетної системи України. Ця модель передбачає розширення горизонту
бюджетного планування з одного до трьох років.
З метою оптимізації державного бюджету видатків в Україні вперше буде
запроваджено комплексну оцінку ефективності та доцільності видатків. Мета цієї
оцінки полягає у виявленні неефективних видатків та підвищення ефективності
галузевих політик.
Варто зазначити, що новим підходом до процесу реформування системи
управління державними фінансами в Україні
є гендерно-орієнтоване
бюджетування, що є ефективним інструментом досягнення гендерної рівності та
який сприяє підвищенню ефективності використання бюджетних коштів. Метою
проекту є забезпечення підготовки першого гендерно-орієнтованого бюджету в
Україні на 2019 р.
Перехід до середньострокового планування в Україні дозволить забезпечити
стратегічний підхід до розподілу ресурсів, а також покращить прогнозування
бюджетних видатків, що сприятиме забезпеченню видатків для реалізації
середньострокового планування уряду.
Список використаних джерел:
1. Середньострокове бюджетне планування (міжнародний досвід) [Електронний
ресурс].
—
Режим
доступу:
http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/29131.pdf
2. Medium Term Budget Planning [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://www.fm.gov.lv/en/s/budget/medium_term_budget_planning/
3. Міжнародний досвід середньострокового бюджетного планування: уроки для
України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://feao.org.ua/wpcontent/uploads/2017/06/FEAO_Sered_budget_planning_A5_05_web-2.pdf

266

Nataliia S. Miedviedkova
PhD,
Taras Shevchenko National University of Kyiv
REFORMING THE BUDGET FORECASTING AND PLANNING IN
UKRAINE IN LINE WITH THE EUROPEAN STANDARDS
Annotation: The necessity of reforming of budget planning and forecasting of
Ukraine under the conditions of European integration processes is substantiated. The
foreign experience of the EU countries is studied and the main areas of reforms in
budget planning and forecasting in accordance with the Association Agreement
between Ukraine and the EU are defined.
Key words: budget planning, budget indicators, medium-term budgetary objectives,
fiscal discipline.

267

Моташко Тетяна Петрівна,
к.е.н.,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА РОЗВИТОК РИНКУ
СТРАХОВИХ ПОСЛУГ
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Ринок страхових послуг зазнав значних змін завдяки досягненням у сфері
інформаційних технологій. Впровадження інформаційних технологій на ринку
страхових послуг є не лише рушійною силою його розвитку, а й необхідною
умовою нормального функціонування його суб'єктів.
Інформаційні технології відіграють важливе значення на кожному етапі
функціонування страхової компанії. В усьому світі страхові компанії
застосовують усі можливі технології для удосконалення своєї діяльності і
реструктуризації застарілих додатків. Застосування сучасних досягнень у
страховій діяльності дає можливість страховикам розробляти сучасні сайти, що
відповідають "вимогам часу" та роблять доступними для споживачів низку
послуг, серед яких, можливість придбання поліса он-лайн, наявність особистого
кабінету (оплата платежу за договором страхування, історія будь-яких змін за
договором, можливість повідомити про настання страхового випадку в режимі онлайн та ін.), зручні способи оплати за страхові послуги та ін.
Основними трендами у розвитку ІТ в страхуванні є:
 Ризик-орієнтований підхід до захисту конфіденційних даних.
 Використання хмарних обчислень.
 Платформи даних, які забезпечують безперешкодний доступ до інформації.
 Використання сервіс-орієнтованої архітектури замість сервер-орієнтованої.
 Рефлексивні системи ІТ-безпеки, спрямовані на захист найбільш уразливих
ділянок.
 Соціальні платформи як нові можливості для бізнес-аналітики і канали
комунікації з клієнтами.
 Вдосконалення клієнтського сервісу за допомогою використання мобільних,
відео - та ігрових технологій.
 Інструменти аналітики для підвищення ефективності бізнес-процесів і
кращого розуміння потреб клієнта.
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До основних чинників, що стимулюють страхові компанії до впровадження
інформаційних технолгій, належать:
 скорочення паперової роботи;
 зниження впливу людського фактора;
 зниження витрат;
 збільшення швидкості доступу до інформації;
 вирішення завдань розвитку компанії;
 збільшення частки ринку;
 розробка нових страхових продуктів;
 підвищення обсягу оборотних коштів та прибутку від їх інвестування [1, с.
220-221].
Однак, поряд з чинниками, що стимулюють до впровадження інформаційних
технолгій страховими компаніями існують певні стримуючі фактори, що
перешкоджають та заважають їх впровадженню. Серед них:
 ненадійність;
 недостатній рівень кваліфікації працівників;
 брак коштів та часу.
Крім того, розвиток сучасних цифрових технологій у страхуванні призводить
до виникнення нових загроз та ризиків. В даному контексті варто зазначити про
кібер-ризики та розвиток кібер-страхування, як способу захисту від можливих
негативних наслідків їх реалізації. Страхові послуги у сфері кібер-страхування
забезпечують підприємствам фінансовий механізм відновлення після великих
збитків, допомагаючи їм повернутися до нормального функціонування,
збереження стабільності, платоспроможності і зниження втрат в результаті
перерви у виробництві.
На сьогодні, даний вид страхових послуг набирає все більшої актуальності, а
темпи його росту у світі складають близько 20 % в рік. Лідером на ринку кіберстрахування є США, де акумулюється 75% світових премій зі страхування кіберризиків [2].
Варто зазначити, що наявність полісу кібер-страхування характеризує
страхувальника як компанію, яка дбає про свої ризики і ризики своїх клієнтів. В
разі настання страхового випадку страхувальник не буде витрачати власні кошти
на ліквідацію наслідків, а скористається допомогою страхової компанії. Крім того,
з полісом страхування кібер-ризиків страхувальник отримує всебічний захист від
фінансових збитків, інструмент для подолання кризи, що виникла у зв'язку з
витоком даних, а також різні додаткові інструменти для моніторингу і запобігання
інцидентів. Поряд із зазначеним, забезпечується мінімізація наслідків кризи,
викликаної витоком даних, шляхом залучення ряду фахівців у галузі юридичної
підтримки, IT розслідувань і антикризового PR, витрати на яких компенсує
страхова компанія [3].
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Таким чином, для утримання своїх позицій на ринку та нарощення
конкурентних переваг страхові компанії повинні вдаватися до наступних дій:
постійного моніторингу змін ринку; адаптації веб-сайту; автоматизації процесів;
підвищенні кваліфікації персоналу; розробки нових продуктів; використанні
сучасних технологій в роботі. При цьому, основним пріоритетом у роботі
страховиків в умова ІТ є:

фокусування на споживачеві;

підвищення якості обслуговування клієнтів;

подальше впровадження "інтернет-речей" та розвиток Інтернетстрахування.
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Анотація: Автор розглядає рівень конкуренції на товарних ринках як
індикатор інвестиційної привабливості національної економіки як для
внутрішніх, так і для зовнішніх інвесторів. Проаналізовано рівень конкуренції
національної економіки з 2005 по 2016 роки. Серед проблем, які обмежують
розвиток конкуренції виділено проблему суб’єктивного характеру: нерівність
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Питаннями стратегічної важливості в Україні залишаються неухильне
нарощування обсягів інвестування економіки, забезпечення сприятливого
інвестиційного клімату, без яких неможливе здійснення структурної модернізації
економіки, забезпечення стійкої позитивної економічної динаміки тощо.
Основним, проте не єдиним, засобом зростання інвестиційної активності є
забезпечення функціонування внутрішнього ринку з адекватним інституційним
середовищем для розвитку конкуренції та свободи підприємницької діяльності.
Справедливо зазначити, що конкуренція є тим елементом ринкової економіки,
який забезпечує взаємодію попиту та пропонування, та, в разі адекватної реакції
ринку, урівноважує ціни на ньому. Тільки високий рівень конкуренції на ринку
може забезпечити підвищення якості та асортименту продуктів і послуг;
зниження цін; впровадження науково-технічних досягнень та інновацій;
направлення капіталу у найпродуктивніші галузі та сфери; витіснення з ринку
неефективних економічних суб’єктів та раціональне використання фінансових і
трудових ресурсів.
У ході ринкових реформ в Україні була зруйнована державна монополія на
господарювання, в результаті чого з’явилися різноманітні організаційно-правові
види підприємств, засновані на різних формах власності. Основну роль у процесі
становлення нових форм господарювання зіграла приватизація. Завдяки
перетворенню відносин власності, вступу на товарні ринки нових суб’єктів
господарювання відбулося певне розширення конкурентного сектора економіки.
У 1994-2000 роках на більшості товарних ринків України виникли конкурентні
відносини. В той же час можливості структурної демонополізації були в
основному вичерпані [1, с. 220]. Як зазначав В. Ойкен, «конкурентний порядок є
передумовою того, що приватна власність на засоби виробництва не веде до
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економічних і соціальних негараздів. Приватна власність потребує контролю з
боку конкуренції» [2, с. 359]. Тому для формування цивілізованих ринкових
відносин конкуренція має навіть більше значення, ніж приватизація. Перша
повинна передувати і забезпечувати умови для другої, тому що у протилежному
випадку приватизація законсервує монополістичні структури, які у подальшому
закриють дорогу до конкурентного ринку.
Між рівнем інвестиційної безпеки та рівнем конкуренції на товарних ринках
прослідковується прямий зв'язок: чим більший рівень конкуренції, а отже
кількість функціонуючих підприємств, тим більша величина інвестиційних
витрат, здійснена ними, а це, в свою чергу, призводить до зростання рівня
інвестиційної безпеки.
Умови конкуренції у різних секторах економіки суттєво залежать від
особливостей техніко-економічного функціонування економічних суб’єктів, тобто
масштабів діяльності, потреби в особливих знаннях, техніці, технології,
фінансових ресурсах, наявності правових бар’єрів тощо.
У вітчизняному антимонопольному законодавстві України виокремлюють
монопольні ринки та ринки зі структурними ознаками індивідуального
домінування. До ринків, на яких діє один або практично один суб’єкт
господарювання (монопольні ринки), належать ринки природних монополій та
ринки, монополізація яких є результатом рішень влади. На відміну від ринків з
природною монополією, вступ на інші ринки, на яких діє один або практично
один суб’єкт господарювання, можливий лише внаслідок глибоких технологічних
змін. Прикладами є ринки електрозв’язку внаслідок розвитку технологій
мобільного зв’язку, теплопостачання у зв’язку з розвитком автономних систем
опалення, поштового зв’язку (служба доставки «Нова пошта» як альтернатива
Укрпошті).
Протягом 2000-них років частка конкурентних ринків постійно зростала, а
частка ринків з ознаками індивідуального домінування і монопольних –
знижувалася. Ця позитивна тенденція була перервана світовою фінансовою
кризою 2008 року і з 2009 р. змінилася на протилежну (рис. 1). При цьому, якщо у
2009 р. скорочення частки конкурентних ринків відбувалося за рахунок
розширення олігопольних ринків, на яких конкуренція за певних умов можлива,
то з 2010 року відбувається поступове зростання часток ринків з ознаками
індивідуального домінування чи монополізованих ринків, на яких конкуренція
практично виключається.
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Рис. 1 Динаміка значень індикатора «Частка продукції, що була реалізована на
конкурентних ринках країни, відсотків загального обсягу продукції (станом на
початок року) [3]
За даними Антимонопольного комітету України, до 2009 року питома вага
продукції, яка реалізовувалася на ринках з конкурентною структурою, складала
приблизно 55% (рис. 1). З 2010 року рівень конкуренції почав невпинно падати
(48,3% – початок 2010 р., 49,8% – 2011 р., 49,2% – 2012 р., 45,7% – 2013 р., 47,5%
– 2014 р., 42,7% – 2015 р. та 43,4% – 2016 р.) [3], що відповідає наслідкам
кризових явищ в економіці, викликаними фінансовою кризою та подіями на Сході
України з 2014 року. Наслідки кризи у вигляді скорочення обсягу випуску, як
правило, найбільше відчувають малі підприємства, які створюють основу
конкуренції, тоді як у великих підприємств, особливо монополістів, скорочення
обсягу випуску якщо і відбувається, то меншими темпами. Функціонування
конкурентного середовища в Україні з 2014 року відбувалося за складних умов,
коли в національній економіці спостерігалася дія низки чинників, що негативно
впливала на передумови конкуренції на вітчизняних ринках. Зокрема, відбулося
скорочення обсягу платоспроможного попиту, обумовлене, зокрема, звуженням
ринків збуту, девальвацією гривні, яка призвела до розкручування інфляційних
процесів, погіршення фінансового результату підприємств і, як наслідок,
зростанням заборгованості з виплати заробітної плати. Водночас мало місце
зменшення обсягів пропонування товарів, скорочення промислового виробництва,
зменшення обсягів інвестицій та імпорту.
Серед багатьох проблем, які негативно впливають на розвиток конкуренції,
найгострішою на наш погляд є проблема нерівності умов конкуренції внаслідок
впливу адміністративних чинників. За результатами опитування суб’єктів
підприємництва нерівність умов конкуренції виступає як один із серйозних
негативних чинників їх розвитку в Україні. Так, наприклад, державні закупівлі є
одним із найбільших складників сукупного внутрішнього попиту та одночасно
ласим шматком для бізнесу: гарантований та стабільний ринок збуту і оплата.
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Якщо у 2013 р. загальний обсяг державних закупівель (місткість ринку) становив
понад 280 млрд. грн. (з яких 66% - з дотриманням законодавчих вимог щодо
процедур закупівель) або приблизно 19% ВВП, то у 2016 році було заплановано
приблизно 550 млрд. грн. (з яких 46% - з дотриманням законодавчих вимог щодо
процедур закупівель) [4, с. 9] або 23% ВВП. Таким чином, попит з боку держави
дозволяє поглинати значну частину внутрішньої продукції. Водночас
недосконалість системи організації державних закупівель, системи контролю за
дотримання конкуренції, а також корупція в органах влади призводять до
зниження її потенціалу як чинника зміцнення й розбудови внутрішніх ринків.
Зокрема, значна частина коштів держави освоюється за процедурою закупівель в
одного учасника, що не сприяє підвищенню якості продукції та зниженню її
собівартості учасниками тендерів. Підвищення ефективності наявних ринків є
першочерговим завданням уряду, оскільки без цього будь-яке розширення
місткості чи об’ємів внутрішніх ринків супроводжуватиметься симетричним
розширенням наявних проблем і перешкод, що знижуватиме позитивний ефект
державної політики.
З метою створення конкурентного середовища у сфері виконання державних
замовлень та здійснення державних закупівель та економії бюджетних коштів у
2016 році була запроваджена електронна система закупівель. Проте результати не
відповідають очікуванням. Все через те, що електронна система – це лише
прозорий інструмент під час проведення замовниками процедур. Саме через
існування у законодавстві правових норм, які виводять з-під дії Закону цілі ринки
товарів і послуг, можливість застосування неконкурентної процедури закупівель
не як виняток, а за правилом нагальної необхідності спотворює конкурентне
середовище та негативно впливає на динаміку відкритих торгів та не сприяє
ефективному використанню державних коштів у цій сфері.
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Анотація. В роботі описана система контролю за переміщенням підакцизних
товарів в країнах ЄС, її принцип функціонування, переваги та недоліки
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Нині одним з перспективних напрямів вдосконалення державного регулювання
ринку підакцизних товарів є підвищення ефективності здійснення фактичних
перевірок учасників ринку підакцизних товарів, в тому числі через використання
інструментів дистанційного контролю; вдосконалення спеціальної звітності про
виробництво та реалізацію підакцизних товарів як невід’ємної складової
формування єдиного інформаційного масиву даних для реалізації процедур
моніторингу руху підакцизних товарів від виробника до кінцевого споживача [1,
с. 283].
В зв’язку з цим доцільно розглянути кращі практики контролю за ринком
підакцизних товарів, що застосовуються в країнах ЄС. Відповідно до
європейського законодавства акцизний податок сплачується кінцевому пункті
споживання. Перебуваючи в режимі транзиту до кінцевого пункту призначення,
ці товари знаходяться у режимі відстроченої сплати акцизного податку, який
використовується для забезпечення безперешкодного доступу на внутрішні ринки
країн-членів. Інструментом забезпечення адміністрування акцизного податку в
країнах ЄС у такому режимі є функціонування інституту акцизних складів3 та
електронна система контролю за рухом підакцизних товарів – Excise Movement
and Control System (далі – EMCS)4. Використання даної системи передбачає
реєстрацію цифрових документів про рух підакцизної продукції в електронних
3

склад, на якому підакцизні товари можуть зберігатися та вироблятися в режимі відстроченої сплати
акцизного податку, що полегшує перевірку виробничих та складських приміщень.
4
рішення про впровадження EMCS було прийнято за підсумками доповіді, представленої Генеральним
Директорам з митного та непрямого оподаткування групою високого рівня про шахрайство в секторі тютюнових та
алкогольних напоїв у 1998 році.
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системах країни відправника та країни призначення. Нині 99 % усіх перевезень
підакцизних товарів в межах ЄС відбуваються в режимі відстроченої сплати
акцизного податку. Щорічно кількість перевезень підакцизних товарів становить
3,5 млн, сукупною вартістю 270 млрд євро і надходженнями акцизного податку 90
млрд євро. З моменту свого впровадження, починаючи з січня 2010 р. по травень
2015 р., було зафіксовано понад 13,6 млн. переміщень підакцизних товарів в
режимі відстроченої сплати акцизного податку з яких 98,1% завершено без
порушень.
EMCS була розроблена, щоб забезпечити плавний перехід до безпаперового
(електронного) середовища, знявши перешкоди, пов’язані з оподаткуванням,
щодо переміщення підакцизних товарів через кордони шляхом мінімізації витрат
як економічних операторів, так і фіскальних органів. Застосування системи EMCS
дозволило скоротити загальні адміністративні витрати для багатьох країн-членів
до 37 до 27,5 млн євро у 2014 році. Окрім економії коштів на адміністрування
акцизного податку до позитивних результатів запровадження системи варто
також віднести ліквідацію паперового документообігу та пов’язане з цим
збільшення ефективності, вивільнення ресурсів, які були спрямовані на посилення
контролю за процесами підвищеного ризику. Для економічних операторів
основними перевагами застосування системи стала поява можливості відстеження
руху підакцизних товарів (як для відправника, так і для одержувача), а також
полегшення аудиту та контролю за допомогою більш ефективної та якісної
документації, пов’язаної з таким переміщенням.
Одним із основних завдань розробки EMCS було поставлено допомога у
боротьбі з ухиленням від сплати податків та певними видами шахрайства, як це
описано у Доповіді Групи вищого рівня 1998 року про шахрайство у сфері
діяльності з алкогольними напоями та тютюновими виробами [2] та вирішення
ряду проблем, виявлених в системі на той час. Найважливішими слабкими
сторонами вважалися відсутність контролю над трейдерами та партіями товарів у
країні-члені відправлення та відсутність попередньої інформації в країні-члені
призначення
та
відсутність
можливості
проведення
своєчасного,
цілеспрямованого та вибіркового контролю на основі аналізу податкових ризиків.
EMCS є однією з багатьох транс’європейських ІТ-систем, частково
профінансованих за програмою ЄС Fiscalis. Значна економія фінансових ресурсів
від підвищення ефективності пов’язана з наявністю спільної інфраструктури, яка
дозволяє забезпечити безпечний та швидкий обмін електронною податковою
інформацією між державами-членами. З точки зору вартості та контролю, варто
зазначити, що лише загальноєвропейська система може забезпечити
одноманітність та узгоджені умови, необхідні для належного функціонування
внутрішнього ринку. Крім того, центральна координаційна роль, яку виконує
Комісія, а також управління EMSC, яка охоплює всі 28 держав-членів, забезпечує
підвищення ефективності порівняно з можливими двосторонніми чи
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міжнародними ініціативами. Наявність форуму для узгодження та центральної
координації спільних правил (правових аспектів) та специфікацій (технічних
аспектів) для функціонування заходів допомагає запобігти дублювання зусиль.
Функціонування системи EMCS передбачає, що постачальники підакцизних
товарів (далі – економічні оператори (ЕО)) у режимі реального часу вносять до
єдиної бази електронні документи про їх відвантаження. Для гарантування сплати
акцизного податку, передбачений спеціальний інструмент у вигляді фінансової
гарантії – кошти, які вносять продавці (вантажовідправники) підакцизних товарів
у країні відправлення, що забезпечує солідарну відповідальність за сплату
акцизного податку разом з покупцем (вантажоотимувачем). Фінансова гарантія
відшкодовується у разі підтвердження факту оприбуткування підакцизних товарів
вантажоотимувачем. У разі відсутності підтвердження факту отримання
підакцизних товарів фінансова гарантія не повертається. Окрім цього такі ЕО
можуть бути позбавлені дозволу на діяльність. Використання системи EMCS у її
класичному вигляді є обов’язковим у випадку здійснення поставок підакцизних
товарів між країнами-членами ЄС. Для підакцизних товарів, що призначені для
споживання на внутрішньому ринку, можуть використовуватись підходи
організації контролю як на основі рішень системи EMCS, так і зовсім відмінні від
неї.
В межах системи EMCS переміщення підакцизних товарів документується на
кожному етапі через електронний адміністративний документ (далі – e-AD):
– e-AD видається вантажовідправником (виробником, імпортером), який
містить інформацію про вантаж та запланований рух в межах ЄС;
– e-AD
підтверджується в країні відправлення. Європейський реєстр
операторів (SEED5) використовується для перевірки акцизних номерів
вантажовідправника та одержувача;
– e-AD в електронній формі передається країною-членом, що відправляє до
країни призначення;
– країна-призначення
пересилає
групу
електронних
повідомлень
вантажовідправнику;
– вантажоодержувач подає «звіт про отримання» після того, як він отримав
підакцизні товари. У цьому звіті зазначають будь-які відхилення у фактичному
обсязі та обсязі, зазначеному в документах;

5

реєстр господарських операторів, частина якого трейдери можуть проконсультуватися в
Інтернеті, щоб дізнатись, чи певний акцизний номер є дійсним, якими категоріями товарів
оператор має право торгувати. Даний реєстр є основним компонентом EMCS, оскільки дозволяє
адміністраціям держав-членів перевіряти документи трейдерів, перш ніж надавати їм дозвіл на
переміщення будь-яких акцизних товарів в режимі відстроченої сплати акцизного податку.
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звіт про надходження відправляється вантажовідправнику, який потім може
зазначити у документах, що переміщення завершено та подати документи для
відшкодування фінансової гарантії, яка внесена за підакцизні товари.
Для запобігання шахрайству зміна даних у e-AD неможлива, коли документ
підтверджений та йому призначено номер ARC. Помилки введення даних
(наприклад, кількість, тип товару) в основному вирішуються через спілкування
між фіскальними органами та ЕО.
Нині систему EMCS використовує понад 80 000 зареєстрованих економічних
операторів, і вона є важливим інструментом для обміну інформацією та співпраці
між державами-членами. Метою функціонування EMCS є:
– протидія нелегальному обігу підакцизних товарів, через перевірку інформації
в режимі реального часу та перевірка товарів, які переміщуються в режимі
призупиненої сплати акцизного податку;
– забезпечення безпечного переміщення підакцизних товарів в режимі
відстроченої сплати акцизного податку, з перевіркою перед отриманням кінцевим
покупцем;
– спрощення процедури для трейдерів через стандартну електронну систему
для всіх країн ЄС;
– прискорення процедури повернення фінансових гарантій після надходження
товарів до місця призначення;
– створення умов для скорочення паперового документообігу.
Основні нормативні документи ЄС, які регламентують функціонування EMCS
такі:
– Директива 2008/118 / ЄC. Цей документ скасовує Директиву 92/12 / ЄЕС і
встановлює правові рамки для функціонування EMCS. В перших чотирьох
розділах Директиви приводяться загальні визначення для типів економічних
операторів, які повинні бути зареєстровані та уповноважені зберігати підакцизні
товари в режимі відстроченої сплати акцизного податку (залишено можливість
для держав-членів внести певні корективи в це визначення); встановлюються
узгоджені правила щодо часу та місця справляння акцизного податку; визначено
чіткі умови, за яких акцизний податок підпадає під дію режиму відстроченої
сплати на території ЄС, а також процедури, яких потрібно дотримуватися. До
загальних цілей Директиви відносяться забезпечення належного функціонування
внутрішнього ринку та належних податкових надходжень акцизного податку;
– Регламент (ЄС) № 684/2009. Цей нормативний акт встановлює положення ,
що стосуються комп’ютерних процедур руху акцизних товарів в режимі
відстроченої сплати акцизного податку;
– Правила 389/2012, які закріплюють положення про адміністративне
співробітництво між державами-членами щодо функціонування EMCS,
включаючи обмін інформацією та статистикою;
–
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– Рішення № 1152/2003 / ЄС Європейського Парламенту та Ради є правовим
підґрунтям для розробки EMCS, для комп’ютеризації системи, за якої підакцизні
товари переміщуються між уповноваженими операторами ЄС відповідно до
режиму відстроченої сплати акцизного податку.
Аналізуючи вплив запровадження системи EMCS на ефективність заходів щодо
боротьби з шахрайством, варто зазначити, що за оцінками фахівців відсутньою є
регулярна звітність про незаконну торгівлю (і шахрайство) між державамичленами за винятком окремих зареєстрованих випадків і навіть відсутність
інформації про масштаби цієї проблеми. Відповідно до опитування фіскальних
органів, проведеного в країнах ЄС наявність методик оцінки контрабанди та
шахрайства в цілому дуже сильно залежить від ресурсів, які держави-члени
виділяють на ці дослідження [3]. Оцінки нелегального ринку підакцизних товарів
та методики їх визначення різниться в різних країнах ЄС. У багатьох випадках (за
винятком Великобританії та Ірландії) інформація про нелегальний ринок
базується на виявлених випадках шахрайства, що призводить до недооцінки
масштабів цієї проблеми (так як вони не враховують невиявлені випадки
шахрайства). Не зважаючи на ці недоліки організаційного забезпечення протидії
нелегальному обігу підакцизних товарів безумовно впровадження системи EMCS
спричинило зменшення вартості податкових перевірок та полегшило доступ до
інформації для проведення аналізу ризиків / моніторингу. Важливо відзначити,
що система також покращила координацію та співпрацю між державами-членами
у справах про транскордонне шахрайство. Проте, значним недоліком системи
EMCS є відсутність стандартизованої в масштабах ЄС методики оцінки ризиків.
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INTEGRATED CORPORATE STRUCTURES
Annotation: This study examines the growth determinants of integrated corporate
structures and the impact of capital expenditure information on their market valuation.
Using the latest data set on the activities of integrated corporate structures in Ukraine
that avoids problems associated with expectations models, the results are remarkably
strong and support a positive association between growth opportunities and the market
valuation, in addition to supporting the stability of cash inflows.
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financial stability.
Making capital expenditure decisions is the key function in integrated corporate
structures activity. Most of these decisions are or should be based upon analysis of their
business activity information.
Typically, the active development of capital investment processes in the formation of
integrated corporate structures is an important factor in the effective use of the
production capacities of Ukrainian enterprises. Integrated corporate structures help
increase the financial stability of individual enterprises, and joining them to the group
allows you to increase profits at the company level as a whole.
The complex basis of the modern methodology for analyses the effectiveness of
integration in quasi-corporations, which in essence are integrated corporate structures,
demonstrating the benefits of each of the participants after the merger, is currently
underdeveloped. Experience in managing the investment process in integrated corporate
structures allows us to conclude that priority is given mainly to individual aspects of the
functioning of integrated structures, while the determination of the total aggregate effect
of the merger remains, as pones rule, unaffected.
It is likely that market’s perception of new capital expenditures will be contextualized
within the integrated corporate structures opportunity set. Hence, the interaction of
investment and growth opportunities is important when analyzing the market’s reaction.
The purpose of this study is to analyses the market response to capital costs
announcements in the context of the agency problem created by differences in growth
and free cash flow environment. This study uses a method that allows for joint review
and individual identification of these effects. Although growth and free cash flow as it
has been shown, important factors in shaping market reactions with other assets such as
mergers, these factors were not considered to be similar in the context of capital
expenditures. In this study, capital costs are considered using previously unverified.
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A set of data from the Ukrainian market, which removes most of the noise that is
potentially followed by previous work. The results are quite final. They demonstrate
that the quality of growth opportunities is particularly important for explaining the
market reaction to spending on advertising of physical assets. The value of this variable
does not depend on other controls variables.
In addition, the paper considers the significant interaction between growth and cash
flows, thereby supporting the role of free cash flow. In particular, the market reaction is
negatively related to the free cash flow of the environment. The results have several
implications.
First, they shed a new understanding of the interaction between investment, growth
and free cash flow that has implications for estimating signals and making managerial
investment decisions. In particular, they show the importance of growth and free cash
flow in assessing market valuation. Consequently, the results help to understand why
the market reacts as it does.
Secondly, the study demonstrates the importance of analyzing [2, p. 249] market
reactions to investment-specific contexts and, consequently, has implications for wider
areas of research.
Third, the research method allows us to use a subtle unit based on specific
characteristics of the company, which allow us to solve the effects that, in turn, provide
a reconciliation of the extant inconsistent evidence concerning the role of free cash flow
in a mergers context vis-a`-vis a capital investment context.
The three main factors that most affect the abnormal profits of investment reports are
growth opportunities, monitoring of the capital market and free cash flow. It is also
pointed out that there are other factors that may affect the abnormal profitability of such
announcements. These factors are the size of the transaction, the previous management
effectiveness, the level of the management stake and liquidity. In our studies using a
two-sided classification of fictitious cash flows [1, с.50], where the fictitious one is used
for firms [3, с.112], with a high level of cash flows and low market coefficients and
zero for all other companies that do not have free cash flows. However, as described
earlier, a more precise section can be justified for capture for both the market and for
cash flows.
The results show that growth opportunities are a particularly important variable in
explaining market reactions to declarations of physical activity costs.
The value of the variable of growth opportunities does not depend on other control
variables. Moreover, the cash flow itself is not a relevant variable in the context of
growth, but rather plays a role, interacts with growth, so that the free cash flow becomes
relevant. These data are consistent with studies in the announcements on the activity of
mergers and help to explain the current inconsistency in the capital expenditure
literature.
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ДЕТЕРМІНАНТИ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ В УКРАЇНСЬКИХ
ІНТЕГРОВАНИХ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУРАХ
Анотація: У цьому дослідженні розглядаються фактори зростання
інтегрованих корпоративних структур. Проаналізовано вплив інформації про
інвестиційні витрати інтегрованих корпоративних структур на ринкову оцінку
їх вартості. Характеристика показників діяльності інтегрованих корпоративних
структур в Україні та нівелювання фактору очікування, дозволило встановити
тісний зв’язок між можливостями росту таких компаній, їх ринковою вартістю
та підтримкою стабільності грошових надходжень.
Ключові слова: капітальні витрати, ринкова оцінка, інтегровані корпоративні
структури, фінансова стабільність.
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СТИМУЛЮЮЧИЙ ВПЛИВ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ
Анотація: Оподаткування прибутку підприємств в сучасних умовах
господарювання втрачає своє фіскальне значення. В той же час, воно набуває
суттєвого впливу як засіб стимулювання економічного розвитку, оскільки
вилучення частини оподатковуваного прибутку можна поставити в залежність
від тих чи інших господарських умов. Зокрема, пропонується інноваційна пільга
щодо оподаткування прибутку, пов’язана з використанням амортизаційних
відрахувань
Ключові слова: Податок з прибутку, податкове навантаження, податкова
пільга, амортизація, амортизаційні відрахування.
Податкова система України не забезпечує збалансованого з реальними
можливостями економіки податкового навантаження на суб’єктів
господарювання. Її все ще характеризує фіскальне навантаження на платників
податків на рівні 40 відсотків, складність адміністрування та значна кількість
звітних документів, що подаються до контролюючих органів, завищені планові
показники надходжень до бюджету, що призводить до посилення фіскального
тиску на платників податків та, як наслідок, переплати суб’єктами
господарювання сум податкових платежів, проблем з поверненням платникам
податків з бюджету сум належних до відшкодування .
З 2015 року в Україні запроваджена класична європейська модель податку на
прибуток, згідно з якою базовим показником для розрахунку об’єкта
оподаткування є фінансовий результат до оподаткування за даними фінансової
звітності складеної за НП(с)БО або за МСФЗ, який в подальшому коригується на
різниці, прямо визначені Податковим кодексом України. Тобто, об’єкт
оподаткування повинен розраховуватись на підставі даних фінансової звітності
платника податків, у зв’язку із чим податковим органам надано право проводити
перевірку правильності ведення бухгалтерського обліку для податкових цілей.
Така класична модель має ряд загальновідомих недоліків, серед яких:
− проблеми з накопиченням збитків (що особливо актуально для України у
зв’язку з курсовими різницями, що відкриває можливість для зловживань з
базою оподаткування);
− складні правила тонкої капіталізації процентів за запозиченнями (механізм
контролю співвідношення заборгованості і оплаченого капіталу, мета якого –
упередження податкового планування шляхом обмеження витрат на сплату
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процентів, який, як правило, передбачає складний розрахунок і накопичення
невикористаних процентів);
− ведення окремого обліку податкової амортизації та сам факт розрахунку
амортизації для цілей оподаткування;
− агресивні схеми податкового планування, що використовуються великими
компаніями з метою уникнення оподаткування (при переміщенні активів, не
оподаткування окремих видів доходів тощо).
Ця система неефективна і створює умови для використання великими
компаніями складних схем податкового планування для того, щоб уникнути
оподаткування. В кінцевому рахунку, використання такої системи оподаткування
прибутку призводить до штучної збитковості підприємств, що, накладаючись на
наслідки політико-економічної кризи 2014- 2015 років якщо і призводить до
зростання податкових надходжень від оподаткування прибутку, то зовсім
незначною мірою. Так, за підсумками 2016 року, сума стягненого податку на
прибуток підприємств становить 54 млрд. грн. – 11% від загальних податкових
надходжень ( рис.1):

Рис. 1. Динаміка зміни питомої ваги податку на прибуток в фактичних
податкових надходженнях протягом 2012-2016 років
Джерело: складно автором на основі [5]
Водночас, зазначимо, що податок на прибуток підприємств, крім великого
фіскального значення, має й широкі можливості для регулювання і стимулювання
підприємницької діяльності. Цей вплив може здійснюватися як завдяки
диференціації ставок оподаткування по різних видах діяльності, так і завдяки
наданню пільг у виробництві пріоритетних товарів та шляхом оперування
ставками амортизаційних відрахувань [2].
Податкове регулювання – це один із наймобільніших елементів податкового
механізму і сфери державного податкового менеджменту. Стрижнем податкового
регулювання є система економічних засобів оперативного втручання в хід
виконання податкових зобов’язань [4].
Досить широкого застосування набула амортизаційна пільга, тобто надання
права прискореної амортизації. Надаючи права прискореної амортизації за тими
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чи іншими видами основних засобів, держава тимчасово втрачає доходи, проте у
підприємства накопичуються ресурси для модернізації та технічного
переоснащення виробництва, що в кінцевому підсумку забезпечує його
розширення, збільшення прибутків і, відповідно, доходів бюджету [1, с 30].
Водночас, на нашу думку, саме амортизація виступає основним елементом
формування капіталу в нестабільній економіці, де не працює ринок
довгострокових кредитів і обмежені чисті капітальні вкладення. Крім того,
реінвестування амортизаційних відрахувань забезпечує їх зростання у наступних
періодах, що автоматично стимулює підприємства до їх цільового використання відтворенню капіталу.
На даний момент амортизаційні відрахування використовуються вітчизняним
бізнесом на власний розсуд, як правило на поповнення обігових коштів, і не є
вагомим інвестиційним ресурсом. Аналіз статистичних даних дає можливість
зробити висновок про той факт, що сума нарахованих амортизаційних
відрахувань платниками податку на прибуток в більшості випадків перевищує
суму інвестицій в основний капітал за рахунок власних джерел підприємств.
Проблему цільового використання амортизаційних відрахувань можна
вирішити за допомогою: акумуляції амортизаційних відрахувань в
амортизаційному фонді і використанні його виключно на інвестиції в основний
капітал. У разі використання на інші цілі необхідно включати такі кошти в
оподатковуваний податком прибуток і оподатковувати на загальних підставах;
стимулювання інвестиційного використання амортизаційних відрахувань шляхом
впровадження механізму дії інвестиційного податкового кредиту та (або)
інвестиційної податкової знижки.
Аналізуючи можливість податкового стимулювання економічного розвитку
шляхом впливу на амортизаційну політику, слід мати на увазі існуючі різниці
щодо податкового та бухгалтерського обліку переоцінок необоротних активів а
також різні терміни нарахування амортизаційних відрахувань, що в результаті
призводить до виникнення податкових різниць між фактичною та податковою
амортизацією.
Усунення таких податкових різниць можливе шляхом надання суб’єктам
господарювання амортизаційної податкової пільги з її ув’язкою до використання
амортизаційного фонду. На нашу думку, це послужить суттєвим стимулом
підприємств до активного розвитку, оскільки використання амортизаційного
фонду на розвиток даватиме підприємству можливість суттєво зменшити
податкові відрахування з прибутку, які самі по собі становитимуть додаткове
джерело самофінансування.
Надання податкових пільг пріоритетним галузям економіки України,
використання запропонованої нами інвестиційної пільги з амортизаційної
податкової різниці дозволить реалізувати стимулюючу функцію податку на
прибуток. Держава повинна знаходити компроміс між бажанням поповнити казну
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сьогодні та стимулюванням розвитку підприємництва в країні, що дозволить
примножити надходження до бюджету в майбутньому.
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Зношення житлового фонду в Україні, яке давно вийшло за рамки дозволеного,
особливо в будинках, які зводилися півстоліття тому, є значною проблемою, що
посилюється надзвичайно низьким рівнем життя людей та нестачею доходів у
значної частини населення країни. В Україні, як і в більшості європейських країн,
понад 30% кінцевої енергії споживається будинками. Це найбільший сектор
національної економіки з точки зору енергоспоживання, за яким ідуть
промисловість і транспорт. Якщо в індустріальному секторі споживання енергії з
часом зменшується, то в житловому позитивних змін не спостерігається.
Зношеність житлового фонду України зазнала критичних меж. Темпи його
відновлення в Україні становлять близько ста років при середньому терміні
служби будинку 50 років.
Основні проблеми, які накопичились в житловій сфері й до сьогодні
залишаються невирішеними, наступні.
1. Застарілість і аварійність житлового фонду країни. Розподіл житлового
фонду по роках забудови демонструє, що близько половини житлового фонду
введено в експлуатацію у післявоєнні роки і перший період впровадження
будинків індустріальних серій (до 1970 року). Близько 40% житлового фонду
України  це багатоквартирні житлові будинки, в яких мешкає більш ніж 47%
населення країни, з них 80% багатоквартирного житлового фонду потребує повної
або часткової модернізації та значного підвищення енергетичної ефективності. На
проведення цих заходів за оцінками експертів необхідно приблизно
50 млрд. доларів США [1].
2. Зволікання в реформуванні сфери ЖКГ. Збереження і застосування старих
принципів і методів обслуговування житлового фонду країни призводить до
стрімкого погіршення його стану, погіршення якості житлово-комунальних
послуг.
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3. Величезною проблемою для населення України є постійне зростання тарифів
на комунальні послуги. Так, тарифи на опалення за останні 2,5 роки зросли у 5,510 разів, на гарячу воду  у 4,8 рази. Причиною підвищення цін на опалення в
першу чергу пов’язане з різким зростанням цін на газ, адже як складова тарифу
ЦО по елементам затрат газ займає 64,7%. Морально застарілі технології
виробництва послуг, через їх енергоємний механізм, мають вплив на рівень
тарифів через збільшення витрат енергоносіїв та збільшення втрат послуг через
чисельні ушкодження та аварії у тепловому та водопровідно-каналізаційному
господарстві.
Через незабезпеченість енергоефективності будівель втрати тепла становлять
47%, 12% тепла втрачається через зношеність мереж, 5% – через застаріле
обладнання котелень. Отже, близько половини сплачених населенням за послуги
коштів просто розчиняється у повітрі. На думку експертів Європейськоукраїнського енергетичного агентства, за допомогою тепломодернізації та
капітального ремонту в будинках можна зменшити щорічне споживання і втрати
енергії на 10-25%. При цьому в цілому по Україні потенціал зменшення
енергоспоживання становить 75% [3]. Це зумовить значне зниження щомісячних
витрат домогосподарств.
В умовах гострої економічної кризи дбайливе використання енергоносіїв є
важливим
пріоритетним
завданням
економічної
політики
України.
Енергоефективність означає: для населення – значне скорочення комунальних
витрат, для країни – економію ресурсів, підвищення продуктивності і
конкурентоспроможності промисловості, для екології – обмеження викидів
парникових газів в атмосферу. Отже, сучасні українські реалії, зі зростанням
тарифів на тепло, а також посиленням проблем з експлуатацією застарілих
будівель, вимагають термінової реконструкції старого житлового фонду країни.
Одним із інструментів досягнення цієї мети, який можна застосувати в Україні,
є редеведлопмент нерухомості. Редевелопмент у широкому розумінні – це один з
найбільш
ефективних
способів
перепрофілювання
(перепризначення)
незатребуваних в існуючому стані об'єктів нерухомості або нераціонально
використовуваних територій. Це процес, вигідний не тільки девелоперам, але і
місту, так як передбачає модернізацію територій, поліпшення міського
середовища, якості життя і збільшення вартості землі в сусідніх кварталах. У
більш вузькому розумінні редевелопмент означає реконструкцію нерухомості на
основі використання сучасних технологій з метою більш якісної й ефективної її
експлуатації.
Як показує досвід здійснених проектів щодо термомодернізації житлових
будинків, комплексне вирішення проблем надає найбільший ефект відносно
економії споживання енергії. Так, якщо, наприклад, для 9-поверхового,
двосекційного будинку з центральним опаленням запровадити такі заходи, як:
комплексну модернізацію системи опалення; модернізацію стін фасаду; заміну
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вікон та балконних дверей на енергозберігаючі; модернізацію системи вентиляції;
утеплення під’їздів; модернізацію системи освітлення під’їздів, то це дозволить
зменшити річне споживання енергії на опалення на 442785 кВтгод (або 81%) при
базових 544644 кВтгод. Відповідно річна економія коштів становитиме 381,3
тис.грн при загальній вартості реалізації проекту 2797,4 тис. грн. Проте, реалізація
усіх заходів вимагає досить значної суми капіталовкладень, залучення якої може
бути проблематичним в умовах кризових явищ вітчизняної економіки.
Для фінансування капітальних вкладень можливі різні варіанти залучення
позичкового капіталу. Одним із них міг бути довгостроковий кредит, наданий
АТ «Укрексімбанк» у співробітництві з ЄБРР за Програмою енергоефективності в
Україні. Основні умови надання кредиту: строк кредитування – до 13 років
включно з трьохрічною відстрочкою та десятирічним терміном погашення
основної суми боргу; розмір процентної ставки – шестимісячна ставка EURIBOR
+ 2,19%; одноразова комісія на момент підписання кредитного договору – 1,2%
від суми кредиту; забезпечення – фінансова гарантія міста. Дана програма
успішно діяла у АТ «Укрексімбанк» протягом 2007-2016 років. Нажаль, дія угоди
про надання фінансової підтримки ЄБРР для реалізації проектів з
енергоефективності та відновлюваних джерел енергії в Україні добігла кінця
восени 2016 року і поки не була подовжена. Тому подальше підписання угод з
європейськими та міжнародними фінансовими організаціями щодо підтримки
енергоефективних проектів є одним з перспективних напрямів вирішення
проблем у цій сфері.
Урядова програма з енергоефективності, яка передбачає надання державними
банками (Ощадбанком, Укргазбанком, Укрексімбанком та Приватбанком)
«теплих» кредитів для ОСББ чи ЖБК та для фізичних осіб передбачає
відшкодування для учасників програми у розмірі 20% суми кредиту (але не
більше 12 тис. грн) на придбання негазових/неелектричних котлів для фізичних
осіб; 35% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн) на придбання
енергоефективного обладнання/матеріалів для фізичних осіб; 40% суми кредиту
(але не більше 14 тис. грн. в розрахунку на одну квартиру) для ОСББ/ЖБК, як
юридичних осіб, для загальнобудинкових заходів [2]. Однак, загальна сума
кредиту не може перевищувати 50000 грн, адже вони призначені для
поквартирного утеплення. Але цей спосіб модернізації житлових будинків не є
ефективним. Для кращих результатів, з точки зору енергоефективності,
найкращим методом є комплексна модернізація усього будинку. Цих коштів
недостатньо для фінансування комплексних енергоефективних проектів.
Іншим перспективним методом фінансування проектів з модернізації
житлового фонду України може слугувати державно-приватне партнерство, яке є
поширеним явищем у світовій практиці господарювання та вважається більш
ефективним, ніж суто державне. У розвинених країнах світу механізм ДПП
використовується у проектах щодо побудови нових об’єктів виробництва,
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розбудови
інфраструктури
(дорожньо-транспортної,
комунікаційної,
інформаційної тощо), а також при вирішенні питань енергозбереження,
управління
нерухомістю,
модернізації
об’єктів
житлово-комунального
господарства, утилізації відходів виробництва і споживання, наданні якісних
послуг з охорони здоров’я, очищення води та в процесі розвитку туризму [4].
Комерційне
фінансування
модернізації
багатоквартирних
будинків
здійснюється в усіх європейських країнах, США та Канаді. На даний час невідомо
про жоден випадок дефолту. Для прикладу візьмемо Польщу, яка успішно
реалізовує проекти з модернізації багатоквартирних будинків. Серед них і проект
Bukietowa (Варшава)  один з перших проектів в рамках системи державної
підтримки енергоефективності. Було модернізовано панельний будинок 1963 року
побудови на 48 квартир та 2400 м2. Загальна вартість ремонту склала 128 тис. дол.
(53 дол. на 1 м2). Фінансування на суму 26 тис. дол. було здійснено на кошти
жителів (збір через ОСББ); 102 тис. дол.  позика в BISE банку (BGK Банк
субсидував 15% позикової суми). Обсяг робіт: заміна приладів центрального
опалення новими, повністю автоматизованими пристроями, ізоляція зовнішніх
стін пінополістиролом товщиною 13 см; ізоляція вікон над сходами з допомогою
полікарбонатної панелі, ізоляція даху з використанням 12 см мінеральної вати.
Окупність проекту складає 10 років. У результаті реалізації даного проекту
споживання тепла зменшилося від 230 до 110 кВт-год на м2 в рік, а відповідно
витрати на опалення скоротилися з 0,89 до 0,53 дол. за м2 на місяць [5].
Ефективність використання механізму ДПП у регіонах України перебуває на
досить низькому рівні. Так, вкрай низькою є частка приватних інвестицій (не
більше 10 %) під час реалізації переважної більшості проектів ДПП (за світовими
стандартами такі проекти взагалі не можуть вважатись державно-приватними). До
перспективних напрямів використання механізму ДПП в Україні відносять і
розвиток та модернізацію об’єктів сфери житлового-комунального господарства з
впровадженням нових енергоощадних та очисних технологій, підвищенням
енергоефективності будівель, поліпшення якості питної води тощо [6].
Аналіз сучасного стану житлового фонду України показав, що більша частина
будинків є застарілими та потребують модернізації. Вирішенням питання
фінансування таких заходів в умовах вітчизняних кризових явищ можуть
слугувати: урядові програми підтримки енергоефективних проектів за умови
збільшення загальної суми коштів на один проект, співробітництво з
європейськими та міжнародними фінансовими організаціями, державно-приватне
партнерство.
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Анотація: У статті розглянуто роль і значення недержавних пенсійних
фондів в соціальному та економічному розвитку країни. Зазначено передумови
для активізації діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні.
Недержавне пенсійне забезпечення в сучасному світі захищає від соціальних
ризиків та є передумовою для конкурентних переваг підприємств. Періодичні
фінансові кризи посилюють увагу до зміни пенсійних систем, які активно
змінюються протягом останніх років. Значні пенсійні реформи відбуваються в
усіх країнах ОЕСР та спрямовані на збільшення пенсійного віку, змін у
формуванні виплат, розрахунку пенсій та інших заходів, спрямованих на
впровадження заощаджень в свої пенсійні системи, що пов’язано з фінансовою та
економічною кризою. Реформування пенсійної системи країни ОЕСР має на меті
забезпечення стійкості пенсійної системи та достатнього доходу населення після
виходу на пенсію, а також збалансування бюджету пенсійних фондів [1, с. 2].
Пенсійне забезпечення відіграє важливу роль в економічному, суспільному,
політичному житті країни та в фінансово-бюджетній сфері держави. Світовий
досвід накопичив значну кількість варіантів ефективної побудови пенсійної
системи. Незважаючи на відмінності в побудові пенсійних систем різних країн
світу, всі вони базуються на загальних принципах надійності накопичення та
збереження заощаджень учасників. Їх головне завдання - збереження активів та їх
довготривалий, протягом десятиліть, захист від інфляції. Тому питання
ефективного функціонування пенсійної системи та її реформування згідно
найкращого світового досвіду є вкрай актуальними на сьогоднішній день.
Розвиток корпоративних пенсійних програм дозволить збільшити рівень участі
населення в недержавному пенсійному забезпеченні, підвищити його активність у
процесах накопичення коштів на майбутню пенсію, що сприятиме удосконаленню
національної системи пенсійного забезпечення. Поступове збільшення кількості
учасників програм недержавного пенсійного забезпечення позитивно впливатиме
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на формування фінансової культури, збільшуватиме рівень відповідальності
населення за процеси накопичення власного пенсійного капіталу. За умов
зростання реальних доходів та сформованої довіри населення до інститутів
недержавного пенсійного забезпечення ймовірним є активне залучення населення
до участі й у інших видах недержавних пенсійних програм.
Реформи пенсійної системи країн ОЕСР стосуються ключового елементу
системи пенсійного забезпечення – підвищення пенсійного віку.
Пенсійний вік 67 років стає більш загальним в країнах ОЕСР, проте даний
процес відбувається поступово і виважено (таблиця 1).
Таблиця 1.
Офіційний вік виходу на пенсію в окремих країнах світу
Країни
Офіційний
вік Зміни, які передбачаються, примітки
виходу на пенсію,
встановлений
у
Чоловік
Жінки
країні
и 65
Велика
65
Пенсійний вік для жінок досягне 65 років у
Британія
листопаді 2018 року. До квітня 2020 року
пенсійний вік як для чоловіків, так і для жінок
буде підвищено до 66 років. До 2028 року буде
вироблено підвищення до 68 років до 2035 року і
до 69 років до 2048 році.
Данія

67

67

Пропозиція підвищити пенсійний вік до 68 років
до 2030 року.

Німеччина

65

65

Польща

65

60

Російська
Федерація
США
Україна

60

55

Починаючи з січня 2012 року, пенсійний вік
збільшуватиметься з 65 до 67 років до 2029 року
поетапно, тобто щорічно на один-два місяці.
Чоловіки виходитимуть на пенсію у 67 років вже
з 2020 року, жінки - з 2040-го.
Обговорюється підвищення пенсійного віку

67
60

67
57

Починаючи з 2010 року пенсійний вік для
чоловік-службовців підвищено до 62 років, вік
виходу на пенсію для жінок зросте до 60 років
протягом десяти років.
Пенсійний вік є гнучким - від 63 та до 68 років.

Фінляндія
63
63
Франція
62
62
Чехія
62 р. 8 м. 57-61 р. 8 Пенсійний вік залежить від кількості дітей
Чилі
65
60
м.
Японія
65
65
Складено на основі [5, 6]
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Збалансування пенсійних систем у відповідності з демографічними,
економічними та фінансовими показниками стає завданням сучасної пенсійної
реформи, яка актуалізує необхідність автоматизації процесів на основі
автореєстрації та автоматичної подачі заявок на приватні пенсії та адаптації до
змін зовнішнього економічного середовища. [3, с.18].
Більшість країн Східної Європи розпочали системні пенсійні реформи у другій
половині 90-х рр. Серед цих країн особливо цінним для України є досвід Польщі,
яка також позбавлялася від спадщини соціалістичних часів. Польща скасувала
стару пенсійну систему і з 1 січня 1999 року набула чинності нова трьохрівнева
система пенсійного забезпечення. Перший рівень - обов’язкова солідарна система,
другий - обов’язкова накопичувальна система, в яку відраховується 7,3%
заробітної плати, третій - добровільна участь працюючих у пенсійних фондах для
працівників, угоди зі страховою компанією або інвестиційним фондом.
Польща, як і Україна та більшість європейських країн, в останні роки
зіштовхнулася з об’єктивною проблемою зростання кількості громадян
пенсійного віку, породженим складною демографічною ситуацією у 80-90-х роках
минулого століття. Вона змушена була провести реформу своєї пенсійної
системи, обов’язковим елементом якої було підвищення пенсійного віку. Польща
є чи не єдиною державою ЄС, яка відтягувала ці непопулярні заходи до
останнього часу: згідно з чинним законодавством, польські жінки все ще можуть
виходити на пенсію у 60, а чоловіки - у 65 років.
З 1 лютого 2014 року у Польщі набрав чинності новий закон про пенсійну
систему, відповідно до якого обов'язковий другий рівень індивідуальних рахунків
стає добровільним для всіх нових учасників трудової діяльності. Цей Закон
дозволяє діючим учасникам відмовитися від другого рівня та перерахувати кошти
на рахунках до державного першого рівня – програми з номінально фіксованими
внесками. Також, відповідно до цього Закону, інвестиції у державних облігаціях,
які були у розпорядженні відкритих пенсійних фондів другого рівня передаються
до першого рівня, який перебуває у віданні Державної установи соціального
страхування Польщі (ZUS).
За даними уряду, відповідні зміни гарантують працівникам стабільний дохід
після виходу на пенсію і мають скоротити державний борг країни. За оцінками
уряду, передача всіх інвестицій у державних облігаціях, які становлять близько
51,5 відсотка активів, що були у розпорядженні відкритих пенсійних фондів,
зменшить державний борг приблизно на 9,3 відсотка від валового внутрішнього
продукту у 2014 році [2, с. 1].
Пропозиції щодо діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні
спрямовані на підвищення якості та диверсифікованості фінансових послуг, що
надаються. Це можливо реалізувати у випадку укрупнення недержавних
пенсійних фондів та залучення максимальної кількості платників внесків на
потреби недержавного пенсійного забезпечення.
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Для подолання недовіри населення до установ фінансово-кредитної сфери,
найбільш доцільною формою активізації недержавних пенсійних програм є
розвиток корпоративних пенсійних фондів. Варто також удосконалити методики
визначення оптимального розміру, періодичності та тривалості здійснення внесків
та отримання виплат з урахуванням специфіки діяльності підприємствароботодавця. Можливо здійснити стандартизацію умов участі в корпоративній
пенсійній програмі відповідно до штатного розпису, тобто залежно від рівня
заробітної плати працівника та посади, а також з урахуванням стажу роботи на
підприємстві та умов зайнятості (повна або часткова). Формувати позитивний
імідж конкретного підприємства-роботодавця та недержавного пенсійного фонду,
що заснований ним або за його участі простіше, ніж впливати на рівень довіри до
фінансово-кредитної сфери загалом [7, с.56].
Створення корпоративних пенсійних фондів дозволить зменшити ризики
недержавного пенсійного забезпечення для учасників, адже у цьому випадку існує
подвійний контроль за діями управляючої компанії, що забезпечує НПФ та
підприємство.
Мудрість віків стверджує, що більша свобода і більша влада повинні
передбачати і більшу відповідальність, а необхідність посилення соціальної
відповідальності за людей похилого віку є вимогою сьогодення та передумовою
стійкого економічного розвитку країни.
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Анотація: Автором розглядається необхідність антикризового управління в
сучасних умовах господарювання, наводяться основні заходи, необхідні для
подолання кризової ситуації на підприємствах.
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У сучасних умовах глобалізації світової економіки та інтеграції економіки
України у світове господарство активізується вплив різноманітних чинників на
діяльність суб’єктів економічної діяльності, а саме фінансових, економічних,
політичних і соціальних криз не тільки всередині країни, але і за її межами.
Характерною особливістю ринкової економіки є те, що кризові ситуації можуть
виникати на всіх стадіях життєвого циклу підприємства. Короткострокові кризові
ситуації не змінюють суть підприємства і можуть бути усунені за допомогою
оперативних заходів, а якщо підприємство загалом неефективне, своєчасно не
було вжито відповідних заходів щодо ліквідації неефективності, то економічна
криза приймає затяжний характер аж до банкрутства. Уникнути кризи або знизити
її гостроту можна, якщо вчасно побачити симптоми її настання. Якщо кількість
кризових явищ невпинно зростає, а система саморегулювання є недосконалою, то
відхилення від стану рівноваги посилюється, суперечності накопичуються,
внутрішній механізм та сили саморегуляції слабшають і система втрачає
можливість самостійного повернення до стану рівноваги. Саме на етапі руйнації
системи самозбереження доцільно говорити про перехід від кризової ситуації до
кризового стану.
Згідно з рис. 1, виникнення і розвиток криз обумовлюється, частіше за все,
негативним впливом сукупності факторів, які можуть бути як зовнішніми, так і
внутрішніми.
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КРИЗА

Причини

Фактори

Події або тенденції,
що свідчать про
появу кризи

Явища, події,
внаслідок яких
з’являються
симптоми та
фактори криз

Симптоми

Перший зовнішній
прояв негативних
тенденцій, загострення
суперечностей

Рис. 1. Взаємозв’язок причин, симптомів та факторів кризи
У сучасних умовах існують досить різні підходи до визначення сутності
антикризового управління підприємством. Погодимося, що антикризове
управління є функцією менеджменту, яка забезпечує:
 уникнення кризових ситуацій;
 зменшення або ліквідацію наслідків фінансової кризи на підприємстві;
 забезпечення належного рівня платоспроможності.
Отже, антикризове управління – система управління, що спрямована на раннє
виявлення протиріч підприємства з зовнішнім середовищем або у його
внутрішньому середовищі з метою запобігання кризовим явищам.
Предметом антикризового управління є прогнозні та реальні причини кризи,
фактори, що її викликають, симптоми й наслідки, до яких вона призводить, тобто
всі прояви порушення рівноваги, що спричиняють загрозу настання та розвитку
кризи [4, с. 236].
Антикризове управління буває двох типів [2, с. 14]:
1) антикризове управління нормально функціонуючим підприємством; таке
управління включає в себе профілактику кризи, недопущення її настання,
максимальне згладжування циклічних коливань, тобто моніторинг стану факторів
кризи, реалізація превентивних заходів щодо настання кризової ситуації;
2) антикризове управління підприємством, яке перебуває в кризі; цей тип
управління включає в себе виведення підприємства з кризи, розробку і реалізацію
антикризової стратегії, виведення підприємства на нормальний рівень
функціонування.
Завдання антикризового фінансово управління суб’єкта економічної діяльності
(рис. 2) – завчасне застосування специфічних методів та прийомів управління
фінансами, а також діагностика фінансового стану суб’єкта економічної
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діяльності дозволяють забезпечити безперервну діяльність суб’єктів економічної
діяльності на основі управління зовнішніми та внутрішніми ризиками та
нейтралізації кризи.
Основні завдання
антикризового фінансового управління
Проведення діагностики фінансового стану суб’єктів економічної
діяльності з метою своєчасного визначення перших ознак настання
кризи і вживання необхідних антикризових заходів щодо
попередження фінансової кризи
Послідовне дослідження факторів внутрішнього і зовнішнього
середовища
Відновлення фінансової стійкості
Усунення неплатоспроможності

Запобігання банкрутству та ліквідації
Мінімізація негативних наслідків фінансової кризи суб’єктів
економічної діяльності

Рис. 2. Основні завдання антикризового фінансового управління [1]
Нині механізм антикризового управління реалізується за допомогою таких
основних інструментів, що охоплюють всі сфери управлінської діяльності
підприємства [2, с. 15 ]:
– діагностика фінансового стану та оцінка перспектив розвитку бізнесу
підприємства;
– корекція системи управління підприємством;
– впровадження управлінського обліку та контролінгу на підприємстві;
– маркетингові антикризові заходи;
– антикризова інвестиційна політика;
– антикризове управління персоналом;
– стратегічне планування;
– антикризова інноваційна політика;
– антикризовий реінжиніринг бізнес-процесів;
– реструктуризація підприємства.
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В залежності від гостроти кризового стану на підприємстві управління
підприємством поділяється на проактивне та реактивне [5].
Система проактивного антикризового управління, суттю якої є діагностика криз
містить у собі наступні етапи: дослідження фінансового стану, оцінка масштабів
та вивчення основних факторів кризового стану. При цьому можуть
використовуватись різні методики оцінки фінансового стану, кожна з яких має
свої позитивні та негативні аспекти.
Наприклад, закордонні методики, такі як моделі Альтмана, Спрінгейта,
Таффлера, Ліса, Чессера формують узагальнений показник фінансового стану
підприємства — його інтегральну оцінку, але дані моделі показують правдиві
результати лише в тих конкретних умовах, для яких вони розроблені. При
використанні цих методик для українських підприємств часто можна одержати
неточні результати[5].
Коли підприємство зіштовхується з проблемами неплатоспроможності, то
настає фаза реактивного антикризового управління.
Реактивний антикризовий менеджмент можна охарактеризувати як планування
та впровадження заходів, метою яких є, як правило, відновлення докризового
стану. Окремі складові реактивного антикризового менеджменту через прямий
вплив на забезпечення збереження базисних змінних (ліквідність, дохід або
оборот) характеризується чіткою метою (досягнення відповідного рівня
доходності). Ця спрямованість та одночасна нестача часу суттєво ускладнюють
розробку антикризової концепції, а також перегляд попередніх цілей та норм [5].
Для зменшення кризового стану та забезпечення значних змін показників
діяльності підприємства пріоритетним є використання механізмів фінансової
стабілізації, які направлені на мобілізацію внутрішніх резервів відновлення й
зміцнення його платоспроможності.
Якщо використання внутрішніх механізмів фінансової стабілізації не досягло
своєї цілі або якщо за результатами діагностики було зроблено висновок про
безперспективність спробу виходу з кризового стану за рахунок мобілізації тільки
внутрішніх резервів, підприємство підлягає санації [3, с. 151].
Оцінка кризових симптомів підприємства та діагностування його фінансової
кризи здійснюється задовго до проявлення його явних ознак. Така оцінка та
прогнозування розвитку кризових симптомів фінансової діяльності підприємства
є предметом діагностики фінансової кризи. Діагностика банкрутства являє собою
систему цільового фінансового аналізу, спрямованого на виявлення можливих
тенденцій і негативних наслідків кризового розвитку підприємства.
Ключовим інструментом антикризового управління є санація. Це система
фінансово-економічних,
виробничо-технічних,
організаційно-правових
і
соціальних
заходів,
спрямованих
на
досягнення
чи
відновлення
платоспроможності, ліквідності, прибутковості й конкурентоспроможності
підприємства-боржника в довгостроковому періоді. Тобто санація – це сукупність
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усіх можливих заходів, які здатні привести підприємство до фінансового
оздоровлення [6].
Отже, для підприємств, незалежно від їхньої форми власності, формування
системи антикризового управління має першочергове значення, адже вона
визначає життєздатність, стійкість та рівновагу підприємства, формує фінансову
стабільність, спрямовану на досягнення економічних результатів. Застосування
сучасними підприємствами методичної бази з питань діагностики кризового стану
та загрози банкрутства, як складової політики антикризового управління
господарюючих суб'єктів, дозволить розробити пропозиції з антикризових
заходів, використання яких дозволить відновити платоспроможність підприємства
і вивести його із кризового стану, а також домогтися фінансової стабільності й
забезпечити довгострокову фінансову рівновагу.
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За умови структурних зрушень експортного потенціалу національної економіки
зросла привабливість аграрного сектору, який продемонстрував значні
можливості його нарощування відповідно до потреб міжнародних ринків аграрної
продукції. Проте стрімка динаміка його експортної активності виявила і наявність
«вузьких» місць у фінансово-економічному механізмі діяльності та міжнародної
конкурентоспроможності. Проблема фінансового забезпечення експортної
діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва (фермерських
господарств, кооперативів, споживчих кооперативів, сільськогосподарських
кооперативів) зумовлена зокрема недостатнім розвитком фінансової
інфраструктури, відсутністю розвинутої системи небанківських фінансових
установ та наявністю чисельних обмежень в їх діяльності. Фінансове
забезпечення аграрного виробництва традиційно потребує особливих економікоорганізаційних рішень [1, 2]. Особливо актуальною проблема фінансування
потреб експортерів постає за умов архаїчної сировинної спеціалізації
українського експорту, яка повинна бути подолана на основі розвитку переробних
потужностей та поглиблення ступеня переробки експортної сільськогосподарської
продукції.
Наявність національної мережі фінансових установ кооперативного типу
дозволила країнам різного рівня розвитку та зрілості ринкової економіки досягти
кращого забезпечення фінансовими ресурсами експортної діяльності
сільгоспвиробників МСБ, через кращий доступ до джерел зовнішнього
фінансування процесів технічного удосконалення та розширення обсягів
виробництва. Кооперативні форми фінансування аграрного сектора виявили
адекватність організаційно-економічних механізмів функціонування саме в
аграрному бізнесі, зважаючи на такі особливості руху його фінансових ресурсів,
як відсутність достатнього первинного капіталу, нестабільність грошових
надходжень протягом виробничого циклу через сезонний характер, високий
рівень ризику через непередбачені погодні умови; потреба у значних фінансових
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ресурсах для модернізації та запровадження інноваційних технологій для
підтримання міжнародної конкурентоспроможності. Інструменти та механізми
фінансування, які пропонуються зокрема кредитними спілками, дозволяють
створити більш гнучкі схеми руху фінансових ресурсів, що підвищує адаптаційні
та інноваційні можливості суб’єктів господарювання аграрного сектору.
Поточний стан сектору кредитної кооперації в національній системі
фінансування можна характеризувати як початковий, такий що певним чином
зумовлює інституційну деформованість системи фінансування експортної
діяльності аграрного сектора. Загалом на кінець 2016 р. в Україні (за даними
Нацкомфінпослуг) діє 462 кредитні спілки, загальний розмір наданих кредитів
складає 1 799,5 млн. грн., кількість членів становить 642,9 тис. осіб, 44% установ
оперують капіталом від 1 до 5 млн. грн. [3]. Аналіз початкового («споживчого»)
етапу фінансової діяльності кредитних спілок в Україні демонструє наявність
низки обмежень у кредитуванні виробничої діяльності, які не дозволяють їм
відповідати потребам експортерів аграрного сектору:
 обмежені мобілізаційна спроможність, в структурі виданих кредитів
переважають кредити на споживання (58,6 %);
 обмеженість переліку послуг сільськогосподарського та бізнес
кредитування (кредити фермерському господарству становлять 2,9 %);
 недосконалість системи гарантування вкладів членів кредитних спілок.
Ринок кредитної кооперації реформується, що дозволяє очікувати перехід до
нового («виробничого») етапу його розвитку. Нацкомфінпослуг розроблено
поетапний план заходів посилення фінансової стійкості та платоспроможності
кредитних спілок для забезпечення їх спроможності мобілізувати та надавати
фінансові ресурси в більших обсягах та на більш тривалий термін, запровадження
нового підходу до аналізу позичальників, більш дієвого механізму захисту прав
членів кредитних спілок [4]. Розробка заходів здійснювалася на основі
міжнародного співробітництва, що дозволило залучити міжнародний досвід та
запропонувати вже апробовані в інших країнах механізми [5].
Водночас з метою оптимізації функціонування механізмів фінансового
забезпечення МСБ в аграрній сфері у квітні 2017 р. оприлюднено нову редакцію
Закону України «Про кредитні спілки». Проте, запропонований Проект нової
редакції Закону України «Про кредитні спілки» № 6405 від 21.04.2017 р. містить
обмеження, що може знизити значення процесу трансформації ринку кредитної
кооперації для розвитку аграрного сектору як потужної складової вітчизняного
експортного потенціалу. В п.1 ст.24 автори Проекту зазначають, що «кредитні
спілки надають фінансові послуги в національній валюті» [7]. Запровадження
функціональних обмежень такого роду за умов пропозиції посилити роль
кредитних спілок у фінансування саме виробничої діяльності, на нашу думку, є
суперечливим та породжує низку негативних ефектів:
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1) знижує можливості кредитних спілок забезпечувати широкий спектр
фінансових послуг своїм членам, які стають активними учасниками
зовнішньоекономічної діяльності та, зокрема, валютних відносин;
2) обмежує експортерів аграрного сектора щодо вибору альтернативних
способів мобілізації необхідних фінансових ресурсів для фінансування
процесів
модернізації
свого
виробництва
та
підвищення
конкурентоспроможності своєї продукції на зовнішніх ринках;
3) не відповідає розширенню функціональних можливостей кредитних
спілок за умови запровадження механізмів підвищення їх фінансової стійкості
в результаті реформування, удосконалення механізмів державного нагляду за
їх діяльністю;
4) обмежує роль кредитних спілок у функціонуванні фінансових ринків, як
повноцінних учасників усіх його секторів;
Політика валютної лібералізації, започаткована НБУ, може мати позитивний
наслідок для стабілізації аграрного експорту і за умови реалізації у сфері
реформування ринку кредитної кооперації. Особливості організаційних процедур
та умов кредитування, над яким не тяжіють жорсткі обмеження регулятора щодо
банківського кредитування, дозволять кредитним спілкам задовольнити потреби
аграрних експортерів, які формуються специфікою виробництва та ризиками їх
бізнесу. В цьому контексті необхідно зазначити, що норми регулювання операцій
з валютними цінностями, зокрема Декрет КМУ «Про систему валютного
регулювання та валютного контролю», визначають можливість отримання
генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій як комерційним банкам, так і
іншим кредитно-фінансовим установам. Особливості діяльності кредитних спілок
в системі валютного кредитування потребує врахування специфіки їх діяльності в
регуляторній політиці НБУ. Для вирішення цих завдань в травні 2017 р.
започаткована співпраця проектів USAID та НБУ для ознайомлення із кращими
практиками регулювання кредитних спілок.
Таким чином, система фінансування аграрного сектору потребує диверсифікації
як інституційної структури, так і інструментального забезпечення руху
фінансових ресурсів для забезпечення потреб виробників. Запровадження
штучних обмежень щодо вибору валюти кредитування може мати гальмівний
ефект щодо започаткованих заходів реформування системи кредитної кооперації.
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Анотація: Обґрунтовано роль бюджетної децентралізації у контексті
формування доходів місцевих бюджетів України. Встановлено, що перший рік
впровадження бюджетної децентралізації позитивно відобразився на обсягах
формування доходів місцевих бюджетів, що створило підвалини для повної
фінансової самостійності останніх.
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місцевих бюджетів, податкові надходження, неподаткові надходження, доходи
від операцій з капіталом, міжбюджетні трансферти.
Лейтмотивом бюджетної децентралізації є максимальне забезпечення
фінансової самодостатності регіонів через призму розмежування повноважень,
функцій, відповідальності і ресурсів, основу яких складають доходи місцевих
бюджетів.
Формування доходів бюджетів усіх рівнів полягає в оптимальному врахуванні
інтересів держави, органів місцевого самоврядування, підприємницьких структур,
населення. В той же час виконання доходів бюджетів усіх рівнів – це
повномасштабний процес забезпечення розвитку в контексті нарощування
макропоказників економічного та соціального розвитку країни.
Загальновідомо, що формування доходів бюджетів усіх рівнів здійснюється на
основі зосередження таких джерел як податкові та неподаткові надходження,
доходи від власності та підприємницької діяльності, доходи від операцій з
капіталом та трансферти.
Виконання доходів значною мірою залежить від реальності встановлених
планових показників, законодавчо визначеного розмежування податків та інших
платежів між державними і місцевими бюджетами, головним критерієм чого є
стабільність надходження, економічна ефективність розподілу після
адміністрування та соціальний і фінансовий ефект внаслідок перерозподілу.
Враховуючи вищезазначене, розглянемо дієвість мобілізації та проаналізуємо
динаміку доходів місцевих бюджетів і стан їх виконання впродовж 2015-2016 рр.
– років децентралізації, бюджетних новацій та податкових реформ, визначивши їх
дієвість і виокремивши певні тенденції й особливості.
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Перш за все необхідно акцентувати увагу на динаміці обсягів доходів місцевих
бюджетів та їх співвідношення із розмірами офіційних трансфертів (рис. 1).

53%

59%

47%

41%

2015

2016
Власні надходження

Офіційні трансферти

Рис. 1. Структура доходів місцевих бюджетів в Україні у 2015-2016 рр. [5]
Як ілюструють дані рис. 1 за два роки бюджетної децентралізації доходи
місцевих бюджетів зросли у в 1,3 раза із 294 млрд. грн. у 2015 р. до 366 млрд. грн.
у 2016 р., що є основним індикатором позитивних змін на шляху здобуття
органами місцевого самоврядування повної фінансової автономності, незважаючи
на рецесійні процеси в національній економіці. Позитивні зрушення на користь
податку на доходи фізичних осіб, податку на майно, єдиного податку та
акцизного податку із роздрібної торгівлі.
Окрім цього, в структурі доходів спостерігається зростання частки власних
надходжень місцевих бюджетів із 41% до 47%, а також зниження питомої ваги
офіційних трансфертів із 59% до 53% впродовж даного періоду, що беззаперечно
засвідчує результативність бюджетно-фінансової децентралізації [5].
В розрізі регіонів приріст власних доходів місцевих бюджетів у 2016 р.
порівняно із 2015 р. спостерігається у Львівській області із показником у 55,4%,
Одеській – 55,1%, Івано-Франківській – 54,9%, Чернівецькій – 52,8%, Київській –
50,2%, Запорізькій та Чернігівській – 50%, що дозволяє констатувати про
фінансову самодостатність регіонів. Примітно, що домінують адміністративнотериторіальні одиниці західної частини України. Найнижчі темпи зростання
ілюструють Тернопільська – 38,2% та Дніпропетровська – 35,9% області, проте
для Тернопільщини це є доволі високим показником, зважаючи на перманенту
дотаційність.
Приріст доходів місцевих бюджетів відбувається в основному за рахунок:
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- зростання номінальної заробітної плати – на 22,5%, що автоматично
збільшило базу оподаткування в частині податку на доходи фізичних осіб,
який є домінуючим у доходах місцевих бюджетів (60% залишається у
районних бюджетах, бюджетах міст обласного значення та бюджетах
об’єднаних громад і 15% – в обласних бюджетах). У підсумку частка
податку на доходи фізичних осіб у 2016 р. складає 46,3% власних доходів
місцевих бюджетів (надійшло у 2016 р. 139 млрд. грн. , з яких 79 млрд. грн.
залишились у розпорядженні місцевих бюджетів);
- інфляція, розмір якої за 2016 р. складає 12,4%, що безпосередньо
вплинуло на базу оподаткування щодо тих податків, котрі напряму залежать
від кінцевого споживача, і, відповідно, наростило, в першу чергу, обсяг
надходжень акцизного податку та єдиного податку з обороту;
- нова трансфертна політика, за рахунок якої у 2016 р. регіони
отримали 195,4 млрд. грн.. дотацій і субвенцій (на 21 млрд. грн. більше, ніж у
2015 р.);
- подальшої децентралізації, яка за перший рік проілюструвала позитивні
тенденції щодо наповненості місцевих бюджетів
Отже, бюджетна децентралізація, враховуючи наведені показники, демонструє
чітку тенденцію до нарощування фінансової бази місцевих бюджетів, і, відповідно
створює передумови для розвитку адміністративно-територіальних одиниць. А це,
в свою чергу, уможливлює виконання соціально-економічних завдань та дозволяє
закласти підвалини фінансової самодостатності територіальним громадам.
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Кредитування банками корпоративних клієнтів має позитивний вплив на
розвиток економіки України, зокрема на збільшення обсягів експорту, адже не всі
компанії мають достатню кількість фінансових ресурсів, щоб забезпечити
зовнішні операції, а банки, таким чином, стають рятувальниками економіки
країни. Для самих банківських установ надання кредитів є також позитивним
явищем, адже банк отримує прибуток від надання кредитних коштів у вигляді
відсотка. Проте наразі в Україні економіка та банківська система зокрема,
стикаються з різного роду викликами, які в подальшому можуть нести загрозу їх
існуванню.
Версаль Н. І. у своїй праці «Банківське кредитування корпоративних
клієнтів: адекватність відповіді на виклики» виділяє дві проблеми кредитування:
1)
зростання проблемних активів;
2)
доларизація кредитів [1].
Для того, щоб дослідити стан кредитування корпоративних клієнтів в Україні,
потрібно для початку визначитися зі структурою кредитного ринку.
За 2013-2016 рр. із загальної кількості наданих кредитів, лише 14-18%
надавалися українськими банками фізичним особам, а решта – юридичним
особам. Найбільшу кількість кредитів юридичним особам було надано у 2015-му
році – 86% від загальної кількості, а найменшу – у 2013-му, що склала 82%. В
основному, за останні роки зберігалася тенденція до збільшення обсягу
кредитування бізнесу, а зменшення кредитування фізичних осіб, проте у 2016-му
році, порівняно з 2015-м, кількість наданих коштів під бізнес, порушивши
тенденцію до збільшення, почала зменшуватися [2].
Можна зробити висновок, що кредитування бізнесу – є основним видом
кредитування для українських банків, бо таким чином банки вкладають і,
відповідно, заробляють набагато більші суми, що економічно вигідно для
підтримки їхньої діяльності.
312

Для кращого розуміння, які саме кредити надають бізнесу, необхідно дослідити
наступну ознаку кредитного ринку – валюта, у якій надаються такі кредити.
У 2016-му році кредитів у гривні та в іноземній валюті було надано порівно,
тобто по 50% від загальної кількості кредитів, що видавалися юридичним особам.
Проте у 2013-му році, кредитів, наданих у гривні, було значно більше ніж у
валюті, а ось уже через два роки – у 2015-му, показники стали зворотними: більше
кредитів стали видавати саме в іноземній валюті, ніж у гривні, а саме 54% до 46%,
відповідно. Причиною цього могла стати невпинна девальвація гривні щодо
іноземних валют, відповідно компанії і банки могли заробити на різниці. Також
вплинуло й те, що найбільшими позичальниками все ж таки є міжнародні
компанії з іноземним капіталом, які ведуть свою діяльність в іноземній валюті та
розраховуються з міжнародними позичальниками.
Аби детальніше зрозуміти стан та тенденції у кредитування юридичних осіб,
порівняємо показники
найбільших банків-кредиторів
України:
ПАТ
«Приватбанк», ПАТ «Український експортно-імпортний банк», ПАТ «Ощадбанк»
та ПАТ «Промінвестбанк». Банки було обрано відповідно до величини частки
наданих ними кредитів юридичним особам, до загальної кількості кредитів,
наданих юридичним особам по банківській системі України.
Порівнявши структуру кредитів, наданих юридичним особам, в цілому,
конкретними банками, за період з 2013 - 2016 рр., можна виділити, що найбільшу
частку таких кредитів було надано Приватбанком - 17%, наступним за величиною
йде Ощадбанк, він займає частку в 10% від загальної суми кредитів наданих в
Україні. З невеликим відривом від Ощадбанку, маючи частку в 9%, йде
Укрексімбанк, та відповідно Промінвестбанк - 6%.
Оскільки діяльність банків у сфері надання кредитів корпоративним клієнтам
спрямована передовсім на підтримку бізнесу та розвиток різних галузей
української економіки. Розглянувши портфелі основних банків України можна
виокремити найбільші галузі економіки, які кредитуються комерційними банками
(табл. 1).
Після порівняння кредитних портфелів найбільших кредиторів України стає
помітна певна тенденція щодо найбільш привабливих для кредитування
українськими банками галузей. Для того, аби отримати остаточні дані, виділимо
галузі, які були прокредитовані більше, ніж одним із банків та визначимо, яка ж є
найбільш популярною для кредитування серед банківських лідерів в Україні.
Згідно отриманих результатів, найпопулярнішою та найбільш прокредитованою
галуззю є виробництво та переробка харчових продуктів і напоїв, що в
середньому складає 15% від загальної кількості корпоративних кредитів, наданих
найбільшими банками України за 2016 рік. Також привабливою сферою стала
гірничодобувна і металургійна промисловості, що отримали кредити у середній
частці в 14%.
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Промінвестбанк

Галузь

Укексімбанк

Ощадбанк

Приватбанк

Таблиця 1
Галузі економіки, які кредитуються комерційними банками України

Гірничодобувна та металургійна промисловість
Сільське господарство та харчування
Енергетика
Машинобудування
Нафтогазова та хімічна промисловість
Будівництво та нерухомість
Торгівля
Послуги
Транспорт та зв'язок
Готелі та ресторани, туризм
Видобувна галузь
Фінансові послуги
Видавнича діяльність
Охорона здоров’я
Виробництво та продаж феросплаву
Металообробка
Легка промисловість
Професійна, наукова та технічна діяльність
Деревообробна промисловість
Целюлозно-паперова промисловість
Гумова та пластмасова продукція
Виробництво будівельних матеріалів
Промислові товари та товари народного
споживання
Авіаційна та космічна промисловість
Будівництво та ремонт доріг
Органи місцевого самоврядування
Малі та середні підприємства
Лісова промисловість
Інше

7%
18%
25%
1%
15%
23%
7%
0%
0%
0%
0%
-

27%
20%
4%
1%
5%
17%
-

6%
18%
5%
7%
9%
8%
11%
2%
4%
12%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
3%
4%

34%
18%
9%
16%
3%
2%
0%
8%
-

1%

-

-

-

0%
0%
3%

6%
1%
19%

6%
2%

8%
2%

Разом
Джерело: складено автором на основі [3-6]

100%

100%

100%

100%
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Хоч і чимало економічних аналітиків визначають сільське господарство
найбільш розвиненою сферою в Україні, серед банків вона займає лише третє
місце та отримує кредитування у частці 13,1%, а енергетика, яка також є досить
популярним напрямком, що швидко розвивається, отримує в середньому від
12,8% кредитних коштів банків.
Серед найменш популярних сфер для кредитування стали фінансові послуги,
готельно-ресторанний бізнес та туризм, транспорт та зв'язок, що в середньому
отримують в банках від 2% до 3% кредитів, що виділяються підприємствам.
До кредитних інтересів банків також входять підприємства в таких галузях як
послуги, торгівля, будівництво та нерухомість, нафтогазова та хімічна
промисловість і машинобудування, що, відповідно до середніх показників за
п’ятьма банками, кредитуються у частці від 4% до 10%.
Таким чином, корпоративне кредитування в Україні, станом на 2017 рік, в
цілому переважає кредитування фізичних осіб. Українським комерційним банкам
варто звернути увагу на покращення методів оцінки фінансових показників
корпоративних клієнтів, а головному контролюючому органу – на створення
уніфікованої системи регулювання роботи саме з юридичними особами. Також
комерційним банкам України треба розширити список сфер для інвестування,
додавши сферу інформаційних технологій, яка суттєво вплине на загальний
розвиток України у цьому сегменті, що вплине на розвиток економіки, а також на
інвестування у розвиток Стартапів, які, в подальшому, стануть драйвером
розвитку країни.
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Досліджено особливості продажу ФГВФО активів неплатоспроможних
банків. Визначено фактори, що ускладнюють функціонування ринку проблемних
банківських активів в Україні, та запропоновано шляхи покращення ситуації.
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Вирішення питання проблемних банківських активів сьогодні є ключовою
умовою для забезпеченні фінансової стабільності в Україні. Станом на
01.05.2017 р. частка непрацюючих активів платоспроможних банків становила
33,84% (без позабалансових фінансових зобов’язань) або 28,82% (з врахуванням
позабалансових фінансових зобов’язань). І хоча з початку року ситуація дещо
покращилась (порівняно з 01.02.2017 р. частка проблемних активів зменшилася на
1,81 п.п. та на 2,81 п.п. відповідно [1]), рівень проблемних активів у вітчизняній
банківській системі все ще достатньо високий. Це збільшує рівень системного
ризику, негативно позначається на кінцевих результатах діяльності ключових
фінансових посередників, перешкоджає здешевлення банківських кредитів,
звужує пропозицію кредитів для здійснення інвестицій у національну економіку,
змушує українські банки утримувати значні обсяги капіталу в резервах. Таким
чином, скорочення обсягів непрацюючих активів має важливе значення для
подальшого розвитку банківської системи України, що й обумовило вибір та
актуальність теми даного дослідження.
Метою даного дослідження є дослідження вітчизняної практики продажу
проблемних активів неплатоспроможних банків, а також з’ясування напрямів
підвищення ефективності функціонування ринку проблемних активів в Україні.
На сучасному етапі розвитку банківської справи дуже часто поняття
«проблемні активи / кредити» вживають як синоніми до понять «непрацюючі
активи / кредити» (англ. non-performing exposures / loans, NPE / NPL).
У вітчизняній банківській практиці використання термінів «непрацюючі активи /
кредити» було регламентовано в 2016 році з прийняттям Постанови № 351 [2],
згідно з якою непрацюючий актив / кредит – це актив, за яким прострочення
погашення боргу перевищує 90 днів для позичальників-фізичних та юридичних
осіб (30 днів для банків-боржників), або за яким контрагент неспроможний
забезпечити виконання зобов’язань без стягнення забезпечення.
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У зв’язку з масовим виведенням з ринку неплатоспроможних банків наразі в
Україні відбувається формування організованого ринку проблемних банківських
активів. Ключову роль у розбудові даного ринку відіграють Центральний банк та
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі ФГВФО). Останній, зокрема,
законодавчо наділений повноваженнями щодо управління та продажу проблемних
активів банків, що знаходяться у стані ліквідації [3, ст. 48].
Станом на 01.07.2017 р. на ліквідації у ФГВФО перебувало 88 банків [ 4],
сукупні активи яких складають 30% загальних активів банківської системи
України. Наразі Фонд може продавати активи банків, що виводяться з ринку,
двома способами [3, ст. 51]: на відкрити торгах (аукціоні); шляхом
безпосереднього продажу фізичній чи юридичній особі. Продажу активів банку
передують такі процедури, як інвентаризація майна банку, його оцінка та
формування ліквідаційної маси банку.
Проведення оцінки активів є дуже важливим етапом їх передпродажної
підготовки. При цьому серйозною проблемою є переоцінена балансова вартість
активів банків, коли вони потрапляють у ФГВФО. Так, як показала практика,
ринкова вартість активів, визначена незалежними суб’єктами оціночної
діяльності, може складати лише 20% від балансової вартості активів банків, які
визнаються неплатоспроможними. За таких обставин найбільш цікавими для
продажу є активи з найвищою прогнозованою вартістю (потенційними
надходженнями від реалізації), а також ті активи, щодо яких спостерігається чи
прогнозується найбільший попит.
Як показує практика, найбільш ефективним способом продажу активів банків,
що ліквідуються, є проведення аукціонів в електронній формі. Наразі всі торги
проблемними активами, що знаходяться в управлінні ФГВФО, переведено на
електронні майданчики. До речі, вітчизняні банки почали набувати досвід
використання ЕТС для реалізації майна своїх боржників ще до початку масового
виведення Фондом неплатоспроможних банків з ринку. Найбільш відомою у
даному аспекті є біржа Державної виконавчої служби СЕТАМ (Система
електронних торгів арештованим майном) [5]. Однак пряма співпраця з
вітчизняними ЕТС показала неефективність та часто-густо непрозорість
проведення торгів: маніпулювання з реєстрацією учасників, сплатою гарантійного
внеску для допуску до торгів, відміна торгів без попередження, технічні
несправності роботи сайту (у т.ч. через DDos-атаки).
Тому з 1 лютого 2017 року проблемні активи неплатоспроможних банків
почали реалізовуватися через платформу ProZorrо.Продажі. Це по суті центральна
база даних торгів, де інформація про активи та транзакції зберігається на сервері,
адміністратором якої виступає неурядова міжнародна організація по боротьбі з
корупцією Transparency International. Дана установа гарантує недоторканість та
збереженість інформації, а також доступ до лоту потенційним покупцям через
будь-якого організатора торгів, що підключений до системи ProZorrо.Продажі
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(станом на 01.08.2017 р. – 40 торгівельних майданчиків). Останнє дає можливість
покупцям уникнути технічні проблеми в роботі окремих майданчиків у потрібний
час.
Ефективність торгів через систему ProZorrо.Продажі можна побачити на рис. 1,
де наведено динаміку обсягу торгів за січень-липень 2016 р. та аналогічний період
2017 р. Лише на протязі трьох останніх місяців спостерігається перевищення
обсягу продажу проблемних активів над показниками минулого року.

Рис. 1. Надходження від продажу активів неплатоспроможних банків у січнілипні 2016 р. та 2017 р.
Джерело: складено на основі [6].
Однак наразі все ще існує ряд суттєвих проблем із продажом проблемних
активів. По-перше, це швидке погіршення якості активів банків після
запровадження Фондом тимчасової адміністрації та визнання банків
неплатоспроможними. Навіть частина тих позичальники, які ще недавно
дисципліновано перераховували кредитні платежі, після появи оголошення про
банкрутство банку часто перестають платити за своїм кредитним договором
(«стратегічний дефолт»). Так, станом на 01.05.2017 р. рівень NPL по кредитному
портфелю неплатоспроможних банків становив 92,20% (серед яких по кредитам в
національній валюті – 87,57%, по кредитам в іноземній валюті – 96,20%) [1].
По-друге, значна частина активів, що виставляються на продаж, низької якості
– бланкові кредити, інсайдерські кредити, кредити з неякісним («сміттєвим»)
забезпеченням, або із забезпеченням, вартість якого завищена. Більшість з них
можуть виставлятися на торги багато разів і не мати позитивного результату.
По-третє, складність у визначенні ціни продажу проблемних активів. Початкова
вартість активу для першого аукціону має бути не нижчою від вартості,
встановленої суб’єктом оціночної діяльності, або на основі внутрішньої методики
оцінки ФГВФО. Коли реальну вартість активу встановити важко, то можуть
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застосовувати наступний підхід: у разі «стратегічного дефолту» − 65%, при
відсутності застави – 10% балансової вартості. Якщо аукціон не відбувся –
повторні торги відбуваються через кожні два тижня по мінус 10% до мінус 30%
від початкової вартості первинних торгів. Після серії невдалих аукціонів
проводиться повторна оцінка вартості активу і він знову виставляється на продаж
із ціною «по мінус 10%» до знаходження ціни, що задовольнить покупця.
Віддзеркаленням проблеми складності визначення адекватної ціни лоту є
низький рівень коефіцієнта конверсії проблемних активів (співвідношення ціни
його продажу на аукціоні до початкової ціни лоту). Значення даного показника
подекуди може становити 30%, що є вкрай негативним результатом. Успіхом
вважається ситуація, коли коефіцієнт конверсії складає 80%, як наприклад, у
серпні 2017 р. у випадку продажу кредитів фізичних осіб ПАТ «Платинум Банк».
По-четверте, серйозною перешкодою для розвитку ринку проблемних активів є
низький рівень поінформованості суспільства, брак необхідних професійних
навичок щодо участі в електронних торгах у потенційних покупців,
нерозвинутість інфраструктури та відсутність професійних гравців, що
спеціалізуються на роботі з проблемними активами.
Згідно вітчизняного законодавства ліквідація банку має бути завершена за два
роки з дати початку процедури виведення його з ринку. У деяких випадках Фонд
має право подовжити цей строк до п’яти років. Як правило, значна частина
корпоративних клієнтів використовують цей час для виведення ліквідного
забезпечення за власними кредитами, можуть фіктивно збанкрутувати або ж
через суд визнати кредитні угоди із банком, що ліквідується, недійсними. Тому
завданням ФГВФО є оперативно організувати продаж потенційно проблемних
активів банків, щоб вони не встигли швидко знецінитися, або, щоб їх взагалі не
втратити.
У зарубіжній практиці активи, які багато разів виставлялися на продаж або є
нагальна потреба в їх швидкій реалізації, об’єднуються в пули і продаються в
рамках «голландського аукціону». Даний вид публічних торгів, на відміну від
класичного аукціону, передбачає не підняття ціни з кожним наступним кроком
аукціону, а, навпаки, її зниження від максимальної ціни до тих пір, поки хтось не
погодиться купити товар. Як правило, такі аукціони дозволяють скоротити строки
експозиції проблемних активів з декількох місяців до 1 дня та сприяють
покращенню показника конверсії лоту.
Серед проблемних активів неплатоспроможних банків, якими управляє
ФГВФО, найкращими за якістю є активи, що знаходяться під заставою в НБУ за
виданими до банкрутства банків кредитами рефінансування. Щодо продажу таких
активів Фонд потребує погодження НБУ, і це приблизно 1/3 наявного в управлінні
Фонду портфелю активів.
Станом на 01.07.2017 р. загальний обсяг заборгованості неплатоспроможних
банків перед НБУ складав 51,79 млрд. грн., з яких основна сума кредитів
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рефінансування − 45,07 млрд. грн., нарахованих відсотків – 6,72 млрд. грн. У
якості забезпечення кредитів рефінансування Центрального банку виступають
майнові права за кредитами юридичним та фізичним особам, нерухоме та рухоме
майно, цінні папери. Заставні активи НБУ наразі реалізуються ФГВФО, а
виручені кошти перераховуються НБУ. Так, у першому півріччі 2017 р. Фондом
реалізовано для НБУ заставлене майно (активи) на суму 304,7 млн грн. Переважну
більшість реалізованих активів, а саме на суму 283 млн.грн., становили права
вимоги за заставленими НБУ кредитними договорами. Слід зазначити, що це у
понад 200 разів перевищує показник реалізації аналогічних активів у першому
півріччі 2016 року (1,3 млн грн) [7].
Дуже важливим кроком у розвитку ринку проблемних активів України стане
реалізація у вересні 2017 року «пілотного проекту» НБУ та ФГВФО за участі двох
американських ЕТС − Debt Exchange (DebtX) та First Financial Network (FFN), які
мають величезний досвід роботи на ринках проблемних активів США, Латинської
Америки та Азії. Зокрема, вперше в Україні планується продаж проблемних
банківських активів, об’єднаних в два пули, на умовах «голландського аукціону».
Загальна вартість цих пулів 13 млрд. грн., а основа пулів – кредити великого
корпоративного бізнесу. Усі включені в пули активи перебувають у заставі НБУ,
що говорить про високу якість цих активів.
Таким чином, проведене дослідження показало, що в останні два роки в Україні
відбувається активне формування ринку проблемних активів завдяки
поступовому удосконаленню системи їх продажу. Разом із тим у подальшому слід
запровадити механізми, що дозволили б покращити якість цих активів і в
результаті підвищити ціну їх реалізації. Щодо продажу активів, які важко
реалізувати, варто створити спеціальну компанію з управління проблемними
активами. Однак у вітчизняних реаліях її робота може бути ефективною за умови
запровадження ефективної судової та виконавчої практики.
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кризових явищ у фінансово-економічній системі (ФЕС). Систематизовані ознаки
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Для України проблеми державного регулювання в умовах нестійкості
фінансово-економічної системи (далі – ФЕС, яку визначаємо як усталену і
врегульовану законодавством систему економічних відносин, фінансових та
економічних інститутів, механізмів господарювання, пов’язаних з рухом
грошових ресурсів в процесі фінансування, кредитування для забезпечення
виробництва і реалізації товарів та послуг у відповідності до потреб суспільства і
до існуючого внутрішнього та зовнішнього попиту) виникли з початку її
незалежності, тому що планове централізоване соціалістичне господарство УРСР
та інші складові адміністративно-командної економіки розглядалися в якості
надійного захисту від криз, зокрема, глобальної фінансово-економічної кризи.
Перехід національної економіки до ринкового типу господарювання або
точніше до змішаної системи і вступ її в епоху системних багатофакторних криз у
вимірах як національної, так і світової економіки на зламі ХХ-ХХІ століть
сформувало імперативи розроблення механізмів протидії негативним як
екзогенним факторам, переважно, пов’язаних з глобальними фінансовоекономічними кризами, так і ендогенними чинниками нестабільності національної
економіки, а також розроблення державного антикризового управління
(регулювання) як похідної державної антикризової політики.
В епоху масштабного розгортання процесів глобалізації, ризики, з якими
стикаються як суб’єкти господарювання, так і ризики, пов’язані з певними видами
економічної діяльності, набувають властивостей, які визначають необхідність
державного регулювання відповідних аспектів видів економічної діяльності і
господарювання.
Значущість державного регулювання зростає у період прояви кризових явищ як
в глобальній, так і в національній економіці, а враховуючи, що кризові явища в
економіці, зокрема, у ФЕС становлять та ідентифікуються як загрози національної
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безпеки України, то це формує імперативи державного антикризового
регулювання. Це спостерігається в усіх національних економіках світу, які
пов’язані з певними сегментами світової економіки, а також з міжнародною
фінансовою системою.
Протидія ФЕС негативним факторам впливу на її стійкість здійснюється через
різноманітні механізми державного регулювання.
Конкретні засоби і методи державного антикризового управління утворюють
інструментарій дій держави на фінансово-економічну систему, соціальноекономічні процеси і явища. Вибір їх сполучення та використання цього
інструментарію пов'язаний з цілями, стратегією, моделлю розвитку національної
економіки. Набір цих форм може бути однаковим в різних країнах, але їх
сполучення, пріоритетність, спрямованість, використання залежить від соціальноекономічної специфіки даного періоду, а також розвиненості інституціонального
середовища країни.
Практика доводить, що найбільшого поширення знайшли форми державного
антикризового регулювання адміністративного і економічного характеру.
Форми адміністративної дії на економіку включають прийняття законодавчих
та нормативно-правових актів щодо унормування механізмів протидії кризовим
явищам, деякі з яких носять дискреційний характер, забезпечення ефективного
управління державними підприємствами, надання державних кредитів, субсидій,
ліцензування та квотування виробництва, застосування санкцій, приватизацією
збиткових підприємств.
Пряме державне антикризове регулювання не виключає і форм економічної дії,
що пов’язано з визначенням параметрів формування та використання бюджету,
податкової системи, амортизаційної політики, встановлення акцизів, норм
ліквідності фінансових структур, банківського проценту і резервування, рівня
мінімальної зарплати, регулювання цін на певні товари, залучення
інституціональних інвесторів та інше.
Широкий спектр форм економічного характеру використовує непрямий метод
державного регулювання. До них відносяться прогнозування, індикативне
планування, використання податкових, бюджетних, фінансових, кредитних
механізмів, застосування антиінфляційних заходів, використання операцій на
ринку цінних паперів, проведення валютної політики (стабілізація національної
валюти, операції на валютному ринку, залучення іноземного капіталу). Важливу
роль відіграють формування і реалізація соціальної політики (соціальні програми,
забезпечення зайнятості населення, регулювання доходів, трансфертів і субсидій),
регулювання зовнішньоекономічної діяльності (сприяння експорту, захист
національного виробника, регулювання митних тарифів, валютне та податкове
регулювання), формування привабливого інвестиційного клімату для
інституціональних інвесторів та інше).
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Механізми протидії кризовим явищам в національній економіці, зокрема в
ФЕС, мають врахувати оцінку ризиків за розробленою системою критеріїв та
ключових показників. У цьому плані усвідомлення різноманіття й мінливості
виявлення ризиків у сфері економіки, запобіганню їх виникненню або
послабленню, пов’язаних з ними шкідливими наслідками, постає як важлива
складова державної фінансово-економічної політики.
Проблема підвищення стійкості ФЕС має визначальну значущість для
інвестиційної привабливості країни, конкурентоспроможності країни в
глобальному економічному просторі, а також опосередковано для соціальних
стандартів. Це відслідковуються через інвестиційні рейтинги країни, індикатори
світового розвитку, наприклад, Індекс людського розвитку (ІЛР), Глобальний
індекс конкурентоспроможності (ГІК) та інше. Зокрема, стійкість ФЕС впливає
безпосередньо або опосередковано на такі складові ГІК, як макроекономічне
середовище, розвиток фінансового ринку, ефективність товарних ринків, рівень
розвитку бізнесу, за якими спостерігається критичне відставання України від
країн Євросоюзу за рейтинговою оцінкою.
Нестійкість ФЕС проявляється через такі характеристики : бюджетний дефіцит;
волатильність банківських процентних ставок і валютного курсу гривні;
відсутність в національній економіці довгострокового кредитування і відповідно
складність в реалізації національних суспільно-значущих проектів; падінням
інвестицій в основний капітал, вивіз капіталовкладень з країни, наявність
значного зовнішнього боргу; інфляцію; безробіття; наявність корупційних
ризиків, рейдерських захоплень, виникнення перманентних кризових явищ
(політичних, галузевих, енергетичних, територіальних, фінансових та інших). За
кожною із зазначених характеристик встановлюється дозволений діапазон
параметрів, деякі з яких мають бути узгоджені за програмою фінансування
України з міжнародними фінансовими організаціями, як-то МФВ, Світовий банк.
Наприклад, дефіцит бюджету має не перевищувати 3 %. Деякі параметри
встановлюються Урядом, Національним банком в залежності від ступеня загроз
стійкості ФЕС, як наприклад, параметри рефінансування банків, вимоги до їх
ліквідності та інше.
Чинники, які сприяють нестійкості економічної системи і відповідно ФЕС:
недостатні темпи відтворювальних процесів, зокрема, їх нестабільність і
відсутність якісного розширеного відтворення; структурні деформації в економіці
з переважанням добувного сектору промисловості над секторами промисловості з
наукоємною продукцією, нераціональна структура експорту з переважно
сировинним характером та низькою питомою вагою продукції з високою часткою
доданої вартості; критична залежність національної економіки від кон'юнктури
зовнішніх ринків, зокрема, на імпорт енергоресурсів і експорт продукції низьких
переділів; низькі темпи розширення внутрішнього ринку; зменшення попиту на
вироблену продукцію, товари, послуги; втрата галуззю сегменту зовнішнього
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ринку і звужений сегмент внутрішнього ринку для галузевих продуктів;
зменшення ресурсів, що вводяться у господарський обіг; зміни кон’юнктури цін
на ресурси (підвищення цін), що задіяні в системі господарювання, а також
кон’юнктури цін (падіння цін) на експортну продукцію; природні катаклізми та
техногенні катастрофи; експансії спекулятивних капіталів в національну
економіку і вивіз інвестованих капіталів.
За теперішніх умов технологічного розвитку визначальним чинником
системних криз вважається технологічний фактор пов'язаний зі зміною
технологічних укладів, що накладається на проблеми формування, грошових,
фінансових та валютних ринків, а також інститутів та інструментів управління
ними [1, с. 25]
ФЕС має протидіяти впливу таких негативних факторів, що мають системний,
об’єктивний і циклічний характер, при цьому треба розкрити їх практичну
значущість в національній економіці.
Системою державного управління розроблений широкий спектр нормативноправових актів, що регламентують суспільні відносини, пов’язані з оцінкою й
управління ризиками за критеріями оцінки ступеня ризику від впровадження
господарської діяльності за різними її видами, а також в банківській, страховій
діяльності. Корпоратизацію цих актів здійснено в [2].
Разом з тим при всій незаперечності важливості розроблення методології
визначення критеріїв виявлення ризиків, їх оцінювання й управління ризиками
через відповідні механізми державного регулювання, ефективність механізмів
протидії негативним факторам кризового впливу, як на окремий суб’єкт
господарювання чи на соціально-економічну систему зростає за умов підвищення
стійкості об’єкту впливу цих негативних факторів.
Тому визначальним напрямом державного антикризового регулювання має
бути його націленість на збільшення стійкості суб’єктів господарювання,
соціально-економічної системи, зокрема, ФЕС і створення умов для підтримки їх
гомеостазу. Серед заходів цієї політики слід відмітити наступні :
1. Контролінг стійкості ФЕС за певним набором індикаторів та відслідкування
впливу на них порушень структурних макроекономічних показників.
2. Прогнозування кризових явищ і розроблення превентивних заходів
державного регулювання у ФЕС, спрямованого на підвищення її стійкості, разом з
виміром результативності цих заходів за певним набором ключових показників.
3. Забезпечення інституціональної спроможності державних владних органів,
на яких покладені завдання державного регулювання ФЕС. Інституціональна
спроможність тут розкривається як спроможність виконання органом владних
повноважень разом з обсягом завдань діяльності, які покладені на орган
законодавством з визначеним ресурсним забезпеченням для їх виконання і
застосовуючи відповідні механізми державного управління, які встановлені у
предметній сфері діяльності органу. Інституціональна спроможність органу щодо
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впровадження державної політики, державного регулювання (управління)
передбачає :
- повну законодавчу базу, що врегульовує діяльність і правовідносини у
визначеній сфері запровадження політики або державного регулювання;
- розвинену і достатню структуру повноважних органів, організацій
(інституцій), а також підвідомчої або супутньої інфраструктури, що разом через
встановлені законодавством механізми здійснюють реалізацію державної
політики;
- сприятливість до впровадження політики (управління) її суб’єктів, а також
наявність відповідних умов на об’єктах реалізації політики;
- компліментарність формальної складової (законодавство) і неформальної
складової (організаційна культура, мотивація людського персоналу, що здійснює
діяльність у сфері запровадження політики) [3, с. 202].
4. Обмеження ризиків нестійкості фінансово-кредитних установ (ФКУ) шляхом
впровадження антикризових заходів, основні з яких включають :
- аналіз структури кредитного портфелю, його розподіл відповідно до ступеня
ризикованості щодо кредитів, які надані, зокрема, для підприємств галузей, які
найбільш вразливі для кризових впливів і відповідно обмеження фінансування
підприємств чи проектів цих галузей;
- формування обсягів резервів під проблемні кредити разом з оцінкою
можливих збитків, які може понести ФКУ у разі банкрутства або дефолта
позичальника;
- обмеження вкладень в реалізацію довгострокових інноваційно-інвестиційних
проектів та надання довгострокових кредитів, а також скорочення термінів
фінансування, що дозволяє забезпечити оперативний моніторинг фінансового
стану ;
- централізація прийняття рішень щодо фінансування (кредитування).
Запропоновані заходи державного регулювання ФЕС в умовах її нестійкості
має сприяти виходу ФЕС з кризового стану і поліпшити інвестиційний рейтинг
країни.
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ БАНКІВ
Анотація. Дослідження присвячено передумовам, теоретичним підходам,
рисам та інституційним формам банківської діяльності. Визначено умови та
зміст соціальної діяльності банків. Виявлено фактори соціальної спрямованості
та відповідальності фінансових інституцій. Соціальна діяльність входить до
сучасних банківських трендів, спрямована на кращий доступ до фінансів для
різних соціальних груп та бізнесу – середніх та малих підприємств, підприємців,
інноваторів. Порівняльний аналіз акціонерних та кооперативних банків розкриває
їх соціальні риси. Оцінені переваги та міжнародні тренди кооперативних банків.
Кредитування основі стосунків визначено як соціальне та відмітне від звичайних
банківської діяльності.
Ключові слова: банківська діяльність, соціальний зміст банківської діяльності,
доступ до фінансів, соціальні відповідальність банків, кооперативні банки.
Наслідки глобальної фінансової кризи 2008 р., банківські кризи, нетрадиційна
монетарна політика розвинутих країн («кількісне пом’якшення» грошей та
мінімальні процентні ставки центральних банків), довгий період скорочення
темпів світового зростання значно змінили економічні умови банківської
діяльності. Суттєвий вплив мають зміни характеру економічного зростання –
зростаюча
взаємозалежність
країн,
глобальна
фінансова
інтеграція,
нестабільність, перехід до соціально-економічних критеріїв та рушійних сил
розвитку. Соціальні вимоги справедливості, стабільності, транспарентності та
відповідальності – стали вагомими умовами довіри до банків.
Все це обумовило посилення ролі соціального спрямування міжнародної та
національної банківської діяльності. Такі зміни вимагають дослідження ролі
соціальних характеристик, рис банківської діяльності, включаючи теоретичні
підходи до проблеми, визначення основних складових соціального змісту.
Передумовам соціальної орієнтації банківської діяльності є зміни потреб в
фінансових послугах та характеру економічного розвитку. Відомими є проблеми
взаємодії та асиметрії економічних та кредитних циклів. Попит на кредитні та
інші послуги банків є різним в основних сегментах – корпоративній, роздрібній,
інвестиційній діяльності.
У сучасному світі зростає значення розвитку малого та середнього бізнес, в
тому числі на асоційованій основі, - мережеві, нетворкінгові та соціальні форми
організацій діяльності. Їх суспільна роль, особливо у забезпечення зайнятості,
інтелектуалізації діяльності, поширення інновацій постійно зростає. Значний
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поштовх таким процесам надає стрімкий розвиток інформаційних та високих
технологій, загальні зміни філософії та організації бізнесу, посилення його
соціальної відповідальності.
Діяльність малого і середнього бізнесу, інноваційних та соціальних підприємців
не повністю відповідає ринковим критеріям ефективності та максимізації
прибутку, бо ціни на їх товари та послуги часто є соціально-орієнтованим, певна
частина їх доходів спрямовується на соціальні цілі.
Зростання зайнятості в сучасних умовах здійснюється переважно малим та
середнім бізнесом. Збільшуються обсяги та значення банківського фінансування
малого та середнього бізнесу, інновацій, соціальних та екологічних проектів, які
значно відрізняються за масштабами та характером від традиційного
кредитування. Посилюється конкуренція банків з альтернативними формами
фінансування.
В сучасних умовах все більшого значення набувать можливості використання
фінансових послуг для всіх форм господарювання та населення. Такі процеси
називають «доступом до фінансів» (access to finance)
або «фінансовим
включенням» (financial inclusion). Це означає поширення та доступність всього
спектру банківських та фінансових послуг, сприяє включенню всіх верств
населення до загального економічного та фінансового життя країни, місцевої
громади, світової спільноти. Це має значну суспільну цінність, стає засобом
вирішення проблем реалізації творчого потенціалу особистості, подолання
бідності та соціального вирівнювання.
Теоретичні підходи до аналізу соціального змісту банківської діяльності
повинні спиратися на сучасні напрямки досліджень. Класичний аналіз фінансів
виходять з того, що учасники ринків діють на основі економічної раціональності,
співставляють вигоди та витрати, враховують ризики.
Поведінкові фінанси виходять з психологічних якостей та мотивів при
прийнятті рішень. Основними психологічними мотивами дій учасників
фінансових ринків розглядаються залежність або прив’язка (anchoring) до певних
подій або індикаторів, поведінка гравця (gambling bias) на фінансових ринках,
надмірна реакція (overreaction), стадна поведінка (herd behavior), довіра
(confidence), оцінка перспектив (prospects) та інші. Психологічними мотивами є
також соціальна приналежність, альтруїзм, колективізм, взаємодопомога, що
можуть розглядатися як соціальні мотиви асоційованих форм фінансування.
Принцип кооперації має універсальне буття в природі та суспільстві, суттєве
соціальне та організаційне значення в економічній та фінансовій сферах.
Економічна кооперація існує як форма асоційованої (спільно-роздільної)
власності, форма організації діяльності та як взаємодія господарюючих суб’єктів,
пов’язаних суспільним поділом праці. Ефект кооперації ґрунтується на спільній
власності та діяльності, що стимулює спільні соціальні та економічні цілі,
раціональну взаємодію.
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Концепція включення ( inclusion) базується на цінностях та ідеях рівного
доступу всіх членів суспільства до праці, фінансів, економічних і соціальних благ.
Доступ до фінансів є важливим чинників самостійності та рівноправності членів
суспільства, їх здатності до економічної та соціальної мобільності. Фінансове
включення всіх індивідів до користування фінансовими послугами, фінансова
грамотність та забезпеченість у майбутньому стає вимогою до діяльності
сучасних інституцій.
Соціальні складові банківської діяльності необхідно розглядати як комплексне
поняття, що охоплює власність, структуру, функції, послуги та результати.
Соціальний зміст банківської діяльності повинен включати:
- соціальні характеристики власності банків;
- соціальні вимоги до банківської діяльності;
- соціальні складові в цілях діяльності та стійкості кредитних інституцій;
- соціальні вимоги щодо умов надання банківських послуг та доступу до них;
- соціально-орієнтовані банківські послуги;
- соціальна відповідальність банків.
Можна визначити соціально-змістовну банківську діяльність як однопорядкову
з
термінами
«кооперативні
банківські
послуги»,
«асоційоване
фінансування»,«соціально-орієнтоване фінансування», «соціально відповідальна
банківська діяльність». Цим самим визначаються основні системні відмінності
вказаних форм від традиційних банківських і фінансових послуг, орієнтованих на
прибуток:
1) використання соціальних принципів при формуванні та управлінні
банківським капіталом та активами;
2) орієнтація фінансування не на максимізацію прибутку, а на задоволення
потреб щодо залучення коштів для соціально – орієнтованих, інноваційних,
волонтерських проектів, малого та середнього бізнесу;
3) застосування етичних та соціальних норм діяльності банків і фінансових
інститутів, що працюють на солідарних, асоційованих засадах;
4) використання кооперативних, партнерських, солідарних принципів та
методів при наданні фінансування;
5) фінансування з прогнозованим рівнем ризику – малим підприємствам,
фермерам, інноваційним підприємцям та іншим;
6) фінансове забезпечення додаткової зайнятості не за місцем основної роботи –
сервісна, культурна, соціальна, просвітницька діяльність;
7) солідарні та кооперативні форми вирішення соціальних
питань у
майбутньому, наприклад, фінансового забезпечення пенсіонерів;
8) фінансування умов для економічної та соціальної діяльності пенсіонерів,
молоді, людей з обмеженими можливостями.
На практиці має місце співіснування та взаємодія традиційних та соціальноорієнтованих (асоційованих) форм банківських послуг. Таке співіснування є
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важливим для розвитку доступу до фінансів все ширшому колу споживачів.
Основні форми соціально-орієнтованих (асоційованих) банківських послуг можна
систематизувати за ознаками інституційної приналежності, змісту послуг,
технології, доступності.
Кооперативні банки є найбільш поширеною інституційною формою соціальноорієнтованих банківських послуг в світі. Кооперативні банки ґрунтуються на
принципах взаємодопомоги, відповідальності та солідарності. Їх діяльність
спрямована на покращення доступу до фінансів для своїх членів на кращих
умовах, ніж ринкові. Вони, зокрема, надають мікрофінансування для малого
бізнесу та підприємців, «зелене фінансування» для екологічно сприятливих
проектів, беруть участь у вирішенні соціальних проблем.
В Європі за даними Європейської асоціації кооперативних банків,
нараховується 4200 кооперативних банків, що мають 81 мільйон членів та 205
мільйонів споживачів послуг.[2] Значення кооперативних банків може бути
оцінено в 12-14% капіталу та активів європейської банківської системи. [3]
В
окремих країнах – Австрія, Італія, Франція, Німеччина, Нідерланди – частка
кооперативних банків у відповідних національних банківських системах
перевищує 25 %. [3] У деяких країнах кооперативні банки входять в п’ятірку
найбільших, наприклад Рабобанк та Райфейзен банк відповідно в Нідерландах та
Австрії. Кредитні спілки може розглядатися як аналог кооперативних банків з
інституційної та регуляторної точок зору.
Кооперативні банки мають суттєві відмінності від комерційних банків та інших
фінансових інституцій заснованих на акціонерній формі власності.
Таблиця 1
Порівняльні характеристики акціонерних і кооперативних банків
Акціонерні банки Кооперативні банки
Соціальні відмінності
кооперативних банків
Власність

Капітал

Прибуток
Стратегічні
рішення

Власність акціонерів
- інституційних і
приватних
інвесторів
Вартість
акцій
визначається
ринком,
капіталізація
змінюється
Розподіляється
акціонерами

Спільна
власність
Асоційована власність як
членів банку
основа
соціальної
рівноправності
Капіталізація
Спільне формування
прибутку, солідарний збільшення капіталу
механізм підтримки
капіталу та ліквідності

Використовується на
збільшення капіталу
та резервів
Голоси
акціонерів Один член - один
відповідно
до голос
кількості
простих
акцій
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та

Спільне
використання
прибутку, в тому числі на
соціальні цілі
Рівноправність у прийнятті
рішень

Продовження табл. 1
Організацій
на структура
Основна
мета

Централізоване
управління філіями
Прибуток та вартість
капіталу акціонерів

Децентралізована,
спільна координація
Розвиток діяльності
членів, регіонів та
соціальні цілі

Економічна та соціальна
відповідальність
Економічне та соціальне
спрямування

Джерело: складено автором
Соціальна основа кооперативних банків має два основні виміри: 1)
підпорядкування соціальним цілям і задоволення інтересів членів на кращих
умовах в порівнянні з ринковим; 2) краща фінансова стабільність за рахунок
капіталізації доходу, використання прибутків для поповненню резервів та
взаємного гарантування кооперативних банків. Суттєву роль з забезпеченні
стабільного розвитку кооперативних банків відіграє відносна незалежність від
волатильних фінансових ринків і зовнішніх джерел капіталу, стабільні фінансові
резерви, солідарні принципи взаємодопомоги та гарантій.
Кооперативні та місцеві банки підтримують хороші зв’язки з підприємцями та
малим бізнесом. На цій основі банки використовують підхід до надання кредитів
на основ взаємовідносин (relationship lending). Це спрощує процедуру та скорочує
витрати на залучення кредитів, на відміну від підходів великих комерційних
банків на основі вимог забезпечення або кредитного скорингу.
Розвиток соціального змісту банківської діяльності має економічне та суспільне
значення. Транспарентність і соціальна відповідальність банків сприяє посиленню
довіри до них, інвестуванню заощаджень та стабільності. Соціальні інвестиції
відігріють все більшу роль у розвитку суспільства та місцевих громад.
Розширення доступу до фінансів стимулює економічну та інноваційну активність
індивідів, їх соціальну роль. Банкам доцільно мати програми соціальноорієнтованої діяльності.
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Грошові перекази мігрантів, як показують дослідження є важливою складовою
доходів країн, які розвиваються, що пов’язано з макроекономічною
нестабільністю та невисоким рівнем життя населення в багатьох з них.
Тому вважаємо, що економічний розвиток країни залежить від динаміки та
обсягів грошових переказів мігрантів, зокрема в частині сальдо надходжень і
національних бюджетів.
На підставі отриманих в ході дослідження результатів встановлено
неоднозначний вплив грошових переказів на формування національного
продукту, що свідчить про різну роль грошових переказів у формуванні ВВП
країн, які виконують різні функції на міжнародній арені. Зокрема слід
диференціювати такі країни як країни походження (країни одержувачі
найбільших обсягів фінансових ресурсів) і країни призначення мігрантів (країни
відправники найбільших обсягів грошових коштів). Зокрема, спостерігається.
Країни, до яких надходять найбільші обсяги грошових переказів з-за кордону,
мають низькі та середні показники відсоткового значення грошових переказів у
ВВП. Так, наприклад, Китай, який займає найвищі позиції в рейтингах
експортерів та імпортерів світу, отримує від мігрантів грошові кошти, що не
відіграють значної ролі у ВВП країни. Натомість, такі країни, як Філіппіни,
Пакистан, В’єтнам та Бангладеш, мають високий показник вкладу грошових
переказів у формування ВВП країн. Можна пояснити це тим, що в даних країнах
спостерігається вища схильність домогосподарств до споживання імпортних
товарів і послуг, що в короткостроковій перспективі впливає на ВВП, та
схильність до заощаджень, яка визначає довгостроковий вплив грошових
переказів на ВВП.
Країни, які є найбільшими відправниками грошових переказів та
характеризуються як країни призначення мігрантів, мають низький рівень впливу
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грошових переказів на ВВП.
Однак, що більшість країн походження мігрантів мають дефіцит платіжного
балансу і обсягів грошових переказів не вистачає для його покриття. Причиною
цього може бути висока частка імпортних операцій в платіжному балансі,
зростання яких провокують значні обсяги грошових переказів. Наприклад,
Мексика, Нігерія, Пакистан, Єгипет, Індонезія – країни з дефіцитом платіжного
балансу мають найбільші надходження від мігрантів. Однак, вони не
забезпечують покриття дефіциту платіжного балансу.
В короткостроковій перспективі грошові перекази впливають на регулювання
поточних зобов’язань країни і на зменшення дефіциту платіжного балансу. У
зв’язку з тим, що грошові кошти отримані домогосподарствами країни
походження мігранта, призначені здебільшого на споживчі цілі, в довгостроковій
перспективі стимулювання економічних процесів не відбувається.

Наслідки впливу на
економічний розвиток країни

Країна походження

Країна призначення

↑ рівня безробіття

трудові ресурси
робоча сила

↓ рівня безробіття

надходження капіталу

фінансові ресурси
грошові перекази

відтік капіталу

Позитивне значення:
− зростання
схильності
до
заощаджень в населення за рахунок
чого
відбувається
зміцнення
фінансової системи країни;
− підвищення вартості національної
валюти;
− в короткостроковій перспективі
грошові перекази впливають на
регулювання поточних зобов’язань
країни і на зменшення дефіциту
платіжного балансу

Негативне значення:
− підвищення вартості національної
валюти
в
довгостроковій
перспективі впливає на підвищення
імпортозалежності та зменшення
обсягів та конкурентоспроможності
національних
експортерів
на
міжнародних ринках товарів і
послуг
− зростання
частки
імпортних
операцій в платіжному балансі,
спричинене зростанням доходів
домогосподарств мігрантів;
− зростання рівня безробіття.

Рис. 1. Наслідки впливу грошових переказів мігрантів на економічний
розвиток країни походження (авторська розробка)
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Варто пам’ятати і про негативний вплив грошових переказів на фінансову
систему країни походження, що проявляється в довгостроковій перспективі у
вигляді підвищення вартості національної валюти. Це призводить до зменшення
рівня конкурентоспроможності національних товаровиробників на зовнішніх
ринках товарів і послуг. Таким чином, ефекти від надходження грошових
переказів мігрантів залежать від ряду детермінантів, які впливають на позитивне
чи негативне значення їх впливу на показники економічного зростання країни.
Як результат, ідентифікуємо і узагальнимо позитивні та негативні ефекти від
грошових переказів мігрантів (рис. 1).
В цілому на підставі дослідження впливу надходжень від мігрантів на
економічний розвиток країни походження мігрантів на підставі проаналізованої
наукової літератури та статистичних даних, встановлено, що позитивне чи
негативне значення буде залежати від етапу розвитку країни походження
мігранта та впливатиме в коротко- чи довгостроковій перспективі на обсяги
імпортних операцій, курс національної валюти, обсяги заощаджень
домогосподарств, дефіцит платіжного балансу та рівень безробіття.
Kateryna V. Shymanska
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THE IMPACT OF MIGRANTS’ REMITTANCES ON THE
COUNTRY’S ECONOMIC DEVELOPMENT
Annotation: The place and value of remittances of migrants in the balance of
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МЕХАНИЗМЫ УЧАСТИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОДУКТОВ
ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА В ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОЕКТОВ
Аннотация: В статье рассматривается перспектива продуктов исламского
банкинга как средство финансирования проектов и дана их краткая
классификация. Также в статье отмечается, что продукты исламского
банкинга являются эффективным инструментом для финансирования проектов
в условиях рыночной экономики. Помимо этого представлена первоначальная
структура
управления
финансирования
проектов.
Подчеркивается
необходимость использования таких продуктов, как более дешевые и более
эффективные источники финансирования в финансирование государственных и
бизнес - проектов.
Ключевые слова: исламский банкинг, инвестиционно-трудовое партнерство,
традиционное банковское дело, бизнес-проекты, финансирование проектов.
Исламский банкинг 6 относится к организациям, которые не генерируют
прибыль или убыток посредством номинальных операций, а финансируют и
осуществляют
реальную
экономическую
деятельность
(торговую
и
производственную деятельность), делит прибыль/убыток с клиентами.
Поскольку исламский банкинг основан на распределение прибыли и убытки,
сроки инвестиций тоже должны быть разными. В частности, при анализе
инвестиционных проектов основанных на прибыль и убытках, это имеет
решающее значение для определения кредитных потребностей фирм. В то же
время необходимо создавать фонд учитывая рентабельность проекта.
В отличие от классических банков такой вид банковского обслуживания-при
обеспечивание фондами (инвестициями)основывается не только на просто
финансовыми ресурсами и платежеспособностью клиента, а также учитывает
особенности проектов, и с точки зрения классического банкинга является
сложным и рискованным. [1, c. 113-115].

6

Исламский банкинг известен как альтернативный и беспроцентный банкинг. Классический
банкинг в экономической литературе обычно используется под именем традиционный банкинг.
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Традиционное
Традиционное
финансирование
финансирование

ДЕНЬГИ

Клиент
ДЕНЬГИ + ДЕНЬГИ (в процентах)
+ PUL (faiz)

Исламское
финансирование

Клиент
ТОВАРЫ И
УСЛУГИ

Рис. 1. Сравнение традиционного (классического) и исламского механизма
финансирования
Исламский банкинг использует следующие методы финансирования для
осуществления своей деятельности: Эти финансовые методы также эффективны
при финансировании инвестиционных проектов. [2, c. 104].
Мудараба (profit sharing agreement). Тип партнерства, основанный на передаче
одним лицом к другому определенного объема средств (инвестиции) в
коммерческих целях для разделения полученной прибыли по заранее
согласованной схеме между ними и несение убытков в случае их появления со
стороны владельца инвестиций.
Другими словами, мудараба; это «инвестиционно-трудовое партнерство»,
созданное с условием одностороннего вложения.В Мударабе при распределение
доходов в конце периода
производится определения первоначальной
задолженности (капитала) после вычета расходов и долгов. Oставшаяся как доход
сумма делится между дебитором и кредитором (или кредиторами) по обоюдному
согласию. Если доход не предопределен заранее, и он просто упоминается как
общим между сторонами, оно делится на ровно наполовину. В исламе уровень
распределения доходов свободен. Определение этого уровня ведется с учетом
объема проекта, рентабельности и коммерческих привычек. Тем не менее, чем
больше конкуренция тем больше тенденция равного распределения доходов.
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Мушарака (Partnership financing, joint venture financing). Если в Мудараба с
одной стороны участвует пассивный инвестор который не вмешивается в дело, а с
другой стороны есть активный предприниматель (то есть, владелец труда)
который предоставляет свой труд,
то Мушарака является активным
партнерством в котором в паритете предоставляется как инвестиции так и труд.В
соглашении не могут быть никаких предварительных условий, которые
препятствовали бы работе другой стороны.
Если в Мудараба финансовые потери относятся только к инвестору, то в
Мушарака делятся между партнерами
пропорционально участию ихнего
капитала. Мушарака метод финансирования (equity financing) капитала. В методе
Мушарака который является партнёрским соглашением между банком и клиентом
капитал, доходы и убытки делятся в соответствии с заранее согласованными
условиями. [3, с. 66].
Мудараба выступает в качестве инструмента краткосрочного финансирования,
тогда как Мушарака выступает в качестве инструмента долгосрочного
финансирования. Кроме того, риск потери в Mudaraba обладатель капитала берет
на себя, в Мушарака риск потери рассчитывается на основе долевого участия.
Сукук (исламская финансовая облигация) возник из корня арабского слова
«сак». Как фраза, сак означает сертификат или ценная бумага. Для Саков, которые
являются исламскими финансовыми облигациями, используется термин Сукук. В
широком понимании Сукук - беспроцентный долговой документ который
основывается на исламских принципах.Другими словами, сукук указывает на
право иметь что-то или извлекать пользу из чего то. Право данное Сукуком не
является правом на наличные средства средства, а правом на собственность. Эта
черта - является особенностью, которая отличает сукук от традиционных
облигаций.Если традиционные бонусы основаны на процентных ставках, то
Сукук в отличии от них является инвестиционным сертификатом. Тот факт, что
Сукуки являются инвестиционными ценными бумагами, также увеличивает
возможность их использования для финансирования бизнес-проектов. Особенно
оно играет важную роль как в обеспечении финансами проектов, так и для
финансирование целевых правительственных проектов. [4, c.93].
Исламский банкинг предоставляет альтернативную модель «финансирования
проектов», которая поддерживает реальный сектор, а не «денежную империю»,
основанную на бумажных деньгах. В этом новом методе Исламский банкинг
финансирует производственные и коммерческие сектора с помошью метода
Мудараба, а его отсроченную продажу финансирует с помошью метода
мурабаха.
Участие исламских банковских услуг в финансировании проектов может быть в
следующих направлениях:
1. стимулирования разработку проектов и оказывание технической поддержки
2. Управление выявленных по проектам рисков
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3. Финансовый анализ и оценка эффективности разработанных проектов
4. Мониторинг реализации проекта
По словам Уильяма П. Салмана 7, при разработке бизнес-проектов они
должныстроиться на основе четырех важных факторов.
• Люди.
• Возможность (направление бизнеса).
• Существующие условия
• Риск и прибыль.
В существующих условиях следует рассмотреть проекты в макроуровне. Это
включает законодательную базу страны, наличие институциональной базы,
инфляцию и т. Д. [5, с.7].
С точки зрения рисков и прибыли при финансировании проектов следует
учитывать существующие факторы, такие как; успешность проекта, нормы
прибыли, механизмы управления существующих рисков, а также умения
совместной работы участников проекта (банк и предприниматель).
После предоставления финансирования необходимо внимательно следить за
проектом и принимать определенные меры по мере необходимости. Сотрудники
этих банков также должны обладать обширными знаниями и опытом. Поскольку
клиенты не получают наличные деньги, это стимулирует клиента сосредоточиться
на реалистичной экономической деятельности для получения средств от банка.
В частности, распределение инвестиций может быть выгодным для субъектов
малого предпринимательства через механизм финансирования проекта в виде
микрокредитов.
Следовательно, в направления участия исламских банковских услуг в
финансировании проектов входят нижеперечисленные пункты:
o будет стимулировать разработку бизнес-проектов в масштабе всего общества.
o поможет финансировать государственные и частные бизнес-проекты.
o один из самых полезных способов финансирования старт-ап проектов.
o будет стимулировать предпринимателей к точному и систематическому
составлению налоговых, аудиторских, а также других деловых документов.
o будет поддерживать банковских сотрудников в деле повышения уровня знаний
об анализе проектов.
o эффективность совместного с предпринимателем деятельности банка
в
процессе проектирования, анализа и реализации проекта повыситься. [6,
c.2,13,14].

7

эксперт по частным предприятиям Гарвардской школы бизнеса
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Рис 2. Этапы проектного цикла и его организационная структура для
финансирования
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Abstract : The article discusses the prospects of Islamic banking products as a means
of financing projects and gives their brief classification. The article also notes that
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The UAE considered one of the most Arab countries and even in the world that
have an open economy, and this was the result of many factors such as the great
development in all fields, political and financial stability, purchasing power in which the
individuals have the ability to purchase more goods and services compared to other
countries and the economic prosperity that it’s enjoyed. The UAE has attracted lots of
FDI because of the tremendous economic growth that they achieved compared to other
countries in the world, as well as it contributed significantly to ease the ban and
restrictions on business transactions which have made it easier for the investors and
gave them the opportunity to invest there. As the great benefits that the FDI provides
and achieved, many countries have become seriously considering the importance of
attracting such investments to improve and revitalize their economic condition. And
from the most countries that pay attention to this issue is the UAE.
The FDI could help in improving and developing the level of performance and
productivity for the local firms, in which it bring a new technologies and techniques that
were not used or existed in their firms. In addition, it brings skilled and experienced
labors, in which they have, teach other workers some important skills and techniques,
which have contributed to improve the business process and the job practices [1].
Moreover, the FDI are in a lot of times started to manufacture a new and unique
products and services, which provides an opportunity for diversity in the market, as it
also gives the local companies a chance to apply these ideas or even develop them in a
better way. Furthermore, it will create a new job opportunities, which will help to
reduce unemployment rate and thus improving the social and economic condition in the
country. However, it’s possible that these new and modern technologies can eliminate
the number of employees who have a limited experience and can be replaced by these
technologies, or make local firm lose against the foreign firms because of the
competition principle [2]. The FDI in UAE has achieved a high amount of profits that
reached 38200 million in 2015 and it’s still in a continuous improvement, as it have
been ranked 11th in the world as it attracts a huge number of FDI, and this is because of
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the facilities that the UAE provided such as the low tax rate in which foreign investors
feel satisfied about investing in this country. Also it has worked in providing a suitable
environment for the investors to establish their businesses and thus increase the
productivity and economic conditions. UAE have enacted special laws to regulate the
FDI, which can protect the owners right, and because of the global trade agreements that
they have engaged in.
As the Report of UAE Ministry of Economy (2015) [3], the FDI inflow and
accumulation was as the bellow table (Table 1), which gives indication that FDI inflows
stable, and the UAE still attractive to the FDI.
Table 1
FDI Inflows in the UAE for the period 2010-2014

From the above table we can conclude that the annual FDI inflow to the UAE is
wetness stable growth, the 2010 is started with 5.5 billion dollars and then increased to
be 10.1 billion dollars in 2014. While according to the World Bank, as shown in Table
1, the FDI in UAE is increased in a huge way from 2002 to 2008, then we clearly can
notice the decline in 2008 and 2009 due to the world financial crises, after that the
FDI become again to increase until the scope of statistics available in 2013
(Chart 1).
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The growth in the FDI in UAE is due to many reasons. According to the Khaleej
time’s article published in May 11, 2016 by Nilanjana Gupta, he stated ten reasons to
invest in UAE [4], which is as following:
1Quality of life:
The UAE offer high quality of life, and Dubai and Abu Dhabi considered as the
highest quality of life in Middle East and Africa region, according to the Mercer's 2016
Quality of Living Rankings, Dubai ranked at 75 from the best cities to live around the
world and Abu Dhabi ranked 81.
2Safety and security:
As the unsafe situation in the Middle East, UAE still saving its country from any
unsafe acts, according to Business consulting major Mercer Dubai ranked in the 40
globally safety city.
3Ease of starting your own business:
The UAE government adopting attractive policies to the FDI, in the same time it’s
easy to start and establish the business, according to the HSBC survey, reached that
Dubai considered as the second best choice to starting business worldwide after
Singapore.
4World class infrastructure:
UAE is recognized one of the most quality infrastructure in the world, and has many
airports, which recognized from the best and biggest airports around the world.
5Tax-free:
UAE is free tax country, no wealth, income, corporate tax. And very low tariffs. That
led to increase individuals and corporation net income, which push them to invest more
due to the large saving.
6Global exposure:
UAE has a large diversity of business, which gives the individual and corporation a
big opportunity in growing economy.
7Multi-cultural workforce:
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UAE has over 180 different nationalities across the world, that’s offer an exciting
opportunity to discover the cultures and norms of other nationality in the same place.
8English is widely spoken:
The different nationalities use the English to communicate, so no communication
barrier in UAE. As English spoken and understood by most of residents in UAE.
9Tourist's delight:
UAE is considered interesting to live, as many of entertainment places could be
visited, the country has desert, deep sea, and other tourist places. The government is
seeking to shift from oil industry to tourism and hospitality.
10- Expo 2020:
As the UAE will host Expo in 2020, the UAE expect more than 30 million visitors
during 6 months. This considered a good opportunity for investors to increase their
income.
From the above reasons, we can clearly see that UAE offers a good environment for
the investors and attractive economy for the foreign investors.
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МІЖНАРОДНІ РИНКИ КАПІТАЛУ
Анотація: Розглянуто фінансову трансформацію підприємства, як складову
процесу виходу компанії на міжнародні ринки капіталу. Визначено важливість
даного етапу підготовки до виходу на міжнародні ринки капіталу та
проаналізовано ключові фактори, які обумовлюють необхідність такої
трансформації. Запропоновані основні складові та етапи фінансової
трансформації в процесі підготовки підприємства до виходу на міжнародні
ринки капіталу.
Ключові слова: фінансова трансформація, бізнес процеси, міжнародні ринки
капіталу, міжнародні стандарти фінансової звітності.
Процес підготовки компанії до виходу на міжнародні ринки капіталу потребує
суттєвих змін, які повинні відбутися всередині компанії. Ці зміни в першу чергу
обумовлюються тими вимогами, що висуваються майданчиками на яких
планується первинне розміщення акцій та є обов’язковими для всіх учасників
ринків капіталу.
Для компаній України особливо актуальним є питання як організаційної
трансформації, а саме зміни форми власності на приватне акціонерне товариство,
так і фінансової трансформації, яка полягає у приведенні всіх бізнес процесів
підприємства, звітності, виробничих процесів до стандартів, які визнаються
інвесторами.
Найбільш ефективним методом повернути інтерес до українських компаній є
проведення фінансово-організаційної трансформація українських підприємств та
приведення їх до міжнародних стандартів. Підтвердженням повноти відповідності
міжнародним стандартам, вимогам прозорості та публічності є проведення
щорічного аудиту визнаними аудиторськими компаніями.
Головним принципом всіх перетворень є прозорість управління, організаційної
структури та фінансової звітності. Трансформація підприємств може зайняти
достатньо довгий проміжок часу, оскільки потребує якісних змін у всіх
організаційних бізнес процесах. Основні етапи фінансової трансформації
притаманні компаніям України наведено на рисунку 1.
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Етапи фінансової трансформації підприємств
Сутність та визначення етапу

Виконавці та посередники

розробка та впровадження облікової політики, яка відповідає міжнародним
стандартам

Менеджмент; лідменеджер; аудитор

імплементація системи контролів на всіх рівнях управління компанією

Менеджмент; аудитор;
консультанти

визначення цілей та орієнтації підприємства на ринок, на який планується
вихід, вибір валюти оцінки та валюти представлення звітності

Менеджмент; лідменеджер; андеррайтер

проведення оцінки та визначення вхідних залишків та залучення аудиторів
для їх підтвердження

Менеджмент; аудитор

розробка трансформаційної моделі вхідними значеннями якої буде
виступати бухгалтерська звітність підприємства

Менеджмент; аудитор; лідменеджер; інші спеціалісти

проведення дослідження галузі та визначення характерних підприємству
рис та суміжної інформації, необхідної для розрахунку трансформаційних
корегувань

Менеджмент; лід-менеджер

співставлення та розробка плану рахунків відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності та таблиці їх відповідності до українського
плану рахунків

Менеджмент; лідменеджер; аудитор

групування та класифікація статей звітності згідно міжнародним
стандартам

Менеджмент; аудитор

визначення всіх пов’язаних з підприємством сторін, операції з якими
необхідно розкривати у додатках до фінансової

Менеджмент; аудитор; лідменеджер

Фінальна фінансова інформація яка відповідає міжнародним стандартам та коректно відображає
фінансовий стан підприємства

Рис. 1 Основні етапи фінансової трансформації компаній України
Джерело: розроблено автором
Необхідність проведення фінансової трансформації а першу чергу обумовлена
невідповідністю фінансової звітності підприємств України міжнародним
стандартам. Оскільки фінансова звітність є першим джерелом інформації, на
основі якого інвестор робить розрахунки привабливості інвестицій та оцінює
обрану компанію з конкурентами, то така інформація має бути уніфікована та
стандартизована. Саме тому, в міжнародній практиці розвивається інститути
загальноприйнятих стандартів фінансової звітності. Такі стандарти з одного боку
накладають обмеження на підприємства та створюють чіткі границі та правила в
межах яких повинна формуватися вся фінансова інформація, а з іншого боку вони
зменшують можливість маніпуляцій такою інформацією з боку підприємства з
метою завищення своїх фінансових показників.
З метою досягнення достовірності розкриття інформації в процесі фінансової
трансформації керівництво компанії має:
1. вибрати і застосувати облікову політику відповідно до міжнародних
стандартів, яка визначає ієрархію положень, на які має орієнтуватися керівництво
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компанії за відсутності стандарту або інтерпретації, які застосовні для
конкретного випадку;
2. представляти інформацію, включаючи облікову політику, таким чином, щоб
розкривати доречну, достовірну, порівнювану і зрозумілу інформацію;
3. розкривати додаткову інформацію для розуміння користувачами фінансової
звітності впливу подій, що відбуваються у компанії або факторів, що мають вплив
на фінансовий стан компанії і результати фінансово-господарської діяльності.
Фінансова звітність має відображати результати діяльності керівництва та
відповідальність керівництва за ресурси, передані компанії. Користувачі
фінансової звітності, бажаючі оцінити керівництво або відповідальність
керівництва, роблять це з метою прийняття економічних рішень. Такі рішення
можуть включати, наприклад, намір утримувати або продавати акції компанії або
переобрати чи змінити керівництво.
До зазначених вище користувачів відносять інвесторів, працівників, кредиторів,
постачальників, торгових кредиторів, клієнтів, уряд та урядові органи, тощо.
Отже, фінансова звітність, що відповідає вимогам інвесторів, які «надають
капітал» компанії, повинна також відповідати «більшості вимог інших
користувачів, зацікавлених у фінансовій звітності».
Отже, базуючись на зазначених вище аргументах можна стверджувати, що
фінансова трансформація підприємств при виході на міжнародні ринки капіталу є
необхідним та дуже важливим етапом підготовки до первинної емісії акцій. Від
якості проведеної як організаційної так і фінансової трансформації залежить
подальший інтерес потенційних інвесторів до підприємства, яке планує провести
первинну емісію. Особливо це актуально для України, оскільки загальний
інвестиційний рейтинг країни значно нижчий за її реальний потенціал, через
політичну та економічну нестабільність. Саме тому компанія має самостійно
довести свою надійність, потенціал до стрімкого зростання та зосередженість
менеджменту компанії на подальшому розвитку. З цією метою необхідно
провести всі трансформаційні процеси та створити максимально відкриту для
інвестора компанію з ефективними внутрішніми бізнес процесами та достовірною
фінансовою звітністю, яка буде відповідати загальноприйнятим міжнародним
стандартам та вимогам.
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Анотація. Автором розглянуто основні наслідки фінансіалізації світової
економіки та доведено її вплив на економіку України.
Ключові слова: фінансіалізація, фінансовий ринок,
світова економіка,
макроекономічні показники.
Однією з ключових ознак новітнього етапу розвитку світової економіки стала
фінансіалізація, яка являє зростання частки фінансового сектора у валовому
внутрішньому продукті. З одного боку, фінансіалізація економіки є запорукою її
динамічного розвитку через забезпечення усіх міжнародних операцій достатнім
обсягом фінансових ресурсів. З іншого боку, посилення спекулятивного характеру
сучасних операцій на фондовому ринку створює умови для поширення кризових
явищ в економіці.
Г. Кріпнер у своїй роботі «Фінансіалізація американської економіки» [6]
зазначає, що фінансіалізація – це підхід до акумуляції, де прибуток генерується
через фінансові канали частіше, ніж через торгові та продовольчі. В свою чергу,
Дж.М.Бьюкенен та Р.А.Масгрейв [1, с. 17] визначають, що сучасна економіка є
перш за все фінансовою ринковою економікою.
На думку провідного українського вченого В.Д. Базилевича [2], фінансіалізація
відображає кардинальні зрушення у структурі сучасної світової економіки,
пов’язані з гіпертрофованим домінуванням фінансового сектору.
Професор П.С. Єщенко [3, с. 17] у своїй праці, присвяченій проблематиці
новітньої економіки зазначає, що фіктивний, спекулятивний капітал перетворює
гроші і цінні папери в особливі швидкозростаючя фінансові операції, мета яких
полягає не в отриманні базового активу, а прибутку від зміни ціни. Вчений
приходить до висновку, що саме такий капітал є відтворенням новітньої
економіки - bubleeconomics.
Є.О. Медведкіна [4, с. 17] у своєму дослідженні зазначає, що гіпертрофований
розвиток фінансового сектору, лібералізація державного регулювання світового
фінансового ринку та фінансових послуг спричинили прискорення зростання
фінансової нестабільності в умовах глобальних трасформаційних перетворень.
Згідно запропонованої нею концепції, у перспективі до 2020 року буде
спостерігатися зменшення фінансіалізації.
З огляду на сутність фінансіалізації економіки як глобальної макроекономічної
передумови розвитку сучасних світових економічних відносин, варто зазначити,
що вона обумовлює значну кількість змін, серед яких можна визначити наступні:
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значне зростання фінансових потоків як міжнародних, так і внутрішніх;

фінансування су’бєктів економічних відносин за рахунок боргових
фінансових ресурсів;

підвищення впливу міжнародних фінансових організацій та
інституційних інвесторів, враховуючи впровадження змін запропонованих МФО
(МВФ та Світовим Банком);

фінансіалізація породжує дисбаланс між різними сегментами економіки,
знижуючи частку промисловості у ВВП;

зміни у корпоративному управлінні і спроби вирівняти інтереси
менеджерів та акціонерів.
Саме ці ключові фактори є базисом для критики епохи фінансіалізації та
пошуків нових етапів розвитку світової економіки. Але варто зазначити, що
незважаючи на велику кількість негативних наслідків фінансіалізації, процес
структурних змін світової економічної систем є неминучим. Фінансіалізація як
тренд розвитку економічної системи світу стає підґрунтям до нової оцінки
економічних процесів.
Зміни кон’юнктури світової економіки вплинули і на макроекономічні
показники української економіки. З огляду на динаміку макроекономічних
показників України з 2000 по 2016 рр. (див. рис. 1), основними тенденціями
розвитку за останні 15 років стали: відносне зниження частки виробництва у ВВП
країни з 36% до 27%; зростання частки державного боргу відносно валового
внутрішнього продукту з 45% у 2000 році до 70% у 2015 році, а також внутрішніх
кредитів приватному сектору з 11% у 2000 році до 40% у 2016 році. Тенденції
свідчать про присутність ключових ознак фінансіалізації в українські економіці.
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Рис. 1. Динаміка макроекономічних показників України
з 2000 по 2016 рр.
Джерело: розраховано та складено автором на основі [95]
Незважаючи на глобальність процесу фінансіалізації, її наслідки здійснюють
вплив на локальні економіки світу, створюючи мега-економічні умови
функціонування ринків. Українська економка не стала виключенням, отже, до
основних наслідків такого процесу як фінансіалізація можна віднести: збільшення
обсягів фінансового ринку за рахунок використання різних інструментів
суб’єктами економічних відносин (цінні папери, кредити, депозити); зростання
попиту домогосподарств на інструменти фінансового ринку, зокрема
небанківського сектору (акції); поширення інструментів неборгового
фінансування серед нефінансових організацій, тобто реального сектору
економіки; збільшення обсягів боргового фінансування державними інституціями,
зокрема із використанням інструментів ринку цінних паперів; збереження
тенденцій до зростання обсягів фінансового ринку у майбутньому.
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Анотація: Нормативно-правове забезпечення є основою успішного
становлення та розвитку системи внутрішніх державних запозичень, а в умовах
сучасних фінансових дисбалансів та дефіцитності бюджету визначення та
закріплення середньо- та довгострокових пріоритетів набуває надзвичайної
актуальності.
Ключові слова: державні фінанси, державні облігації, державний борг,
стратегія.
Державні облігації посідають провідне місце в системі фінансового ринку. З
одного боку, вони є одним із найважливіших інструментів фінансування дефіциту
бюджету, а з іншого – державні цінні папери відіграють неабияку роль на
фінансовому ринку як інструмент фондового ринку. Важливим для розбудови
ефективного українського ринку державних цінних паперів є участь у
міжнародних програмах. Так, у жовтні 2009 р. Агентство США з міжнародного
розвитку (USAID) оголосило про початок роботи трирічного проекту з надання
Україні допомоги в розбудові надійної, прозорої та стійкої фінансової системи.
Основними напрямами, за якими даний проект надає технічну допомогу для
підвищення ефективності внутрішнього ринку державних боргових зобов’язань
визначено [1]:
 розвиток внутрішнього ринку державних цінних паперів через надання
підтримки в реалізації Концепції розвитку внутрішнього ринку державних цінних
паперів в Україні на 2009-2013 роки;
 реорганізація ринку державного боргу за рахунок зниження вартості
запозичень на внутрішніх ринках державних облігацій шляхом забезпечення
ефективності функціонування первинного та вторинного ринку;
 впровадження міжнародного досвіду задля впровадження таких практик, як
проведення систематичних аукціонів і організація торгівлі на вторинному ринку
на основі системи первинних дилерів, здійснення операцій РЕПО;
 покращення відносин з інвесторами шляхом регулярного опублікування
актуальної та точної інформації, посиленої інформаційної підтримки регулярних
аукціонів, вчасного повідомлення результатів регулярних аукціонів та інших
методів, які забезпечать прозоре розкриття цін;
 створення необхідної інфраструктури через запровадження або покращення
торгових систем, реєстрів, депозитаріїв, а також систем клірингу та розрахунків;
Концепція розвитку ринку державних цінних паперів України на 2009-2013 рр.
включила ряд важливих положення щодо розвитку та вдосконалення
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функціонування ринку внутрішніх урядових запозичень, серед яких визначено
наступні: поліпшення пропозиції державних цінних паперів, виявлення ризиків
державного боргу та управління ними, підвищення ліквідності державних цінних
паперів, поліпшення іміджу держави як емітента цінних паперів [2].
Реалізація даної Концепції покликана сприяти розвитку повноцінного та
ліквідного внутрішнього ринку державних цінних паперів і дати змогу зменшити
вартість державних запозичень, знизити ризики, пов’язані з інвестуванням у
внутрішні державні облігації, поліпшити імідж держави як емітента державних
цінних паперів, що у перспективі розширить можливості їх використання як
інвестиційного інструмента, зокрема для недержавного пенсійного забезпечення.
Серед основних результатів реалізації даної Концепції можна виокремити
наступні: запровадження інституту первинних дилерів на ринку державних
цінних паперів, здійснення спроб розробки річного плану емісії ОВДП для
забезпечення їх регулярного розміщення, побудова кривої дохідності державних
облігацій тощо.
Важливим моментом на шляху розвитку ринку ОВДП стало також прийняття
Постанови Кабміну «Про затвердження Порядку розроблення Середньострокової
стратегії управління державним боргом і контролю за її реалізацією». Крім того,
29 квітня 2013 р. було затверджено Середньострокову стратегію управління
державним боргом [3], основні заплановані та фактичні результати реалізації якої
на кінець 2013, 2014 і 2015 рр. наведено у табл. 1.
Як видно із статистичних даних, наведених вище, виконання затвердженої
стратегії за основними показниками зазнало значних труднощів. Загальний обсяг
державного боргу України зберігає тенденцію до зростання протягом
досліджуваного періоду. Протягом останніх 5 років сукупний обсяг державного
боргу зріс більш ніж втричі (з 480 млрд. грн. у 2011 р. до 1585 млрд. грн. у
2015 р.).
Таблиця 1
Показники виконання Середньострокової стратегії управління державним
боргом на 2013-2015 рр.
2013
2014
2015
відх
відхи
відх
Показник
фак
фак
фак
план
илен план
ленн план
илен
т
т
т
ня
я
ня
відношення обсягу
державного боргу
до ВВП, %
частка державного
внутрішнього
боргу, %

≤30,6

40,7

-10,1

≤30,9

70,3

-39,4

≤31,0 80,1

-49,1

≥50

48,6

-1,4

≥50

44,4

-5,6

≥50

-16,3
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33,7

Продовження табл. 1
середньозважени
й строк до
погашення
державного боргу,
років
частка
державного боргу з
фіксованою
ставкою, %

≥5,1

4,7

-0,4

≥5,3

4,8

-0,5

≥5,4

н/д

≥65

80,5

+15,5

≥65

77,6

+12,6

≥65

67,5

-

+2,5

Джерело: власні розрахунки автора за даними Міністерства фінансів України та
Міжнародного валютного фонду
Значна девальвація національної валюти протягом 2014 р. та початку 2015 р.
призвела до зростання тієї частини боргу, яка номінована в іноземній валюті, та
відповідних платежів за ним [4]. Відбулось зростання державного та
гарантованого державою зовнішнього боргу, що значно посилило ризики
залежності України від іноземного фінансування. Крім того, на фоні значного
зростання державного боргу, зміна ВВП відбувалась в значно менших розмірах (у
доларовому еквіваленті відбулось зменшення ВВП із 179,6 млрд. дол. у 2013 р. до
85,4 млрд. дол. у 2015 р.) [5].
Важливим кроком на шляху розвитку не лише ринку державного внутрішнього
боргу, а й сфери державних фінансів в цілому стало прийняття у серпні 2013 р.
Стратегії розвитку системи управління державними фінансами, а згодом –
Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020
роки та Плану заходів з її реалізації (рис. 1), де основними завданнями розвитку
внутрішніх державних запозичень визначено: 1) підвищення стійкості державного
боргу (за рахунок розробки Середньострокової стратегії управління державним
боргом на 2018-2020 рр.); 2) створення умов для зниження частки державного
боргу, номінованого в іноземній валюті (передбачає розроблення плану заходів з
розвитку ринку ОВДП, номінованих у національній валюті); 3) розширення бази
інвесторів у державні цінні папери (шляхом усунення перешкод доступу
нерезидентів на ринок державних облігацій).
Таким чином, розвиток та підтримка внутрішнього ринку державних цінних
паперів відіграє дуже важливу роль у функціонуванні фінансової системи країни.
Належне функціонування внутрішнього ринку боргових зобов’язань держави є
однією з передумов економічного розвитку країни в цілому. Адже за таких умов
тимчасово вільні фінансові ресурси в економіці більш ефективно і за нижчими
відсотковими ставками розподіляються між економічними суб’єктами. З іншого
боку, наявність добре організованого та високоліквідного внутрішнього ринку
державних цінних паперів забезпечує державі доступ до грошей у випадку
виникнення потреби їх залучення у майбутньому
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Рис. 1 Місце внутрішніх державних запозичень в стратегічних планах Уряду
Джерело: Складено автором
Серед важливих напрямів розвитку внутрішнього ринку державних цінних
паперів, на нашу думку, можна виокремити наступні:

стабілізація економічної та політичної ситуації в країні, що в перспективі
дозволить підвищити кредитний рейтинг країни та запровадити більш широкий
перелік державних облігацій на внутрішньому ринку;

забезпечення поширення інформації про особливості інвестування в
державні цінні папери як серед юридичних, так і серед фізичних осіб (можливо
створити портал для надання таких інформаційних послуг);

переорієнтація на розміщення середньо- та довгострокових інструментів
для уникнення виникнення піків боргового навантаження на бюджет та розподілу
його в часі;

диверсифікація структури власників державних цінних паперів шляхом
зростання частки вітчизняних та іноземних небанківських інституційних
інвесторів (страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, інвестиційних
компаній), а також підприємств та фізичних осіб тощо.
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Annotation: The article studies the research of economic, legal and social aspects of
the term “tax security”. The conclusion was made, that only through sustainable
development of economy, society and rational use of budgetary funds can achieve the
necessary level of tax security that will satisfy the interests of all economic subjects.
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Social and economic life of Ukraine depends on the security of all spheres of the
state. Imbalances in the financial system of Ukraine connected with high risks and
threats in the tax system. The main risk is a significant tax burden on economic entities,
local budget deficit, low tax revenues, problems in the formation of the tax debt and so
on. It is necessary to explore the essence of the concept of "tax security" and its main
characteristics to resolve these problems. A considerable part of Ukrainian and foreign
scientists engaged in research of transformation processes in the economy related to
state tax policy. The study of the nature and basic characteristics of the security tax
given a great interest, because the level of tax security shows the effectiveness of the tax
system and it will help to analyze whether the amount of revenue meets the needs of the
state, business and society in general. Significant part of Ukrainian researches were
made by O. Baranetska [1], O. Baranovsky [2], O. Begma, I. Berezhna, V.
Bialostotskiy, Z. Varnaliy [5], I. Ivanov [3], V. Ishchenko, V. Zadorozhny, Y. Zhalilo,
S. Kuplinsky, O. Lyashenko, V. Martyniuk, A. Mokiya, I. Polanskii, A. Sokolovka, A.
Sukhorukova and foreign economists - A. Arefiev, S. Blankart, I. Dzhubek, V. Kashin,
C. Kozheya, G. Kukulka, D. Olvey, V. Ponomareva, J. Stiglitz, I. Timofeev, D.
Tikhonova and V. Fechler. However, despite considerable researches in tax security,
still more attention should be paid to the research of economic, legal and social aspects
of the term “tax security”.
After some investigation of the essence of "tax security" we can say that the scientists
understand it as a form of security that must ensure the conditions of interaction
between state, business entities and individuals to achieve the principle of mutual
responsibility of management. The complexity of this term is that the authors define
different features to this category [5]. Firstly, the tax security characterizes the security
protecting of taxpayer’s interests and those who distribute gross domestic product
through taxation. Second, the ability of the system to perform its functions in time and
to respond to any changes. Third, the ability and capacity to respond to the risks and
hazards, eliminate, minimize, accept or ignore their impact on the tax security of all
counterparties. It is necessary to examine thoroughly this economic term, namely to
361

analyze the economic, social and legal nature of its existence. This will allow
characterizing the concept of "tax security", its characteristics and principles of its
functioning.
The economic aspect of tax security means the level of fullness budget financial
resources, which affects by several factors: the level of economic development, growth
of gross domestic product, inflation, the tax burden on economic entities involved in
reproduction. For better understanding of this aspect, you need to understand what does
tax efficiency mean and how does it level determined.
Theoretically, the tax system should not prevent people to allocate their time and
resources in a way that gave them the most benefit. Taxes that satisfy this condition,
called neutral taxes - that taxes do not undermine the structure of consumer spending,
manufacturing in firms, they do not push individuals and companies to avoid paying
taxes and do not create unnecessary tax burden. A neutral tax is not pushing people to
spend more of their resources on business trips, medical care, reduce the cost of food
and clothing just because a business trip or medical services, for example, is not taxed,
and clothes and foodstuffs are taxed. Taxes should not force people and businesses to
spend more time and money in search of investment, which seems to reduce the tax
burden.
The effectiveness of taxes can show by the ratio of costs and results. The results can
be considered as the amount of taxes collected by the state budget, expenditures - funds
for levying these taxes. On the other hand, if the payer has paid a large sum of taxes, it
may cause a decrease in the activity of entrepreneurs and investors or business may shift
into shadow that subsequently lead to a reduction in tax revenue [3, p.9-11].
The legal aspect means the control of the tax system, creating conditions for fair
taxation of social reproduction and declarations in terms of laws. In addition, abuse in
the distribution of the budget can be minimize through regulated provisions. However,
it is difficult to avoid abuses due to the political and economic crisis, and of the fact that
there are some differences and difficulties in the Ukrainian legislation. The main
difficulties are the contradiction of two types of accounting - financial and tax, manysided interpretation of the distribution of the taxable costs and revenues, uncertainty in
calculation of financial result, a single social contribution, income tax, value added tax
and so on. Thus, all above-mentioned difficulties complicated process of declaring
financial results of economic activity, there are ways to deliberate and so-called legal
evasion of payment of certain taxes and reducing the total revenue of the state.
The social aspect is the level of protection of interests of all entities - government,
business entities and the public, through a fair taxation, tax preferences, and tax sharing
between the subjects of the financial system. So-called "tax culture" rules and discipline
should be established, which would provide the necessary level of tax security. Social
orientation taxes must be manifested by the ratio of direct and indirect taxation.
Moreover, direct taxation should prevail, which will reduce the burden on the
consumers themselves, and in case of effective tax rates will activate the production in
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the state. Moreover, collected taxes should effectively implemented to solve socioeconomic problems to satisfy the interests of both counterparties: the state and the
public.
Thus, only through sustainable development of economy, society and rational use of
budgetary funds can achieve the necessary level of tax security that will satisfy the
interests of all economic subjects. However, it is only possible with an effective,
efficient and rational tax system.
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПОДАТКОВОЇ БЕЗПЕКИ ЯК СКЛАДОВОЇ
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Анотація: У роботі досліджуються економічні, правові та соціальні аспекти
поняття "податкова безпека". Зроблено висновок, що лише шляхом сталого
розвитку економіки, суспільства та раціонального використання бюджетних
коштів можна досягти необхідного рівня податкової безпеки, який задовольнить
інтереси всіх суб'єктів господарювання.
Ключові слова: податок, податкова безпека, безпека, сутність податкової
безпеки, фінансова безпека.
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ФИНАНСИРОВАНИЯ В ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ
Аннотация: В статье раскрыты направления деятельности фермерских
хозяйств, исследованы особенности ее финансирования и проблемы, возникающие
в механизме финансирования. Наряду с этим, также кратким образом
раскрыты механизмы финансирования фермерских хозяйств и фермерский опыт
некоторых развитых стран. В заключении статьи отмечена необходимость
разрешения проблем финансирования фермерских хозяйств и в направлении их
решения со стороны авторы выдвинуты предложения.
Ключевые слова:
фермерское хозяйство, механизм финансирования,
кредитное средство, субсидия, дотация, налоговые
льготы, инвестиция,
страховая система.
Самыми актуальными вопросами становятся такие вопросы, как создание
фермерских хозяйств и обеспечение их рациональной деятельности, достижение
объемов хозяйства того уровня, что требуется с точки – зрения фермерских целей,
проведение всецелом основательных структурных изменений в аграрнопромышленном комплексе, применение материального – технического
снабжения, и более эффективных форм работы и услуг, а также,
совершенствование механизмов финансирования в фермерских хозяйствах. В
«Стратегической
дорожной
карте
по
производству
и
обработке
сельскохозяйственной продукции», принятой согласно Указу Президента
Азербайджанской Республики от 06.12.2016 года указывается необходимость
улучшения обеспечения финансовыми ресурсами фермерских хозяйств и
производителей для формирования в стране конкурентоспособного сельского
хозяйства, необходимость оценки рисков в данной сфере и в том числе,
уменьшения настоящих рисков, а также необходимость усовершенствования
механизма по смягчению процесса воздействия. Все эти обстоятельства требует
формирования гибкого налогового механизма, финансово – кредитного и
страхового механизма государства, целевого государственного субсидирования,
разработку и осуществления программ по вложению крупных инвестиций в
фермерские хозяйства. [1]
При этом можно встретить различные формы тех хозяйств, в которых
пользуются земельными участками с различием права собственности
на
земельный участок. Их самой распространенной формой являются фермерские
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хозяйства. Говоря о фермерском хозяйстве, предусматривается предприятие
специального сельского хозяйства, которое занимается производством сырьевой
сельскохозяйственной продукции в условиях рыночной экономики. Фермеры то
ли могут заниматься хозяйственной деятельностью на тех земельных участках,
которые являются их собственностью, то ли осуществляют хозяйственную
деятельность на арендованных земельных участках. Трудовой процесс в таких
хозяйствах или осуществляется хозяйственниками или с помощью наемных
работников. [4]
В сборниках описей Государственного Комитета Статистики Азербайджанской
Республики, составленных для 1 июня 2005 года отмечается, что “Сельское
(фермерское) хозяйство в основном мотивируясь на личный труд является
формой хозяйствования, прошедшей официальную регистрацию в качестве
юридического лица и занимающейся производством, обработкой и продажей
собственной сельскохозяйственной продукции или собственной или
арендованной земли.” Сельским (фермерским) хозяйством могут быть одно лицо
или семья. [3]
В настоящее время сельские (фермерские) хозяйства считаются
предпринимательскими хозяйтствами в связи с принятием Закона
Азербайджанской Республики о “Семейном – сельском хозяйстве”. [3] Как
видно, говоря о сельских (фермерских) хозяйствах (в настоящее время они
называются частными предпренимательскими хозяйствами) предусматривается
хозяйство одного лица или
семьи, прошедшей регистрацию в качестве
юридического лица. Но, исследования показывают, что большинство частных
предпринимательских хозяйств, указанных в сборниках Комитета Статистики
хоть к началу года проведения описи, хоть за год до проведения описи, а хоть в
настоящее время не принадлежат одному лицо или одной семье. Так как, в
результате земельных реформ 867773 семьи сельчан стали собственниками земли.
14232 из этих семей создали 1163 коллективные предприятия, из них 1057
занялись созданием 164 сельскохозяйственных производственных кооперативов,
из них 985 приступили к созданию 374 малых предприятий, из низ 518 учредили
107 частные сельскохозяйственные предприятия, и приблизительно (со ссылкой
на долю на землю, что в среднем расчете по всей республике предусматривается
для одной семьи крестьянина) 10392 сельские семьи создали 2599 сельские
(фермерские) хозяйства, а остальные 840589 сельские семьи действуют в форме
семейного – сельского хозяйства. Так как, 66.8% сельскохозяйственных
производителей составляют семейные – сельские хозяйства, 32.8% состоит из
домашних хозяйств, тогда как 0.2% попадает на долю сельских (фермерских)
хозяйств.
Сельские (фермерские) хозяйства считаясь самостоятельными хозяйственными
субъектами, которые являются юридическими лицами, пользуясь собственностью
отдельных граждан, семей или арендуя землю или средства производства,
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занимаются
осуществлением
производства,
обработки
и
продажи
сельскохозяйственной продукции. [3]
Основательные изменения произошли в социальной и в отраслевой структуре
сельского хозяйства. При этом созданы многочисленные хозяйственные субъекты
различного происхождения взамен на формы крупного хозяйства, и согласно
политике
широкомасштабной
приватизации
форма
государственной
собственности на земельные участки, пригодные для сельского хозяйства, на
крупнорогатый скот, на производственные и непроизводственные объекты, на
сельскохозяйственную технику заменен частной (личной) собственностью.
Количество сельскохозяйственных производителей характеризуется
1208,7
тысяча единицами. 99,98 % этих производителей состоит из частных, а 0,02 %
состоит из государственных хозяйств. Кроме всего прочего, существуют дачные
домашние хозяйства, которые занимаются производством, обработкой и
продажей сельскохозяйственных продукций различного 78648 вида. 66,8 %
специализированных сельскохозяйственных производителей составляют сельские
хозяйства, 32,8 % состоит из домашних хозяйств, тогда как 0,2 % сформированы
из сельских (фермерских) хозяйств. [2]
Самым важнейшим вопросом в хозяйственной среде считается финансовое
обеспечение и финансовый механизм хозяйства. Финансовое обеспечение
непосредственно оказывает воздействие на подробность и многогранность
финансовых источников, и на беспрерывность и продолжительность широкого,
повторного производства хозяйства. Так как, насколько больше подвергаются
диверсификации источники финансирования, настолько лучше обеспечивается
беспрерывность широкого, повторного производства и одновременно, показатели
рентабельности (общий, расход) и эффективности оказываются высокими.
Понятие финансового механизма хозяйства савокупляет в себе не только
источники финансирования хозяйственной единицы, а также охватывает пути
упрощения финансового выхода, систему финансового контроля, финансовое
планирование, прогнозирование и финансовое законодательство (нормативно правовая база по финансовым вопросам).
К источникам традиционного финансирования хозяйства относятся
нижеследующие:
1. Специальные средства хозяйства или накопление первичного капитала;
2. Кредитные средства;
3. Денежные средства, выделенные путем бюджетных перечислений на основе
государственной помощи;
4. Долговой капитал, привлеченный из других хозяйственных единиц в порядке
срочного обязательства;
5. Денежные средства, полученные из международных финансово – кредитных
организаций (кредит, инвестиция и.др). [6]
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В зарубежных странах, где достигнуты развитие сельского хозяйства на
высоком уровне фермеры регулярно пользуются различными компенсациями и
субсидиями. В Федеративной Республике Германии государственные органы
оказывают помощь отдельным фермерским хозяйствам и сельским кооперативам
в создании крупных предприятий для производства качественных продукций
животноводства. За первые годы деятельности фермеров государство
выплачивает им 60%, во второй год 40%, а в третий год 20% производственных
расходов с условием возвращения этих денег. Только начиная с четвертого года
деятельность предприятия, осуществляется за счет специальных средств.
В фермерской практике США около 35-70% общих производственных расходов
определяется с помощью кредитных средств. Государство защищает денежную
прибыль фермеров с помощью гарантированной системы цен, а за счет дотаций,
предотвращает вероятность банкротства большинства малых фермерских
хозяйств. Только, годовой бюджетный расход Сельскохозяйственного
Министерства США колеблиться между 35-40 миллиард долларов США.
Полагается, что если лишить фермеров государственной поддержки, то прибыль
фермеров снизиться на 25-30%.
Во Франции фермерские хозяйства получают различные субсидии. Здесь
молодым фермерам от 21 до 25 лет, обладающими сельскохозяйственным
образованием и соответствующими профессиональными навыками в горных
районах выдаются 108-162 тысяча франков для создания хозяйства, 65-100
тысяча франков в областях, непригодных для сельского хозяйства, а в остальных
сферах выдаются 52- 78 тысяча франков. Кроме всего прочего, молодые фермеры
в течение 12 лет получают льготные кредитные средства с годовыми процентами
в пределах 3.4-6.6%. Одновременно, субсидия установлена для фермеров,
занимающихся животноводством в горных районах и на участках с
неблагоприятным климатом. [8]
По нашему мнению, не следует не учесть опыт, накопленный в сфере оказания
финансовой помощи фермерским хозяйствам развитых государств, а наоборот,
необходимо изучить практику и применять ее в аграрной сфере республики, а
также добиться достижения динамического развития сельского хозяйства.
В условиях перехода к рыночной экономике финансовый механизм, будучи
составной частью экономического механизма аграрного сектора экономики
страны, выступает также в качестве основного фактора, воздействующего на
эффективность реализации стратегии самоуплаты и самофинансирования
сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств.
Он должен предусмотреть источников финансирования, позволяющих
выполнять финансово-кредитные обязательства после обеспечения в процессе
производства создания финансовых ресурсов, здоровых инвестиционных
источников сельскохозяйственных предприятий для эффективного финансового
механизма.
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Одним из основных условий финансовой устойчивости в фермерском хозяйстве
и в сельскохозяйственных предприятиях является усовершенствование
финансового управления. В особенности, в сельском хозяйстве существуют ряда
проблем не только в сфере финансового менеджмента, а также в связи с вопросом
элементарного финансового управления. Ибо, малокачественное финансовое
управление хозяйств приводит к снижению их финансового состояния до
неудовлетворительного уровня. Финансовый менеджмент в фермерских
хозяйствах устанавливается в качестве управления финансовых средств хозяйств
с целью приобретения максимальной прибыли и эффективного использования
специального, привлеченного капитала. [7]
Финансовое обеспечение фермерских хозяйств является тем вопросом, который
в особенности привлекает внимание. Текущая проблема больше всего
классифицируется
малой
суммой
рентабельности
у
производителей
мелкогабаритного сырья, низким уровнем цен сельскохозяйственной продукции,
основанной на ручной труд, а также изобилием продукта на рынке. В том числе,
ориентация выданных кредитных средств на пахотные земли относится к данному
вопросу. Повышение недавно принятых государственных приоритетов,
финансовой устойчивости и эффективности малых фермерских хозяйств все еще
является неудовлетворительным. Основные пути разрешения данной проблемы
обуславливаются государственной поддержкой вышеуказанным хозяйствам в
условиях рыночной конкуренции, кредитованием со стороны коммерческих
банков и уровнем удовлетворенности налоговых льгот.
В результате исследования механизма финансирования фермерских хозяйств
мы приходим к такому заключению, что реальное финансовое состояние
фермерских хозяйств в стране является слишком сложным и для вывода сельского
хозяйства с кризиса требуется государственное вмешательство в аграрную
политику, применение государственной дотации и субсидий, льготного налога и
кредитной системы. С учетом нереальности инвестиционных вложений самого
крупного объема в сельское хозяйство страны иностранными и внутренними
инвесторами считает целесообразным направление в первую очередь, попыток
иностранных и внутренних инвесторов к развитию легкой и пищевой
промышленности. [8]
Формирование в нижеуказанном направлении механизма традиционного
финансирования в фермерских хозяйствах в условиях необходимости
диверсификационного развития не нефтяного сектора создает благоприятные
условия
не
только
для
повышения
прибыли
производителей
сельскохозяйственного сырья, а также для обеспечения продовольственной
безопасности страны:
- повышение удельного веса местного производства на рынке внутреннего
сельского хозяйства и продовольственного рынка за счет выдачи бюджетных ссуд
для фермерских хозяйств вне зависимости от формы собственности;
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- применение финансирования, кредитования, льготного налога, страховой
системы с целью формирования гарантированной прибыли для фермерских
хозяйств, работающих с убытком;
- сохранение конкурентоспособности национальных фермерских хозяйств во
внутренних и иностранных рынках с помощью экономических средств.
Механизм традиционного финансирования должен служить предохранению
фермерских хозяйств не только от вредных проявлений внутристрановых, и
зарубежных рынков, а также
от финансовых проблем. Мы предлагаем
осуществить нижеследующие мероприятия с целью усовершенствования
механизма финансирования фермерских хозяйств:
- оказание помощи процессу формирования паритета между уровнем
рентабельности работников, работающих в фермерских хозяйствах;
- разработка и осуществление долгосрочных государственных программ по
выдаче субсидий с бюджета для инвестиционных целей фермерских хозяйств;
- создание внебюджетных фондов для оказания помощи за счет целевых
вычислений в сумме, установленной государством с прибыли субъектов
фермерского хозяйства и оказание помощи хозяйствам за их счет;
- установление налоговых льгот для банковских, небанковских кредитных
организаций и кредитных союзов, осуществляющих операций по кредитованию
фермерских хозяйств;
- применение страхового механизма, соответствующего требованиям
рыночной экономики.
Недостаточность знаний в связи с механизмами инновационного
финансирования наряду с механизмами традиционного финансирования в
фермерских хозяйствах приводит к недостаточности интереса к данной отрасли.
Фактором риска при этом выступает малая заинтересованность кредитных
организаций страны по поводу выдачи кредитов фермерским хозяйствам.
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ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ:
НЕОБХІДНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ
Анотація. Розглянуто необхідність створення сприятливих умов для розвитку
малого підприємництва за допомогою інструментів податкового регулювання.
Розкрито відмінності між великим і малим бізнесом щодо регуляторного
навантаження. Визначення перспективи удосконалення податкового регулювання
в умовах інтеграції до ЄС
Ключові слова: малі підприємства, малий бізнес, податкове регулювання,
оподаткування підприємств
Вдале податкове регулювання малого підприємництва має значний
позитивний вплив на його розвиток через прискорення економічного зростання,
збільшення зайнятості та продуктивності бізнесу. Це особливо важливо 1 650
тисяч фізичних осіб – підприємців, які перебувають на спрощеній та загальній
системі оподаткування в Україні, які часто мають обмежені ресурси та
недостатню кваліфікацію для виконання складних правил та процедур
податкового регулювання [1].
Дотримання податкового законодавства, зокрема, може бути складним для
малого бізнесу, оскільки законодавство розробляється таким чином
що дозволяє застосовувати його до підприємств всіх розмірів та всіх видів
економічних операції, навіть для операцій, які здійснюються лише великими
корпораціями. Тому тема пошуку оптимальної системи оподаткування малого
підприємництва, яка б з одного боку не переобтяжувала малий бізнес, з іншого не
створювала можливостей для великих компаній зловживати податковими
пільгами залишається актуальною в Україні.
В країнах ЄС використовуються різні заходи, які мають країни-учасниці
прийняти для зменшення податкових витрат для забезпечення розвитку малого і
середнього підприємництва (далі МСП). Європейська інтеграція покликана
полегшити обмін найкращими практиками у різних країнах-учасницях і підтримує
поширення апробованих методів поліпшення бізнес-середовища для
європейських МСП.
Податкове регулювання МСП в першу чергу забезпечується через
вдосконалення національних механізмів оподаткування доходів та прибутків, а
саме, податку на прибуток/дохід – як особистого персонального, так і
корпоративного, податків на заробітну плату. На відміну від прямих податків, які
регламентуються переважно національним законодавством країн-членів ЄС, ПДВ
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запроваджувався згідно Шостої директиви ЄС щодо ПДВ, тобто на
наднаціональному рівні, якій на зміну у 2006 році була прийнята Директива
2006/112/EC про спільну систему ПДВ [2].
За
оцінками
європейських
дослідників
на
малі
підприємства
припадає непропорційне регуляторне навантаження, яке вимірюється на одного
працівника чи у відсотках від обороту. У середньому, у малого підприємства
з менш ніж десятьма працівниками регуляторне навантаження вдвічі
більше ніж у підприємства, де кількість працівників від десяти до двадцяти
працівників, і в три рази вище, ніж тягар компаній з більшою кількістю
ніж двадцять, але менше п'ятдесяти співробітників. Для великих компаній
навантаження на працівник - лише одна п'ята чи одна десята від того що припадає
на малі підприємства [3].
Такий ефект непропорційного регуляторного тягаря також спостерігається і в
податковій системі. Це зумовлено двома факторами: витрати на дотримання
податкового законодавства та ведення податкового обліку – в певній мір
фіксована сума. По-друге, великі компанії є більш ефективними у питаннях
дотримання податкового законодавства, оскільки мають більше можливостей на
залучення податкових консультантів як на постійні й основі так і додатково, а
також на впровадження більш ефективного програмного забезпечення.
Податкове регулювання виступає одним з дієвих методів розвитку малого
підприємництва, яке здійснюється через механізм використання елементів
податків. Головною умовою створення ефективної системи податкового
регулювання розвитку малого і середнього бізнесу є наукове обґрунтування
концептуальних засад податкової політики щодо малого підприємництва, яка
повинна формуватися на відповідній методологічній основі, що дасть можливість
забезпечити гармонічні стосунки та реалізувати економічні інтереси держави та
платників податків.
Світовий досвід та практика свідчать про те, що ефективність ринкової
економіки в значній мірі залежить від взаємовигідного економічного
співробітництва великих, середніх та малих підприємств. Завдання Уряду –
створити сприятливі умови для такої взаємодії, що сприятиме розвитку економіки
країни в цілому. І ключове місце має займати малий і середній бізнес бізнес як
органічний структурний елемент ринкової економіки, оскільки він є найбільш
гнучким у пристосуванні до нових викликів глобальної економіки, впровадженні
інноваційних технологій та оновленні виробничої інфраструктури.
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ПЕРСОНАЛЬНЕ ПРИБУТКОВЕ ОПОДАТКУВАННЯ У КРАЇНАХ ЄС-15
Аннотація. Досліджено стан персонального прибуткового оподаткування у
країнах ЄС–15. Характерними його особливостями визначено високі
маржинальні податкові ставки, значна фіскальна та регулятивна ефективність
персональних прибуткових податків.
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Держави ЄС-15 є високорозвиненими державами, в яких діють високі соціальні
стандарти, що є визначальним при реалізації політики персонального
прибуткового оподаткування. Незважаючи на значну соціальну орієнтованість
цих країн, відсутні вимоги щодо гармонізації податкового законодавства, а,
відтак, застосовуються різні підходи.
Характерними особливостями персонального прибуткового оподаткування є
високі маржинальні податкові ставки. У державах-членах ЄС–15 середня
маржинальна ставка з персонального прибуткового податку мала тенденцію до
зростання (45,5 % у 2010 р., 49,6 % у 2013 р. та 50,3 % у 2016 р.). Це означає, що
не зважаючи на наростаючу податкову конкуренцію, у державах-членах ЄС–15
підвищується податкове навантаження на фізичних осіб із високими доходами.
Окрім того, сукупна середня маржинальна ставка з персонального прибуткового
податку та внесків на соціальне страхування у цих державах ще вища. При цьому
в досліджуваних державах застосовувались різні підходи до податкової і
соціальної політики: від підвищення навантаження та трудові доходи до
помірного зниження (табл. 1).
Цікавим є факт, що середнє значення граничної нормативної ставки з
персонального прибуткового податку за 17 років (з 2000 р. по 2016 р) у всіх
державах ЄС-15 була вищою 40 %, а в деяких навіть становила 50 % і більше
(Австрія, Бельгія, Данія, Нідерланди, Фінляндія, Франція і Швеція). Незважаючи
на такі високі граничні ставки персонального прибуткового податку, ці держави є
орієнтирами при проведенні фіскальної політики. Окрім того, всі ці країни є
членами ОЕСР, що підтверджує високий рівень стандартів, а також
конкурентоспроможність цих держав.
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Середнє
значення

я

Швеція
Великобритані

Іспанія

Португалія

Нідерланди

Люксембург

Італія

Ірландія

Греція

Німеччина

Франція

Фінляндія

Данія

Бельгія

Австрія

Таблиця 1
Диференціація маржинальних податкових ставок у державах-членах ЄС–15, %

2010 43,7 45,3 55,4 48,2 38,4 47,5 37,8 52 40,5 34,7 49,5 40,8 43 56,6 50 45,5
2013 50 45,3 55,6 48,9 54,1 47,5 46 48 47,3 43,6 54,4 50,3 52 56,7 45 49,6
2016 55 46,3 55,8 50 54 47,5 55 48 48,8 43,6 49,8 50,3 45 60,1 45 50,3
Джерело: складено автором за даними [3].
Потрібно зазначити, що Великобританія та США, які мають значні успіхи у
адмініструванні і контролю за правильністю нарахованого та сплаченого
персонального прибуткового податку, більшість надходжень від нього забезпечує
1 % найбагатшого населення (у США – від 45 % до 55 %, у Великобританії – від
21 % до 29 % у 2003–2013 рр.) [4].
Персональний прибутковий податок є важливим бюджетонаповнюючим
джерелом у багатьох державах світу. В Україні ця частка порівняно з країнамичленами ЄС є невеликою. Її середнє арифметичне значення у 2000–2014 рр.
становило 4,5 %, тоді як в державах-членах ЄС цей показник коливався від 2,8 %
до 25,2 %. Тобто, лише у Болгарії, Кіпру, Польщі, Румунії, Словаччині, Хорватії
та Чехії цей показник був нижчим, або рівний українському. Перелічені держави
не є лідерами ні в економічному, ні в соціальному забезпеченні своїх громадян.
Натомість у Австрії, Бельгії, Великобританії, Данії, Італії, Фінляндії та Швеції цей
показник рівний або перевищує 10 %. Водночас, ці держави забезпечують
порівняно низьку стратифікацію населення.
За досліджуваний період середнє значення частки персонального прибуткового
податку у державах-членах ЄС становило 9,2 % від ВВП, а у державах-членах ЄС15 вона була дещо вищою і становила 10,5 % від ВВП [2]. Це вказує на більшу
значущість персонального прибуткового оподаткування у державах-членах ЄС15, ніж у інших державах-членах ЄС загалом.
Варто відмітити, що “шведська модель”, яка характеризувалась широкою
податковою базою та великомасштабним бюджетним перерозподілом
національного доходу зазнала суттєвих змін [1]. Основними трендами
оподаткування Швеції з 2007 р. (передкризового) є зниження персонального
прибуткового податку (на місцевому рівні, так як на загальнонаціональному він
залишився без змін і становить 25 %). Така податкова політика в поєднанні з
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іншими заходами призвела до лібералізації економіки та підвищення ступеня
економічної свободи [1].
Таким чином, у державах-членах ЄС–15 варіюються підходи до персонального
прибуткового оподаткування. Незважаючи на відсутність гармонізації,
персональні прибуткові податки характеризуються значною регулятивною та
фіскальною ефективністю.
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Аннотация: Международная инвестиционная деятельность страны является
основным содержанием устойчивого развития национальной экономики.
Соответствующая инвестиционная деятельность позволяет либо улучшить
структуру национального производства, либо помогает достичь оптимальных
показателей в основном государственном балансе, который является
платежным балансом (ПБ). Таким образом, это позволяет смягчить
воздействие различных потрясений мировой экономики на экономики
развивающихся стран.
Ключевые слова: Финансовая система, Национальная экономика, Инвестиции,
Платежный баланс, МСБ.
Until recently, monetary policy was the main mechanism of the Azerbaijan's
stabilization policy, as well as a way of maintaining a fixed exchange rate of the
national currency did not allow the economy to be unbalanced (reference?). Simply put,
the trade balance account had been balanced to the export of capital account at a fixed
exchange rate parity, and that was the way to achieve BOP equilibrium via official USD
reserves. The devastating consequences of the global financial crisis have led to the
widening and deepening of world financial and commodity markets failures. As a result,
it became senseless to continue the policy of national currency supporting by using
financial interventions from the country's main financial institutions (MFAR, CBAR,
and SOFAZ).
As the numbers of the last years for Azerbaijan show a stable macroeconomic
situation was ensured via spending accumulated foreign exchange earnings from high
oil export revenues kept the high solvency of the population but attached the economy
to raw materials production.
Long-term imbalance of external equilibrium in BOP that happened due to the
reduction in volumes and costs of exports, and the volume of imports has led to a
cheapening of the national currency. A sharp double devaluation drove to an increase in
prices not only for imports of final consumer goods but also to the same increase in
prices of domestic production, which is based on imported components, and equipment.
At the same time, applying the regime of "controlled floating" up to the national
currency made it possible to curb the inflation and stop the threat of imminent
stagflation. Today, the volumes of domestic production are not able to satisfy the
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domestic demand at the local consumer markets. The solution to this problem is to
increase the investment potential of business structures by developing their
internationalization strategy and including them into world transnationalization
processes.
The investment activity of the country covers all levels of the economy. Starting with
the analysis of the macroeconomic and institutional structure of the country's
investments, it is necessary to identify the main investment advantages of the national
economy, those will affect the investment activity of the National Azerbaijan
enterprises. In this case, it is better to focus on small and medium-sized enterprises.
Decades ago, SME in Azerbaijan were not a matter of interest for some economic and
political reasons references. Most of our national enterprises were large scaled state
companies such as trusts and concerns. For a long time, the activity of small and
medium-sized businesses was mainly considered within the national market. It was
believed that a low level of production facilities does not allow local SMEs to produce
goods in large quantities and meet the international quality standards. However, in the
contemporary world, nobody could isolate SME from globalization processes and now
they have all the opportunities to start their business abroad or to widen existing one in
Azerbaijan into another country and reach international markets. Internationalization
became a real strategy of expanding SME's activity scope beyond national borders and
territories, and that strategy allows the companies not only to provide their exportimport operations but also to carry out international investment activities, where they
can act both as investors and as recipients.
As international experience shows us, exports allow small and medium-sized
enterprises quickly access to new markets with relatively low investment and acquire
valuable experience. Most of these SMEs enter to foreign markets with specific
products that differ by their technological and unique qualities from the products of
large multinational corporations. And that's why they have their own specific niche. On
the other hand, these small companies gain access to investment resources of foreign
states. Running out individual companies, joint ventures and other forms of
entrepreneurial activity allows them to obtain loans and various grants.
Nowadays, Azerbaijan faces a large-scale challenge of modernizing the economy and
diversifying exports in order to reduce dependence on raw materials exports, which
reached more than 73% of all Azerbaijani exports by 2015. However, only a few of the
small and medium-sized firms in Azerbaijan send their products for export - one in 100
firms, while in Germany - one out of three . That is why we need to develop
internationalization strategy for Azerbaijan SMEs sector and the question is how.
 Analyze the international investment position of Azerbaijan
 Analyze investment potential of non-oil sectors in Azerbaijan
 Analyze SME sector in Azerbaijan
 Understand the stages and ways of internationalization process
 Choose the right options of internationalization for Azeri SME's
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 Develop the proposal of Azerbaijan SMEs integration into foreign markets.
The objectives of the study are Azerbaijani small and medium-sized enterprises and
the factors of the local and international environment that affect the companies to
become international ones.
In the modern world, internationalization has become an important development
trend for small and medium-sized businesses. For a long time, large corporations were
the main players on the world markets, but today no company can be isolated from the
process of globalization and international competition. Development of technologies
and internationalization allows small companies to act internationally, to be
international importers or exporters of goods, and even importers and exporters of
investment. When SME's activity is limited only by export-import operations, it became
dependent on international trade fluctuations. Although the investment activity allows
SME's to join the economic and production structure of foreign countries and respond
promptly to the challenges of the world economy.
However, the process of internationalization and entering new markets can be
difficult. Available resources, knowledge, and experience are often not enough to
develop operations in new foreign markets. This problem is called the liability of
newness/smallness (Stinchcombe 2012). It means that when starting activities abroad,
SMEs face the same barriers as start-ups do - they need to look for the necessary
resources, build relationships with the stakeholders and prove their legitimacy. Besides,
small and medium business are more restricted in the available options for development,
as they are limited in resources. Access to financing is limited to own savings, so the
strategy of internationalization often represents by simple exports, since they cannot
afford investments, as large companies do.
That's why internationalization is a crucial strategy for SMEs who wants to survive
and succeed in the contemporary world. And here are some advantages of
internationalization
1. When entering international markets, SMEs increase their client base, as a result of
available expansion to new markets. This leads to increased revenues and the
opportunity to reinvest it for further growth.
2. Internationalization allows SMEs to have access to all needed resources at a lower
price and access to resources that are not enough in the home region
3. Internationalization makes it possible to achieve economies of scale, especially if
the production volumes of the company were limited in the domestic market, because of
its saturation or intense competition
4. Internationalization helps to improve productivity and reduce production costs, due
to the fact that company can take the advantage of differences in currency exchange
rates, tariffs, prices, etc.
5. And the most important point - internationalization allows SMEs to distribute their
risks among different countries and reduce dependence on domestic markets. Thus, the
company has more chances to survive and develop.
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Анотація: у статті дана оцінка преференційної частини податку на доходи
фізичних осіб, узагальнено її основні недоліки та визначено напрями
удосконалення.
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фінанси домогосподарств.
Одним з ефективних інструментів зміцнення фінансів домогосподарств є система
податкових преференцій при оподаткуванні доходів громадян. Їх дієвість
визначається розміром, асортиментною структурою та цільовою спрямованістю, що,
в кінцевому плані, підвищує загальну спроможність та різновекторність фінансів
домогосподарств, відповідним чином визначає поведінку останніх у сферах
споживання, заощаджень та інвестицій.
Нині Податковий кодекс України передбачає три види податкових преференцій з
податку на доходи фізичних осіб.
Першою з них є перелік доходів, які не включаються до загальномісячного
(річного) оподатковуваного доходу платника податку, який налічує 59 позицій. Їх
аналіз дозволяє зробити висновок, що лише окремі з них спрямовані на
стимулювання певних видів діяльності. Йдеться, зокрема, про дивіденди, доходи,
отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, за здані вторинну
сировину, побутові відходи, брухт металів, прибуток від операцій з майном або
інвестиційними активами, який не підлягає оподаткуванню, інвестиційний прибуток
від операцій з борговими зобов’язаннями Національного банку України та з
державними цінними паперами, емітованими Міністерством фінансів України, тощо.
Окрему підгрупу так званих «активних» преференцій становлять доходи, пов’язані з
тією чи іншою формою оплати за навчання. Решта ж преференцій першої групи
представлена так званими «пасивними» видами доходів, які належать до так званої
«соціальної» підгрупи, пов’язані з різноманітними виплатами для окремих категорій
громадян.
Наступним різновидом податкових преференцій з податку на доходи фізичних
осіб є податкова знижка, на яку платник податку має право за наслідками звітного
податкового року. Загальна сума цієї знижки не може перевищувати суми його
річного загального оподатковуваного доходу, нарахованого як заробітна плата,
зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках,
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передбачених законом, – обов’язкових страхових внесків до недержавного
пенсійного фонду, які сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, а також
на суму податкової соціальної пільги за її наявності.
Третім елементом преференційної частини податку на доходи фізичних осіб є
податкова соціальна пільга, яка застосовується до доходу, нарахованого на користь
платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші
прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди),
якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового
мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року,
помноженого на 1,4. При цьому граничний розмір доходу, який дає право на
отримання податкової соціальної пільги одному з батьків, визначається як добуток
зазначеної суми та відповідної кількості дітей. Податкова соціальна пільга
застосовується до нарахованого місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки
за одним місцем його нарахування (виплати). До недоліків чинного механізму
застосування податкової соціальної пільги слід віднести: обмеження порогових
значень сум для віднесення на податкову знижку; неможливість застосування
податкової знижки до доходів таких категорій громадян, які відмінні від заробітної
плати (військовослужбовці, самозайняті особи, приватні підприємці та інші особи),
оскільки вона застосовується лише до доходів, отриманих у вигляді заробітної плати.
[1] У зв’язку з цим підтримуємо пропозиції щодо необхідності заміни податкової
соціальної пільги неоподатковуваним мінімумом доходів громадян на рівні
реального прожиткового мінімуму на одного члена домогосподарства (сім’ї),
оскільки існуючий інструмент «є вкрай обмеженим і недостатнім» [2], «не
забезпечує виконання одного з визначальних у світовій практиці податкових
відносин принципів соціальної та фіскальної політики, згідно з яким рівень доходу,
що забезпечує базові потреби громадянина, звільняється від оподаткування» [3].
Аналіз преференційної частини податку на доходи фізичних осіб дозволяє дійти
висновку, що система оподаткування доходів громадян в Україні не підпорядкована
основній меті – формування достатнього грошового ресурсу для інвестування в
людський капітал (розвиток людини як особистості з гідним рівнем життя). Це
означає не лише створення належних умов для здійснення заощаджень задля
формування належної платоспроможності в майбутньому, але й, у першу чергу,
забезпечення належного рівня поточного споживання, включаючи сфери освіти,
медичних послуг, культури тощо. Свідченням цьому є, насамперед, невідповідність
офіційних базових державних соціальних стандартів та державних соціальних
гарантій їх реальним значенням, що в подальшому не дозволяє вибудовувати
належну систему формування доходів громадян. Існуюча ж система оподаткування
доходів фізичних осіб лише посилює цю невідповідність, адже оподаткуванню
підлягає, власне, частина доходу, яка апріорі не повинна оподатковуватися, оскільки
визначально вона знаходиться в межах значення реального (а не офіційного)
прожиткового мінімуму, який, як правило, в розвинутих економічних системах
обирається за неоподатковуваний мінімум. Преференційна ж частина системи
оподаткування доходів фізичних осіб не орієнтована на нівелювання високого
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фіскального тиску для широкого загалу платників податків та стимулювання їх до
використання доходу в підвищення людського капіталу, обмежуючись
встановленням незначних податкових пільг здебільше для окремих, головним чином
соціально вразливих, верств населення або ж за окремими операціями (можна
навести узагальнюючу оцінку преференційної частини системи оподаткування
доходів фізичних осіб, за якою «право на більш-менш гідне існування в сучасних
економічних умовах може мати, образно висловлюючись, лише двічі розлучена
вдова – Герой України або повний кавалер орденів Слави чи Трудової Слави – з
трьома неповнолітніми дітьми, яка працює й отримує аліменти» [4]).
Розглядаючи проблему податкових преференцій, виникає логічне питання щодо їх
граничного обсягу, причому як в частині індивідуальних преференцій, так і їх
сукупності. На практиці може виникнути ситуація, коли сукупний обсяг податкових
знижок може перевищити їх граничний розмір, що матиме своїм наслідком втрату
платником податку права на користування тією чи іншою знижкою (знижками). На
нашу думку, відмова держави від задекларованої нею гарантії на кожну відповідну
податкову преференцію або її обмеження в межах гарантованого права означає
непослідовність державної політики по відношенню до своїх громадян. Більш того, у
такому разі, власне, втрачається сенс легалізувати доходи, адже преференція, якою
можна скористатися, виявиться мізерною, а отже нею можна знехтувати, оскільки
очікувана вигода може проявитися в подальшому у значно більших втратах
(наприклад, шляхом позбавлення права на житлову субсидію, певний вид соціальної
допомоги тощо). Відтак вбачається доцільним при перевищенні сукупного обсягу
податкових преференцій їх граничної норми пролонгація обсягу перевищення на
наступні податкові періоди (особливо це актуально для витратних інвестиційних
проектів, на кшталт, іпотечних позик, або ж витрат на підвищення
енергоефективності будівель). У даному випадку слід виходити з тих міркувань, що
недоотримання податку на доходи фізичних осіб в бюджет компенсується
активізацією діяльності в інших сферах за рахунок вкладень коштів громадян, які,
власне, і мають розглядатися в якості розширення податкової бази для збільшення
бюджетних доходів від інших податків. Адже сумарні надходження від такої
податкової бази можуть в рази перевищувати прямі надходження в бюджет від
податку на доходи фізичних осіб.
В контексті зміщення акцентів в системі оподаткування доходів фізичних осіб у
напрямі зменшення фіскальної спрямованості та посилення стимулюючої функції
об’єктивним вбачається суттєве розширення преференційної частини за рахунок,
насамперед, наповнення її так званими активними преференціями, які передбачали б
розгалужену систему вилучень з бази оподаткування різноманітних витрат,
пов’язаних з інвестиціями в людський капітал (освіта, охорона здоров’я), операціями
інвестиційного характеру тощо. У такий спосіб має змінитися співвідношення між
пасивними та активними преференціями на користь останніх з метою стимулювання
населення до легалізації доходів, підвищення активності на споживчому ринку та у
сфері заощаджень, вкладання коштів у капіталомісткі проекти – будівництво нового
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житла, модернізацію наявного житла, в тому числі підвищення рівня його
енергоефективності, тощо.
На наше переконання, одним з напрямів формування дієвої системи податкових
преференцій в частині оподаткування особистих доходів є підвищення стимулюючої
ролі податку на доходи громадян в частині здійснення останніми заощаджень, в тому
числі шляхом інвестування в різноманітні фінансові інструменти, розміщення коштів
на депозитах у фінансових установах, що, у свою чергу, потребує повернення до
оподаткування пасивних доходів за заниженою ставкою. Річ у тому, що
диференціація податкового навантаження на відповідний вид доходу забезпечує
формування відповідної інвестиційної поведінки індивіда щодо розпорядження
власним доходом. При встановленні ставки податку на доходи так званого
інвестиційного характеру слід керуватися не локальними цілями, пов’язаними
виключно з фіскальною функцією, спрямованою на формування доходної частини
місцевого бюджету, а загальносистемними цілями, які полягають в активізації та
розширенні ємності відповідних ринків – фондового, кредитного тощо, які слід
розглядати в контексті забезпечення загальних цілей розвитку національної
економіки. За такого підходу вбачається доцільним встановлення значно нижчих,
порівняно з базовою, ставок оподаткування відповідних доходів з метою формування
відповідної мотиваційної поведінки платників податків щодо напрямів
розпорядження власними доходами.
У кожній країні діє своя модель оподаткування доходів громадян, яка має як свої
переваги, так і недоліки. Разом із тим, в таких моделях можна виділити окремі
елементи, які притаманні більшості з них і які цілком можуть і повинні бути
застосованими в Україні, а саме: наявність прогресивного оподаткування податкових
ставок, що обумовлено доцільністю запровадження підвищеного фіскального
навантаження на доходи заможних громадян, з одночасним зростанням ролі
державної підтримки фінансової спроможності різних категорій громадян;
розгалужена преференційна частина, яка полягає, передусім, у широкому
асортименті різноманітних вирахувань з доходу незаможних верств населення, її
орієнтація на стимулювання певної поведінки громадян у сфері споживання та
заощаджень; наявність неоподатковуваного мінімуму; оподаткування доходу сім’ї;
дотримання принципу платоспроможності при оподаткуванні нерухомого майна,
зокрема, через систему вилучень, звільнення від сплати податку певних категорій,
головним чином таких, що мають обмеження щодо заробляння доходу, або ж в
залежності від характеру використання такого майна тощо. Застосування таких
елементів дозволяє найбіднішому населенню взагалі не сплачувати персональний
податок, або ж сплачувати «невелику його частку, що є прикладом ефективного
застосовування принципу соціальної справедливості податкових систем» [5].
Підсумовуючи викладене, вбачається актуальним акцентувати увагу на тому, що
модернізація преференційної частини системи оподаткування доходів громадян є
об’єктивною умовою максимальної реалізації одного з основних атрибутів
нинішнього етапу соціального розвитку суспільства – спрямованості фіскальної
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політики безпосередньо «на пом’якшення соціальних суперечностей і надання
соціальності ринковим перетворенням» [6].
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БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГІЯ І КРИПТОВАЛЮТА БІТКОІН
Анотація: Економіка «вільного ринку» переживає період незворотної
трансформації. Здійснюється оцифрування суспільно-економічних відносин на
основі пірінгової блокчейн-технології управління, в якій гроші постають як
штучна інформація - цифрова криптовалюта біткоін. Bitcoin є працюючим
криптографічним протоколом для криптовалют. Blockchain та bitcoin уособлює
новий правлячий клас нетократів, який для отримання влади використовує
інтернет-мережі та блокчейн-технології.
Ключові слова: криптовалюта, біткоін, блокчейн, нетократія.
У статті «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System» (Satoshi Nakamoto)
2008 р. («Біткоін: цифрова пірінгова система платежів») за авторством Сатоши
Накамото [4] представлені принципи побудови децентралізованої платіжної
системи з можливістю здійснювати електронні транзакції між учасниками даної
системи, оминаючи фінансові інститути – посередники. Дана технологія отримала
назву блокчейн біткоіна. Основні характеристики технології розподіленого
реєстру:
децентралізація;
відкритість
внесених
даних;
математикокриптографічний захист інформації; неможливість змінити одного разу внесені в
систему дані. С. Накамото відмітив: в роботі запропонована система електронних
транзакцій, не заснована на довірі.
В 2016 р. австралійський спеціаліст в галузі теорії обчислювальних машин і
систем Крейг Райт розповів, що він є творцем Bitcoin, який працював під
псевдонімом С. Накамото. Той факт, що саме Райт є розробником системи
криптовалюти, підтвердив журналістам один із засновників Bitcoin Foundation
Джон Матонис [6]. Постає питання: чому Крейг Райт не захотів претендувати на
всесвітнє визнання та Нобелівську премію? Відповідь на це питання дає автор
роботи [7], який вважає, що криптовалюта була створена спецслужбою
високорозвиненої країни. Автор роботи поділяє цю думку. Ми вважаємо, що
такий транснауковий мегапроект не може реалізувати одна людина чи нікому
невідома компанія. Автор роботи Д. Шнайдер [11] пише, що автори псевдоніму С.
Накамото досить ясно сказали, що Bitcoin - це творіння якоїсь групи, що
знаходиться в закритій або могутньої спільності. Правдивої історії про створення
біткоіна у вільному доступі немає. Із відкритих джерел ми знаємо наступне: С.
Накомото, творець Bitcoin, у 2011 р., залишив у відкритому доступі програмне
забезпечення з відкритим вихідним кодом, який інші користувачі могли вільно
оновлювати і покращувати.
Bitcoin - це технологія і валюта, цифрова одиниця вартості. Блокчейн - це
багатофункціональна і багаторівнева інформаційна технологія, призначена для
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надійного розподіленого зберігання записів про всі будь-коли здійснені
транзакції. Це хронологічна база даних, в якій час коли було зроблено запис
нерозривно пов’язаний із самими даними, що робить її некомутативною. Всі
транзакції здійснюються з криптографічним протоколом. Інформація, що
потрапила в ланцюжок блоків, не може бути змінена постфактум.
На даний час створено сотні варіантів криптовалют, більшість з яких пов’язані
з bitcoin. Час генерації блоків в різних системах, побудованих на блокчейн різний. В блокчейні біткойн середній час генерації блоку - 10 хвилин, в системі
Ефіріум час становить 14 секунд. Ethereum (Ефіріум) є однією з найбільш
прогресивних технологій в сфері blockchain і криптовалют. В. Бутерін,
основоположник Ефіріум, вважає, що bitcoin - просто цифрова валюта, а Еферіум
- це загальний децентралізований світової комп’ютер, застосування якого
набагато ширше [11].
У книзі «Блокчейн. Схема нової економіки» засновниця інституту блокчейндосліджень, Мелані Свон, виділяє три умовні області застосування даної
технології [10]: Blockchain 1.0 – криптовалюти, що застосовуються в різних
додатках та мають відношення до фінансових транзакцій - системи переказів і
цифрових платежів; Blockchain 2.0 - контракти - додатки в області економіки,
фінансів, ринків, що працюють з різними типами інструментів – активами,
акціями, облігаціями, ф’ючерсами, заставними, правовими титулами і
контрактами; Blockchain 3.0 - додатки, область яких виходить за межі фінансових
транзакцій і ринків - поширюються на сфери державного управління, освіти,
науки, охорони здоров’я тощо.
У 2016-2017 рр. відбувся корінний перелом у відношенні урядів до
криптовалют і технології blockchain. Усвідомивши необхідність розвитку
криптовалют, держави та їх центральні банки переходять від ігнорування до
розробки і впровадження криптовалют.
Blockchain затребувана технологія. У 2014 р. 9 великих фінансових організацій
(Barclays, BBVA, Commonwealth Bank of Australia, Credit Suisse, Goldman Sachs,
J.P. Morgan & Co., Королівський банк Шотландії, State Street Corporation і UBS)
створили фінансово-технологічний дослідницький консорціум R3 CEV LLC.
Основною метою була заявлена дослідницька діяльність в області можливості
застосування технології блокчейн в фінансовому та банківському секторі. До
кінця 2016 р. в склад організації увійшли більше 50 найбільших банків і
фінансових організацій світу [5].
У звіті про дослідження, проведене Державним управлінням науки
Великобританії «Ledger Technology: beyond block chain» - 2016 р. [3] йдеться, що
одним із головних завдань держави є розуміння того, як технологія розподіленого
реєстру може вплинути на бізнес-процеси в державному управлінні та для
надання послуг громадянам. Держава повинна виступати ініціатором і
замовником при впровадженні технології розподіленого реєстру, сприяти
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настанню майбутнього, що характеризується швидким, персональним наданням
державних послуг та можливості отримання зворотного зв’язку від громадян, які
беруть участь в «розумних» контрактах (Smart Contracts) [2]. В 2016 р.
представники Ради Федеральної резервної системи США і Федеральних
резервних банків Нью-Йорка і Чикаго підготували документ [1], в якому
розглянута можливість застосування технології в платежах і операційному
управлінні і ті переваги і ризики, які можуть послідувати при впровадженні та
довгостроковому застосуванні блокчейн.
Розрахунки в системі Bitcoin здійснюються за допомогою цифрових bitcoinмонет. Кожна цифрова bitcoin-монета - це фрагмент захищеного
криптографічними методами коду, який можна переказувати через Інтернет і
зберігати у файлі-гаманці. Bitcoin-монети нематеріальні і є лише числом,
пов’язаним з набором вимог, крім трансферів з однієї адреси на іншу, їх можна
обмінювати на товари та послуги, а також купувати і продавати за фідуціарні
(фіатні) гроші в обмінних веб-пунктах або на онлайн-біржах. Курс обміну на різні
валюти визначається станом попиту та пропозиції.
Необов’язково саме bitcoin залишиться провідною криптовалютою. Як в
Україні, так і у світовому співтоваристві не спостерігається єдності думок щодо
bitсoin як з боку центральних банків, так і науковців, економістів, програмістів,
юристів, політиків. В Україні необхідно розробити законодавство, що
визначатиме систему понять «криптовалюти». Хоча фінансові криптоінструменти
називають «валютою», «грошима», але це є перебільшенням. Ми вважаємо, що
основна функція грошей – порівняння вартостей. Проте навіть сучасні офіційні
валюти не завжди виконують цю функцію, оскільки курси валют постійно
«плавають».
Не варто відкидати припущення про те, що криптовалюти можуть
підтримуватися і прихильниками створення єдиного світового емісійного центру,
що ієрархічно стоїть над ФРС. В цьому випадку криптовалюти ми можемо
розглядати, як тимчасовий захід, спрямований на знищення національних валют
[9, с. 310].
На нашу думку, говорячи про блокчейн та біткоін, необхідно дослідити новий
правлячий клас, нетократів (net – мережа, від грец. kratos – сила, влада,
панування), який для отримання влади використовує інтернет-мережі. Цінностями
в нетократії і в bitcoin-середовищі є: мережева структура; ексклюзивність;
недоступність володіння і технології транс-управління для широкого загалу;
інформація та знання як фундаментальна цінність; емісія та контроль грошей;
відхід від нагляду національних урядів. Питання нетократії досліджувалося
автором у роботі [8, с. 172-178]. Фінансова економіка сьогодні трансформується в
цифрову (числову) економіку (криптоекономіку) в систему нетократії.
Криптовалюту не можна визнати альтернативою фіатним грошам. Це, скоріше,
грошові сурогати, що утворюють новий офшор тіньової економіки. Автори
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проекту претендують не на введення ще однієї валюти, а на докорінну зміну всієї
сучасної системи політичного та економічного життя, що базується на
сформованих інститутах.
Запровадження blockchain та криптовалют на зразок біткоін в існуючу модель
економіки України «грабуючої руки вільного ринку» не змінить соціальноекономічний стан України.
Аналіз основних сфер застосування блокчейн-технологій доцільно здійснювати
з акцентом на виявлення можливих синергетичних ефектів від їх використання в
створені нової моделі національних соціально-економічних відносин на основі
створення національних криптовалют, емісійними центрами яких повинні бути
центральні банки держав.
В результаті проведеного дослідження в сфері функціонування криптовалют,
можна зробити наступний висновок: bitcoin – це технологічне вирішення відносно
анонімного
функціонування
«грошей».
Проте
розглядати
проблему
функціонування грошей лише в площині блокчейн-технологій не можливо. Емісія
грошей має бути пов’язана з реальною економікою і бути передумовою її
розвитку, а не інструментом примноження спекулятивних операцій та злочинних
дій. Тобто пропонувати децентралізовану bitcoin чи інші криптовалюти в якості
альтернативи сучасній національній грошовій валюті - алогічно. Алгоритми емісії
та функціонування грошей потрібно шукати такі, які враховуватимуть розвиток
національної соціально-економічної системи, як на макро-, так і мега-рівні.
В Україні необхідно НБУ, державним, науково-дослідним установам
(університетам, інститутам) розробляти власну національну криптовалюту.
Емісійний центр (НБУ) повинен здійснювати пряму емісію криптовалюти під
інноваційні соціально-економічні проекти під контролем Кабінету Міністрів
України, Верховної Ради України, Адміністрації Президента, громадянського
суспільства і не залежати від кредитів світових фінансових установ.
Суперечливий характер процесу поступової інституціоналізації впровадження
системи блокчейн/біткойн в соціально-економічні відносини сучасного
суспільства, визначає актуальність і перспективність комплексних досліджень
трансдисциплінарної blockchain-технології.
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BLOCKCHAIN TECHNOLOGY AND CRYPTO-CURRENCY BITCOIN
Annotation: The economy of the "free market" is experiencing a period of
irreversible transformation. The digitization of socio-economic relations is carried out
on the basis of peer-to-peer blockchain technology. Money is artificial information and
digital crypto-currency bitcoin. Bitcoin is a cryptographic protocol. Blockchain and
bitcoin represent the netocracy, which uses Internet-networks and blockchein
technology to gain power.
Keywords: crypto-currency, bitcoin, blockchain, netocracy.
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Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
ТРАНСФОРМАЦІЯ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ В УМОВАХ
НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
Анотація. Зростання невизначеності у політичній сфері та політичних
заходах створює нові загрози макрофінансової стабільності. Також, виникає
необхідність усунення внутрішніх чинників вразливості, для того щоб підвищити
стійкість до зовнішніх потрясінь. Одним з елементів подолання даних проблем є
трансформація бюджетного планування і підсилення контролю за витрачанням
бюджетних коштів.
Ключові слова. Бюджет, бюджетне планування, кризові явища, бюджетні
кошти, макрофінансова стабільність.
«Правило ведення війни полягає в тому, щоб не покладатися на те, що
супротивник не прийде, а покладатися на те, з чим ти можеш його зустріти»
Сунь-цзи. «Трактат про військове мистецтво» (IV ст. до н.е.) [5]
Аналізуючи вислів визначного філософа, китайського стратега Сунь-цзи стає
зрозуміло, що кожен воїн завжди повинен бути готовий до різких змін або нападів
супротивника, так як і кожна країна повинна бути готова до різких змін,
фінансової турбулентності, економічних криз.
У своїй праці професор економіки Нью-Йоркського університету, експерт з
питань глобальних фінансів Нуріель Рубіні «Як я передбачив кризу. Екстрений
курс підготовки до майбутніх потрясінь» підтверджує висновки інших
економістів, що природа кризових явищ має циклічний характер, і світова криза
відбувається раз в десять років.
Володіючи даною інформацією з'являється можливість підготувати економіку
своєї країни до кризових явищ і їх наслідків, - «Хто володіє інформацією, той
володіє світом» Натан Ротшильд (спадкоємець династії Ротшильдів, один з
найвпливовіших людей світу).
Важливішим ресурсом держави є бюджет, що забезпечує можливість виконання
державою своїх функцій, реалізацію закріплених в Конституції прав і свобод
громадян. Слід зазначити, що за допомогою бюджету вирішуються такі важливі
соціально - економічні завдання, як модернізація національної промисловості,
розвиток високих технологій, зміцнення конкуренції і підвищення рівня життя
громадян.
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За допомогою бюджету розподіляються кошти на підтримку та розвиток
галузей економіки, на інноваційну діяльність та інноваційний розвиток
виробництва, на оборону, на освоєння космічного простору, на соціальні нужди
населення, на кібербезпеку, на розвиток науково – технічного прогресу та інше.
А отже, цільове розподілення бюджетних коштів є передумовою розвитку
держави, досягнення макрофінансової стабільності, дає можливість максимально
нівелювати кризові наслідки та заощадити кошти для подолання кризових явищ.
Ключові передумови розподілу бюджетних коштів створюються на стадіях
складання і затвердження бюджету, тобто встановлюється рівень забезпечення
бюджетним фінансуванням на визначений термін за допомогою запланованих
обсягів доходів, надходжень та їх розподілу.
Під трансформацією організації бюджетного планування мається на увазі
перехід на середньо- і довгострокове бюджетне планування з впровадженням
набору інструментів програмно – цільового управління бюджетними ресурсами, і
з переходом на програмний принцип формування бюджетів [1].
Бюджетування, орієнтоване на результат або програмно – цільове
бюджетування являє собою систему організації бюджетного процесу і державного
(муніципального) управління, згідно якої планування витрат здійснюється
залежно від результатів, які повинні бути досягнуті [1].
При бюджетному плануванні (в контексті бюджетування, орієнтованого на
результат) відбувається детальний розгляд бюджетного циклу, проводиться аналіз
попереднього бюджетного циклу та основних параметрів середньострокового і
довгострокового фінансових планів, здійснюється аналіз зовнішніх факторів, їх
змін, обґрунтування цих змін [4].
Серед основних причин трансформації бюджетного планування є наступні:
 Необхідність в додатковому бюджетному фінансуванні та моніторингу
результатів бюджетних програм. Для максимального досягнення запланованих
результатів необхідне фінансування з бюджетів майбутніх періодів, а не тільки з
поточного бюджету;
 Цільове розподілення бюджетних коштів та контроль за їх використанням.
Реальні результати бюджетних програм не можуть бути адекватно оцінені
протягом одного фінансового року, тому ці результати не можуть бути базою для
оцінки ефективності розподілення бюджетних коштів [3].
До основних переваг трансформації бюджетного планування можна віднести
наступні:
 Розподілення бюджетних коштів відбувається за програмами та цілями;
 Збільшується відповідальність та обґрунтованість рішень стосовно
державних витрат;
 Формування бюджетних програм відбувається на базі загальних цілей та
стратегічних пріоритетів;
 Контроль здійснюється за “ефективністю”, а не за “ресурсами”;
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 Проводиться постійний моніторинг та аналіз наслідків рішень, що
приймаються, коригування рівня та напрямку фінансування згідно встановленої
стратегії;
 Підвищується відповідальність державних та муніципальних структур за
кінцеві результати;
 Можливість перенесення бюджетних коштів на наступний рік;
 Можливість
коригування
бюджетних
виплат
згідно
аналізу
результативності досягнутих результатів;
 Розподілення коштів за певними бюджетними програмами та постійний
моніторинг і контроль за результатами виконання цих програм дозволить
вчасно змінити рівень або напрямок фінансування на ті бюджетні програми,
які є найбільш чутливими до кризових явищ, або зазнають найбільшої шкоди
від них [4, 17-20].
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Abstract: Importance and methods of organization of the tax planning as the most
effective method of optimization of tax payments are investigated. The basic types of
reduction of tax payments and basic methods of the effective tax planning at the
enterprises are described in the article. The measures are suggested to prevent the
avoiding of tax payment and improve the work of taxpayers and supervisory bodies on
principles of partnership.
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The purpose of any economic activity is making a profit. Business entities set the
goal of maximizing net profit which is an indicator of successful economic activity. One
of the factors of the set goal achievement, which is the increase in net profit, is
optimization of tax payments. At the same time, another subject of taxation, the state
represented by the supervisory bodies, is interested to maximize receiving tax
deductions. Tax planning is important in this regard for both subjects of economic and
fiscal activity.
Effective activities are based on the implementation and application of optimal
planning. The imperfection of tax legislation along with increasing tax pressure on
taxpayers encourage the latter to evade taxes which is a crime against the state. At the
same time, enterprises’ use of possible legal ways to minimize taxes allows
withstanding financial difficulties. Today, tax minimization becomes one of the most
important tasks of financial management of an enterprise in the context of financial
resources management [1, P. 55].
Most enterprises-taxpayers identify tax planning with legal methods of reducing the
tax burden on the company. Some take into account modern methods of tax
optimization which allow being more competitive. In addition, the necessity of tax
planning follows from the tax law itself due to the existence of different tax regimes,
different methods of calculating the tax base and various tax benefits. Tax optimization
is based on the provisions of tax legislation. And as a result, constant changes in tax
legislation are stimulated to improve tax policy at the enterprise and identify new
specific measures to minimize tax payments.
Tax planning is the most optimal tax policy which should ensure the achievement of
the lowest level of tax payments, and therefore, the most optimal way of conducting
financial and economic activity of the business entity-taxpayer.
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In general, the goals of tax planning may vary depending on how they are achieved.
So, based on the benchmarks of economic activity, we can distinguish three main types
of reduction of tax payments:
1. Tax evasion is an illegal activity and therefore falls within the scope of Art. 212 of
the Criminal Code of Ukraine, which is evasion of payment of taxes, levies (obligatory
payments) [2]. Tax evasion can be explained, first of all, by the presence of gaps in
legislation, high level of professionalism and awareness of financial managers and tax
specialists in business entities, and at the same time, there is insufficient (not up to date)
training of personnel of tax and law enforcement agencies. Reforming the tax system
should ensure transparency of tax legislation and increase motivation to pay taxes in
order to avoid tax evasion of business entities.
2. Tax avoidance should be understood as minimizing tax liabilities by using gaps
and contradictions in tax legislation. In other words, avoidance of excess taxation
(optimization of taxation) is a reduction of business entity's liabilities to pay taxes,
levies and obligatory payments within the limits of the current legislation, guided by the
rule "what is not prohibited by law is allowed". The peculiarity of such optimization is
that change of tax legislation makes some ways of avoidance of excessive taxation
illegal or ineffective.
3. The most effective legal instrument for optimization is tax planning which is “the
legal way to reduce tax liabilities based on the use of opportunities provided by tax
legislation through distributing payments on the basis of economic entity’s revenue with
the use of accounting” [3, P. 70].
The main instruments of tax planning in the context of optimizing tax payments are
tax benefits, planning of contractual relations forms, pricing policy of agreements. In
addition, there are used such methods as withdrawing funds from taxation, transferring
funds to the region with preferential taxation and carrying forward tax payments to next
periods (deferred tax payments).
So, using legislative imperfection is the riskiest and short-term. The imperfections in
tax legislation are caused by its constant change, although the state is interested in
eliminating legislative gaps. Often such taxpayers’ actions (related to the use of tax
legislation shortcomings) lead to conflict situations, and therefore they cannot be used
in the long run but only as a response to the current problem. The methods of
optimization, such as the creation of a financial simulation model, the conduction of
reporting and analytical tax activity, the organization of transactions and effective tax
control at the enterprise, are closely linked to the collection of information, its analysis
and the construction of further effective actions based on experience and forecasts. And
therefore it is an effective tool to achieve optimization of costs at the enterprise,
including tax ones.
Effective tax planning involves the use of the best methods and tools of tax planning
for each individual period, calculation of tax payments, development in accordance with
the chosen model of tax planning at the enterprise, etc.
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As noted by S. Baranov [3, P. 72], traditional attention has been paid to tax
optimization at enterprise level, for example, however Redko I. [4] and Sharikova O. [5]
consider that households or individuals also use gaps in legislation (for example,
falsified exaggerated wages in the period of retirement). However, indeed, the typical
situation is when enterprises use the category of taxpayers or people who are entitled to
exemptions.
Actually, for the state, any optimization of taxation is a negative phenomenon
because the state does not receive payments to the budget. However, reducing
enterprise’s costs improves the financial and economic status of taxpayers and is a
normal phenomenon of doing business and economic processes. In this case, the state is
even interested in optimizing the taxation of taxpayers in the long run. This is because
under normal market conditions reducing the costs of taxes increases the financial
sustainability of the enterprise, improves and may be a factor in the further development
and expansion of the taxpayer, and thus an increase in tax payments in the future.
Thus, it would be logical for the state to improve tax administration by automating
tax programs both for taxpayers and supervisory bodies which would allow to avoid a
human factor and increase the efficiency of logical and arithmetic verification. One of
the most important factors in preventing and detecting tax evasion is the technical and
software support of supervisory bodies. It would also be useful to introduce a single
software for taxpayers for reporting which would be logically integrated into the tax
authorities’ software, and thus they would be able to carry out an automated full check
of the taxpayer’s economic activity. Such automation will allow taxpayers to cooperate
with each other (counterparties) as well as with the state. And also it will allow the state
to cooperate (between different departments on the basis of a single database of
information) with taxpayers as partners. It is also necessary to conduct training and
professional development of the personnel of the supervisory bodies because of rapid
changes in the management models and new challenges of the present.
There are also some important factors in the context of legal optimization of tax
payments. These are: availability of knowledge of legal optimization methods,
motivation for legalization of wages and employment, loyal and reduced, preferential
tax rates for innovative and progressive economic sectors, transparent allocation of
public funds, increase of trust in the supervisory and law enforcement bodies,
automation of enterprises and tax authorities and their cooperation as partners to the
fullest extent possible.
There are some elements which are the main in tax optimization. Among these are
observance of the law, logical use of shortcomings in it without the use of artificial tax
cut schemes, precise sequence and relative permanence of using selected optimization
methods, maximization of benefits through clever minimization of costs, the
effectiveness of the optimization methods (costs should not exceed benefits received
from selected steps).
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ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ОПОДАТКУВАННЯ В
КОНТЕКСТІ МАКСИМІЗАЦІЇ ВИГОД ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ТА
ДЕРЖАВИ
Анотація: Досліджено важливість та способи організації податкового
планування як найефективнішого способу оптимізації податкових платежів.
Наведені основні типи зменшення податкових платежів та основні способи
ефективного податкового планування на підприємствах. Запропоновані заходи з
метою запобігання ухилення від сплати податків та покращення роботи
платників податків та контролюючих органів на засадах партнерства.
Ключові слова: податкове планування, податкова оптимізація, уникнення
сплати податків, мінімізація податків.
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ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ НАФТОГАЗОВИХ КОРПОРАЦІЙ НА
ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Анотація: У статті наведено результати багатофакторної економікоматематичної моделі, за допомогою якої автором доведено значний вплив на
ефективність фінансової політики України діяльності НАК «Нафтогаз України»
поряд з іншими економічними факторами, що відображають динаміку розвитку
нафтогазового комплексу. Запропоновано посилити державний фінансовий
контроль за діяльністю державних нафтогазових корпорацій, як один із
пріоритетів бюджетної стратегії України.
Ключові слова: фінансова політика, бюджетний дефіцит, державна
нафтогазова корпорація, державний фінансовий контроль.
До останнього часу провідні експерти, економісти значною мірою ігнорували
потребу дослідження впливу державних нафтогазових корпорацій на світову і
національну економіку, їх вплив на ефективність фінансової політики. Так, у
великій частині досліджень (як зарубіжних [6; 7], так і вітчизняних авторів [1; 2;
5]) зосереджено увагу на різниці в ефективності між державними нафтогазовими
корпораціями і приватними підприємствами, при цьому недостатньо приділено
уваги тому, що державні компанії ставлять перед собою складніші й ширші
соціально-економічні й політичні завдання, на відміну від приватних власників,
орієнтованих тільки на максимізацію віддачі на вкладений капітал.
Характеризуючи значення державних нафтогазових корпорацій в економіці
України, слід виходити з наступних критеріїв [4, c. 126]:
 структура державних нафтогазових корпорацій, їх присутність в стратегічних
галузях, зокрема нафтогазовому секторі;
 концентрація державних нафтогазових корпорацій в одній галузі;
 величина самих підприємств, їх активи, зобов’язання тощо.
У процесі управління фінансами державних нафтогазових корпорацій України
проведення державного фінансового контролю дозволяє забезпечити інтереси і
права як держави й підприємств у її власності, так і всіх інших економічних
суб'єктів.
Характеризуючи роль державних корпорацій нафтогазового сектору України,
слід відзначити, в першу чергу, НАК «Нафтогаз України», що є не лише
провідним підприємством нафтогазового сектору України, але й одним із
найбільших підприємств країни взагалі. Понад 97% нафти і газу в Україні
видобувається дочірніми підприємствами та структурними підрозділами даного
підприємства [3].
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У процесі наукового дослідження нам вдалося підтвердити припущення щодо
наявності негативного впливу діяльності НАК «Нафтогаз України» на обсяги
кредитування з державного бюджету (тобто безпосередньо здійснюють вплив на
показник бюджетного дефіциту) та в цілому на ефективність фінансової політики
України.
Зокрема, побудувавши багатофакторну економіко-математичну модель з
використанням економічних показників розвитку нафтогазового сектора України
за декілька останніх років, виявлено значний вплив на обсяги кредитування з
державного бюджету наступних факторів:
 чистого фінансового результату НАК «Нафтогаз України»;
 офіційного курсу Національного банку України (далі – НБУ);
 обсягів міжнародної фінансової підтримки (у рамках реалізації державних
програм);
 облікової ставки НБУ;
 ліквідності вітчизняної банківської системи (табл. 1).
Таблиця 1
Результати багатофакторної економіко-математичної моделі щодо
визначення впливу на обсяги кредитування з державного бюджету
Залежна змінна: обсяги кредитування з державного бюджету (Y)
Метод найменших квадратів
Дата: 07/28/16 Час: 14:14
Період: 2013Q1 2015Q4
Кількість спостережень: 12
Змінна

Коефіцієнт

Std. Error

t-Statistic

Prob.

FinResNG
FX
IntFunds
NBUrate
BankLiq
C

0.045640
510.9047
-9.378538
213.6809
448.6798
-10617.73

0.020740
207.7944
3.048050
72.09066
196.4764
5018.473

2.200520
2.458703
-3.076898
2.964058
2.283633
-2.115730

0.0701
0.0492
0.0217
0.0252
0.0625
0.0787

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.730500
0.505916
600.9451
2166810.
-89.65042
3.252683
0.091694

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

Джерело: розроблено автором.
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1663.786
854.9375
15.94174
16.18419
15.85197
2.644612

Рівняння множинної регресії:
Y = 0.05*FinResNG + 510.90*FX - 9.3785380041*IntFunds +
213.68*NBUrate + + 448.68*BankLiq - 10617.73,

(1)

де Y – обсяги кредитування з державного бюджету;
FinResNG – чистий фінансовий результат НАК «Нафтогаз України»;
FX – офіційний курс НБУ;
IntFunds – обсяги міжнародної фінансової підтримки;
NBUrate – облікова ставка НБУ;
BankLiq – ліквідність вітчизняної банківської системи.
R-squared=0,73, що свідчить про досить тісний лінійний зв'язок.
Prob(F-Statistic)=0,09, що свідчить про адекватність моделі за рівня значущості
0,9.
Аналіз t-статистики та Prob для кожної незалежної змінної свідчить про
значущість всіх коефіцієнтів з рівнем значущості 0,9.
Статистика Дурбіна-Ватсона Durbin-Watson stat=2.64 свідчить про відсутність
автокореляції.
Перевірка моделі на гетероскедастичність за критерієм Вайта показала
відсутність гетероскедастичності.
Отже, результати представленої багатофакторної економіко-математичної
моделі дозволили підтвердити, що на ефективність управління бюджетним
дефіцитом серед іншого значний вплив здійснюють обсяги чистого фінансового
результату НАК «Нафтогаз України», динаміка офіційного курсу НБУ, обсягів
міжнародної фінансової підтримки, облікової ставки НБУ та ліквідності
вітчизняної банківської системи. Тому, у рамках реалізації фінансової політики
України варто враховувати, що насамперед низька ефективність діяльності НАК
«Нафтогаз України» може спричинити тимчасові бюджетні дисбаланси, що
загрожують перетворитися в хронічні. Саме тому, формування належної системи
державного фінансового контролю за діяльністю державних корпорацій має стати
одним із пріоритетів бюджетної стратегії України в сучасних умовах розвитку.
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Annotation: The author presented the results of a multifactorial economic and
mathematical model, where proved that NJSC “Naftogaz of Ukraine” makes significant
influence on the effectiveness of financial policy of Ukraine, along with the other
economic factors that reflect the dynamics of oil&gas sector. In the article proposed to
strengthen the state financial control over the activities of state-owned oil&gas
corporations as one of the priorities of the budgetary strategy of Ukraine.
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ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА АНАЛІЗУ РИЗИКІВ
ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ
Анотація. Визначено особливості ідентифікації та аналізу ризиків проектного
фінансування відповідно міжнародно визнаних підходів та зарубіжної практики.
Конкретизовано методи та інструменти якісного та кількісного аналізу ризиків
проектного фінансування.
Ключові слова: проектний ризик; проектне фінансування, проектний грошовий
потік.
Загострення ситуації у фінансовому секторі та поглиблення економічної кризи
в українській економіці зумовлюють необхідність вдосконалення підходів до
оцінювання ризиків проектного фінансування, а також застосування відповідних
інструментів убезпечення від додаткових втрат упродовж життєвого циклу
проекту. Процес ідентифікації та аналізу ризиків інвестиційного проекту є
складовою системи управління ризиками, яка являє собою сукупність методів
аналізу та нейтралізації факторів ризику, об’єднаних у систему планування,
моніторингу та коригуючого впливу [1, С.362].
Оцінювання комплексного обґрунтування інвестиційного проекту є
деталізованим за рівнями та спрямованістю та включає:
а) оцінку комерційної ефективності інвестиційного проекту;
б) оцінку кредитної стійкості ініціатора інвестиційного проекту;
в) соціально-економічну оцінку інвестиційного проекту;
д) оцінку ризиків інвестиційного проекту, а також фінансово-економічних
наслідків його реалізації.
Розробка механізму управління ризиками проектів передбачає стислий опис
підходів, які учасники проектного фінансування планують застосувати до
управління ризиком, та інструментів управління ризиками. Інформація про
управління ризиками має бути відображена у конкурсній документації проекту.
Загальна послідовність процесом управління ризиками проектного
фінансування відповідно до міжнародної практики має охоплює такі етапи:

планування управління ризиками;

ідентифікація ризиків;

якісний аналіз ризиків;

кількісний аналіз ризиків;

планування реагування на ризики;

контроль ризиків.
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Планування управління ризиками є важливим етапом загального процесу
управління ризиками, хоча на практиці на нього не завжди звертають увагу.
Основними елементами плану управління ризиками є конкретизація дій та
розподіл сфер відповідальності між учасниками щодо управління ризиками
упродовж життєвого циклу проекту, а також планування ресурсів та коштів, які
можуть бути використані в межах компетенції відповідальних сторін у разі
реалізації ризикових подій.
Процес ідентифікації ризиків – це процес визначення переліку ризиків, які
можуть впливати на проект та документування їх характеристик, а також
отримання додаткової інформації щодо можливостей передбачувати ризикові
події. Слід підкреслити, процес ідентифікації базується на визначенні лише
істотних ризиків, які впливають на досягнення цілей конкретного проекту, а не
усіх ризиків взагалі. Традиційно ідентифікація ризиків розглядається як
ітеративний процес, оскільки упродовж життєвого циклу проекту інформація про
ризики проекту та формат їх опису може змінюватися. Істотний ризик – це ризик,
який має значний вплив на прийняття рішення щодо здійснення проекту.
Якісний аналіз ризиків базується на «пріоритезації» ризиків - визначенні
пріоритетів щодо ризиків та ймовірності їх виникнення. Цей етап спрямований на
виокремленні переліку тих ризиків, ймовірність настання яких є високою, а
несприятливі наслідки впливу - найбільш руйнівними. Для конкретизації впливу
ризиків на проект будують так звану «матрицю ймовірності та впливу».
Використання такої матриці для кожного проекту, виходячи з його характеристик,
можливих загроз та наслідків їх прояву, дозволяє скласти рейтинг ризиків та
зосередити увагу на їх категоризації.
Що являє собою процес категоризації ризиків? На нашу думку, категоризація
ризиків – це процес розподілу ризиків за певними категоріями: джерелами,
зонами впливу на проект, видами можливих втрат (фінансові, людські, часу,
іншими видами ресурсів), учасниками, етапами життєвого циклу або іншими
характеристиками, для більш зручного формування переліку робіт та операцій,
конкретизації відповідальних за їх проведення, а також визначення обсягу
ресурсів для результативного реагування на ризики.
Кількісний аналіз ризиків являє собою вартісну оцінку наслідків реалізації
ризиків та їх впливу на проект. Кількісний аналіз здійснюється після якісного
аналізу (ідентифікації, пріоритезації та категоризації). Кількісний аналіз ризиків
дозволяє більш точно визначитися з переліком заходів реагування на ризики, у
т.ч. щодо застосування відповідних фінансових інструментів убезпечення від
можливих втрат у разі реалізації ризиків. Кількісна оцінка ризиковості проекту
оцінюється в площині відхилення фактичного проектного грошового потоку від
очікуваного.
Рівень відхилення грошових потоків проекту, які реалізуються в умовах
української економіки, залежить від дії багатьох чинників макро- та мікрорівня,
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таких як невизначеність політичної ситуації; нестабільність фінансовоекономічної ситуації; недосконалість законодавства; коливання ринкової
кон'юнктури; помилки розрахунків у технічних та фінансово-економічних
параметрах проекту; неповнота і неточність інформації щодо фінансового стану і
ділової репутації учасників (можливість банкрутств, неплатежів, відмови
виконання договірних зобов'язань); неповнота і неточність проектної інформації;
виробничо-технологічний ризик (аварії, відмови у роботі устаткування,
виробничий брак); природно-кліматичні умови, можливість стихійних лих і т. ін.
Основними методами, які використовуються в процесі кількісної оцінки
ризиків інвестиційного проекту, є методи математичної статистики, методи
експертної оцінки, методи імітаційного моделювання, комбіновані методи, які
об’єднують кілька методів або окремих елементів. Вдосконалення інструментарію
оцінювання ризиків проектного фінансування в Україні набуває особливого
значення для реалізації масштабних інвестиційних проектів, у т. ч. таких, що
реалізуються на засадах державно-приватного партнерства [2].
Для проектів, які передбачають використання коштів публічного або
приватного партнерів, додатково здійснюється:

оцінка проектів відповідно до політичних пріоритетів;

оцінка правового та інституційного середовища;

оцінка фіскальних ризиків (визначення, обчислення та реєстрація
фіскальних ризиків за державними інвестиційними проектами, зокрема,
концесіями та ДПП.) Міністерство фінансів може приймати рішення щодо
встановлення фінансового максимуму для кумулятивних виплат для проектів
державно-приватного партнерства);

оцінка та поділ ризиків між державним та приватним партнерами.
У процесі вибору найбільш прийнятних інструментів планування реагування на
ризики доцільно дотримуватися базових принципів проектного фінансування:
обумовленості, альтернативності, маржинальності, а також специфічних
принципів, що притаманні проектному фінансуванню, а саме: підвищеної
ризиковості, обмеженої відповідальності учасників проекту, а також забезпечення
економічної та бюджетної ефективності проекту, пропорційного розподілу
ризиків. Так, на практиці дотримання принципу пропорційного розподілу ризиків
означає, що кожен ризик повинен бути віднесений до сфери відповідальності того
партнера, який більш ефективно контролюватиме, управлятиме та/або
запобігатиме виникненню такого ризику.
Пошук надійних інструментів мінімізації втрат від негативного впливу ризиків
є важливим для країн з нестійкою економікою [3], де поглиблення фінансової
кризи супроводжується посиленням впливу ризиків макрорівня (системних,
політичних та ін.), що зумовлює суттєве здороження вартості позикового
капіталу, ускладнює процедуру залучення довгострокових коштів, а також
потребує надійного захисту інтересів інвесторів [4, С.6; 5, С. 70].
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До основних фінансових інструментів управління проектними ризиками
належать такі: банківські гарантії, поручительство, резервні фонди, депозити на
спеціальних рахунках, банківські рахунки з особливим режимом, довгострокові
контракти, резервні кредити, акредитиви, контракти з особливими умовами,
форфетування, сек’юритизація.
На наш погляд, серед фінансових інструментів убезпечення від ризиків
проектного фінансування привертають увагу сек’юритизовані проектні облігації,
які використовуються при фінансуванні корпорацій та підтримці довгострокових
фінансових рішень [6, C.93 - 94]. У проектному фінансуванні сек’юритизація
проектних облігацій за механізмом нагадує сек’юритизацію іпотечних облігацій
[7, C.318 - 320]. Ключовим питанням процесу сек’юритизації є визначення ставки
купону за структурованими облігаціями. Враховуючи, що базова ставка включає в
себе ще й ризик країни та ABS-спред. При цьому, оскільки до пулу включаються
переважно короткострокові кредити, структура угоди повинна бути
поновлювальною (револьверною).
До дискусійних моментів слід віднести розбіжності у підходах щодо
оцінювання ризиків різними учасниками проекту, оцінках імовірності настання
ризику та визначенні наслідків його впливу на проект.
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FEATURES OF IDENTIFICATION AND ANALYSIS OF PROJECT
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Abstract. The peculiarities of identification and analysis of risks of project financing
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determined. The methods and tools for qualitative and quantitative analysis of the risks
of project financing are specified.
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Окремі аспекти досягнення ефективності міжбюджетного
перерозподілу фінансових ресурсів в умовах бюджетної децентралізації
Анотація. У роботі досліджуються окремі аспекти досягнення ефективності
міжбюджетного перерозподілу фінансових ресурсів в умовах бюджетної
децентралізації. Наголошено на важливості законодавчого сприяння, важливості
врахування впливу факторів фіскального характеру, використання інструментів
таких як місцеві запозичення та міжбюджетні трансферти на проведення дій
щодо реанімації міжбюджетних відносин та формування ефективного
міжбюджетного перерозподілу фінансових ресурсів в умовах бюджетної
децентралізації.
Ключові слова: децентралізація, місцеві надходження, міжбюджетні
трансферти, місцеві бюджети, фінансові ресурси.
Процес децентралізації фінансових ресурсів держави в Україні передбачає
формування якісної та ефективної фінансово-бюджетної політики. У зв’язку з цим
потреба у модернізації бюджетної системи в цілому та міжбюджетних відносин
зокрема, стають першочерговими в умовах сьогодення. Саме від ефективності
механізму міжбюджетних відносин, тобто міжбюджетного перерозподілу
фінансових ресурсів, залежить реальний стан бюджетної системи України, адже
сприяє виявленню не лише слабких місць та недоліків в організації фінансового
забезпечення місцевого самоврядування, але й сприяє забезпеченню прийняття
раціональних управлінських рішень у контексті формування та використання
коштів місцевих бюджетів.
Новаційні закони [1-3] суттєво мають реанімувати міжбюджетні відносини
фіскального перерозподілу, зокрема передбачають:
-зміщення видаткової частини повноважень та запровадження нових напрямків
видатків;
-передачу на місцевий та регіональний рівні видатків для можливості реалізації
окремих заходів, а також можливості фінансування закладів соціально-культурної
сфери;
-розширення власних повноважень усіх місцевих бюджетів у частині
фінансового забезпечення діяльності муніципальних формувань щодо охорони
громадського порядку, котрі будуть створюватися відповідно до норм Закону про
такі формування.
Проте першочергово варто наголосити на необхідності врахування важливості
впливу факторів насамперед фіскального характеру на ефективність
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міжбюджетного перерозподілу фінансових ресурсів в умовах бюджетної
децентралізації. До таких факторів зокрема відносимо такі:
-своєрідне вирівнювання надходжень від сплати податку на доходи фізичних
осіб відповідно до даних податкової, а не фактичної адреси платників такого
податку,
-нерівномірність у часі та ефекті масштабу проведення оцінки земель під час
сплати земельного податку,
-рівень розвитку туристичної інфраструктури окремих територіальних громад,
-вплив активної внутрішньої міграції тимчасово-переміщених осіб на
фінансово-бюджетний розвиток великих територіальних громад,
-вплив міграції підприємництва у своєрідні «тихі гавані», які стали новими
центрами економічної активності в Україні, тощо [6].
Реалізація можливості формування та ефективності функціонування системи
фінансового забезпечення територіальних громад передбачає залучення такого
інструменту як місцеві запозичення. Процес надання місцевих запозичень
повинен розвиватися за такими двома векторами:
1) «згори-донизу» – з точки зору політико-правових засад, котрі б
забезпечували сприяння для ефективного функціонування кредитного ринку;
2) «знизу-вгору» – з точки зору практичного досвіду для банків та інших
позичальників щодо надання кредитів, а також для органів місцевого
самоврядування з точки зору здійснення запозичень для фінансування
пріоритетних інвестиційних проектів і вчасного здійснення виплат з
обслуговування боргу.
Вищеозначені напрямки повинні розвиватися одночасно та передбачають
розбудову сприятливого політико-правового, регулятивного середовища та
акумуляції практичного досвіду у сфері місцевих запозичень [4, с.59].
Одним із найбільших та найнадійніших джерел місцевих доходів в Україні все
ще залишаються міжбюджетні трансферти. Так, ефективність міжбюджетного
перерозподілу фінансових ресурсів в умовах бюджетної децентралізації можна
проаналізувати за допомогою обсягу міжбюджетних трансфертів у структурі
доходів місцевих бюджетів (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка зміни обсягу міжбюджетних трансфертів у структурі доходів
місцевих бюджетів за 2010-2016 рр. [5; 7-8]
Очевидно, що зі зростанням частки отриманих міжбюджетних трансфертів у
доходах місцевих бюджетів України за період 2010-2012 та 2013-2015 рр.
знижується рівень фінансової самостійності місцевого самоврядування, тому
відповідно зростає дотаційна залежність. Водночас, із зниженням частки
отриманих міжбюджетних трансфертів у доходах місцевих бюджетів України за
період 2012-2013 та 2015-2016 рр. спостерігається зростання рівня децентралізації
впливу територіальних громад на обсяг фінансових ресурсів.
Вважаємо, що диспропорції міжбюджетного перерозподілу фінансових
ресурсів в умовах бюджетної децентралізації під час оцінки обсягів
міжбюджетних трансфертів у структурі доходів місцевих бюджетів 2010-2016 рр.
вимагають комплексного підходу до розробки та реалізації заходів розвитку
територіальних громад. При цьому варто врахувати, що на ефективність
міжбюджетного перерозподілу фінансових ресурсів в умовах бюджетної
децентралізації впивають фактори насамперед фіскального характеру.
Таким чином, нерівномірність міжбюджетного перерозподілу фінансових
ресурсів в умовах бюджетної децентралізації на території України обумовлює
необхідність подальшої успішної імплементації різних напрямків державної
підтримки регіонального розвитку, у тому числі на основі удосконалення
фінансово-бюджетних відносин між центром та територіальними громадами.
Кожна територіальна громада має власну інфраструктуру, потенціал і
особливості, тому лише з їх урахуванням можна досягти узгодженості місцевих та
національного інтересів у процесі реалізації реформи бюджетної децентралізації.
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Abstract: The paper examines some aspects of achieving the efficiency of
intergovernmental redistribution of financial resources under fiscal decentralization.
The importance of legislative assistance, the importance of taking into account the
influence of factors of a fiscal nature, the use of tools such as local borrowing and
intergovernmental transfers to carry out actions on resuscitation of intergovernmental
fiscal relations and the formation of an effective intergovernmental redistribution of
financial resources under fiscal decentralization are emphasized.
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ПІДПРИЄМСТВАХ
Анотація: розглянуто сутність категорій «бюджетування» та «системи
бюджетування». Визначено процес постановки бюджету на підприємствах та
розкрито основні етапи організації системи бюджетування.
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На сьогодні, будь-яка система управління на підприємстві повинна базуватися
на створенні раціональної системи інформації, основою якої є бюджетування. Цей
процес вважається одним з головних інструментів управління підприємством, що
дозволяє значно підвищувати якість та оперативність управлінських рішень, а
також максимізувати прибуток і контролювати ризики господарської діяльності.
Протягом останніх років питанню бюджетування присвячено значну кількість
публікацій. Вагомий внесок у дослідженні основних положень сутності
бюджетування зробили, як вітчизняні: Бабич Т.С., Бень Т., Бланк І. А., Білик М.
Д., Варналій З.С., Василенко В.О., Колесник М., Лютий І.О., Підлісний П.І.,
Поддєрьогін А.М., Прокопович Л.Б., Савчук В.,Тимофеєва О.А., Федосов В.М.,
Харко Ю.А., Чепуренко Н.Г, так і зарубіжні вчені: Апчерч А, Гольдштейн Г.Я.,
Датар С., Дафт Р., Джой Р. Сігела, Друрі К., Майєр В., Манн Р., Мескан М.,
Фостер Дж., Хан Д., Райан Б., Хорнгрен Ч.Т., Шим М. та інші.
Шим Д. К. Сігел Д. Г., зазначають, що бюджетування - це розподілена система
узгодженого управління діяльністю підрозділів підприємства. На початку звітного
періоду бюджет являє собою план або стандарт, що формалізує очікування менеджерів щодо продажів, витрат та інших фінансових операцій у наступному
періоді. В кінці - він грає роль вимірника, що дозволяє менеджерам управляти за
відхиленнями: порівнювати отримані результати з запланованими і коректувати
подальшу діяльність [5].
На думку Апчерч А., бюджетування - це процес узгодженого планування та
управління діяльністю організації за допомогою бюджетів і економічних
показників, що дозволяють визначити внесок кожного підрозділу і кожного
менеджера в досягнення загальних цілей [1].
В існуючій економічній літературі бюджетування пов'язано з процесом
розробки та виконання систем взаємозв'язаних бюджетів, складених відповідно до
цілей господарської та фінансової діяльності підприємства. Його також можна
охарактеризувати як процес погодженого планування та управління діяльністю
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підприємства за допомогою бюджетів та економічних показників, що дозволяють
визначити внесок кожного підрозділу та кожного менеджера у досягнення
спільних цілей.
До основних завдань бюджетування можна віднести:
- здійснення періодичного планування:
- забезпечення координації, кооперації, комунікації;
- обгрунтування планів;
- забезпечення поінформованості по витратах;
-виокремлення пріоритетів бюджетних видатків та оцінка їх
ефективності;
- оптимальний розподіл ресурсів між бюджетами;
- уникнення неефективних видатків та порушення рівноваги бюджету;
- створення системи оцінки і контролю;
- мотивація співробітників[4].
Бюджетування спрямоване на вирішення завдань розподілу матеріальних,
трудових та фінансових ресурсів підприємства в цілях досягнення намічених
результатів.
Процес бюджетування дозволяє вирішити наступні завдання:
- виявляти ризики та знизити їх рівень;
- підвищити ефективність роботи підприємства за допомогою цільової
орієнтації та координування всіх подій;
- підвищувати гнучкість і пристосовуваність до змін в організації.
Бюджетування забезпечує можливість складання, коригування, контролю і
оцінки виконання фінансових планів. Виходячи з цього бюджет підприємства - це
фінансовий план на майбутню перспективу, виражений в конкретних цифрах і
показниках, необхідних для досягнення поставлених цілей.
Процес постановки бюджету на підприємстві можна умовно розділити на 4
етапи: діагностика, методологія, організація, автоматизація (рис.1).
Бюджетування є основою оцінки фінансового стану підприємства, планування
діяльності, зміцнення фінансової дисципліни, прийняття управлінських рішень [2,
с. 208].
Система бюджетування являє собою сукупність таких елементів, як структура
бюджетів, процедура формування, узгодження та затвердження бюджетів і
контроль за їх фактичним виконанням, нормативна база (норми, нормативи,
ліміти), типові процедури і механізми прийняття управлінських рішень.
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Рис. 1. Процес постановки бюджету на підприємстві
Джерело: розроблено автором на основі даних [3].
Система бюджетування - це система управління формуванням, розподілом і
використанням фінансових ресурсів, регулювання всіх фінансових процесів
підприємства. Завдання системи бюджетування полягає в забезпеченні найбільш
ефективного планування та прийняття рішень з надання найбільш ефективного
руху фінансових ресурсів між підприємством і джерелами фінансування. Всі
процедури в системі бюджетування спрямовані на збільшення фінансових
ресурсів, інвестицій і нарощування обсягу капіталу.
Система бюджетування складається з двох основних підсистем:
1) технології, що включає в себе види і формати бюджетів, систему цільових
показників, а також принципи бюджетування;
2) організації системи бюджетування, що включає в себе вибір фінансової
структури, бюджетний регламент і механізми бюджетного контролю, а також
розподіл функцій і центрів відповідальності за рівнями управління і розробку
системи внутрішніх нормативних документів.
В економічній літературі виділяють п'ять етапів організації системи
бюджетування.
1. формування фінансової структури;
2. створення структури бюджетів
3. розробка методик та процедур управлінського обліку
4. розробка регламенту управління
5. впровадження системи бюджетування
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Мета першого етапу (формування фінансової структури) - розробити модель
структури, що дозволяє встановити відповідальність за виконання бюджетів і
контролювати джерела виникнення доходів і витрат.
На другому етапі (створення структури бюджетів) визначається загальна схема
формування зведеного бюджету підприємства.
В результаті проведення третього етапу формується обліково-фінансова
політика організації, тобто правила ведення і консолідації бухгалтерського,
виробничого та оперативного обліку відповідно до обмежень, прийнятими при
складанні і контролі (моніторингу) виконання бюджетів.
Четвертий етап спрямований на розробку регламенту планування, що визначає
процедури планування, моніторингу та аналізу причин невиконання бюджетів, а
також поточної коригування бюджетів.
П'ятий етап (впровадження системи бюджетування) включає роботи по
складанню операційного і фінансового бюджетів на планований період,
проведення сценарного аналізу, коригування системи бюджетування за
результатами аналізу її відповідності потребам.
Бюджетування представляє собою комплексний процес, який включає в себе
планування, контроль, облік фінансових потоків та результатів діяльності
підприємства.
Для того щоб процес бюджетування почав ефективно діяти необхідно провести
ряд підготовчих робіт. Організація бюджетування включає наступні основні
моменти.
1. Проектування та затвердження фінансової структури організації. Це
необхідно для того, щоб делегувати повноваження в частині складання
конкретних (приватних) бюджетів відповідальними організаційних ланок системи
управління підприємством.
2. Розробка структури генерального бюджету організації. Цей етап включає в
себе роботи по формуванню класифікаторів бюджетів, бюджетних статей,
накладенню видів бюджетів на організаційні ланки структури управління
підприємством.
3. Затвердження бюджетної політики. Сама бюджетна політика за формою
аналогічна облікову політику і формується з метою вироблення та закріплення
принципів формування показників бюджетних статей, методів їх оцінки.
4. Розробка регламенту бюджетування. Сюди включаються: визначення
тимчасового періоду бюджетування, процедури планування, формати бюджетів,
програма дій кожного з учасників процесу бюджетування.
При впровадженні бюджетування необхідно врахувати:
1) формування та визначення цілей і завдань бюджетування з урахуванням
особливостей діяльності організації;
2) вибір принципів бюджетування;
3) дотримання технології бюджетування;
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4) аналіз фінансової структури;
5) визначення видів бюджетів і бюджетних форм;
6) затвердження бюджету;
7) розподіл функцій і центрів відповідальності для реалізації бюджету;
8) автоматизацію процесу бюджетування.
Таким чином, бюджетування є ефективною системою відповідно до якої
забезпечується здійснення процесу складання, коригування, контроль та оцінки
виконання бюджетів підприємства у контексті реалізації загальних цілей
розвитку.
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ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПАРТНЕРСТВА
ОРГАНІЗАЦІЙ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ ТА БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Анотація: Розглянуто взаємодію ринку і держави в галузі конкуренції і
партнерства. Розкрито стан та проблеми формування досконалого
інституціонального середовища для ефективного державно-підприємницького
партнерства. Показана роль державного бюджету в цьому процесі та напрямки
розвитку державно-підприємницького партнерства в європейських країнах.
Підкреслено важливість розвитку такого партнерства в створенні
інфраструктури економіки країни.
Ключові
слова:
інституціоналізація,
інституціональне
середовище,
бюджетний процес, фінансова система.
Привабливість ідеї державно-публічного партнерства для суспільства стимулює
практичні спроби реалізації проектів державно-підприємницького партнерства
(ДПП) у різних країнах світу. Успішність таких проектів обґрунтовано у працях Р.
Осеі- Кайеі, А. П. С.[1], Й. -Ш. Чоу, Д. Прамудавардхані [2], К. Верхоест, О. Х.
Петерсен, В. Шеррер, Р. М. Соесіпто [3], О. М. Полякова [4] і інші. Привабливість
ідеї ще не означає простоту її реалізації, оскільки в значній мірі вона залежить і
від інституціоналізації цього процесу. Інституціональні складнощі, пов’язані з
реалізацією проектів ДПП, та ризики таких проектів у світовій практиці
досліджувались у роботах, авторами яких є Т. Л. Тенг, Й. Ф. Юан, К. М. Лі, К.
Денг [5], [6], Л. Л. Гриценко [7], І. В. Маркова, О. М. Лук’янова, В. А. Волохов
[8]. Проте специфіка ДПП в Україні та проблеми інституціоналізації
впровадження цієї практики в нашій державі досліджені недостатньо.
Нове розуміння недоліків бюджетних процесів і джерел провалів уряду було
обґрунтовано в теорії суспільного вибору економічного аналізу асиметричної і
агентських відносин і в теорії ігор [9], [10], [11], [12].
Детальний аналіз провалів ринку і відносної сили і слабкості двох основних
дієвих інструментів координації суспільства – уряду і ринку, сприяло зміні
світогляду. Ринки і держава з бюджетними можливостями стали розглядатися як
«інтерактивне партнерство», яке виробляє і фінансує різноманітні компоненти
результатів державної політики в галузі співробітництва і конкуренції.
Легітимність держави визначається способом уміння ефективно підтримувати ці
межі, створюючи ефективне інституціональне середовище цього партнерства,
особливо це стосується ДПП через активне використання бюджетних коштів.
Таке взаємовигідне підприємництво побудоване на спільних заняттях та досвіді,
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яке найкраще задовольняє публічні потреби шляхом відповідного розподілу
ресурсів, ризиків та доходів [13].
Інституціональне середовище України в цьому напрямі відмічає, із двох
існуючих типів, договірний тип партнерства, упускаючи при цьому інституційний
характер ДПП, який характеризується створенням організаційної структури у
бюджетній системі з метою спільної інвестиційної діяльності, яка є однієї з
найважливіших. Адже саме остання має стратегічну спрямованість, метою якої є
стимулювання економічного росту [14]. Цим визначається найбільше зростання
саме інвестиційних проектів на основі державно-приватного партнерства в
Україні в нинішніх умовах розвитку економіки [15]. Постійна диверсифікація і
зміна інструментарію державних органів формує «третю силу» в управлінні
бюджетними ресурсами. Саме вона сприяє зростанню соціальної відповідальності
приватних корпорацій [16], [17], [18].
Зростаюча тенденція ДПП у фінансовій системі України вимагає зміни ролі
усіх груп учасників – у розширенні консенсусу у відношенні до спільної
відповідальності інституційних організацій бюджетної системи і їх приватних
партнерів в інтересах бюджетної політики держави, інтересів, які потенційно
зачіпають усіх. Якщо говорити про громадянське суспільство України, то його
вплив на ефективний розвиток цього партнерства незначний в силу
роздробленості, нездатності сформувати єдину консенсусну думку і відсутність
бажання її захищати.
Для України, яка відчуває потребу в досить великих інвестиціях в
інфраструктуру важливим напрямом розвитку ДПП є на основі «ресурси за
інфраструктуру», який описує Х. Барма [19]. Створення для цього досконалого
інституціонального середовища збільшить потоки і приватного капіталу із
розвинутих країн, що є однією із ключових особливостей глобальної фінансової
інтеграції останнього двадцятиріччя. Стихійне формування нової складної
структури взаємовідносин і неписаних правил прийняття рішень у світовій
фінансовій системі вимагає від України швидше адаптуватися до процесу
глобалізації фінансових ринків через інституціональне упорядкування,
погодженість і координацію елементів (суб’єктів) фінансової і бюджетної систем.
Як показує досвід в цьому процесі фінансова роль держави залишається дуже
важливою, так як приватний сектор не зможе забезпечити усе фінансування,
необхідне для інфраструктури [20], [21].
Для збереження максимальної стійкості в умовах намагання нарощувати
державні інвестиції швидше чим державні заощадження, необхідно враховувати
досвід інших країн (див. табл. 1).
В цілому ДПП у використанні приватних і державних інвестиційних ресурсів
дозволяє не тільки зекономити, за різними оцінками, від 15% до 30% бюджетних
витрат, але й забезпечуючи достатній обсяг публічних послуг гарантованості,
якості для широких верств населення.
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Таблиця 1
Основні моделі ДПП ЄС із варіантами адаптації
Моделі ДПП

Зміст

«Сервісний контракт»

Короткострокове
забезпечення
експлуатації
державних
активів
приватною стороною. Фінансові ризики і
управління активами несе держава.
«Контракт на управління й експлуатацію»
Приватна сторона приймає на себе
управління і експлуатує державні активи.
Рівень послуг щодо держави і споживача,
які надає приватна сторона, визначають
величину доходу. Фінансові ризики несе
держава.
«Орендний договір»:
Орендуючи державні активи, приватна
- купівля, будівництво і експлуатація (ВВО – сторона
ремонтує
(реконструює),
Bug, Build and Operate);
розширює їх, потім експлуатує без
- Оренда, реконструкція і експлуатація(LDO – зобов’язань повернути їх назад державі.
Lease, Develop and Operate);
- «Розширення» - WAA – (Wrap around addition).
«Будівництво, експлуатація і передача»
Проектування,
будівництво
і
- «Будівництво, володіння, експлуатація і експлуатацію на період контракту (або
передача»
(BOOT – раніше, в особливих оговорених випадках)
Build, Own, Operate andTransfer);
забезпечує приватна сторона, після чого
- «Будівництво, оренда, володіння і передача» повертає активи державі.
(BROT-Build, Rent, Own, and Transfer);
- «Будівництво, оренда, експлуатація
і
передача» (BLOT – Build, Lease, Operate and
Transfer);
«Будівництво, передача і
експлуатація»
(BTO – Build, Transfer and Operate)
«Проектування, будівництво, фінансування і
Без участі держави приватна сторона
експлуатація»
проектує, будує, володіє, модернізує і
«Будівництво, володіння і експлуатація» експлуатує активи без зобов’язань їх
(BOO – Build, Own and Operate);
повернення державі.
«Проектування, будівництво, управління і
фінансування»
(DCMF –
Design, Construct, Manage and Finance);
«Будівництво,
модернізація
і
експлуатація» (BDO – Build, Develop andOperate).

Джерело: складено на основі: [22], [23], [24].
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Анотація: Розглянуто ранжування бюджетних пріоритетів щодо сфери
охорони навколишнього середовища в Україні та країнах-членах ЄС, обсяги та
структура державних видатків на природоохоронні заходи в Україні, а також
визначено резерви щодо збільшення їх рівня.
Ключові слова: видатки на охорону навколишнього середовища, екоресурсні
платежі, екологічний податок.
Параметри та орієнтири бюджетної політики в Україні формуються під
впливом різних факторів, які повинні обов’язково узгоджуватися із
затвердженими пріоритетами соціально-економічного розвитку держави.
Важливою умовою забезпечення сталого розвитку будь-якої країни є раціональне
природокористування, збереження та відновлення довкілля. Нехтування
об’єктивними законами розвитку та відтворення природно-ресурсного комплексу
призводять до катастрофічних наслідків у сфері навколишнього природного
середовища не тільки для певної держави, але й для всього людства. Саме тому,
вектор розвитку України сьогодні – це збереження та захист навколишнього
природного середовища. Серед чинників, які обумовлюють збереження наземних
і водних екосистем та збалансоване споживання природних ресурсів у країні,
особливе місце займає державне фінансування природоохоронних заходів. З
огляду на це, набуває актуальності розгляд бюджетної політики у сфері видатків
бюджету через її недосконалість та неефективність, а також неспроможність
впливати на відтворювальні економічні процеси, а також на процеси щодо
відновлення та збереження екології.
У науковій літературі багато уваги приділяється питанням щодо охорони
навколишнього природного середовища. Розв’язанням теоретичних і практичних
питань, які пов’язані зі станом та проблемами фінансового забезпечення сфери
охорони навколишнього природного середовища, займаються багато економістів
та екологів. Так, теоретичне обґрунтування окремих аспектів цієї проблеми
знайшло відображення в працях таких вітчизняних вчених, як О.О. Веклич, Р.М.
Горбача, Б.М. Данилишина, Н.Л.Коробової, Г.А. Моткіна, М.В. Мусієнко, М.С.
Нічітайлової, О.В. Рюміної, І.М. Синякевича, М.А. Хвесика, Р.Є. Федіва та ін., а
також зарубіжних науковців: Р. Акимової, С. Бобилева, Е. Гирусова, Р. Голуба, К.
Гофмана, Д. Медоуза, Н. Чепурних та ін
Усвідомлюючи фундаментальні цінності в Україні відповідно до статей 42, 47
Закону України від 25.06.1991 р. № 1264-XII «Про охорону навколишнього
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природного середовища» фінансування заходів щодо охорони навколишнього
природного середовища здійснюється за рахунок Державного бюджету України,
республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, що є тимчасово
окупованою територією України, та місцевих бюджетів, коштів підприємств,
установ та організацій, фондів охорони навколишнього природного середовища,
добровільних внесків та інших коштів. Незважаючи на доволі значний перелік
джерел фінансування природоохоронних заходів домінуюча роль залишається за
державним фінансуванням.
Виконання державою її функцій залежить від рівня їх фінансування та
ефективності використання виділених коштів. Про рівень фінансування основних
функцій держави, а також про те, які функції є пріоритетними на кожному етапі
соціально-економічного розвитку і чи співпадають вони з проголошеними в
бюджетних резолюціях пріоритетами бюджетної політики дозволяє судити аналіз
структури державних видатків та частка видатків на виконання кожної функції у
ВВП країни.
Порядок розташування бюджетних пріоритетів за часткою видатків зведеного
бюджету у ВВП в Україні та країн-членів ЄС у 2015-2016 рр. відрізняється.
Аналіз ранжування свідчить про те, що державне фінансування сфери охорони
навколишнього природного середовища в Україні в 2015-2016 залишається на
останньому місті й складає всього 0,26-0,27% ВВП рр., тоді як в країнах
Європейського Союзу цей напрямок займає передостанню позицію і при цьому
середнє значення цього показника в 2015 році складав 0,8% ВВП (рис. 1.).
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Україна, 2015, % ВВП

Економічна діяльність
Освіта

Середнє по країнам-членам ЄС,
2016, %ВВП

Загальні державні послуги* /
Загальнодержавні функції
Охорона здоров'я
Соціальний захист

0

5

10

15

20

* видатки країн-членів ЄС

Рис. 1. Бюджетні пріоритети в Україні (2015-2016 рр.) та країнах-членах ЄС
(2015 р.), % до ВВП
Джерело: Government expenditure by function [Електронний ресурс] // Eurostat Statistics Explained. – Режим
доступу: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/ та Звіт про виконання Зведеного бюджету України у 2015 р. та 2016 р.

[Електронний ресурс] // Державна казначейська служба України: [сайт]
http://www.treasury.gov.ua/
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Враховуючи різницю обсягів ВВП між Україною та країнами, що є членами
ЄС, стає зрозумілим, наскільки різниться обсяг виділених коштів на сферу
охорони навколишнього середовища в абсолютному вимірі.
Незважаючи на те, що стан екосистеми країни відіграє важливе значення в
контексті забезпечення сприятливих умов життєдіяльності населення та
створення передумов для розвитку національного господарства, кризові явища в
економіці України не дають можливості повною мірою фінансувати заходи щодо
оздоровлення довкілля та відтворення природних ресурсів. Про екологічну
невиваженість бюджету України свідчить аналіз статистичних даних щодо обсягів
фінансування напрямків природоохоронних заходів зі зведеного бюджету України
у 2014-2016 рр. (табл. 1.).
Таблиця 1.
Обсяги фінансування заходів в сфері охорони навколишнього природного
середовища за рахунок коштів зведеного,
Державного та місцевих бюджетів України у 2014-2016 рр.
2014

2015

2016

Видатки

Держ.
Бюджет

Місц.
Бюджет

Звед.
бюджет

Держ.
Бюджет

Місц.
Бюджет

Звед.
бюджет

Держ.
Бюджет

Місц.
Бюджет

Звед.
бюджет

Охорона
навколишнього
природного
середовища, млн.грн., в
т.ч.:
Запобігання та ліквідація
забруднення
навколишнього
природного середовища
- Охорона та
раціональне
використання
природних ресурсів
- Утилізація
відходів
- Ліквідація іншого
забруднення
навколишнього
природного
середовища
Збереження природнозаповідного фонду
Фундаментальні та
прикладні дослідження і
розробки у сфері
охорони навколишнього
природного середовища
Інша діяльність у сфері
охорони навколишнього
природного середовища

2597,0

884,7

3481,7

4053,0

1476,7

5529,7

4771,6

1483,8

6255,4

2139,1

749,5

2888,6

3331,5

963,6

4295,1

4054,8

1179,8

5234,5

939,1

604,0

1543,1

1052,6

767,3

1819,9

1516,7

853,9

2370,6

318,8

57,3

376,1

468,0

97,3

565,2

383,8

136,9

520,7

881,3

88,1

969,4

1810,9

99,1

1910,0

2154,2

189,0

2343,2

45,5

26,3

71,8

53,9

59,5

113,4

209,6

49,7

259,3

65,6

-

65,6

81,3

-

81,3

84,8

-

84,8

346,9

108,9

455,8

586,2

453,6

1039,8

422,5

254,4

676,8

Джерело: складено автором на підставі [Звітність про виконання бюджетів 2014-2016 (Видатки за
функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету) // Державна казначейська служба України:
[сайт]. – Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477].

425

Як видно з таблиці 1 обсяги витрат Зведеного бюджету України демонструють
позитивну тенденцію щодо постійного їх збільшення. Так, у 2014 році загальне
фінансування екологічних проектів із Зведеного бюджету України відбувалося на
рівні 3481,7 млн. грн., а в 2016 – на рівні 6255,4 млн. грн., що в 1,8 разів більше,
ніж в 2014 році. Найбільші темпи збільшення витрат демонстрували витрати на
збереження природно-заповідного фонду України, які становили 71,8 млн. грн. в
2014 році та 259,3 млн. грн. в 2016 році, що в 3,6 рази більше, ніж в 2014 р. Крім
того, значні темпи зростання протягом зазначеного періоду прослідковувалося з
витратами на ліквідацію забруднення НПС, що не пов’язані з утилізації відходів,
зокрема: в 2014 році вони становили всього 969,4 млн. грн., а в 2016 р. – їх обсяг
досяг 2343,2 млн. грн., що на 142 % більше, ніж зазначені витрати в 2014 році.
Варто підкреслити, що всі державні витрати на природоохоронні заходи у 20142016 рр. в Україні на 73–76% здійснювалися за рахунок Державного бюджету і
лише на 24-27% охороною навколишнього природного середовища переймалися
місцеві бюджети.
Для визначення потенційних можливостей збільшення частки державних
видатків на охорону навколишнього середовища в Україні, варто розглянути
обсяги та структуру джерельної бази фінансування природоохоронних заходів.
Отже, протягом 2014-2016 рр. в динаміці фактичних надходжень екоресурсних
платежів Зведеного бюджету України спостерігається висхідна тенденція.
Зокрема, якщо у 2014 році величина фактичних надходжень екоресурсних
платежів складала 44518,25 млн. грн, то у 2016 – 52046,54 млн грн., що більше на
17 %, в порівнянні з 2014 роком (рис. 2). Зростання такого роду фіскальних
платежів у протягом 2014-2016 рр. пов’язане з механічним зростанням ставок
екологічного податку та рентних платежів.
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Рис. 2. Фактичні обсяги екоресурсних платежів зведеного бюджету України у
2014-2016 рр.
Джерело: складено автором на підставі [Звітність про виконання бюджетів 2014-2016 // Державна казначейська
служба України: [сайт]. – Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477].
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Якщо зіставити природоохоронні видатки з надходженнями екоресурсних
платежів, то спостерігається наступна картина: на 1 грн профінансованих
природоохоронних видатків держави та регіонів у 2014 році припадало 14,3 грн
надходжень екоресурсних платежів, у 2015 та 2016 роках – 10,2 грн та 10,8 грн,
відповідно (рис. 3). Як свідчать розрахунки, рівень покриття витрат держави та
регіонів надходженнями екоресурсних платежів за аналізований період має
нисхідну тенденцію.
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Рис. 3. Рівень покриття природоохоронних витрат держави та регіонів
надходженнями екоресурсних платежів в Україні у 2014-2016 рр.
Джерело: розраховано автором на підставі [Звітність про виконання бюджетів 2014-2016 // Державна
казначейська
служба
України:
[сайт].
–
Режим
доступу:
http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477].

Це свідчить про те, що держава в разі внесення відповідних змін у бюджетне
законодавство може суттєво збільшити величину державного фінансування на
екологічні інвестиції та поточні природоохоронні заходи, мінімізувати
негативний техногенний вплив на довкілля, результативніше відтворювати окремі
види природних ресурсів, а також наблизити показники фінансування
природоохоронних заходів в Україні до світових стандартів.
Основні висновки та результати, здобуті в процесі проведеного дослідження,
полягають у наступному:
1.На сьогодні в Україні ще не побудовано екологічно збалансованої моделі
розвитку держави. Проте запланований українським урядом напрямок розвитку
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нашої держави, говорить про правильно обраний вектор її розвитку –
«забезпечити стійке зростання економіки екологічно невиснажливим способом».8
2. Недостатня дієвість існуючого механізму фінансування природоохоронних
заходів пояснюються такими причинами:
- обмеженість фінансових ресурсів і низька ефективність використання коштів
на природоохоронні заходи;
- розбалансованість дохідної та видаткової частин системи фінансування
природоохоронних заходів;
- нестабільність фінансово-податкової системи;
- недосконалість нормативно-правової бази щодо державної підтримки
природоохоронної діяльності;
- низький рівень бюджетної дисципліни у сфері охорони навколишнього
природного середовища;
- відсутність механізму узгодженості загальнонаціональних та регіональних
пріоритетів розвитку;
- недостатня інформація щодо реальної вартості екологічних збитків для
суспільства;
- недостатня концентрація коштів на пріоритетних напрямах, розпорошення їх
по інших фондах і заходах, які не розв’язують основних екологічних проблем.
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1. Динамика численности банков
В 2015 г. в Азербайджанской Республике (АР) действовало 43 банка (из них 2 с
государственным участием) с 750 филиалами и 164 отделениями. Число банков с
иностранным капиталом по итогам прошлого года составляло 21. За пределами
страны в 2015 г. действовало 9 структур местных банков, включая 5 дочерних
структур.
В этом же, 2015 г. начался процесс ликвидации банков, из-за несоответствия их
совокупного капитала минимальному требованию регулятора (50 миллионов
манатов) и невыполнения обязательств перед кредиторами показатели которых не
соответствовали требованиям (ЦБА). Данный процесс стал составной частью
более широкого комплекса мер оздоровления банковского сектора АР. По итогам
2015 г. общее число ликвидируемых банков составило 7. Кстати, важной вехой
стало Указ Президент АР от 3 февраля 2016 г. о создании юридического лица
публичного права – Палаты надзора над финансовыми рынками АР (ПНФР).
После этого все полномочия по банковскому регулированию и банковскому
надзору переданы ПНФР.
Данный процесс ликвидации банков продолжился в 2016 и 2017 гг. Так что,
после начала процесса оздоровления банковского сектора были отозваны
лицензии 11 банков. В 12 из 26 банков удалось добиться значительной
капитализации. Еще 5 банков находятся под наблюдением ПНФР, программы
капитализации которых должны были быть завершены к середине текущего года.
На начало второго полугодия 2017 г. в АР действовало 32 банка, в том числе два с
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государственным участием, в 16 банках имеется иностранный капитал.
Интересный факт:
из действующих на начало 2016 г. в Азербайджане банков по итогам 2015 г. не
обнародовали финансовый отчет 16 банков. По мнению экспертов, это можно
квалифицировать как то, что конкретные банки минувший год они завершили с
ущербом. Не улучшилась ситуация и в 2016 г. В частности, 15 из 32 ныне
действующих банков не обнародовали отчет за IV квартал 2016 г. Хотя по закону
они должны сделать это не позже, чем через месяц после завершения квартала.
При этом банки, обнародовавшие отчет, допустили ряд нарушений, не указав дату
публикации отчета или опубликовав неполный отчет.
Для сравнения:
в 2014 г., когда азербайджанский манат был на уровне 0,78/$1, свои
финансовые отчеты не обнародовали только 3 банка из действующих на тот
момент 45 банков. Такое положение, главным образом, связывают с масштабным
падением курса маната по итогам двух его девальваций в 2015 г. В связи с чем,
есть предположение, что убыточность банков своими корнями уходит в
масштабную девальвацию маната 2015 г. И хотя ПНФР уверяет, что банкротства
банков остались позади и в целом в банковском секторе наблюдается
стабилизация, однако эксперты Fitch Ratings в своей презентации
"Азербайджанский банковский сектор — Давление валютного курса сохраняется"
отмечают: девальвация маната продолжает оказывать давление на
азербайджанские банки и они продолжают ощущать проблемы с капитализацией
в связи со слабым качеством активов, высокой долларизацией и девальвацией
национальной валюты.
Интересно и другое:
показателем того, что ситуация в банковском сегменте экономики
Азербайджана после девальваций маната стала быстро ухудшаться, в частности
растет число убыточных банков, является и то, что за весь 2015 г. Центральный
банк страны (ЦБА) не предоставил никакой информации о коммерческих банках,
работающих с прибылью и с убытком. При этом до первой девальвации маната,
состоявшейся 21 февраля 2015 г., ЦБА такую информацию давал. После передачи
соответствующих полномочий национального регулятора ПНФР такая
информация вновь появилась. В частности, по итогам I квартала 2017 г. 20 из 32
банков страны завершили первый квартал с прибылью, 10 – с убытками.
По состоянию на 19 сентября 2017 г., Азербайджанский фонд страхования
вкладов (ADIF) выплатил вкладчикам ликвидированных 11 банков компенсации
на сумму 747,93 миллиона манатов. Доля выплаченных компенсаций от общего
объема застрахованных вкладов по всем 11 банкам составила 87,5 - 99,9%.
2. Капитализация банковского сектора
Проблемы с капиталом в банках Азербайджана возникли в 2015-2016 гг. в
431

результате девальваций национальной валюты и роста объема проблемных
кредитов. Кроме этого, в 2015-2016 гг. большинство банков имели убытки
вследствие необходимости направления средств на резервирование. За 10 месяцев
2015 г., то есть до второй девальвации маната, капитализация банковского
сектора Азербайджана сократилась на 4,2%. Тенденция усилилась и после второй
девальвации в конце 2015 г. и на протяжении всего 2016 г. Суммарная
капитализация банков в Азербайджане на начало 2017 г. уменьшилась на 47,3% за
год. Однако ПНФР удалось повернуть вспять этот негативный тренд. Суммарная
капитализация банков за январь-июль 2017 г. выросла на 48,6%. Однако ПНФР
особо оговаривается, что если банки возобновят активное кредитование, т.е.
увеличат объем рискованных активов, то возникнет необходимость в
дополнительной капитализации банков.
Согласно отчету ПНФР, по итогам 2016 г. суммарные активы банковской
системы Азербайджана сократились на 10%. Тенденция сохраняется и в текущем
году: за первые 7 месяцев снижение составило более 5%.
3. Депозитный портфель банков (вклады населения)
Депозитная база банков снизилась в целом за 2016 г. – на 5,7%. В том числе,
зафиксировано снижение объема вкладов физлиц на 21,4%. При этом, на вклады в
национальной валюте пришлось 20,4%, на валютные – 79,6% от общего объема
вкладов населения. Это несколько лучше, чем в 2015 г. - соответственно 15% и
85%. Тенденция снижения банковских вкладов населения продолжилась и в 2017
г. - в январе-июле текущего года банковские вклады населения сократились на
7,9%.
Для сравнения:
Согласно отчету ЦБА, по итогам 2015 г. активы банковского сектора
увеличились на 17,3%. Депозитная база выросла на 51,6% (в 2014 г. - на 23,9%, в
2013 г. – на 16,6%). Основным источником банковских ресурсов явились вклады
населения, выросшие за 2015 г. на 31,9%. (в 2014 г. - на 12,4%). Столь
внушительный рост банковских вкладов населения объясняется двумя
девальвациями маната в течение 2015 года (в феврале и в декабре), в результате
которых манат по отношению к доллару обесценился на 98%. По итогам 2015 г.
валютные вклады населения увеличились в Азербайджане почти в 3 раза.
На начало 2016 г. на 1000 человек приходилось 762 вкладчика. В расчете на
одного человека сумма вклада достигла 1000 манат (≈ $641,2). К началу 2017 г.
эти показатели ухудшились. Сумма вклада на одного человека упала до 760 манат
(≈ $429,0). Новых данных по численности вкладчиков с тех пор не обнародовано.
Однако зафиксированное снижение объема вкладов физлиц можно считать
верным признаком и сокращения числа вкладчиков на каждые 1000 человек. По
информации Международной финансовой корпорации, банковские счета в
Азербайджане имеют около 29% населения (в Европе и Центральной Азии - около
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50%).
По итогам 2015 г. была обнародована сумма прибыли, полученной населением
от банковских вкладов - более 521 млн. манатов (≈ $334,1 млн.). Новых данных за
2016-2017 гг. нет, однако в условиях многократного преобладания инвалютных
вкладов населения в банках и крайне низких ставок по ним можно уверенно
констатировать ощутимое сокращение прибыли вкладчиков за последние 1,5 года.
4. Состояние кредитного портфеля банков
За 2015 г. рост объемов банковского кредитования составил 17,12%. И это было
продолжением тренда предыдущих лет. В 2012 г. банки увеличили кредитные
вложения в экономику – на 27,8%, в 2013 г. – на 26%, в 2014 г. – на 20,2%. Но в
2016 г. кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций
Азербайджана в 2016 году сократился на 24,3%.
Для сравнения:
На 01.01.2016 г. банками с государственным участием было выдано 33,56%
кредитов от общего объема банковского кредитования. Это на 18,64% выше
показателя на 1 января 2015 г. По итогам 2016 г. сложилась прямо
противоположная ситуация - банками с долей государства выдано 35% всех
кредитов (спад на 21,1%).
На 01.01.2016 г. на долю частных банков пришлось 63,8% выданных кредитов с
ростом на уровне 16,75%. По итогам 2016 г. частными банками выдано 62,2%
всех кредитов (спад на 26,3%). Остальное пришлось на долю небанковских
кредитных организаций.
По кредитам в национальной валюте в 2015 г. произошло снижение на 18,45%,
а вот в иностранной валюте зафиксирован супервзлет – рост более чем в 2,12 раза.
Объемы кредитования тогда в манатах и инвалюте почти сравнялись: 11 млрд.
013 млн. манатов и 10 млрд. 705 млн. манатов (соотношение 1,03 к 1). В 2016 г.
по кредитам в манатах зафиксирован спад на 21,2%, в инвалюте – спад на 27,5%.
Удельный вес кредитов в инвалюте по итогам 2016 г. упал до 47,3% против 49,4%
в 2015 г.
Объем просроченных кредитов на начало 2017 г. составил 8,95% всех кредитов.
На 01.01.2016 г. этот показатель был равен 6,9%, в аналогичном периоде 2015 г. –
5,5%. А по итогам сентября 2015 г. уровень просроченных кредитов в банковской
системе Азербайджана составил 7,1% - самый высокий показатель за последнее
десятилетие.
В январе-июне 2017 г. объемы банковского кредитования сократились еще на
15,6%, а объем просроченных кредитов за тот же период вырос в абсолютном
выражении на 23% (13% всех кредитов!).
И в 2015, и в 2016 г. 2,9% доходов населения было направлено на оплату
процентов по кредитам, которые достигли в 2016 г. 1,316 миллиарда манатов, на
107 миллионов превысив показатели 2015 г.
433

Для справки:
 среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 января
2017 г. составила 498,6 маната ($288 по текущему курсу), что на 6,9% больше
показателя 2016 г. (466,4 маната).
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MODERN TRENDS IN THE BANKING SECTOR OF AZERBAIJAN
Abstract: The article analyzes the current state of the banking sector in Azerbaijan,
especially after the devaluation of the national currency. Factors of increase of
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ФІНАНСОВОГО
МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО
КОНТРОЛЮ
Анотація. Запропоновано авторський підхід до визначення ефективності
Державної служби фінансового моніторингу України та проаналізовано
показники ефективності її контролюючої діяльності.
Представлено
концептуальні положення щодо вирішення проблеми формального визначення
ефективності Державної служби фінансового моніторингу України в системі
державного фінансового контролю.
Ключові слова: фінансовий моніторинг, державний фінансовий контроль,
Державна служба фінансового моніторингу, ефективність, результативність.
У сфері державного управління ефективність – одна з найважливіших і
найскладніших характеристик, що визначає результативність діяльності як
відповідного компетентного органу, так і державної політики у зазначеній сфері.
Ефективність фінансового моніторингу характеризує результативність реалізації
державної фінансової політики та діяльності його суб'єктів у сфері запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення. Зважаючи на триваючу політичну та соціально-економічну кризу, яка
супроводжується військовим конфліктом, розростанням тіньового сектору та
тотальною корупцією, в Україні питання підвищення ефективності Державної
служби фінансового моніторингу сьогодні належать до найактуальніших
суспільних завдань. За оцінками вітчизняних і зарубіжних фахівців, що
підтверджуються відповідними міжнародними рейтингами, рівень тіньової
економіки та рівень корупції в Україні належать до самих високих у Європі і світі.
Це вимагає посиленого державного фінансового контролю за незаконними
фінансовими операціями та ефективної протидії легалізації тіньових доходів, що
реалізується у сфері контролюючої діяльності Державної служби фінансового
моніторингу України.
Спираючись на дані офіційної звітності Державної служби фінансового
моніторингу України, проаналізуємо ефективність її роботи у контролюючому
аспекті за останні п'ять років. Детермінантами такої ефективності виступають
результати контролюючої діяльності служби та витрати на її фінансування. До
основних показників, які визначають результати контролюючої роботи
Держфінмоніторингу, належать: кількість отриманих інформаційних повідомлень;
кількість взятих на облік інформаційних повідомлень; кількість сформованих
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досье; кількість рішень про зупинення фінансових операцій; кількість переданих
правоохоронним
органам
узагальнених
матеріалів;
використання
правоохоронними органами узагальнених матеріалів в ході досудових
розслідувань; і кінцевий фінансовий результат, який уособлює грошовий ефект
від проведення конкретних контролюючих заходів – загальна вартість
заарештованого та вилученого майна (коштів). Витрати на фінансування роботи
Державної служби фінансового моніторингу України характеризуються
видатками державного бюджету за однойменною програмною класифікацією.
Зважаючи на склад показників, будемо розрізняти загальну та реальну
ефективність контролюючої роботи Державної служби фінансового моніторингу
України. Першу визначатимемо як відношення загальної вартості заарештованого
та вилученого майна (коштів) до бюджетних видатків на фінансування служби, а
другу – як відношення тільки вилученого майна (коштів) до зазначених
бюджетних видатків.
Охарактеризуємо зазначені показники у динаміці (табл.1).
Таблиця 1.
Показники ефективності контролюючої діяльності Державної служби
фінансового моніторингу України за 2012–2016 рр.*
Показники
1
Фактичні витрати на службу,
млн.грн
Отримано інформаційних
повідомлень, тис
Взято на облік інформаційних
повідомлень, тис
Сформовано досье
Рішення про зупинення
фінансових операцій
Передано правоохоронним
органам узагальнених
матеріалів
Використано правоохоронними
органами узагальнених
матеріалів в ході досудових
розслідувань
Загальна вартість арештованого
та вилученого майна (коштів),
млн.грн., в.т.ч.

2012
2
28,73

2013
3
31,10

Роки
2014
4
25,23

975,4

990,3

1297,3

4391,8

6381,7 654,3

967,8

937,6

1287,5

4357,1

6319,8 653,0

1896
120

1999
467

1970
2403

1951
3311

2278
757

120,1
630,8

353

588

476

364

269

76,2

248

813

464

356

257

103,6

3070,22

5492,61

21600

4542,8

475,48 598,68
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2015
5
27,40

2016
6
27,01

Темп зростання, %
7
94,0

1

2
3
4
- арештованого
398,0 590,56 3042,82
- вилученого
77,48 8,12
27,4
Загальна ефективність, %
1655
1925
12169
Реальна ефективність,%
271
26
109
*розраховано за даними Держфінмоніторингу [6].
**2015р. до 2012р.

Продовження таблиці 1
5
6
7
5489,61 н/д
1379,3**
3,0
н/д
3,9**
20046
7997
482,2
11
н/д
4,1**

Дані таблиці 1 свідчать про неоднозначність тенденцій зміни показників
ефективності контролюючої діяльності Державної служби фінансового
моніторингу. За аналізований період зросли показники отриманих та взятих на
облік повідомлень (приблизно у 6,5 раза), сформованих досье (на 20 %),
прийнятих рішень про зупинення фінансових операцій (в 6,3 раза), загальної
вартості арештованого та вилученого майна (коштів) (аж у 45 разів). Зменшення
зазнали показники фактичних витрат на службу (на 6 %), передання узагальнених
матеріалів правоохоронним органам (в 4,6 раза), використання узагальнених
матеріалів в ході досудових розслідувань (в 2,4 раза), і що особливо важливо –
вартість вилученого майна (коштів) зменшилася майже у 26 разів. Також слід
зазначити, що при постійній зростаючій тенденції загальної вартості
арештованого та вилученого майна (коштів) тенденція показника вартості
вилученого майна (коштів) не була постійно спадаючою (виняток – 2014 р.), проте
спадала значними темпами. Така істотна різновекторна розбіжність показників
загальної вартості арештованого та вилученого майна (коштів) та вилученого
майна (коштів) обумовила істотні розбіжності показників загальної та реальної
ефективності. Тут необхідно зауважити, що в офіційному звіті Державної служби
фінансового моніторингу України за 2016 рік вказана тільки загальна вартість
арештованого та вилученого майна (коштів), без конкретизації окремої вартості
вилучених активів. Зважаючи на це, можемо констатувати, що за період 2012–
2016 рр. загальна ефективність контролюючої діяльності Держфінмоніторингу
зросла майже у 5 разів, а її реальна ефективність за період 2012–2015 рр.
зменшилась майже у 25 разів. Можемо зробити і загальний висновок за
результатами проведеного аналізу – при переважному збільшенні показників
обсягів контролюючої роботи Держфінмоніторингу відбулося істотне зменшення
її реальної ефективності. У аналізованому періоді з позиції реальної ефективності
Державна служба фінансового моніторингу України ефективно працювала у 2012
та 2014 рр., і вкрай неефективно – у 2013 та 2015 рр. За відсутності необхідних
даних ми не можемо зробити висновок щодо 2016 р.
Необхідно зауважити, що якість оцінювання ефективності роботи
контролюючих органів суттєво залежить від методологічних підходів до
оціночної діяльності. В нашій країні існує прихований фіскальний імператив,
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коли абсолютним індикатором ефективності фінансового моніторингу як
контролюючої діяльності є конфіскація активів, одержаних злочинним шляхом, і
відповідно йде постійна гонитва за її збільшенням. Також будь-яке оцінювання
передбачає комплекс відповідних статистичних даних, насамперед показників
діяльності конкретних контролюючих органів. Така інформація в Україні майже
закрита для широкого кола користувачів, і це пов'язано, на нашу думку, з двома
чинниками. По-перше, в нашій державі оцінювання діяльності державних і
зокрема контролюючих органів не є загальноприйнятою і публічною процедурою.
По-друге, необхідна для оцінювання інформація свідомо не збирається або
замовчується саме через очікуваність негативних результатів або лобіювання
політичних інтересів. Тому визначення ефективності державного фінансового
контролю в цілому та фінансового моніторингу як його складової зокрема в
умовах постійних організаційних і нормативних змін та політичної
заангажованості системи державного управління залишається проблемою як у
сучасній науці, так і на практиці. Тому залишається актуальною потреба в
обґрунтуванні комплексу оціночних показників та методик оцінювання,
впровадження яких дасть змогу визначати ефективність державного фінансового
контролю в цілому та його важливої складової – фінансового моніторингу.
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НАЛОГОВЫЙ АНАЛИЗ КАК ЭЛЕМЕНТ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Аннотация: Рассмотрены теоретические аспекты проведения налогового
анализа, выработаны конкретные практические рекомендации по проведению
налогового анализа на предприятиях. Цель исследования заключается в
обосновании необходимости проведения налогового анализа как элемента
учетно-аналитической системы управления бизнес-процессами на предприятии.
Результаты исследования будут полезны бухгалтерам и аналитикам для
нормализации и оптимизации налоговых потоков на предприятии.
Ключевые слова: налоги; методы налогового анализа; налоговое поле; учётноаналитическая система предприятия
В современных условиях устойчивого развития экономики, как известно,
основная цель предприятия – это максимизация прибыли. Одним из
существенных факторов, влияющих на его финансово-хозяйственную
деятельность, является налогооблагаемая база, которую предприятие стремится
для себя оптимизировать. Вместе с тем, менеджмент, для составления плана и
прогноза будущих налоговых платежей, должен иметь достоверную и
систематизированную информацию о финансово-экономической и налоговой
деятельности, чтобы, как можно точнее, рассчитать эффект от предполагаемых
методов налоговой оптимизации. В этой связи, на наш взгляд, неоценима роль
налогового анализа, являющегося важной составляющей учётно-аналитической
деятельности предприятия. Проводимый посредством различных методов и
приёмов, налоговый анализ нацелен на подготовку информации о реальном
положении дел относительно налогового поля и определении слабых сторон, на
которые в перспективе нужно сфокусировать внимание руководства предприятия.
Получаемая в процессе налогового анализа информация способствует принятию
обоснованных управленческих решений, легальной минимизации налоговых
платежей, а, следовательно, и максимизации прибыли. Всё это, в конечном счёте,
позволяет менеджменту возможность направлять средства на поддержание и
развитие производства продукции (работ, услуг).
Следует отметить, что налоговый анализ, прогнозирование вошли в
отечественную учётно - экономическую практику ведения бизнеса в нашей стране
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сравнительно недавно, но, тем не менее, к этим элементам налоговой системы
практически сразу же возник интерес, поскольку, владея методикой налогового
анализа, можно прогнозировать налоговую нагрузку, эффективно управлять
ресурсами, весьма ощутимо снижать финансовые риски. Вышесказанное
обуславливает актуальность темы исследования.
В соответствии с Налоговым Кодексом Азербайджанской Республики [1,
разд.1,ст.11], налог – это обязательный, индивидуальный, безвозмездный, взнос,
уплачиваемый
налогоплательщиками в
виде
денежных
взносов в
государственный или местный бюджеты, а также в целевые государственные
фонды
в целях финансового обеспечения деятельности государства и
муниципалитетов. Стоит отметить, что, по нашему мнению, данное определение
налога упускает один из главных признаков налога - регулярность, так как под это
понятие, данное в Кодексе, можно отнести штрафы и другие формы отчуждения
имущества.
Термин «налоговый анализ» стал употребляться с развитием учетноаналитической системы предприятия, отдельным элементом которой и является
этот вид экономического анализа.
Организация и проведение налогового анализа, прежде всего, предполагает
ведение налогового учета, который, наряду с бухгалтерским учётом, является
основным поставщиком учетно-экономической информации для анализа и
принятия оптимальных управленческих решений в системе управления
предприятием. Раскрывая сущность и значение налогового анализа в эффективно
функционирующей учетно-аналитической системе предприятия, отметим, что,
как показал библиографический обзор, существуют различные трактовки этого
понятия.
По мнению проф. Поповой Л.В., «налоговый анализ – это совокупность
методов и инструментов, определяющих корпоративную налоговую политику в
конкретных временных периодах» [2, с.2], что, на наш взгляд, является наиболее
удачным и точным из всех приведённых определений.
Интересным является также и определение Сальковой О. С., которая
утверждает, что налоговый анализ представляет собой «связующее звено между
учетом и принятием управленческих решений, а также является самостоятельной
системой подготовки информации для налогового планирования и
прогнозирования» [ 3, с. 37 - 40.].
Определение Савицкой Г.В. считающей, что «процесс комплексного изучения
и оценки налогообложения субъектов предпринимательства с целью выявления
возможных и прогнозных резервов оптимизации налоговой нагрузки»
представляет собой налоговый анализ [ 4, с.22], несколько обобщено, оно не
полностью раскрывает сущности и содержания налогового анализа.
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Следует подчеркнуть, что налоговый анализ предназначен для исследования
налоговой политики предприятия в конкретный период, по конкретной ситуации,
для определения перспективных направлений его развития.
Изучение специальной литературы позволяет выделить два уровня проведения
налогового анализа: 1) анализ на макроуровне, охватывающий налоговую систему
страны и 2) анализ на микроуровне, охватывающий налоговое поле конкретного
экономического субъекта (предприятия, организации).
На государственном уровне, налоговый анализ является основой для
разработки прогноза экономического развития страны (на государственном и
местном уровнях). Объектом налогового анализа является налоговая база и ее
составляющие: структура и динамика объемов производства продукции по
отраслям национальной экономики, индекс цен, валовая прибыль предприятий.
Налоговый анализ на макроуровне проводится в разрезе налога на прибыль
организаций, НДС, налога на доходы физических лиц, акцизов, налога на добычу
полезных ископаемых, налога на имущество организаций, то есть основных
источников поступлений в бюджет.
На микроуровне налоговый анализ представляет собой анализ и оценку
системы налогообложения предприятия, объектом которого выступают
налогооблагаемые базы и налоговые платежи. Такой вид анализа направлен на
исследование влияния налогов и финансового состояния предприятия,
взаимосвязи показателей финансово-хозяйственной деятельности и налоговых
платежей. Проводя налоговый анализ на микроуровне, следует учитывать, что на
его методику влияют:
 отраслевые
особенности
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятия;
 формирование его налогового поля, т.е. перечня основных налогов, которые
нужно уплачивать, их ставки, распределение между бюджетами различных
уровней и налоговые льготы;
 система договорных отношений и типичных хозяйственных ситуаций (в том
числе бухгалтерских записей);
Целью налогового анализа является обеспечение относительной точности и
ясности в информационных данных, применяемых параметрах налогообложения.
Из цели вытекают и задачи налогового анализа, основными из которых являются:
 Сбор, накопление и передача необходимой информации;
 Оценка налоговой политики, режима налогообложения и финансового
состояния предприятия;
 Выбор методов реализации ценовой, договорной и учётной политики
предприятия;
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 Оценка и прогнозирование уровня, динамики, состава и структуры
налоговых платежей в реальных условиях хозяйствования и др.
Предметом налогового анализа является определение и количественная оценка
прямого и косвенного влияния элементов налогообложения на результаты
финансово - хозяйственной деятельности предприятия.
Объекты налогового анализа – это все налоговые показатели и их воздействие
на деятельность предприятия. Налоговый анализ является сферой практической
деятельности управленческого персонала различного уровня, проводится этот
анализ учетными и аналитическими работниками.
Налоговый анализ должен проводиться с соблюдением
определённых
принципов (см. рис. 1): Кратко изложим важнейшие из них:

Рис.1. Принципы налогового анализа
Налоговый анализ должен базироваться на государственном подходе проводиться в соответствии с государственной экономической, социальной,
экологической, международной политикой и законодательством.
Он должен носить научный характер, то есть основываться на положениях
диалектической теории познания, учитывать требования экономических законов
развития производства и т.д., а также быть комплексным, то есть охватывать все
звенья и все стороны экономической деятельности предприятия.
Системный подход к изучению объектов анализа предполагает индукцию,
дедукцию, детализацию, систематизацию элементов, обобщение и тот факт, что
каждый изучаемый объект следует рассматривать как сложную динамическую
систему, состоящую из ряда связанных между собой и бизнес - средой элементов.
Объективность и точность налогового анализа означает, что источником его
информации должны быть достоверные, проверенные данные, реально
отражающие
действительность,
а
выводы
обосновываться
точными
аналитическими расчетами.
Оперативность налогового анализа - это умение быстро и четко проводить
анализ, принимать оптимальные управленческие решения и оперативно
претворять их в жизнь.
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И, конечно, же налоговый анализ должен быть эффективным, то есть затраты
на его проведение должны давать многократный эффект.
Метод налогового анализа реализуется через методику, представляющую
собой совокупность аналитических способов и приёмов исследования всех
элементов налогооблагаемой базы предприятия, определённым образом
подчинённых достижению поставленной цели анализа. Методика зависит от
задач, объектов исследования, от содержания программы изучения, вида анализа,
последовательности и сроков его проведения.
Используемые на различных этапах налогового анализа способы и приёмы
делятся на традиционные - способы сравнения, группировки, графический,
способы абсолютных, относительных и средних величин, способы
элиминирования, «экономическое чтение» финансовой отчётности и экономикоматематические, в том числе и эвристические.
К инструментам налогового анализа относятся мониторинг нормативноправовой базы в налоговой сфере, налоговое планирование и оптимизация, оценка
и прогнозирование налоговых рисков и др.
Источниками информации налогового анализа являются: финансовая
отчетность; данные управленческого учета; налоговая отчетность (налоговые
декларации и расчеты); совокупность показателей, характеризующих финансовоэкономическую деятельность; статистическая отчетность,
аналитические
регистры налогового учета и др. Здесь уместно отметить, что за исключением
налога на прибыль организаций, расчет большей части налогов осуществляется на
базе бухгалтерского учета, повышение же значимости налогового анализа
обеспечивается за счет привлечения данных внутреннего (управленческого)
учета. Большое значение имеет проведение анализа и оценка элементов
(расходов, доходов), формирующих налоговую базу по налогу на прибыль.
Практика показывает, что налоговый анализ в коммерческих организациях
проводится на основании сравнения отчетных и базисных показателей, при этом
очень трудно полностью оценить возможные риски и оперировать достаточной
информацией для оптимизации налогообложения. Поэтому, сначала менеджмент
должен всесторонне изучить влияние каждого налога на налоговую нагрузку, а
затем планировать действия по оптимизации.
Выводы. Таким образом, налоговый анализ, являясь, с одной стороны,
составной частью системы планирования и прогнозирования налоговых платежей
на предприятии, а с другой – важным элементом его учётно-аналитической
системы, предоставляет обоснованную информацию о существующем положении
дел для принятия оптимальных управленческих решений. Применение методов и
инструментов налогового анализа в налоговом планировании на уровне
предприятия будет способствовать составлению бюджетов и прогнозов налоговых
обязательств, оптимизации налоговых потоков, повышению налоговой
дисциплины, что, в конечном итоге, направлено на достижение стратегических
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интересов данного хозяйствующего субъекта. В результате проведенного
налогового анализа на предприятии руководство будет иметь достаточный объём
информации, чтобы уметь определить оптимизацию непосредственно всей
налоговой нагрузки, или конкретных налогов (налог на прибыль, НДС и др.).
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Аннотация: Налоговое планирование это деятельность налогоплательщика,
направленная на минимизацию его налоговых обязательств не нарушая
законодательство.
Сегодня международное налоговое планирование, включает в себя
регистрацию предприятия в другом государстве, с целью получения налоговых
льгот или же полного избежания налогообложения.
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Основными целями налогового планирования являются оптимизация
налоговых платежей, минимизация налоговых потерь по конкретному налогу или
по совокупности налогов, повышение объема оборотных средств предприятия и,
как результат, увеличение реальных возможностей для дальнейшего развития
организации, для повышения эффективности ее работы.
За счет облегчения налогового бремени путем изыскания наиболее
рациональных способов снижения налоговых обязательств организации получают
дополнительные возможности для максимального увеличения доходности
финансово-хозяйственной деятельности и для дальнейшего эффективного
развития производства.
Налоговое планирование в международных экономических отношениях, или
международное налоговое планирование, охватывает, как минимум, три сферы
деятельности или три группы проблем.
Первой сферой является деятельность по выработке модели поведения в стране
постоянного местопребывания лица.
Вторая сфера — налоговые проблемы той страны, в которой осуществляется
экономическая деятельность.
Третью сферу составляют проблемы собственно международного налогового
планирования. Каждая сфера международного налогового планирования является
относительно самостоятельной.
Для эффективного охвата всего комплекса проблем и детальной проработки
налоговых вопросов необходимо привлечение высококвалифицированных
специалистов из каждой сферы. В современных условиях редко можно встретить
ответственного консультанта, который считал бы себя экспертом более чем в двух
сферах международного налогового планирования. Подавляющее большинство
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опытных консультантов отказывается от экспертизы той части экономических
проектов, которая не входит в сферу их компетенции. Если для внутристранового
налогового планирования минимальная численность группы экспертов может
составлять три-пять человек (специалисты по бухгалтерскому учету и
гражданскому праву и налоговые эксперты), то эффективная проработка
международного экономического проекта в ряде случаев требует привлечения
десятков специалистов.
Сложность международного налогового планирования заключается в том, что
экспертиза международных экономических проектов требует параллельного, но
при этом координированного поиска информации по десяткам и сотням
источников права различных государств, анализа и прогнозирования направления
налоговой политики, проводимой как на национальном, так и на региональном и
местном уровнях, сопоставления десятков, а иногда и сотен различных вариантов
конкретных экономических решений.
Очень часто определенные виды налоговых мероприятий, осуществляемых в
стране экономической деятельности, становятся неэффективными и даже
убыточными из-за действующих механизмов международного налогового права и
налоговых норм страны постоянного местопребывания. В схемах по
международному налоговому планированию иногда целесообразно отказываться
от получения льгот в стране деятельности для того, чтобы получить право на
зачет убытков в стране постоянного местопребывания.
В практике международного налогового планирования относительно редкими
является ситуации, когда затрагиваются только три рассмотренных выше сферы
(страна постоянного местопребывания, страна деятельности и соглашение об
избежании двойного налогообложения, заключенное правительствами этих
стран). Как правило, международная экономическая деятельность даже одного
предприятия затрагивает и третьи страны. Через третьи страны может осуществляться транзит товаров, их переработка, хранение, тем же путем часто
проводятся международные расчеты, в этих странах могут привлекаться
кредитные ресурсы, осуществляться операции по страхованию, аренде и т.д.
Профессиональная проработка экономических проектов с целью минимизации
налоговых выплат в этих случаях неизбежно требует привлечения специалистов в
области гражданского и налогового права, таможенного законодательства,
бухгалтерского учета и отчетности из этих третьих стран.
Особо следует подчеркнуть, что международное налоговое планирование, так
же, как и внутристрановое налоговое планирование, всегда должно
рассматриваться как важная, но только лишь вспомогательная область проработки
экономических проектов и выработки управленческих решений. Нельзя создать
эффективную модель поведения экономического субъекта в международных
отношениях, если начинать разрабатывать эту модель, отталкиваясь от тех или
иных выгод, потенциально предоставляемых нормами национального или между447

народного налогового права. Удовлетворительные варианты моделей
экономического поведения могут основываться только на главных (базовых)
экономических факторах, таких как платежеспособный спрос, стоимость и
квалификация рабочей силы, издержки по добыче и переработке сырья. Если
основывать варианты экономического поведения на преимуществах тех или иных
систем налогообложения, налоговых льготах, ошибках и просчетах
законодателей, на неудачных формулировках, примененных в соглашениях об
избежании двойного налогообложения доходов и имущества, или неспособности
налоговых органов эффективно проводить те или иные мероприятия по контролю
за деятельностью налогоплательщиков, то выработанные финансовые и
управленческие решения потребуют практически ежедневной экспертизы на
жизнеспособность и целесообразность.
При разработке экономических прогнозов, планов, вариантов управленческих
решений рекомендации экспертов различных сфер международного налогового
планирования постоянно вступают в спор с рекомендациями, предложениями,
инициативами, выдвигаемыми технологами, маркетологами, бухгалтерами,
экспертами по научной организации труда, юрисконсультами, специалистами по
инвестициям, по безопасности и т.д. Проекты, дающие высокую налоговую
эффективность, часто требуют пересмотра устоявшихся договорных отношений с
поставщиками и покупателями, клиентами, заказчиками, подрядчиками.
Оппонентами тех или иных экономических решений могут выступать
арендодатели, кредиторы, страховщики, инвесторы. Внедрение целесообразного,
в смысле минимизации налоговых выплат, даже относительно простого,
финансового или управленческого решения, предполагает поиск компромиссов с
десятками внутренних и внешних инстанций. Этим обусловлена необходимость
участия экспертов по международному налоговому планированию не только на
стадии общего экономического прогнозирования, планирования и принятия
экономических решений, но также и на стадии практического осуществления
мероприятий, и на стадии последующего контроля и анализа.
В современных крупных корпорациях, действующих в сфере международных
экономических отношений, давно сложилась практика, когда ни одно деловое
решение не принимается без экспертизы со стороны специалистов по
международному налоговому праву. Любое, на первый взгляд даже
малозначительное, изменение во внешних или внутренних договорах, системах
учета и отчетности, в должностных инструкциях и даже рекламных объявлениях,
сделанное в подразделениях транснациональной компании в одной стране, может
вызвать изменение налоговых обязательств для головной конторы или филиалов,
расположенных в других странах.
Узкоспециальные вопросы международного налогового планирования можно
подразделить на следующие основные группы.
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Первую группу составляют вопросы о выборе постоянного местонахождения
руководящих органов юридического лица. Принято считать, что наилучшим
местом для регистрации компании и ее руководящих органов является страна с
нулевым или минимальным уровнем налогообложения. Сразу на ум приходят
страны и территории, называемые оффшорами (налоговыми гаванями,
налоговыми убежищами). Но эти страны и территории, как правило, обладают
двумя крупными недостатками. Дело в том, что развитые и цивилизованные страны, т.е. те страны, в которых реально будет осуществляться экономическая
деятельность, не подписывают с этими странами договоров об устранении
двойного налогообложения. Кроме того, во многих странах многие виды
экономической деятельности можно осуществлять лишь при условии
предварительного получения лицензии. Опыт свидетельствует, что сложнее
получить лицензию в таких отраслях, как банковское дело, страхование,
оборонная и медицинская промышленность и многих других, если официальный
руководящий орган юридического лица расположен в другой стране. При этом
всегда следует учитывать особую настороженность налоговых органов и других
контролирующих инстанций в тех ситуациях, когда контрагентом (или даже
акционером) национальной фирмы выступает оффшорная компания.
При выборе постоянного местонахождения для руководящих органов
юридического лица важно учитывать не только средний уровень
налогообложения в стране, но и те специальные статьи и нормы налогового
законодательства, которые регулируют перевод доходов из одной страны в
другую и условия действующих международных налоговых соглашений.
Особенности
национального
налогового
законодательства
обусловили
специализацию отдельных стран по предоставлению благоприятных условий
деятельности в определенных сферах. Широко известна специализация Либерии,
Греции и Панамы в регистрации судоходных компаний. Международными
банковскими центрами, а точнее, местом регистрации руководящих банковских
органов стали Багамские о-ва и Люксембург. Королевство Нидерландов является
одной из наиболее благоприятных территорий для организации холдинговых
компаний, для торговли патентами и лицензиями, драгоценными камнями.
Именно в этой стране зарегистрировано большое количество международных
организаций, а в Роттердаме находится штаб-квартира Международной налоговой
ассоциации (ИФА), насчитывающей около десяти тысяч членов из 90 стран мира
и координирующей деятельность около пятидесяти национальных отделений.
Вторую группу составляют проблемы выбора юридической формы (статуса) и
структуры компании. На выбор юридической формы и структуры большое
влияние оказывают особенности гражданского законодательства страны
постоянного местопребывания, характер и цели деятельности юридического лица.
При выборе юридической формы основное внимание уделяется особенностям
налоговой юрисдикции страны постоянного местопребывания. Максимально
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неблагоприятным обычно считается режим налогообложения на основе
«неограниченной налоговой ответственности лица». В отдельных странах для
физических лиц и их объединений (например, партнерства) может применяться
режим неограниченной налоговой ответственности, а в отношении доходов
юридических лиц (объединений капиталов — корпораций, компаний)
применяется территориальный принцип налогообложения, т.е. доходы,
полученные из-за рубежа, не подлежат налогообложению в стране постоянного
местонахождения.
У предпринимателей, не имеющих большого опыта в сфере международных
налоговых отношений, часто пользуются популярностью формы организации
компаний с номинальными держателями акций. Создавая подобные схемы,
неопытные бизнесмены думают, прежде всего, о том, каким образом избежать
контроля налоговых органов в своей стране и часто недооценивают серьезность
таких потенциальных проблем, как легализация доходов или передача имущества
наследникам и правопреемникам.
Выбор юридического статуса и структуры, так же как и выбор места
расположения руководящих органов компании, всегда следует осуществлять не
только исходя из текущих налоговых, юридических и экономических проблем, но
и с учетом долгосрочных перспектив.
Третью группу проблем международного налогового планирования составляют
вопросы правильного использования преимуществ национальных налоговых
законодательств и норм международного права. По сути дела, это текущая
деятельность, включающая отслеживание всех изменений в налоговом
законодательстве тех стран, где осуществляется или может осуществляться
экономическая деятельность лица, сбор информации об изменениях в нормах или
трактовках отдельных норм международных налоговых соглашений, анализ финансовых и управленческих мероприятий с целью минимизации текущих
налоговых платежей. Важнейшей задачей в этой области следует считать
предотвращение возможных санкций за нарушение налогового законодательства.
В особую четвертую группу иногда выделяются проблемы оптимального
размещения доходов. Как правило, подобные проблемы возникают в финансовопромышленных группах, осуществляющих деятельность в сфере международных
экономических отношений, транснациональных компаниях и банковских
объединениях. Целью международного налогового планирования в этой области
выступает такое построение схемы взаимоотношений отдельных подразделений и
зависимых юридических лиц, чтобы минимальная доходность образовывалась
там, где выше уровень налогообложения доходов, а максимальная доля доходов
сосредоточивалась в тех подразделениях, где существует минимальный уровень
налогового бремени.
К пятой группе следует отнести проблемы и задачи по последующему анализу
налоговой и экономической эффективности применяемых схем и моделей, а
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также по разработке программ совершенствования форм и методов
международного налогового планирования. Задачи этой группы следует отделять
от забот текущего налогового планирования. Выработка перспективных норм и
методов деятельности предприятия всегда ведется на основе проектов изменений
текущего национального законодательства. Новые нормы могут быть приняты, а
могут быть отвергнуты на заключительных стадиях прохождения законопроектов.
Если деятельность по текущей оптимизации и рационализации будут
осуществлять те же самые люди, которые изучают проекты изменений в
налоговом законодательстве, то неизбежно будут возникать управленческие
решения, основанные на нормах, и получивших силу закона. С другой стороны,
невозможно осуществлять эффективное международное налоговое планирование,
не анализируя возможных последствий тех или иных изменений в налоговом
законодательстве или в нормах международных налоговых соглашений. Для
эффективной работы в сфере международного налогового планирования
необходимо создание (выделение) самостоятельных подразделений, как по
текущей деятельности, так и по перспективным проектам и прогнозированию.
Оценка потенциальных изменений налогового законодательства должна
осуществляться не только в международном налоговом планировании, но и во
внутристрановом налоговом планировании на уровне физических, юридических
лиц и их различных объединений. Но для международного налогового
планирования оценка прогнозируемых изменений имеет особое значение.
Нередкими являются ситуации, когда при незначительном уменьшении
налогового бремени для одного подразделения транснациональной корпорации,
значительно возрастают налоговые обязательства для других подразделений этой
корпорации или зависимых контрагентов. Несвоевременное реагирование на
подобные изменения может приводить к значительным потерям для такой
корпорации или финансово-промышленной группы.
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TAX PLANNING IN THE SPHERE OF INTERNATIONAL ECONOMIC
RELATIONS
Abstract: Tax planning is the activity of a taxpayer aimed at minimizing its tax
obligations without violating the law.
Today, international tax planning includes the registration of an enterprise in
another state, with the aim of obtaining tax benefits or full avoidance of taxation.
Key words: tax planning, double taxation, tax policy, tax incentives, offshore, tax
treatment.
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Аннотация: Основным направлением реформ, проводимых в сфере налоговой
системы за последние годы, являлось ее развитие с технологической точки
зрения, что обеспечивает успех во всех ее областях. В налоговой системе
Азербайджана была реализована широкомасштабная Государственная
программа по совершенствованию налогового администрирования.
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Сегодня в рамках стратегии развития, определенной общенациональным
лидером Гейдаром Алиевым, и которая успешно продолжается под руководством
Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, углубляются
экономические реформы, создана возможность для прогресса во всех отраслях
экономики и повышения международного авторитета Азербайджана. В результате
его успешной экономической политики, удалось обеспечить высокую
устойчивость экономики в республике.
Основным направлением реформ, проводимых в сфере налоговой системы за
последние годы, являлось ее развитие с технологической точки зрения, что
обеспечивает успех во всех ее областях. Министерство Налогов с 2005 года
начало электронизацию услуг, рассматривающуюся как неотъемлемая часть
электронного правительства. В налоговой системе была реализована
широкомасштабная Государственная программа по совершенствованию
налогового администрирования.
Итогом диалога и обмена опытом, как с международными финансовыми
институтами, так и с зарубежными партнерами стало создание мобильной
технологической базы, включающей в себя широкие технические возможности.
В 2006 году была введена Автоматизированная Налоговая Информационная
Система (AVİS), позволяющая проводить процесс налогового администрирования
в электронной форме. Это позволило создать единое информационное
пространство хранения и обработки данных, электронного документооборота, а
также обеспечить оперативный обмен информацией. В короткий промежуток
времени Министерство Налогов добилась проведения всех внутрисистемных
процессов в электронной форме.
Была начата реализация серьезных проектов, и в 2007 году был создан
крупнейший государственный портал в стране - веб-портал Налогового Интернет453

Управления Министерства Налогов. Декларации начали представляться в
электронном виде. Система электронного декларирования в целом значительно
сократила время, необходимое для передачи и подготовки деклараций в
налоговый орган.
В течение этого периода налогоплательщикам была предоставлена
возможность пользования электронной формой налогового учета, которая
позволяет гражданам активно использовать систему «он-лайн делопроизводство»
для ведения переписки с государственным органом. Для каждого из
налогоплательщиков на сайте www.e-taxes.gov.az был создан личный
электронный почтовый ящик, благодаря которому налогоплательщики могут
получить любой информационный документ, связанный с налоговой системой.
В 2008 году впервые в Азербайджане приступили к применению депозитных
счетов НДС, позволяющих полностью электронизировать налоговый контроль в
процессе подсчета НДС. Применение единого депозитного счета НДС создало
условия для предотвращения случаев уклонения от уплаты налога НДС, а также
снижения административного груза налогоплательщиков НДС.
В области внедренных информационных технологий создана электронная связь
со многими госструктурами, а также с большинством банков, и обмен
информацией осуществляется в режиме онлайн.
Реформы, сопровождаемые внедрением современных технологий в налоговую
систему, можно рассматривать с двух точек зрения. Если посмотреть с точки
зрения налоговых органов, это создание более усовершенствованных систем
контроля. Это означает определение механизмов прозрачного контроля с
использованием программного обеспечения, анализа деклараций плательщиков,
уплаты налогов.
Правильно подготовленные и используемые аналитические мероприятия
повышают эффективность сбора налогов и позволяют собирать очень ценную
информацию, что имеет большое значение для верного определения направлений
перспективной налоговой политики.
Первый в Азербайджанской Республике «Call-center» современного типа
телефонная информационная служба 195 был создан Министерством Налогов для
обслуживания обращений налогоплательщиков и предоставления им правильной
и оперативной информации в области налогового законодательства. Телефонная
информационная служба 195 начала функционировать в конце 2003-го года и
распространяла свою деятельность на город Баку. С мая 2006-го года сфера
деятельности была расширена, и налогоплательщики всех регионов республики
получили возможность пользоваться услугами центра. Посредством телефонной
информационной службы осуществляется прием вопросов и обращений в области
налогового законодательства, их рассмотрение и оперативное обслуживание, а
также оказание других информационных услуг. Телефонная информационная
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служба
оказывается
налогоплательщикам
безвозмездно
и
действует
круглосуточно.
Следует упомянуть также, что телефонная служба министерства 195 в сентябре
2011 года была удостоена «Стандарта качества ЕN-15838» со стороны «Института
международной сертификации и центров опроса», являющегося представителем
организации «Austrian Standards plus».
Налоговая политика может считаться эффективной лишь в том случае, когда
она не только обеспечивает финансовыми результатами текущие потребности
государства,
но
и
не
снижает
стимулы
налогоплательщика
к
предпринимательской деятельности, обязывает его к постоянному поиску путей
повышения результативности хозяйствования. В этой связи показатель налоговой
нагрузки, или налогового бремени, на налогоплательщика является достаточно
серьезным измерителем качества налоговой системы.
Приоритетной задачей налогового этапа социально-экономического развития
страны является обеспечение продолжительного и сбалансированного
экономического развития страны, которое успешно осуществляется в рамках
принятых государственных программ. Частный сектор продолжает играть важную
роль в достижении успехов, что является следствием создания благоприятной
среды для ведения бизнеса в результате проводимой целенаправленной политики.
Распоряжением Президента Азербайджанской Республики «О мерах по
обеспечению организации деятельности субъектов предпринимательской
деятельности по принципу «одного окна»» за номером 2458 от 25 октября 2007
года был определен единый орган государственной регистрации – Министерство
Налогов, к применению которой приступили с 1 января 2008 года..
После перехода на систему «одно окно» в Азербайджане процедуры для начала
предпринимательской деятельности были сокращены с 15 до 1, а время,
затрачиваемое на эти процедуры, с 30 дней до 3. Переход на эту систему
сопровождался значительным ростом юридических лиц, желающих пройти
регистрацию.
Одним из важнейших элементов проводимой в нашей стране налоговой
политики является создание благоприятной бизнес-среды, направленность
бизнеса на развитие экономики, соответствие экономическими интересам не
только государства, но и предпринимателей и граждан.
С 1 января 2017 года в Налоговый Кодекс внесены весьма серьезные
изменения. В целом внесено 201 изменение. Налоговый кодекс дополнен 115
новыми статьями, в 83 статьи внесены изменения, 3 статьи ликвидированы. Если
сгруппировать
изменения,
то
123
статьи
связаны
с
налоговым
администрированием, в том числе его усовершенствованием и обеспечением
большей прозрачности налогового учета, 34 – с расширением прав
налогоплательщиков, 8 – со снижением налоговой нагрузки или с налоговыми
льготами и освобождением от уплаты налогов.
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Кроме того, сроком на 3 года освобождены от НДС импорт и продажа
пшеницы, производство и продажа пшеничной муки и хлеба, продажа мяса
птицы.
Также с 1 января 2017 года в рамках мер по реструктуризации и оздоровлению
банков сроком на 3 года от НДС освобождено представление неработающих
(токсичных) активов.
При этом до февраля 2023 года от уплаты подоходного налога освобождены
процентные доходы, выплачиваемые банками по вкладам физических лиц,
дивиденды, выплачиваемые эмитентом по инвестиционным ценным бумагам,
дисконты и процентные доходы.
Наряду со снижением налоговой нагрузки предпринимателей с целью экономии
их оборотных средств, а также стимулирования экспорта, сокращен срок
возвращения ими уже уплаченного НДС от операций, проводимых лицами,
занимающихся экспортом.
Эти и другие изменения создадут условия для снижения налоговой нагрузки
налогоплательщиков, эффективного использования оборотных средств, окажут
поддержку развитию предпринимательства. А так как результаты направлены на
конечного потребителя, изменения в Налоговом Кодексе будут иметь и
социальное значение.
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THE MAIN DIRECTIONS OF TAX REFORMS IN AZERBAIJAN
Abstract: The main direction of the reforms carried out in the tax system in recent
years was its development from a technological point of view, which ensures success in
all its areas. In the tax system of Azerbaijan, a large-scale State program on improving
tax administration was implemented.
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РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Аннотация: В статье рассматриваются отраслевые особенности
нефтеперерабатывающей промышленности. Разработаны методы принятия
управленческих решений, позволяющих выбирать наилучшие стратегии развития.
Сделана попытка раскрыть и сформулировать факторы, влияющие на результаты
реализации стратегических решений.
Ключевые слова: управление предприятием, стратегические решения,
нефтеперерабатывающая промышленность, внешние и внутренние факторы.
Говоря о современной нефтяной промышленности Азербайджана, прежде
всего, называют масштабные проекты по добыче углеводородов на Каспии,
представляющий собой энергетический центр, где пересекаются стратегические
интересы крупных стран потребителей энергии: Среднеазиатского региона,
Черноморского бассейна, прикаспийских государств и их крупнейших
внерегиональных партнеров. В этих условиях перед странами стоит более
сложная задача – обеспечение наполняемости проектов углеводородными
ресурсами и определение окончательных путей прохождения новых
трубопроводов с учетом оптимального доступа к месторождениям. Однако нефть
– это в конечном счёте, лишь сырьё, не менее важными для стран являются
вопросы диверсификации продукции и экспорта, в том числе обеспечение
конкурентности продукции, возможно только за счет комплексного подхода к
развитию добывающей и перерабатывающей отраслей
Нефтеперерабатывающая промышленность занимает одно из ключевых мест в
промышленности Азербайджанской Республики по объему переработки нефти и
уровню технической оснащенности, оказывает большое влияние на финансовоэкономические показатели, а также активно участвует в развитии топливноэнергетического комплекса страны. Уровень развития отрасли во многом
определяет
экономические
показатели
разведки,
бурения,
добычи,
транспортировки и подготовки нефти вплоть до получения готовой продукции и
доставки её потребителям. Как отмечалось выше, наибольший эффект в
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улучшении экономических показателей всей нефтяной промышленности
обеспечивается рациональной переработкой нефти.
Следует отметить, что для принятия участия в разведке нефтяных и газовых
месторождений, производстве, переработке и транспортировке нефти, газа и
газового конденсата, маркетинге нефтепродуктов и нефтехимической продукции
на внутреннем и международном рынках в республике действует
Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (ГНКАР). В
настоящее время ГНКАР активно занимается реализацией нефти и газа,
нефтепродуктов и нефтехимической продукции за пределами страны, а также
осуществляет сбыт нефти третьих сторон. В настоящее время ГНКАР подчинены
следующие производственные подразделения: два нефтеперерабатывающих и
газоперерабатывающий заводы; завод по производству глубоководных платформ;
два треста; одно учреждение и 23 подразделения. Совместные предприятия,
консорциумы и операционные компании, созданные при участии ГНКАР, ведут
бизнес в разных частях нефтяной промышленности, имеющие представительства
в Грузии, Турции, Румынии, Швейцарии, Иране и др.
Исследуя вопросы о перспективах развития нефтепереработки в стране следует
отметить, что в настоящее время продолжаются соответствующие работы по
краткосрочным и долгосрочным планам. Как было отмечено выше, в стране
функционируют два нефтеперерабатывающих завода, принадлежащих ГНКАР –
Бакинский нефтеперерабатывающий завод им. Гейдара Алиева и завод
«Азернефтьяг», общей мощностью 16 млн. т/г. Как показали исследования, объем
нефтепродуктов производимых на этих предприятиях, превышает внутренний
спрос и, таким образом, Азербайджан выступает в роли нетто-экспортера
нефтепродуктов. Так как география экспорта нефтепродуктов охватывает Грузию
и другие страны Каспийского и Черноморского бассейна, в настоящее время
около 50-60% потребляемых в Грузии нефтепродуктов импортируется из
Азербайджана. Кроме того, в стране последнее время наметилась тенденция к
увеличению спроса на бензин, который пока соответствует стандарту Евро-2. Для
увеличения производства бензина и доведения его до стандарта Евро-3, на
ближайшее будущее намечена реконструкция соответствующих установок по
переработке на БНЗ им. Гейдара Алиева.
Но это лишь краткосрочные планы: после выхода на полую мощность нового
Нефтегазоперерабатывающего и нефтехимического комплекса (НГНК), пуск
которого
запланирован
на
конец
2020
года,
существующие
нефтеперерабатывающие и газоперерабатывающий заводы, будут поэтапно
выведены из эксплуатации. Новый комплекс будет включать в себя:
газоперерабатывающий, нефтеперерабатывающий, нефтехимический заводы и
энергетический блок, которые предусматривают функционирование около 40
технологических установок.
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Предусматривается, что газоперерабатывающий завод будет обеспечивать
глубокую очистку природных и попутных газов, годовая мощность которой
составит 10-12 млрд. кубометров. полученные в процессе переработки полезные
углеводородные фракции (этан и пропан) будут направляться в качестве сырья на
нефтехимический завод. Очищенный от механических примесей и вредных
фракций метан будет подаваться в газораспределительную сеть для поставки
населению и промышленным предприятиям, а также поставляться зарубежным
потребителям.
Нефтеперерабатывающий завод будет включать около 30 технологических
установок с общей мощностью по первичной переработке сырой нефти до 10
млн.тонн в год. В качестве сырья будут использоваться марки нефти «Нефт
Дашлары» и «Azeri Light», при необходимости могут быть привлечены
дополнительные объемы легких нефтей из других стран Каспийского бассейна.
Анализ, проводимый в рассматриваемой отрасли показал, что в настоящее время
автомобильные бензины АИ-95 и АИ-98, реактивное топливо Jet A-1, дизельное
топливо, базовые масла, битумы, анодный кокс, сжиженный газ и прочая
продукция, полностью удовлетворяют растущие потребности в республике, а
также позволяет экспортировать большие объемы.
При этом для нефтепереработки, включающей в себя сложный комплекс
производств, обеспечивающих выпуск разнообразных продуктов, получаемых из
одного вида сырья, важное значение приобретают вопросы организации такого
управления, которое обеспечивало бы устойчивое и эффективное формирование
информации о доходах и расходах, совершенствования и разработки методов
принятия управленческих решений, позволяющих выбирать наилучшие стратегии
развития.
Как показали исследования, в процессе управления возникает необходимость
принимать решения по широкому спектру направлений, начиная с выбора вектора
развития предприятия и заканчивая кадровыми и хозяйственными вопросами. С этой
целью, считаем правомерным все многообразие управленческих решений
подразделить на следующие группы:
1) стратегические, связанные с отношениями между предприятием и
окружающей средой, выбором технологий производства, номенклатуры
производимой продукции и сегментов рынка;
2) операционные, цель которых состоит в увеличении эффективности
использования ресурсов и максимизации прибыли от текущих операций;
3) административно-организационные, связанные с формированием структуры
управления предприятием, распределением полномочий и обязанностей персонала,
построением производственных и информационных потоков.
Анализ деятельности предприятий нефтеперерабатывающей промышленности
показывает, что в сложившихся условиях наибольшее влияние на их работу оказы459

вают стратегические решения, поскольку окружающая среда характеризуется
высокой степенью нестабильности.
В современное время для принятия стратегических решений, формируется
комплекс подходов, определяющих долгосрочное развитие, а также
разрабатываются конкретные действия, обеспечивающие быстрое реагирование
предприятия на изменения внешней среды. Следовательно, современный подход к
принятию стратегических решений, основывается на концепции стратегического
менеджмента, где предприятие рассматривается как единая система управления.
Следует подчеркнуть, что результатом стратегических решений для предприятий
нефтепереработки являются: выбор районов добычи, определение способов
освоения и эксплуатации месторождений; транспортировки и переработки;
вариантов распределения сырья и продуктов переработки на различных рынках
(внутренних и внешних); формирование производственных мощностей по добыче,
переработке и транспорту продукции, а также производственной инфраструктуры и
др.
Все
сказанное
свидетельствует
о
том,
что
для
предприятий
нефтеперерабатывающего производства, в связи с
ярко выраженными
отраслевыми особенностями, рассмотрение вопросов стратегического управления
приобретает достаточно индивидуальный характер.
Хотелось
бы
затронуть
вопросы
касательно
специфики
нефтеперерабатывающей промышленности, которая состоит в следующем:
— методы стратегического управления в рассматриваемой отрасли связаны с
монопродуктовой
направленностью
производства,
особым
характером
неопределенности цен на нефть и газ, геолого-промысловых характеристик
отдельных месторождений, ограниченностью в выборе объектов инвестирования,
необходимостью постоянного воспроизводства запасов и ресурсов углеводородов,
наличием достаточно устойчивого спроса на продукцию, особенностями
технологий производства и сбыта продукции.
— объект исследования является капиталоемкой и требует постоянного притока
значительных финансовых средств, которые вовлекаются в долгосрочные
инвестиционные проекты. Для нормального функционирования отрасли нужны
значительные объемы капитальных вложений, а инвестиционные решения во
многом определяют долгосрочные перспективы ее работы. Между моментом
принятия решения о реализации проекта и получением результатов от него
проходит значительный промежуток времени.
— для устойчивого функционирования предприятий отрасли необходимо
осуществлять постоянный воспроизводственный процесс, включающий в себя как
замену производственных мощностей по освоению, эксплуатации, переработке,
транспорту и сбыту углеводородного сырья и конечных продуктов, так и подготовку
новых запасов взамен извлекаемых.
— предоставление большого внимания запасам.
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— предприятия отрасли находятся под жестким государственным контролем и
многие сферы их деятельности (начиная с геологоразведочных работ и заканчивая
сбытом. продукции) регулируются государственными органами.
— предприятия нефтепереработки относятся к стратегическим отраслям
экономики, в значительной степени определяя промышленный и военный
потенциал, а также положение дел в экологии;
— энергия и топливо в различных формах потребляется абсолютно всеми членами
общества, причем особенностью данного процесса является его непрерывный
характер.
— оценка инвестиционных проектов в рассматриваемой отрасли часто
приобретает особое значение. Ошибки, допущенные•при этом, исправить или
компенсировать вызывает большие сложности, т.к. большая часть капитальных
вложений осуществляется в сооружения и узкоспециализированное оборудование,
не имеющих альтернативного применения.
Как уже отмечалось выше, целью анализа стратегических решений предприятия
является определение такого варианта использования дефицитных ресурсов, которая
позволяет получить наилучшие результаты. При этом основной трудностью,
возникающей при разработке вопросов стратегии является проблема
неопределенности предприятия, которая проявляется в невозможности
контролировать и прогнозировать изменения ряда внутренних и внешних
параметров, влияющих на ее деятельность. Данная неопределенность носит
неустранимый характер, присущий известным методам прогнозирования. Однако,
практика показывает, что более продуктивным является подход, при котором
выявляются все неопределенные факторы и с учетом имеющей доступной информации формируются гипотезы и допущения о будущем развитии ситуации. Далее
строится модель деятельности предприятия, где рассматриваются различные
альтернативные варианты ее развития. По нашему мнению, это может помочь при
анализе неблагоприятных сценариев и подготовить планы действий по компенсации
отрицательных внешних воздействий еще на ранних этапах подготовки решения.
Таким образом, факторы, влияющие на деятельность предприятия, можно
разделить на две группы. К первой относятся внешние факторы, характеризующие
окружающую среду и не имеющие над собой прямого контроля. Ко второй
относятся внутренние (внутрифирменные) по отношению к предприятию факторы,
являющиеся в определенной степени контролируемыми.
Внешние факторы, непосредственно влияющие на деятельность предприятия или
находящиеся под его прямым воздействием образуют микросреду, которая включает в
себя все заинтересованные в деятельности предприятия группы лиц. В отличие от
других отраслей промышленности, для предприятий нефтепереработки важным
элементом микросреды являются ресурсы и запасы углеводородного сырья,
определяющие стратегию развития отрасли.
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Внешние факторы, оказывающие на предприятие косвенное влияние, формируют
макросреду.
Так как для нефтепереработки характерны высокая инерционность развития,
огромная капиталоемкость и концентрация материальных ресурсов, то возникает
потребность в масштабном и комплексном освоении национальных природных
богатств и невозможность дублирования ряда производств на определенной
территории. Часто предприятия отрасли занимают монопольное положение на
рынке в силу специфики деятельности, размеров и уникальности производственных
объектов, а также их значимости для потребителей.
В связи с этим, отношения предприятий нефтеперерабатывающей
промышленности с элементами микросреды имеют достаточно сложную
структуру, включающей в себя:
 государство как собственника недр, устанавливающего условия и порядок их
использования, а также предоставляющего предприятию право пользоваться ими
за определенную плату;
 государство как регулятора экономической деятельности естественных
монополий, призванного соблюдать в сфере их деятельности баланс интересов
потребителей и производителей;
 потребителей в разных отраслях экономики, районах страны и за рубежом;
 акционеров, руководство и персонал предприятия;
 конкурентов, взаимодействующих как на внутреннем, так и на внешнем
рынках;
 поставщиков и подрядчиков, осуществляющих выпуск специализированной
продукции, оказывающих услуги для предприятий отрасли, финансовое положение
которых напрямую зависит от заказов нефтяных компаний;
 банки и кредиторов, осуществляющих финансирование деятельности
предприятий нефтяной промышленности и др.
Согласно результатам проведенного анализа можно сделать следующие
выводы:
1. Основным инструментом стратегического управления предприятиями
нефтеперерабатывающей отрасли является мониторинг их финансовоэкономического состояния, определяющей как информационно-аналитическое
обеспечение руководства, так и возможность своевременной коррекции
выбранной программы ее стратегического развития с целью принятия решений.
2. Управление должно основываться на непрерывной оценке ее финансового
положения с тем, чтобы своевременно отслеживать сдвиги в тенденции движения
по кривой его жизненного цикла и, в случае необходимости, иметь возможность
корректировать стратегию ее развития.
3. Факторы, влияющие на результаты реализации стратегических решений,
можно подразделить на:
— контролируемые (управляемые), которые могут выбираться и или быть
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изменены лицами, принимающими решения. Эти факторы обычно являются
внутренними;
— неконтролируемые (неуправляемые), значения которых не могут быть
изменены лицами,, принимающими решения. Они могут быть как внутренними,
так и внешними.
4. По степени определенности факторы можно подразделить на:
- детерминированные, значения которых точно известны;
- случайные, представляющие собой случайные величины (процессы) с
известными законами распределения;
- неопределенные, для которых известна только область возможных значений.
К ним можно отнести также случайные факторы, если законы их распределения
неизвестны, в случае чего обычно говорят о
неопределенном
законе
распределения случайного фактора.
5. В свою очередь, неопределенные факторы по причинам их возникновения
можно подразделить на следующие группы:
— природно-технологические, связанные с недостаточной изученностью какихлибо процессов или величин (например, запасов нефти и газа, дебита скважин на
новом месторождении);
— рыночные, связанные с будущими ценами на товарных рынках и рынке
капитала (например, цены на нефть и газ, процентные ставки, курсы валют и др);
— стратегические, связанные с тем, что результаты деятельности предприятия
зависят от действий других лиц, имеющих возможность преследовать цели,
отличные от целей руководства предприятия. Примером таких действий могут
служить изменения в налоговом законодательстве,
которые
часто
осуществляются
без
достаточного
учета
интересов
предприятий
нефтеперерабатывающих производств;
— концептуальные, связанные с нечеткостью определения цели или критерия
эффективности. Подобный вид неопределенности характерен для целого ряда экономических систем и связан с тем, что часто отсутствует единый показатель,
полностью характеризующий результаты их функционирования;
— будущих альтернатив, связанные с тем, что на момент принятия решения
инвестиционные возможности предприятия в будущем (например, открытие
новых месторождений, появление новых технологий или рынков сбыта продукции)
не известны полностью.
7. Большая роль в деле определения и использования резервов повышения
эффективности производства отводится экономическому использованию
ресурсов, выявлению и внедрению передового опыта, научной организации труда,
новой техники, технологии производства и т.д.
Таким образом, стратегическое управление выступает в конечном счете
системой, затрагивающей все механизмы (материальную, организационную,
финансовую и т.д.), в рамках которых функционирует предприятие.
463

Список использованных источников:
1. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник для вузов. 3-е изд., доп. и пер. - М.: Омега-Л, 2004. - 576 с.
2. Колесников
с.
Как
организовать
управленческий
учет
//Экономика и жизнь – 1998, № 10.
3. Медынский В.Г. Инновационный менеджмент. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 295
с.
4. Фляйшнер К. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства
конкурентного анализа в бизнесе / Фляйшнер К., Бенсуссан Б. - М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2005. - 541 с.
5. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа: 3-е изд., перераб. и доп. /
А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин, Е.В. Негашев. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 20
Mehriban Javadova,
Ph.D, Associate Professor,
Azerbaijan State Economic University;
Hacigayıbova Aliya,
Lecturer,
Azerbaijan State Economic University
THE ADOPTION OF STRATEGIC DECISIONS AND PROSPECTS FOR THE
DEVELOPMENT OF OIL REFINING INDUSTRY OF AZERBAJJAN
Abstract: This article discusses the sectoral peculiarities of the refining industry.
Methods of managerial decision-making, allow you to choose the best strategy for
development. Attempts to uncover and articulate the factors influencing the results of
strategic decisions.
Key words: enterprise management, strategic decisions, oil-refining industry, external
and internal factors.

464

Аида Мамедова,
к.э.н., доцент,
Азербайджанский Государственный Экономический Университет;
Азер Керимов,
к.э.н., доцент,
Азербайджанский Государственный Экономический Университет
ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА КАК ЧАСТЬ ФИНАНСОВОЙ
ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: в статье рассмотрены проблемы развития дивидентой
политики, рассматриваются основные задачи данной политики в системе
финансовых механизмов регулирования макроэкономической стабильности
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Дивидендная политика – это часть финансовой стратегии предприятия,
направленная на оптимизацию пропорций между потребляемой и
реинвестируемой долями прибыли с целью увеличения его рыночной стоимости и
благосостояния собственников.
Вкладывая средства в акцию, долю, пай в капитале предприятия, инвестор
фактически становится его совладельцем и получает право на участие в
распределении получаемых доходов. Реализация права на участие в
распределении прибыли осуществляется в форме дивидендных выплат.
В наше время, когда постоянно повышается интерес к инвестициям и
инвестиционной привлекательности, естественный интерес проявляется к
доходам на инвестиции и дивидендам.
Дивиденды представляют собой денежный доход
акционеров и в
определенной степени сигнализируют им о том, что фирма, в акции которой они
вложили свои деньги, работает успешно. Дивиденды начисляются с определенной
периодичностью и в сознании инвестора связываются с заработанной компанией
прибылью.
Право на получение дивидендов дают как привилегированные, так и
обыкновенные акции. Согласно отечественному законодательству в уставе
акционерного общества должен быть определен минимальный размер дивиденда
по привилегированным акциям. Дивиденды по обыкновенным акциям
выплачиваются только после покрытия всех затрат, уплаты процентов по
выпущенным облигациям, взятым кредитам, налогов и дивидендов по
привилегированным акциям. Таким образом, права владельцев обыкновенных
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акций на получение части дохода от деятельности общества удовлетворяются в
последнюю очередь.
Чаще всего для обыкновенных акций размер дивиденда устанавливается как
гарантированный минимум с возможностью получения экстра-дивиденда при
наличии нераспределенной чистой прибыли в текущем отчетном периоде.
Компании, использующие в дивидендной политике методику расчета
минимального гарантированного размера дивиденда и экстра-дивиденда, как
правило, выплачивают дивиденды в районе установленной минимальной
границы.
Получение дивидендов и их размер зависят от проводимой акционерной
организацией дивидендной политики. Отсюда вытекают роль и значение
дивидендной политики в деятельности организации и внимание, которое ей
уделяется в предпринимательской деятельности, в финансовом менеджменте и в
финансовой науке.
Значение проводимой руководством акционерной организации дивидендной
политики заключается в том, что эта политика оказывает влияние на финансовую
программу и бюджет капиталовложений организации; воздействует на движение
денежных средств организации;
влияет на отношения организации с ее
инвесторами. Низкий уровень дивидендов может привести не только к слабой
реализации выпускаемых акций, но и их массовой продаже акционерами, к
снижению цен на акции и т.д.; способствует сокращению или увеличению
акционерного капитала.
Нормативно-правовой основой дивидендной политики являются: Гражданский
кодекс Азербайджанской Республики, Закон Азербайджанской Республики«Об
акционерном обществе», Закон Азербайджанской Республики "О рынке ценных
бумаг", Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, Закон Азербайджанской
Республики «О бухгалтерском учете», Кодексы компаний, устав, дивидендная
политика и иные внутренние нормативные документы.
Срок и порядок выплаты дивидендов определяются уставом общества. В
случае, если уставом общества срок выплаты дивидендов не определен, срок их
выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате
дивидендов.
Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям:
1) до полной оплаты всего уставного капитала общества, акции общества,
распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в
течение года с момента государственной регистрации общества, а не менее 50%
акций общества должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента
государственной регистрации общества;
2) до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены.
Сегодня упор в Азербайджане делается на развитие ненефтяной экономики и
потому темпы развития рынка ценных бумаг будут соответствовать темпам роста
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всей экономики страны. Около 80% всего оборота БФБ приходится на долю
государственных ценных бумаг, а в экономике выше доля именно частного
сектора.
Согласно Закону «О рынке ценных бумаг на финансовом рынке страны могут
появиться новые или активизироваться уже действующие компании. Если сегодня
сделки на рынке могут заключаться при посредничестве отдельных брокеров или
дилеров, то закон предусматривает участие во всех сделках в качестве
посредников исключительно инвестиционных компаний, которые станут
действовать в качестве акционерных обществ. Это упростит порядок
лицензирования и отчетности профессиональных участников и работу с ними
эмитентов и инвесторов. Другим новшеством является переход рынка на
полностью бездокументарный характер используемых ценных бумаг. То есть
вместо встречающихся все еще на нашем рынке бумажных «классических»
вариантов будут выступать лишь записи в соответствующих электронных
носителях. Это позволит устранить бюрократические и юридические
формальности, связанные с ценными бумагами, резко упростит документальное
подтверждение, хранение, учет, подтверждение прав собственности. Очевидным
шагом к систематизации надзора над рынком ценных бумаг станет то, что под
действие закона попадает рынок FOREX («международный валютный обмен»),
надзор над которым сегодня практически не осуществляется. Рынок Форекс
(Forexmarket) подчёркивает рыночный, а не административный принцип
формирования котировок. Операции на рынке Форекс по целям могут быть
торговыми, спекулятивными, хеджирующими, регулирующими.
Основу оборота БФБ формируют деривативы — вид производных финансовых
инструментов(это соглашение двух сторон, согласно которому, стороны берут на
себя обязательства или права, для передачи определенного актива или суммы
денег, в установленный срок или до наступления этого срока, по согласованной
сторонами цене).
Заключение. Азербайджанская экономика находится в состоянии непрерывного
и интенсивного развития. И потому рынок ценных бумаг станет опережать
экономику по темпам роста. Новый Закон «О рынке ценных бумаг» позволяет
надеяться, что этот сегмент подтянется на соответствующий уровень, и его
корпоративная часть станет стимулировать движение вперед. Все предпосылки,
— инвестиционный климат и последние тенденции экономического развития,
достижения в области корпоративного управления, инфраструктура финансовых
систем, финансирование бизнеса посредством привлечения акционерного и
долгового капитала и т.д., — для развития уже созданы.
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Аннотация: Одной из основных задач Налогового Кодекса Азербайджанской
Республики является необходимость обоснования концептуального подхода к
созданию модели эффективной налоговой системы, способной обеспечить
реализацию основных функций современной налоговой политики.
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Налоговая система должна быть не только справедливой, но и эффективной.
Здесь следует избегать расточительства так же, как и в любой экономической
деятельности, государственной или частной. Отсюда вытекают два конкретных
следствия для регулирования налоговой системы: во-первых, налоги не должны
обуславливать «чрезмерное бремя», и во-вторых, затраты на налоговую
администрацию и сбор налогов не должны быть чересчур большими по
сравнению с полученными поступлениями.
Мировой опыт подсказывает, что для центральных налоговых администраций
затраты на сбор налогов составляют в среднем лишь около одного процента от
собранной суммы. Однако местные налоги могут быть очень «дорогие», и затраты
на них могут составлять даже треть от суммы собранных налогов. Эти затраты
зависят от вида налога.
Затраты на соблюдение регулирующих требований, что их должны платить
налогоплательщики, определить сложнее. Эти затраты могут существенным
образом превышать затраты правительства. Для обоих уровней справедлива
закономерность – с увеличением сложности налоговой системы возрастают
затраты на управление налогом и на соблюдение регулятивных требований.
Вместе с тем при регулировании налоговой системы, она должна быть
согласована с очень сложной структурой экономических институтов, а также
процедур расчета доходов, и, следовательно, справедливое налогообложение (в
основном это касается подоходного налога с физических лиц) не может быть
простым. Как следствие, стремление справедливого взимания налогов может
легко вступить в конфликт со стремлением к простоте и уменьшению затрат на
управление. Налоговая система требует значительных затрат и, хотя и следует
избегать расточительства при управлении налогами, затраты на создание
справедливой и эффективной налоговой системы целиком себя оправдывают. В
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данной связи следует также заметить, что некоторые авторы в отдельности
выделяют дополнительные затраты на налогообложение – политические затраты,
которые являются следствием попыток отдельных налогоплательщиков влиять на
законы, которые касаются налогов.
Справедливость требует, чтобы налоговые платежи были связаны с
экономическими возможностями, которые можно измерить с помощью размеров
дохода, потребления или имущества. Тем не менее, привязка размеров налогов к
возможностям налогоплательщиков неизбежно приведет к неэффективности или
к чрезмерному налоговому бремени. Таким образом, проблема регулирования
налоговой системы состоит в минимизации разногласия между целями
эффективности и справедливости. Такая минимизация дает возможность лишь
уменьшить, а не полностью ликвидировать это разногласие.
Известно, что налогообложение составляет лишь часть государственных
финансов, поэтому исследование оптимального налогообложения является лишь
частичным вопросом. Если считать, что справедливость имеет нормативные
признаки, и что государственные поступления и расходы влияют на экономику и
на общество вместе с тем, то достижение оптимальности еще больше
осложняется. В этой связи, регулирование налоговой системы может
рассматриваться с двух сторон: как повысить уровень справедливости при данном
уровне эффективности или как минимизировать снижения уровня благосостояния
при данном уровне справедливости.
Расчет оптимальных ставок налога представляет значительный интерес для
экономистов. Тем не менее, ответ на вопрос об оптимальном налогообложении, в
конечном итоге, в значительной мере зависит от шкалы ценностей, а экономика
не дает окончательного ответа на этические вопросы.
В целом, основополагающие идеи, на которых строится любой анализ
оптимального налогообложения, включает в себя:
1. критерии оптимальности;
2. специфицирование общественного благосостояния;
3. моделирование отрицательных стимулов;
4. проблемы применения.
Классическим стимулом к государственному регулированию налоговой
системы всегда служит стремление правительства превратить налоговую систему
в образец справедливости, простоты, эффективности и снять все налоговые
препятствия на пути экономического роста. По мере того как выясняется, что
действующие налоговые нормы подрывают стимулы к труду, препятствуют
инновациям и значительно сокращают сбережения, правительство приступает к
разработке новой концепции налогообложения в стране. Известно, что сложность
налоговой системы способствует росту административных издержек, снижению
уровня согласованности и более широкому распространению убежденности в
неравенстве налогового бремени, раскладываемого между отдельными группами
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налогоплательщиков. При государственном регулировании налоговой системы,
как правило, правительство страны полагается на сочетание добровольного
согласия с применением финансовых штрафов и уголовного наказания за
укрывательство от налогов. Тем самым классические стимулы к
государственному регулированию налоговой системы реализуются в той мере,
какую позволяют сложившиеся в стране экономические возможности и правовое
сознание граждан.
А обыкновенным стимулом к регулированию налоговой системы является
временный лаг. Считается, что по истечении 5-7 лет следует проводить
кардинальные преобразования в налоговой системе, а каждые 2-3 года – глубокий
анализ рациональности действующих налоговых норм. В случае если такой
анализ дает отрицательный результат, то реформу следует проводить
незамедлительно. В странах с переходной экономикой преобразования налоговой
системы необходимо проводить постепенно, от одного налогового эксперимента к
другому. Главным подтверждением успеха таких экспериментов является
достижение двух основных целей. Во-первых, не должно быть нарушено
относительное равновесие экономических интересов всех собственников,
независимо от того, чем владеет каждый собственник. Во-вторых, все налоги,
включенные законодательством в налоговую систему страны, должны
функционировать в логическом единстве между собой и внешней экономической
средой.
Следует заметить, что налоговая система Азербайджана возникла и с первых
же дней своего существования развивалась в условиях экономического кризиса. В
тяжелейшей ситуации она сдерживала нарастание бюджетного дефицита,
обеспечивала функционирование всего хозяйственного аппарата страны,
позволяла, хотя и не без перебоев, финансировать неотложные государственные
потребности. И сегодня, налоговая система в основном отвечает текущим задачам
рыночной экономики. Однако, несмотря на это, сегодня ни у кого не вызывает
сомнение, что требуется серьезная трансформация налоговой системы
Азербайджана. Эти изменения должны учесть основные тенденции развития
мировой налоговой политики, а также национальную специфику развития
экономики Азербайджана.
Опыт стран с переходной экономикой приводит к выводу о том, что не столько
формы собственности, сколько наличие конкурентной среды определяют уровень
экономической эффективности и темпы роста производства. При формировании
конкурентной среды исключительная роль принадлежит налоговой системе.
Поэтому налоговая система переходной экономики Азербайджана должна
обладать стимулирующим характером. А одним из значительных стимулов
являются налоговые льготы.
В Азербайджане мнения о налоговых льготах неоднозначны. Некоторые
специалисты считают, что льготы «разъедают» налоговую систему, их отмена
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позволяет увеличивать бюджетные доходы и дается ссылка на успешную
американскую экономическую политику администрации Р.Рейгана, сократившую
налоговые льготы и одновременно снизившую налоговые ставки. Однако следует
заметить, что, отменив некоторые льготы по корпоративному налогу,
стимулирующие вложения в действующее производство, правительство Р.Рейгана
параллельно существенно расширило перечень налоговых льгот для компаний,
модернизирующих производство и осуществляющих научно-исследовательские
проекты. Трансформация, а отнюдь не отмена налоговых льгот – нормальный
процесс стимулирования инвестиций в определенные регионы страны, развитие
высших технологий, создание экологически чистых производств.
Осуществление политики отмены всех налоговых льгот, означает лишение
налоговой системы регулирующей функции – возможности определять и
стимулировать приоритетные направления развития национальной экономики. С
одной стороны, наличие льгот – основной признак справедливой налоговой
системы, ее неотъемлемый элемент. В данной связи следует заметить, что только
в США количество налоговых льгот составляет более 100, а в Великобритании их
насчитывается порядка 80. С другой стороны, в условиях переходной экономики
использование всемерного льготного режима для отдельных налогоплательщиков
неизбежно усложняет систему налогообложения, т.к. способность управлять
новой системой ограничена.
Итак, учитывая вышесказанное можно указать, что процесс государственного
регулирования налоговой системы Азербайджана должен быть последовательным
и предсказуемым.
Их главными направлениями должны стать:
 совершенствование налогового законодательства;
 осуществление принципа равенства налогового бремени. Другими словами,
речь идет о нейтральности налоговой системы, когда налогоплательщики
поставлены в равные условия и отдельные их группы не пользуются
многочисленными налоговыми льготами;
 совершенствование координации действий налоговых, таможенных органов,
Центрального Банка Азербайджана;
 снижение общего уровня налогообложения при расширении налоговой базы;
 сокращение количества налогов и упрощение системы налогообложения;
 усиление налоговой дисциплины;
 повышение уровня правовой информированности налогоплательщиков;
 улучшение собираемости налогов;
 приведение налоговой системы Азербайджана в соответствие с налоговой
системой развитых стран с рыночной экономикой.
Правительством должна быть разработана среднесрочная (3-5лет) программа
реформы налоговой системы, которую было бы целесообразно включить в
Налоговый Кодекс Азербайджанской Республики в целях максимального
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обеспечения рационального соотношения между стабильностью налоговой
системы и необходимостью ее существенных изменений. Итак, налоговая система
нуждается в совершенствовании, но не на базе случайных идей, порой
подхваченных, точнее выхваченных из комплекса в западных странах.
Одной из основных задач Налогового Кодекса Азербайджанской Республики
является необходимость обоснования концептуального подхода к созданию
модели эффективной налоговой системы, способной обеспечить реализацию
основных функций современной налоговой политики.
Ориентируясь на принципы их сбалансированности, модель эффективной
налоговой системы Азербайджана должна отвечать следующим основным
требованиям:
1. налоговое стимулирование активности во всех сферах производственной,
научно-технической деятельности;
2. смещение акцента с косвенного налогообложения на прямое, более полно
учитывающее финансовое состояние и социальное состояние налогоплательщика;
3. обеспечение
дифференциации
между
производственной
и
непроизводственной сферами, т.е. снижение налоговых ставок на производство;
4. упрощение налогообложения (система и процедура выплаты должны быть
простыми, понятными и удобными для налогоплательщиков и экономичными для
учреждений, собирающих налоги);
5. подготовка и реализация программы пропаганды и культуры налогового
воспитания;
6. создание принципиально новых технологий налоговой деятельности
основанных на применении компьютерных сетей и баз данных;
7. смещение акцента с социальных льгот на льготы, стимулирующие
производство;
8. сосредоточение усилий профессионалов – налоговиков на тех сферах
экономической деятельности, где особенно велики резервы увеличения налоговых
поступлений;
9. продолжить «укрупнение» налогов, т.е. объединить налоги, имеющие
сходную базу и аналогичный контингент налогоплательщиков;
10. подготовить и обеспечить реализацию программы легализации теневой
экономики;
11. смещение акцента с обложения доходов предприятий на доходы
физических лиц;
12. разработка системы экологических налогов, способствующих защите и
восстановлению окружающей среды.
Успешность государственного регулирования налоговой системы обычно
оценивается степенью наименьших потерь от его осуществления, а также тем,
насколько новый закон о налоговой системе страны приблизился к целям,
поставленным при его принятии. Поэтому каждый новый шаг в регулировании
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налоговой системы – это начало движения к следующим более совершенным
налоговым преобразованиям.
В заключение, основываясь на вышесказанном, следует подчеркнуть, что для
Азербайджана необходимо формирование такой налоговой системы, которая
обеспечивала бы необходимые объемы фискальных сборов, активизировала бы
конкурентные силы рыночной экономики, регулировала бы процессы расширения
и модернизации производства, стимулировала бы инвестиционную активность
предпринимателей, обеспечивала бы социальную стабильность в обществе,
развитие производство и, стимулировала бы развитие интеграционных
экономических процессов.
Список использованных источников:
1. Налоговый Кодекс Азербайджанской Республики.
2. Мусаев А.Ф., Садыгов М.М., Магеррамов Р.Б., Салаев Р.А. «Налоги и
налогообложение в Азербайджане». Учебник. Баку, 2005, 529 стр.
3. www.taxes.gov.az
Rauf A. Salayev,
PhD, Associate Рrofessor,
Azerbaijan State University of Economics
MODEL OF EFFECTIVE TAX SYSTEM OF AZERBAIJAN REPUBLIC
Annotation: One task of the Tax Code of the Republic of Azerbaijan is the need to
justify a conceptual approach to the creation of an effective tax system model capable of
ensuring the implementation of the basic functions of modern tax policy.
Key words: taxes, tax policy, tax system, tax incentives, costs, tax regulation.

474

Стецько Микола Васильович,
к. е. н., доцент,
Тернопільський національний економічний університет
ДЕТЕРМІНАНТИ СПРЕДУ ДОХОДНОСТІ ЗА КОРПОРАТИВНИМИ
ОБЛІГАЦІЯМИ
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підходи до оцінки компонентів корпоративних облігацій. Досліджуються
чинники, що впливають на поширення корпоративних облігацій. Зокрема,
висвітлено тісне співвідношення між спредами корпоративних облігацій та
непрямими наслідками волатильності на фондовому ринку.
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Спред доходності є визначальним драйвером прийняття рішень щодо емісії
корпоративних облігацій та інвестицій в них. Американський економіст Л. Фішер
уперше висунув гіпотезу, відповідно до якої премія за ризик вкладень в
корпоративні облігації залежить від ймовірності невиконання зобов’язань за
ними [1]. З тих пір, проблематика процентних ставок за облігаціями та премії за
ризик належить до числа найважливіших напрямків дослідження корпоративних
фінансів. Дослідження детермінант премії за ризик є важливим перш за все з
точки зору обґрунтування технологій зниження витрат підприємств на капітал.
Премія за ризик за корпоративними облігаціями характеризує розмір
компенсації, яку вимагають інвестори за взяття на себе додаткових ризиків, перш
за все кредитних, порівняно з бенчмарком [2]. За більшістю гіпотез, вона
дорівнює величині перевищення доходності відповідних ризикових облігацій над
доходністю безризикових цінних паперів з аналогічним періодом обігу. Для
позначення премії за ризик у науково-практичній літературі використовуються
ряд синонімічних термінів, зокрема, «відсотковий спред» та «кредитний спред». В
англосаксонській практиці премія за ризик позначається також як «ставка спреду»
(Rate-Spread) та «спред доходності» (Yield-Spread). На наш погляд, більш виразно
сутність премії за ризик характеризує поняття «спред доходності», оскільки
зазначений спред характеризує не лише кредитну, а й інші складові впливу на
премію. Проблема, однак, полягає у визначенні бази для спреду. Йдеться про
вибір адекватного бенчмарку, який би був аналогічним за термінами, дюрацією та
іншими параметрами. Здебільшого, такою базою є доходність державних
облігацій або ж середня доходність на відповідному ринку.
Традиційно вважається, що визначальним фактором впливу на розмір премії за
ризик (кредитний спред) є кредитоспроможність емітента, що характеризується
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ймовірністю дефолту та відповідним кредитним рейтингом. Однак, у ряді
емпіричних досліджень, зокрема, проведених Ю. Фама та К. Френчем [3],
Е. Елтоном, М. Грубером, Д. Агравалем та К. Манном [4], О. Сарігом та
А. Варгою [5] було доведено, що премія за ризик вкладень в облігації
визначається не лише кредитною компонентою, а й не завжди пояснюваним
впливом ряду систематичних ризиків. Основні чинники, від яких залежить
доходність корпоративних облігацій можна сформулювати таким чином:
- ризики дефолту емітента та потенціал розвитку підприємства (кредитна
компонента);
- базова ставка та довгострокові процентні ставки на фінансовому ринку
(компонентна процентних ставок);
- ліквідність ринку капіталів (компонента ліквідності);
- рівень інфляції та розвитку економічної кон’юнктури (макроекономічна
компонента);
- інформаційні ризики (біхевіористична компонента).
Слід зазначити, що процентні ставки за корпоративними облігаціями, їх
вартість та премія за ризик є досить чутливими до доходності державних
облігацій. У разі зростання доходності останніх, за інших рівних умов,
зростатимуть також процентні ставки за корпоративними облігаціями з
одночасним зниженням їх ринкової вартості. Навпаки, якщо доходність
державних цінних паперів падає, знижуються відсотки за корпоративними
облігаціями з одночасним зростанням їх вартості.
До розрахункових факторів систематичного ризику, що визначають спред
доходності корпоративних облігацій можна віднести інформаційні ризики, ризик
зміни процентних ставок на ринку та ризик ліквідності цінних паперів. В
останньому випадку йдеться про ймовірність стагнації ринку капіталів, за якої
мінімізуються будь-які трансакції. Ризик ліквідності характеризує потенційну
необхідність суттєвого зниження цін на облігації для їх реалізації. Відповідно до
досліджень Ян Лу, на ринках розвинених країн, волатильність ринкової ціни
облігацій, відповідно, премія за ризик на 57% пояснюється впливом кредитних
ризиків, які характеризують ймовірність дефолту емітента. Другим за
впливовістю фактором є ризик ліквідності, а третій – ризик зміни процентних
ставок [6]. З огляду на те, що ринки капіталів в країнах, що розвиваються
характеризуються низькою ліквідністю, найбільшою загрозою для держателів
облігацій є проблеми з їх реалізацією, навіть за достатнього рівня
кредитоспроможності. Відтак, можна припустити, що найбільший вплив на
величину премії за ризик вкладень в корпоративні облігації в таких країнах
справляє фактор ліквідності ринку в цілому та конкретних цінних паперів
зокрема. Приклад України, Бразилії та ряду інших країн показує, що в країнах, що
розвиваються процентні ставки постійно зазнають сильних коливань. Таким
чином, другим за значимістю фактором впливу на премію за ризик є ризик зміни
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процентних ставок. На наш погляд, ризик дефолту емітентів у таких країнах є
також досить високим, про що свідчать низькі кредитні рейтинги підприємств.
Однак, усе ж компонента кредитоспроможності є менш значимим фактором у
сукупності систематичних ризиків.
Найважливішим ринковим індикатором привабливості облігацій є показник
YTM (Yield to maturity – доходність до погашення), який відіграє свого роду
ставки дисконування, за якою усі майбутні грошові потоки за облігаціями
приводяться до теперішньої вартості [7]. Показник є досить чутливим до
величини та своєчасності сплати купонів за облігаціями. У разі затримки
виконання зобов’язань, ринкова вартість облігацій різко падає, відповідно,
параметр YTM різко зростає. Якщо ставка YTM є вищою, ніж ставка доходності
за купоном, то ринкова ціна облігації буде вищою за їх номінальну вартість.
Важливою детермінантою спреду доходності за корпоративними облігаціями є
їх забезпеченість. Відповідно до вітчизняних нормативно-правових актів,
емітенти можуть розміщувати як забезпечені, так і незабезпечені облігації. Аналіз
емпіричних даних засвідчує, що значна кількість вітчизняних емітентів вдаються
до емісії незабезпечених облігацій та за відсутності кредитних рейтингів. Ця
обставина на порядок підвищує ризики інвестування коштів у облігації та є одним
із пояснень відсутності попиту на них.
Договори, що регламентують відносини між емітентами облігацій та
інвесторами мають містити статті, що зобов’язують емітенти здійснювати свою
фінансово-господарську діяльність таким чином, щоб це не призвело до
погіршення його кредитоспроможності та здатності виконувати свої зобов’язання.
Практикою США вироблено стандартизований перелік запобіжних ковенант
(covenants) для емітентів облігацій:
- негативні ковенанти (negative covenants, restrictive covenants) – зобов’язання
не вдаватися до певних дій, спрямованих на погіршення здатності виконувати
зобов’язання перед кредиторами, що є держателями облігацій;
- активні ковенанти (affirmative covenants) – зобов’язання щодо вчинення
певних дій, спрямованих на забезпечення кредитоспроможності емітента та його
здатності виконувати зобов’язання перед кредиторами;
- фінансові ковенанти – зобов’язують емітента підтримувати на певному рівні
ключові фінансові параметри;
- ковенанти ризикової події (event risk covenants) – містять запобіжники на
випадок критичного погіршення ліквідності емітента та у разі загрози злиття чи
поглинання.
В цілому, у разі порушення окреслених ковенант, кредитори за облігаціями
мають залишати за собою право на дострокове погашення облігацій або ж на
вимогу щодо додаткового кредитного забезпечення. Вітчизняними нормативноправовими актами до цього часу не запроваджено запобіжних ковенант у разі
емісії корпоративних облігацій загалом та незабезпечених облігацій зокрема.
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Імплементація зазначених запобіжників, на наш погляд має бути складовою
комплексу заходів щодо активізації вітчизняного ринку корпоративних облігацій.
Таким чином, ідентифікація та аналіз детермінант спреду доходності
корпоративних облігацій є визначальною умовою прийняття рішень щодо
параметрів їх емісії. Основні детермінанти спреду доходності включають у себе
п’ять компонент: кредитна компонента; компонентна процентних ставок;
компонента ліквідності; макроекономічна та біхевіористична компоненти. На
відміну від ринків розвинених країн, характерною особливістю формування
премії за ризик вкладень в облігацій на ринках, що розвиваються є те, що
найбільший вплив на величину премії за ризик вкладень в корпоративні облігації
в таких країнах справляє фактор ліквідності ринку в цілому та конкретних цінних
паперів зокрема. Другим за значимістю фактором впливу на премію за ризик є
ризик зміни процентних ставок. Ризик дефолту емітентів у таких країнах є також
досить високим, однак, компонента кредитоспроможності є менш значимим
фактором у сукупності систематичних ризиків. Біхевіористична компонента
відіграє незначну роль через мізерну кількість інвесторів, що оперують на ринку
облігацій.
Список використаних джерел:
1. Fіsher L. Determinants of Risk Premiums on Corporate Bonds //Journal of
Political Economy. – 1959. – Vol. 67, No. 3. – pp. 217-237.
2. Bender J., Briand R., Nielsen F., Stefek D. Portfolio of Risk Premia: A New
Approach to Diversification //Journal of Portfolio Management. – 2010. – Vol. 36,
No. 2. – pp. 17-25.
3. Fама E. F., Fench K. R. Business Conditions and Expected Returns on Stocks and
Bonds //Journal of Financial Economics. – 1989. – Vol. 25, No. 1. – pp. 23-49.
4. Elton E. J., Gruber M. J., Agrawal D., Mann C. Explaining the Rate Spread on
Corporate Bonds //Journal of Finance. – 2001. – Vol. 56, No. 1. – pp. 247-277.
5. Sarig O., Warga A. Bond Price Data and Bond Market Liquidity. //Journal of
Financial and Quantitative Analysis. – 1989. – Vol. 24, No. 3. – pp. 367-378.
6. Yun Lu. Risikoprämien von Unternehmensanleihen:eine theoretische und
empirische Untersuchung. – Dresden: Techn. Univ., 2013 – 224 p.
7. Терещенко О. О. Ставка дисконтування у прийнятті фінансово-інвестиційних
рішень /О. О. Терещенко //Фінанси України. – 2010. – № 9. – С. 77-91.

478

Mykola V. Stetsko,
PhD in Economics, Associate Professor,
Ternopil National Economic University
THE DETERMINANTS OF CORPORATE BOND YIELD SPREADS
Annotation: Basic structural changes and modifications of the global financial
market identified in the article. In this paper, we propose a new method to estimate the
components of corporate bond. Investigates the factors affecting corporate bond
spreads. In particular the strong link between corporate bond spreads and implied stock
market volatility is highlighted grounded.
Keywords: financial market, liquidity, bonds spreads, bond yield.

479

Акберова Саида Дамет гызы,
диссертант,
Азербайджанский Государственный Экономический Университет
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В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Аннотация: В статье исследуются основные принципы организации
государственного финансового контроля, изучается процесс реформирования
финансового контроля государственного сектора в Азербайджане и
обосновывается необходимость его дальнейших реформ с учетом
международного опыта. В заключении предлагается расширить состав
основных принципов финансового контроля, четко определив объект и предмет
контроля, его принципы и типы, принципы проведения. Все это должно
способствовать расширению терминологического аппарата, базовых вопросов
государственного финансового контроля и раскрытию сущности и основных
требований к его выполнению.
Ключевые слова: финансовый контроль; государственный сектор экономики;
органы финансового контроля.
В современных условиях в Азербайджане для обеспечения устойчивого
экономического
роста
наличие
модели
эффективного
управления
государственными финансовыми ресурсами имеет большое значение.
Действенный финансовый контроль (ФК) в государственном секторе
обеспечивает увеличения государственных средств, уменьшения масштабов
нарушений и хищений финансовых ресурсов, способствует улучшению общего
экономического и социального климата в стране. В связи с этим вопрос
приведения в соответствие ФК с потребностями сегодняшнего дня имеет
большую актуальность.
Исследования в направлениях определение механизмов и концепций развития
контроля в системе управления государственными финансами и необходимости
введения функций аудита в государственном секторе в соответствии
международным стандартам имея значимость, требует учесть что, процесс
управления государственными финансами должен быть сосредоточен на
эффективности их формирование. Так как увеличение источников поступления и
объема средств является важным фактором в достижении установленной
государством конкретной социально-экономической цели. Это требует
проведения дополнительных научных исследований по всеохватывающему
изучению системы ГФК и предоставление рекомендаций по совершенствованию
его функция, в частности путем внедрения аудита эффективности формирования
доходов государственного сектора.
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Эффективное, ответственное и прозрачное управление общественными
финансами является важнейшим условием для повышения уровня и качества
жизни населения [5,стр. 207]. ГФК является обязательной функцией управления
государственными средствами. Она составляет неотъемлемую часть
регулирующей системы, задача, которой состоит в раскрытие отклонения от
принятых стандартов и нарушения принципов законности, повышении
эффективности и экономию государственных средств. Поэтому ГФК должен
выявлять эти проблемы на максимально ранней стадии для их исправления,
привлечения виновных к ответственности, обеспечение возмещения потерь и
принятия мер по недопущению таких правонарушений в будущем.
Эффективность и развития экономики, а также обоснованность финансовоэкономической политики государства во многом зависит от качества информации,
которые преподносит органы ГФК. Учитывая все это, перед обществом возникает
необходимость создания эффективной системы ГФК. Эта система должна
основываясь на принципах независимости, прозрачности и публичной
деятельности субъектов государственного сектора гарантировать рациональное
использования финансовых ресурсов. Решение этого вопроса было найдено в
1977 году в городе Лиме. Здесь состоялся IX Конгресс Международной
организации высших органов финансового контроля в странах ООН. По
результатам роботы Конгресса была принято Лимская декларация руководящих
принципов контроля. С точки зрения международного права, данная декларация
не является обязательной для применения, другими словами имеет
рекомендательный характер. Но, принципы эффективного контроля, указанные в
ней, не потеряли своего значения и сегодня.
Например, в странах ЕС существуют различные системы контроля, однако, в
соответствии с принципами Лимской Декларации, контрольные функции
выполняет только главный контрольный орган. Например, во Франции органом
внешнего контроля является Палата аудиторов. Она осуществляет ФК
администрации и прежде всего бюджетных финансовых ресурсов. Национальный
аудиторский орган составляет периодические отчеты о состояние управления всей
системой ГФК. Отдельно в каждом министерстве существует инспекция для
внутреннего контроля финансовых операций, которая контроля текущие
операции, осуществляя проверки на местах. Деятельность главного контрольного
органа, которая подчиняется непосредственно министру финансов, охватывает
все министерства, ведомства и департаменты. Орган также имеют
дополнительные возможности для осуществления контроля за соблюдением
финансового законодательства и, в отдельных случаях, вправе налагать штрафы
за его нарушение. А в Германии действуют палаты аудиторов. Они
руководствуются едиными принципами. Но при осуществлении ФК исполнение
бюджетов земельных правительств существуют существенные различия: то есть в
одних землях земельная палата аудиторов осуществляет финансовый контроль на
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местном уровне, в других – местные администрации создают органы ФК в
пределах местных учреждений, которые работают по другим принципом, в
отличие от палаты.
Следовательно, каждая страна по-особому строит систему ГФК, однако
осуществляет его вместе предотвращения отклонением от действующего
бюджетного законодательства. Следует отметить, что проблемы обеспечения
единства системы государственного и муниципального контроля в современной
действительности занимают ключевое место [6,стр.9]. Азербайджанская система
ГФК рассматривается как модель, в которой высшим уровнем контроля является
централизованный внешний контроль Счетная Палата и Министерство финансов,
Государственная казначейская служба и другие контрольные органы и
децентрализованные подразделения внутреннего аудита, которые оценивают и
поддерживают эффективность действующей системы внутреннего контроля.
Процесс совершенствования ГФК продолжается, а постепенное введение
определенных изменений будет способствовать повышать эффективности
деятельности органов государственного сектора, адаптации отечественного
законодательством к международным стандартам и формированию целостной
системы ФК. Но принятие законов не всегда влияет на качество формирования
системы ГФК, а вследствие разграничения основных принципов контроля не
позволяет понять его целостность. Поэтому основные принципы формирования
системы ГФК должны быть отражены в главном законе по бюджетную систему.
Рассматривая основные показатели финансовых нарушений в отчетах Счетной
Палаты, можно наблюдать тенденцию к их уменьшению. Подавляющее
большинство случаев неэффективного использования государственных средств,
связано
с
управленческими
факторами.
Проведенное
исследование
свидетельствовать, что нынешние изменения нормативно-правового обеспечения
способствуют уменьшению потерь финансовых ресурсов. Но высшего уровня
эффективности управления государственными финансами еще не достигнуто.
Кроме этого, контроль эффективности управления государственными финансами
осуществляется в виде контрольных мероприятий. В ходе этих контрольных
мероприятий дается оценка эффективности использования бюджетных средств и
государственной
собственности.
Оценивается
также
результативность
деятельности органов исполнительной власти и других организаций в решении
вопросов, входящих в их компетенцию. Но, оценка эффективности процесса
формирования государственных финансовых ресурсов не осуществляется, что
влечет занижения источников поступления средств и их объема, ограничивает
процесс мониторинга деятельности государственного сектора. Процесс изменения
парадигмы ГФК должен двигаться в сторону координации функции всех
участников процесса через систему стандартизированных взаимоотношений
[7,стр.65]. Таким образом, адаптация отечественной системы ГФК принципам
международным стандартам предопределяет необходимость совершенствования
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нормативно-правовой базы, однако не решает всех насущных проблем. Для
улучшения состояния ГФК мы предлагаем расширить терминологический
аппарат и базовые вопросы ГФК, раскрыть сущность и основные требования для
его выполнения. Кроме перечисленных проводить в практическую деятельность
Счетной палаты новый метод контроля – аудит эффективности, который должен
быть функцией действующей не только на эффективности использования
государственных финансов, но и на эффективности их образования. Изменения
могут способствовать усилению аудиторской способности Счетной палаты,
позволят изменить информированность ГФК не только на осуществление
последующего контроля, но и на предотвращение правонарушений. Кроме этого
разработанные предложения по совершенствованию организации ГФК, должно
направлять осуществления ГФК на повышение прозрачности и результативности
системы управления государственными финансами, эффективности их
формирования и использования.
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Анотація: Розглядається феномен високочастотної торгівлі на ринках
фінансових активів. Зокрема, аналізуюється вплив даної торгівельної практики
на волатильність сучасних ринків фінансових активів. Окремо розглядається
кейс функціонального збою на ринку казначейських облігацій США 6.05.2010 р.
(так званий «Flash Crash») та практика обмеження негативного впливу
високочастортної торгівлі з боку національних регуляторів і торгівельних
майданчиків.
Ключові слова: високочастотна торгівля, торгівельні системи, ринок
фінансових активів.
Розвиток комп’ютерних технологій і скорочення часу на обробку інформації
сприяють появі нових типів стратегій торгівлі на ринку фінансових активів.
Одним з них виступає алгоритмічна торгівля.
Алгоритмічна торгівля (algorithmic trading) здійснюється з використанням
комп’ютерної програми, що базується на певних алгоритмах, які визначають ціну,
кількість замовлень тощо. Така торгівля передбачає, що більшість заявок
розміщується автоматично, без втручання людини. Великі інвестиційні компанії
(Goldman Sachs, GETGO, Citadel) інвестують значні кошти у розробку кодів
торгових алгоритмів. Різновидом алгоритмічної торгівлі є високочастотна
торгівля (high frequency trading (HFT). HFT передбачає здійснення великої
кількості транзакцій за короткий проміжок часу з метою отримання прибутку від
надкороткострокових коливань курсів при невисоких ризиках. За оцінками
Rosenblatt, середній дохід за операцію HFT малий – 0,001 – 0,002 дол. на акцію,
але обсяги операцій значні. Крім того, автоматичні системи торгівлі виплачують
HFT фірмам знижки за обсяги (у 2008 р. цей показник склав 3,7 млрд дол. США)
[1].
HFT зростає високими темпами: якщо за оцінками ТАВВ Group її обсяги на
початку 2000-х років становили до 10 % обороту, то в пікові періоди 2005 –2008
років вони сягали від 14 до 40 % торгового обороту в ЄС і близько 70 % ринку
акцій в США [2].
Ведення такої торгівлі безпосередньо пов’язано з можливістю максимально
скоротити час між поданням заявки та її отриманням на ринку (латентність
торгівлі) за рахунок спрощення систем доступу до торгівлі. Суть проблеми
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полягає в тому, що надання окремим учасникам торгівлі каналів швидкісного
інформаційного обміну (direct data feeds) ставить у нерівні умови інших
учасників. У звинуваченнях конкретно Barclays мова велася про факти
навмисного затримання обробки заявок інших клієнтів з метою надання
можливості для арбітражу HFT-трейдерам та свідоме введення в оману інвесторів
і розповсюдження неправдивої інформації про захищеність торгової системи в
рекламних буклетах BarclaysLX. У результаті акції Barclays і ще десяток банків й
інвестиційних компаній, що володіли “непрозорими” майданчиками, втратили 13
млрд дол. США своєї ринкової капіталізації.
Вплив HFT на функціонування ринків фінансових активів ще досліджується,
проте більшість теоретиків і практиків погоджуються, що навіть якщо сама HFT
не може стати основною причиною порушень ринкового механізму, наявність на
ринках великої кількості “алгоритмічних” торговців слугує каталізатором
небажаних змін. Основними з них є:
– швидкі й посилені зміни цін як реакції на новини;
– менш конкурентні умови для маркетмейкерів порівняно з клієнтами, накази
яких мають пріоритет перед наказами маркетмейкерів. Власне HFT перебирає на
себе функцію маркетмейкера, підтримуючи ліквідність і вузький спред, але
здійснюється така діяльність на добровільній основі, тому фактично у сприятливі
періоди HF-трейдери отримують прибуток маркетмейкерів, а коли ринок стає
надто волатильним чи вузьким, виходять з нього, залишаючи маркетмейкерів
підтримувати ліквідність ринку, якщо вище звичайних, а рентабельність нижче.
– нові ризики: технологічні збої, різкі відтоки ліквідності тощо, реалізація яких
може призвести до порушень ринкового механізму.
Прикладами функціональних збоїв у ринковому механізмі ринків фінансових
активів, каталізатором яких виступила HFT, можна вважати так званий Flash
Crash – різкий обвал і таке ж різке відновлення ринку акцій в США 6.05.2010 р.
(індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 1000 пунктів, а потім відновився
за декілька хвилин, що було найбільшим внутрішньоденним коливанням за всю
історію індексу).
Подібна ситуація була зафіксована і на ринку державних облігацій США –
15.10.2014 р. вони впали на 33 базисних пункти і відновились протягом дня,
перевищивши середнє денне коливання ціни в 7 разів (що відбувається у
середньому раз на 1,5 року) [3]. Саме в останні роки дві основні електронні
платформи для казначейських облігацій – eSpeed Nasdaq і BrokerTec ICAP –
почали відкривати доступ високочастотним трейдерам.
Звичайно, крім HFT й інші фактори спровокували ціновий стрибок – очікування
від ФРС підвищення ставок, скорочення участі у торгівлі великих банків, які
часто поглинали надлишки ліквідності. Проте вихід з ринку досвідчених
трейдерів і дилерів внаслідок ефекту “неприйняття ризику”, підвищення “шоків
зміни волатильності ринку” (одночасна реакція усіх торгових алгоритмів на цінові
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коливання, величина яких більше історичних даних під впливом
фундаментальних факторів) було наслідками поширення HFT.
Технічні інновації, особливо в галузі високочастотної торгівлі, виступають
фактором підвищення прибутковості інвестицій у фінансові активи. Проте зміни,
що викликані цими інноваціями приводять до застарівання чинних норм
регулювання та існуючих ринкових правил. Нові способи ведення операційної
діяльності радикально змінюють співвідношення ринкових інститутів та умови
конкуренції. Поява значної кількості торгівельних систем з обмеженими
вимогами до транспарентності створюють привелійований доступ до певної
інформації і перешкоджають активній торгівельній діяльності дрібних інвесторах
у певних сегментах ринку. HFT здатна перетворити людську помилку або
випадкову подію у функціональний збій шляхом моментального провокування
автоматичних заходів у відповідь.
Фінансові регулятори, які схвалювали зазначені інновації декілька років тому,
тепер більш стримано підходять до їх оцінки. Заходи, спрямовані на усунення
негативних наслідків високочастотної торгівлі для ринків фінансових активів, на
жаль, не мають системного характеру і стосуються врегулювання окремих сфер:
– з 2010 р. на Нью-йоркській фондовій біржі був запроваджений досвід
встановлення так званих торгових бордюрів, або автоматичних вимикачів, що
означало автоматичне призупинення торгівлі на п’ять хвилин, якщо ціна
змінюється більше ніж на 10 % протягом п’яти хвилин. У результаті ця програма
була розширена на всі акції, індексні інструменти, а після подій 15 жовтня 2014 р.
розглядається її введення на ринку казначейських зобов’язань;
– фондові біржі активно підтримують зусилля регуляторів щодо підвищення
стійкості ринку. Так, провідні біржі почали розробляти нові вимоги до організації
спонсорованого доступу, що використовується високочастотними трейдерами.
Вони встановлюють кредитні й фінансові обмеження для спонсорованих фірм
ідентичні обмеженням фірм-спонсорів. Крім того, брокер-спонсор повинен
контролювати дотримання правил, пов’язаних з короткими продажами,
припиненням торгівлі та забороною практики торгової маніпуляції.
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